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Yeni ta,·inler Mal ıalılama 11e ihtilıdr ile mücadele •--
'J'ARl&I ROMAN Yazan:,,.,,,,. Alldan.... . BA$TABAFI 1 !Net s ~--

Sanki bir bülhm şrkıvordu ve taltl"f ka. "Mal benim, istersem ==E"'~ 
Tan:.=:.-:=':·==:-~~·· .... _;:;.;.:....._ satarım,, fikri cürümdür~~~ ... 

- 25 - den,,,,. lnsna llcqlıa • celdir. 
afd ,,,,,..,e pJaelnllzcle 8 lldllh1P w MiDi lıol'alalla z - 11q lllder ._.,. we.'< B1ıfka 1rir w ona fU IUft!tle mabbe- mek --.ı. bndachma ..ıerek içinde yepleı'fl naldedlldL. 1ı.--1a __ .._.,, Nlı'aa ıe-.a. =:!!!dL, ..,_ ...,, .... Awıaı r 

lede ttulundu: yuvarlandıltm milıktll durumdan beni Karaburun bzası tahrirat katibi :Ilı- --- ffHURU. ..._ ..._ ......._ Mmt tQia effl.IW 
- Dellkanlı .. Sen ne mennn anlamaz kurtarmış oldu. wı Akcüniln IDUfl 25 llraya çıkanlmış- Piat mUrabbesl btırosu memurlan mektedlr. Meeell hüJnnda cOrUm met- tak llllrpte ""- •--• IEılllllll 
~ DemiDılen bert sa,ley!D duru- şmıdl be Bl9eyin efendiain 1'u iyli- tır. evvelki gUn ve diln fehrimizde geniş su- but yapılan bir dlllrlrlncı! lllldlreeektlr. Do1Q111.r1e ...... 
YOl'UL Sna bir ftL-111 c1fnLrtemedlk. iste fini IUl8ll anutaWllrim?. . Mektupçuluk tahrirat kltlbJ Nevzat rette faaliyette bulunmuşlardır. Son iki c - Bu mal benim delil mJ, lltenmı lllMlm mflteftllllt mı a11J11t .... 
bir defa daha Ü=mr edivorum. Sahibi Şöyle geç. otur ollum ... ~ıç sıkılma. Erdor ile evrak memuru f.mau ~la- gün içinde phirde tesbit edilen lhtlklr satanm, ı.tenem atmaıu clemlftlr. AlnerikQa ,oklmec:eldb:-. 
inlet huretleri tneflUldUr. Şimdi ya- lladem 1d Htlseyin efendının manevt nın ~ dolayı takdirname ve milli korunma kanununa muhalefet Kendisine milJt korunma kanununun a.&st Wr ................. * 
D1Dll llı &Din mkulnwum lçln bize otJ-. bla de ..m lkincl bahan sayı- ile taltiflerlne viJlyetçe karar verilmlş- vakaları sekizi bulmuştur. hükümleri izah edilmesine ralmen dllk· lantmm flmbettı& ..aw. Wr 
btı emir vermqtfr. hnz. . , tir- . Bilhassa kuru sebze ve arpa satışlı- kAncı yine mal satmamakta isıv eyle-~ ~. Bir 

Otekl ses tekrar duyuldu: Neye tereddüt ediyorsun Y~··· İşte Defterdarlık maliye şubesi vergiler rında yolsuzluk görUlmektedir. Bu gibi mlftir. fenıma Jo,met ifade ... wı.ılr 
-Bir defa 19eriye haber verin. Sad· milaaade edlyo~ Sana otur dedik. Yok.. tabakukk memurlarmdan Mehmet Altı- maddeleri satanların mallannı gizledik· * ~ .._ wı wtlella .. 

,..._ huretlert beni mutlaka kabul sa duJJD8dıa mı· Ha. lfte ıuractla otur- nay takdirname ile talt!f edilmitffr. leri ve müracaat edenlere menft cevap Kaqıyakada Barbaroa mblmcla 8 ._ '1ıimv ....,Jen Bk .-U. 
eder. Ben Defterdar HOseyln efendinin Eyy ... Şimdi anlat bakalım. Kendi öz * verdikleri anlaşılmaktadır sayılı dllkklııda bakkallık eden Mum& a .:. .......,w • 
~u Tayyar zadeylm. Sahibi devlet pe- ~etim gibi aevcliiim bu Hlbeyia efen- 'l1renhı Bolazlçl nahiyesi. ebesi Btda- Esnaftan buılan mal ~mayı tıpkı c.llu Huqudin dOkHnmda (10) k1Jo. :.. ~•ı•ia ........... .Wlrllll 
=-=-~ =&:~::=:!~ :!ı:'~:U acaba ne gibi bir fellket Jet Bhıll nahı,.t ebe1iline tayin edil- harptenktaevvelbki nom;::m zakmanda gık·bi 6fYUlbul ~-~~da taçe~~ta 1.?.t~ dla -'-eder. 

mematı meçhul ,,. ne oldulu BUlbGI pkımala yeniden başlamıştı. mlftlr. yapma ve . unun orunma ı- UDIDUf ve UG&IUll uuım ....,....- K ......... Mlttla Awnpa !:f:!' delfldlr- Sadrazamla Şaml zade, o dakikada bir * nununa muhalif bir suç oldutwıu bilme- DUfbr. • rWa lQatm ,.. ...._ WllEll .. 1111 
Be achmt.r .ıs de hiç insaf yok mu? aiacın dalına konarak kırık dökük ten. &mr Km 8lnlmen okulu menmlann-~ ..._ ....at .... 1 ı-. 

Allah -.kma. gidip içeriye bayleee ha- nelerle tnlemele koyulan yanık lesli bir da fmnet Topnk Torbalı kapsımn ZABITADA W.ıtlmık ...,,.. ...... . 
._ wrlnlz... kufun 8Wfdn8 dlnledikle:ine zahlp ol- Qerd kay okulu Blı•tmeıJlttne. Bitlis fBYJr.ft .-.Jl.-ı 

Bu 61er odada oturan Köprillll Meh- mUflardı. Dervif Kahmut Tayyar udeyi, merkez 2 inci okulu ölretmeni Kadr:)·e l:J a• mahaneden fren Jıa//ıar/ıen ·------~ 
aet pepnm kulalma kadar abetmlştl. tstanbulun en sOzel sesli hanendesi- Tanı Berpına merkez Bergamalı Kadri 
lıfehmet.,... hemen allbdar olarak ye- dir df7e Gnherll bannna methetmlştL okuluna, ÖdemJt - Saıuu köy okulu öl- Atim ......... .....C 
ftnllen fırladı. Şum zaclne dedi ki: Şqılacak py!.. İşte hakikat meydanda.. retmeni G«zide Armer Kuşadası - Sel· sı·ıaA h kaçakçılıg"' 

1 
yapan -a•etllsll!L - Bak, clu,.daa mu! .. Dıprda ne kc>- Söyledlil her Wm lçlne bir çok yalan çuk ldSyG okuluna. Kuşadası • Belevi muır; ..... 

auşuyorlar? Blrlll bir adamuı daha kay- katqtrran bu dUzenbu herifin. ltlyadına okulu öiz'etmenl Münevver Yurddinç Adana, 24 (A.A) - C. B. .. !:.:. 
boldulmıu anlatıyor .. Sen ifitmedin mi? ayları olarak her nuıJa dolrU 16Jledl· Şirince k6yilne, Tirenin Hısarhk köyQ balpll mllfettlf1lllne ta)'ID ..-

Defterdu Btıseyhı efendinin lmnlnl say. liD1 Tanar sadenin durumu flmdl 8P" eski ölretmenl Perl.han Okay Tire m~ bı• r ada llJ v aka 1 andı dl nmebUIU Ballt 0mna banıa wn._ 9Çık bJr mntte s&teriJordu. - .ikinci okuluna. Ödemiş - Adagüme ve vazlfe.me beflamlfbr. 
1111 m ~ 4-1- lla adam benim - BITllWI - okulu ö1reCmen1 NaciJe 0remay Tire • 
~ tuuchtım •ki Defterdar- Merkez ilçOndl okuluna.· İzmir Pınar-

Pek =:z eı::u:::ımdl .. Surivede kıtlık, ~N-::W1::..~ llPfaJ• üdaUaJt 11yapm....,..... _,... ,,,,. ••Dl 
~ a~ ..__ .ı..-• ..nL-ı.. d .. 

1 
kay 81retmenlerlnden HOrrem özerdln slldll dep ... ......, 

·• OIKUli&lllll ~·~· ........ ~.......... Avrupa a o - uıuea köyUne Dildlin!n Bademll 81· 
.... llqlmdı: retmenl Ahmet' Alpay Karaburun Par- Vatan otelinde misafir kalan Urfalı dilşmlif, yetişenler kendisini derhal dı· 

- Jlen .. Kim ftl' orada? içeriye lir- •• lak köyüne, Sivas öğretmen okulu me- Ali ollu Abdullah Uyarın silah kaçak- şarıya çıkarmışlardır • 
..ır ...,_ha adama ilişmeyin. Hemen dL rrı eler zun1armdan Latife Erken Bayındmn ~it yaptıja ve İzmirde piyasadan sillh 54 yaşında olan zavallı kadın g&steri· Sovyet ordusu düşmanı dlln ıece 
fbndl pnımna ..ı.m. Behey mnsız he- Çıplak köyilne, Karaburun parlak köyil topladılt zabıtaca haber alınmıştır. len bütiln ihtimaı:na ralmen bir türlU ilk bir genişlik üzerinde takip 
rlflerkl ~=tta bulunbk .::- e Hlretmenl Sım özer Damlacık köyü öl· Abdullah Uyarın arkasJua memurla!' kendLctlne gelememiş ve nilıayet kalp Almanlar yedi binden fazla alil 
~~ kd~ me emir~: l!ız Londra, 24 (A.A) - 'İnslltere Suriye- retmenlillne tayin edilmfşlerdir. konulmuş. kendisi takip etUrilmişt!r. darebanından tevakkuf hlsıl olarak öl- !erdir. 
wvw • m m ,. ucuz w bol )'lyecek maddeleri temlD - --.- Abdullah Uyar diln sabah erkenden milştilr HARB1 GEN Şimdi ha ppbJımz nedir? Ne bU~k etmek az-. buırbklar ya~. B(l.. ) R k otelden çıkarak Basmahane istasyonun& Ya.,ıİ.n tahkikat netices:nde, lc&nü- MOSKOVA 
~ .=e:: J:!ı7~~ yak ,.,_. 11ok1an meydana aeı:rtı- f an 881 Um il m Ritmiş ve gişeden Manisaya 3 ncU mev- rün n~tti!ti hamı7.ı karbondan tildUAU ı:~=-= ~~lı,ı~0';.da 8IÜ ...._ t mı.tir. 8 .. ımwndenJıJr on bin tan but- "d " r mU V•IO•J ueld•I ki bir bilet sabn almı...<rtır. anlasılmıştır. h besi imdi bUtiln il k va .. ~~bıı.n Sadrmmm ha dq ft OD 1ııln tan un l8tm aJm..-. Ay· mil u a P'!'I Memurlar trenin hare!«'ti sırasında Din geee ,e .......... e ::ı:ere ıı!ı tır. Ve geceli o 

alJr llWeri tıilllrJul derl..ı g6eterdL ita-~ ';:...~".r~ Surlyeye İf ban~ umum mlldilr muavini B. ~':~ =~l~~t:~u :!: fJrf yangın olda.. devam :ı~e~. Alm~u bu 
1191 lrten ~ bdlf9 perdenin her iki snmlS'fAMDA w.-l.d blJIAt>.B lleclt Duruız Ankaradan ıehrimtze gel- nüıJlen:llr Dün gece şehrimizde iki yıngm ol- dı, llktepin iptidasmdaki 
b...cıı Ü Wrc1m bin 8Çllda. Ve od.ar ıtm.N mqtlr. • daklııden c1aba btıytlk ku\-wtler 
pk llllc. ..,.. ,u.Jrb bir de11bah B ~ ,,.t6'...A) - lfqp Vw B. lılecla. B. Rlld Erolan istifası Oıe- Bavulda 2 adet Rus Nagant toplu ta- muıtur. ~ Fakat ~ de 
jWl.·Blr .._ ,.., ...... ......_ • ıaul ... liri & F 1 •-c lfm ~ --.... ~ it-" h= k w·, 1111' ... a.. ~ taı.ıa- Blrbael ,._... ~ei!'cta Hatip ... l 1 · tttm!m Ddafaa 
•k ~ mmuD~m1ar ata. yalanında otus komünistten miltefekkil müdüriyetini kısa bir müddet için ida- cası, bir Alınan barabcllomu, bir adet k~sın~a Tarantonun sahibı ve Çetin Ken- uvvet erf a aıs: ~ 
ıU n.rte • '- 11-1 dellbnb IQSpril- bir ~ lmlla edildil!nl JllZllUŞtır .. re edecektir. Belçika rnamuldtı ve çift namlulu brov- ~ın kiracısı bulunduğu ttç katlı evin iyileımlftlr. Mof Jcuvvetler 
a •• ~ ...... ..tlrla,.. Ba _. _.... Wr _._ .............. nlng tabancası iti ceman altı tabanca ve ikinci katından çıknıtJ, yetifen itfaiye :: >y!!~ dlld turıuı~ 
w bl1lllr :c::. w oclqa ...,._ .......... tatbik ....... .... lal"lftnlln fıOIHIJllcaeın. 111 ftsenkle hiç 1m11am1memış Uç wıtu- tara~ bUyUmeden aöndUrlllmUfttlr. ·ıwı.ma lana ::_ h.w. 
..ae.1dp ._.. ......... etekW. ......,-ADA Q ftAWIDA ı ra bulunmıqtur. AteJın çıkmaaıaa nbep duvar içine ne o b -1..bllstar 

Dnrlla ._ -.l8ae w lctl-'... •••Cidınıa dan .. ~11 AbmıHah Uyarın tabımcwlan •tın oturtulnnq olan demir aobaıua hanre- ıçin tlmltlilıce lr _,..... · 
........ :3:;: __,.. - lılr --il fA.A) - .... - kD- Cllll ı.ıı,.lladen - ..... Kadir. aldıAl ,...-. .ı. IU"Mhrma np11-. ::ı:-~ ~ m.r 't: TmLIKB am.ıı:ıı: 
...,... ,..,ııa. ha hanbt. Wmamm tOk J11ıt1k .. 1ainlarla bmtlnl.t Jll'OP9a K.o,uaden ~ Ahmet olha Halil Tahkikata devam edilmektedir. • ~rtaaı .ı.thl b da oı.:.d~ Ilı ctzve.tlyp = llzlem 
Mrdea Wre pek zI,acle hopna slttl Ktır- pndMı :rapa yecll komOnWt mu.bbe& .. QDl ._.. l1ahlm ol1u Nami Ya- Aaanaöftde MP lıadın d::'hennz alaplama. • S::=' ubarebelerdm ..-
kanttn ete1derlaı tDpJadL Yumupk bir kOre11 meblrOm etmJetlr. .....ı. Jdl,tlne lle.E.m ve lcldla edil- tldnd P1111D Eptıfpap. caddnlnde 1nab ~ hle bir ,_, ,_.. 
_. a.I 1dı Pmt.: 14 (A.A) - Harp diftlll, • ......... Ali olla ~ alt arı seldPJeneNJı öJdfi tbrahim veıwesine ait Cemil Genoln mak1a beraber cfurdmulıUli 

- .....,...... olhmL &e,Je büalaa. brl ....,, taJelıeel•Hlm aa Uç ~yi alır lmvmJuma lrmc1en --... 1welemış- DOn Aııam&rde milessif bir zehlrlen- idareslndeki 18 numaralı baıwı avllllWl· Gazete lıfoekova Ue cenubaa 
Ml kim .m? Derdin nedir, bize anlat.. kGnk enama mahkOm ebn

1
•· ı..t.r. Ba _... Klıdlr, henGz --.ıa- me vak'uı olmuştur. dan çıbuı ve tahta perdeyi tutufturmut tmda oldutunu ~ pım ...... 

l'lw ..,.,,...,_ plwk bir lf ile, hemen e ~ Wr ... tarafmdan ~ 281 ine aokakta 22 sayıh evde oturan iae de senl§lemeden söndllrl11mlltt0r. ALMAN TABYIBl =::e::.::. .......... ,.... Raalar netıceden tir. Bldl8e mMe1Jinde tahkikata .,.,. tbrahlm kansı Bn. Nurlye Betıra. evi- Atltf, avluda bulunan tahta puçalarma SOKKOYOR 
B1J1e .u,... llehmet pqa bqmnda • nln mutfalmda PJet ~ ~ odun y~ bir sigara atdmuından ileri gel- A1man1arııı dUpnanı tecrit 

..,... bir waly.ıte otunıı Şad zade- emın ııtJrünit yorlar ldSmOrU ile yemek pişirdill sırada ze.. mi~. Hanın sigortasız oldulu anlqd- ya çevirmelı: h1111111mdald tahıl,.. 
,ı •ll.rle lpret etmlfll. llUSLAB !IE'HCD>J:N DltR ............ ~ hirlenmlf, birden b:re fenalaşarak yere ml§br. tık muvaffalı: olamıyor. aumr 

0 clakib da odanın içinde laDki bir Ku.lbipf, 14 (A.A) -Cephenin flmal fa~ :HJIHllHHllHIHI HIHIHHCI IHHCIHHHHHHDIHHHIHHH kuvvetlerini çok~· 
blllbGJ pkunala ~. ltulala akar bab ft cenap bmmlerinde ~mil- Önamtlzdeld pmr &Ontl ,.ırü Alri'/ıa harbı Almanlara nAre larda da Almanlara 1ı:endl ----. 
..ı.na pnltmnden blrlhiriae ~ cWaa ı.tlanm delmek iglD ppılaa Al- llk maçJan "1ft)ardır : 5" kayıplardan fazla kayıplar .,,. 
iki altm alklı:fllln gıbntııı wladaa ela- man hamlelerine ralmen Sovyetler ha· s..t Ut. ICmwüa. Demlnpar.. - • - -•- tar . 
.. haf .... tıpkı ban teDerlne auz- ıelı:ltm aeti'*'ne hl1l bQyilk bir itimat Hakem 111111afa Ba,ra. Ya hakem- • BAŞ'l'ARAn 1 tNd SAidPEDE • • BA"1ABAn 1 INct SAidFBDB • RUS ÇEKll.MJ!:l.l'JU 
npla dolı:unulmut .n,ı Jııce, mlletalr bir beslemektedir. Durumun bir ay evvelld ı. Mustafa 8enbJ. Ollna J:rmııdn-. mtşterdlr. Bu bUyUk. filo Libya aulann- demiryolu tes!sleriDe bQyi1k muvaff.akı.. MoskoVIDJD 100 kilometre 
ahenlı:le emJayan lltlf bir aes duyuldu. kadar gergin olmıdıb sanılmaktadır. But ıs te AI• • Alt.mordu.. Hakem da kontrol ıeanekte ve general Kan:ng- yetlerle akınlar yapıhmşbr. Milteaddıt nup batısında Mojaisk kesim1ndea 
Bu .. K8m01U Mehmet pafaya aevap tNGll.1Z TAARRUZU VE RUSLAR Ferit Sbmarollu, ,_ 1w1ram1er: l'aruk bamm turrma devam ettiği müddetçe demiryollan tam bomba isabetıeriyle yetler evvelden hazırlaıımq 
wrerelı: dedi ki: Diler taraftan Ruslar tııgiliz •• Ame- llınah- mihverin Libyadaki ordumna ikmal kesi1miştir. tam lntlnmla ;eldlml§lerdlr. 

- Aman efendimiz.. Bu efendiyi .-hlt rikan harp nıalzemeslnin gittikçe artan. kuvvetı.ri '!·'::ıdermesine mln1 olmakta- Leningrad &Unde do.maron ~ te- Moskovanm 80 kilometra katla 
atSsteımenlze hh: Jtlzum yok. Memleketi bir tempo ile gelmekte oldutunu bW· IZllfRDB dır. şebbllsleri yeniden Bolşeviklere alır za- batısında Moskova. Vo.1okolamsk 
kurtardum. l'ellkete dtışenJerl de kur- yorlar. --• DENlzDE 'l'AYYABE llCCUMLAJU yiat verdirilerek pUskUrtUlmilşttlr. Ye- na karp Alman taarruz1an d 
laracatmısa eminim. Sevlm16 pad:.,.hm Libyadakl Britanya taarruzu tam vak- ......... ~.,_ıyop İngiliz gemilerinden açılan tayyareler dlsi en aitn' t:pteft olmak i1zere 8 tank mekte ve çetin bir gayret •rfol 
nklH mutlakuınız. Size kup gön)Um tinde hqlamıftır. Gerçekten bu taarnız Müteşebbis yurdda$1arımızdan B. Sa- düşman tayyarelerinin İngil:z donanma- tahrip edilmiştir. Topçumuz Leningrad- tadır. Cephenin Citeki kesiırıleriDflr. 
90k derin bir gilven ve itimat hlalyle Rusların itimadını arttıracak ma.'ıiyet- chk CUrtunca ve Mehmet Resat DUşll- sına ya}daıpnaJarma mini hnuşlar ve da asker! ehemmiyeti hliz tesisleri bom- yetler umumiyet itibariyle iyi 
dolm1J! bulunuyor. tedir. mlrOn kurm~ olduklan knçük bir ... onları kaçırmısJardU' ~ karada bardıman etmeJe devam etmiM!r. yorlar. 

Kulunuzun •dım Tayyar zadedlr. Z.. ALllAJıl'LARDA GIYD::EK hnalAthanesinde kırık camlan eritmek c;ok m~ oldu.. dan denizde bizim- ROSTOFUN tşGALINDEKI 3 ALMAN VAPURU BA:""""""" .... 
kt Bq Deftttdırlardan HU8eyln efendl IHTtYACl suretiyle &Urah!ler yapıldıluıı haber al· 1 e!IC011 1 ~ d EHEMMiYET M sko 

24 
(A.A) Barell 

'9nim manevi pederimdir. ..n. _!-1makn~~~ ~ ~ yerlerdelmad --bab~ dılr.. Atetjenln ileride dller cam eşya e h!ALY;Nm~N;~I NEREDE! Berlin. 24 (A.A) - Berllne Lobi p- de :,.,.,.v:• deniz kuvvetleri d 
Sadrazam birden bire Pfll'll1lf awl g.;yece uır r,• 0 •up 0 lama -· pnala çalı~ da anlqılmak.tadır zetesi Rostof k:ini ~1 anlatıyor • ·J-

alrflndll• maksu:ın kışlık elbiaelerinl topluyorlar. ya-----__ • Sayı itibariyle İtalyan filosu filomu- f. mev ~ d ~ Uç nakliye vapurunu ba 
- Van m Hnaeytn efendinin otlu. Son ,Unlerde Almanlar tarafından esir SIBRA ~ MllDVRV za Usttın oldutu halde hal'f'kttta bulun~ ~~ cen~ kt_:.a. n:.ıor 

nıu sunuzT Hıni To1:>kapı dısmdıkt ı.- edilen Rus askerleri soyulmuşlırdır Al· mala cesaret edememektedir. ynl o=-g~; :rakla • Oo-
tmda oturmaktadır Sizin pederiniz olan manlar ıcaba Rusların alışkın oldukJan CUJIBDB.. e a 

1 
~ 

1 
arasınd:ıd .o 

1 
r;: bal 

!Mterdar mlseyln° efendi bu zat delil lldime dqanabilecekler ın:dlr! Şimal ve Sıhhat mUdUril B. Cevdet Saracollu Al manlaTa adre Afri- r~,~ Bo~l~~. - Son zamanlarda eczacı Kemal 
mı• merkez kesim1mnde soluk nfınn altın- dOn ç~e bzasma gitmi.<rtlr. e chkl bezim tin etieesi kında ıı.... Aktaş tarafından ortaya atılan 

Tayyar zade cevap verdi:. da 40 hatta 45 dereceY! bulmaktadır. Bu kazanın saih~nı alAkRdar eden koda haro VOZİyefİ diJ anii -'-~d n .. lener-iir çek) kolonyası garip ve eski bir 
- Ti kenataldlr efntltm. Yüıa iti Son iki veya Uç sene lçınde Sovyet or- muhtelif mevzuları tetkik edecektir. ece . ~u" en soy 1 , ·• sahip bulunmaktadır. Cizliç~ 

~Prim deA"lhe de beni ~lr kllçUk,... duau askerleri sıfırın alımda elti dere- eıwww -·- Berlm, 24 (A.A) -:- Berl:ner Banen dUncU Lu! r.amanmda Fransada 
da himayesine alarak terbive ettt. c:eye tahammUI etmete al~nlmısla:r- Jh · d J • • ıTALYAN TEBLtOt Caytung yazıyor : İstikbale ait tahmin· mtıtehassuılanndan biri taıPRfındlll ı~':uttn Nazanmda öz babamdan Jıi9 dil". Yazın kayık talimı yapan genç Rua- fl)'OÇ mad f! f!llftl Romı, 24 (A.Al - ttalyan teblllf: Jer yapmak Almanyada mu~t ~ldir. mal Afrikasında yetiştirilen ve 

farkı yoktur. lar ~· i&lderilmemi,Jerdir. Bun- / f L • · Slrenaikte bUyük meydan muharebe- Maama~ ~ftaki ~!sevik hezımeti- tutulan siyah renkli bir ~ 
Köprülü Mehmet pa~ Şami zadenin la: kışın hllcum müfrezelerinde hizmet UCUZ a marı IÇlft sinin beşinci gUnU olan dilnkU ,Unde nin netıcesl eıddetle hıssolunac~ktır. Ce- neşretmektedi Gizllç!cek 

J(lziln .. bakarak dedi ki: etmek Ozan talim ettlrilmitlerdlr. -•- muharebe Alman • İhlyan kuvvetleriy- n~t>tan Doneç ha~ gtr.lmistir •. Bu ;:1>8Jl fabrika uIİ çic:elln admı 
- Ah efendi. bilmez sin! Ben bu ço- e . BASTAltAn ı INct SAHIP'wE. le İngiliz kuvvetleri arasında sabahtan bölge Ruslar için ebediyen kaybohnuş- makta. tarihin bu garip sırrını 

eatun babastndan ne kadar lylilder gör- B er/inde bır konle lan maddelerin daha mütenevvi olması- ak~amı kadar fasılasız devam etmiştir. turFIN c slNDE hafaza etmektedir. Kemal AIE:Wll"~: 
clUm mc: unumwn. meT"hum Sult:an tb- • na bilhassa ltlnı edilmektedir. O şekil- Tobruk. Deyrelgobi, Seydi ömer ve EPBJllr . hettili kadar cidden zarif ve ~ 
nhlm zamanında bir ,un çok 11k1nhlı r ana top lanı )'Or de ki halk haftalık yiyecek ihtiyaçlannı Sollumun dört yanında karada ve hava- Helsinld, 24 (~) - Fin ~blıll: koku olan (G~çic:ek) İzmlTha 
bir Yaiyete dilştillOm aırw.ıa o vakit baş pazaryerlerind.aa kolaylıkla temin ede- da çok çetin muharebeler olmaktadır. Han'!il cephftln e ve Karelı be~ ( Altınrilya) kolonvuma -ciddi 
'Deftttdar bulunan Hu.eyin efendi bana • purr""'"" 1 t"M c:"'''"tDE. bilace~ Tobrukun cenup ve cenup do~nda da dllipnan şiddetli to1>ÇU faaliyetınd11 ki wuştuT Zevk babıaul 
bUvtık btr ly!ikte" bulunmU§tu. PAICTA YENi tsTIRAJCLER * Alman zıThlı teşekkUlleri ve Mihver ha- bulunmuştur. Do~ cenhesinde şiddeti! 0 0 ıbecter1z. er 

O devirde Sadaret makamında oturan Bedin. 24 (A.A) - KomOnlnne Beledfyf! riyaseti şehir plAnında mev- va kuvvetleriyle lşbirliAi yapan İtalyan mevzii muharebeler lehimize neticeler d-tkka--tinl--ce--------:: 
Hezar Pare Ahmet pqa beni fct.ıınbul- b,.. kayma paktmm b~fncl yıld3"0mfi cut olan hal anbıll inşası işini tetkik tümenleri dilpnantn ehemmiyetli tank vermi~ir. Şimalde d(Qmanm hafif ku ... 
dan uzalclqtınnalt lativordu. Padi~ahtan "'Gnaw.l»ettle yann burada )'apslacak etmektedir, bu mllessese apiı yukarı mewutlannı tahrip eyıemişler, blr vetlerle yaoblı hUeumlar ı>Usldlrtill
m«baade almıstı Bana ltudQa beylerbeyi olan tlrende Finlandiya. Danimarka. yanm milyon liraya mal o1aeıktır. çok tank ve zırhlı otomoblll imha et- mOstür. Düşmanın hava faaliyeti. have 
m.nt1btnı tevcih~ Hıl'Ylltf•t•n murahhaalan pakta fttirak Hal sanbıll blnuı inşa edilince pblr- mi§ler ve pek çoğunu da buara uırat- sartlamım mUsait 01-.,,ması yihOnden 

Çok fena bir vaziyette idim. Hezar Pı- ed-.. trlerdll'. de mevcut bilOmum Rbze, meyve han- mışlardır. DU!ımandan esirler alınmış ve hemen hemen tam blr surette felce ul-
n Ahmet .,.._ ı.tanbulclan kalktı> Sa- 8Ul.r.AR HARtCtTE lanndakl f.?allyet 10D bula:ak, bunlann dUmnına ciddi kayınlar verdirlhnlştlr. nunıştır. 
ma gitmekJt_..m icin m0tPtDadlyen bfınf NAZIRJ BERIJNDE yaptıklın muameleler hal santralda top- Sollumun babsında İngiliz kuvvetle- -.-------------
baç edip duruyordu Halbuki ben de .Berlln. 24 fA.A) - a.ı..T 1'aTtet,-e lanacaktır. Baylellkle sebze ve meyve rl pek çok hırpılanmq ve hatta 4 Uncil kuJlanılmu bir hale ıetirihnlstlr. 
on para yok. Yol harçlılı bulmak llnm "·lı:m P0t>0f Barlfne trehltrdT. Rn,ben- fiatlerinln belediyece daimi surette kont- zırhlı tugay tamamiyle imha edilmiş- Bava muhaıebelerinde Alma aveı-
Ne noacaiımı tamamlyle şqmp bldt- trap ... dller tah~ .kendWnl ae- rolü temin edileceJi gibi. bunlann şehrin tir. Bu ~ kumadam General Stıorly lan 10 dOpnan ..,,. .... dGtıOnnn.ıer-
......... Dofteıdor B..,,_ e&adı ................ Bal., ....... - nuıhı.llf :r..t..ıno - fi! de IDllDclJa - olıam,.tır Doho ~ l>ir eok cUr. Bizim ....ı.n.,. da M d8- IQoo 
9-lr.lfllj ~ ~ --~ ..... ~ .,.., ......... ,.W.ktır. • ..... tepJrJen.. ..,. _,......._..,_ ............ ~ 
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"Y enı Asır,, ın askeri muharriri yazı yor 

Moskovanın kurtul 
ihtinıali çok azdır 

ası 

Şimali Alrikadakl taarruz ve askeri vaziyet 
hakk!nda şimdiden kat'i tahminde bulunulamaz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! YAZAN: EMEKLi GENERAL HUSNO EMiR ERKILET a . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şark cephesinde : Rusyada her yılın lazımdır. Bu, her iki takdirde Moskova, 

biri ilkbaharda ve diğeri sonbaharda ol- çevresindeki Sovyet ordulariyle birlikte 
.rnak Uzcrc iki ayı vardır ki bunlarda çevrilir ve neticede çenbere giren Sov· 
kar ve buzlar çözüldüğü ve sürekli yağ· yet kuvvetleri imha edilerek Moskova 
tnurlar yağdığı için esasen fena yapıl- zaptolunur. Bunların ne kadar zamanda 
nuş veya taşla döşenmemiş Mi ve tab.i olnbl1ecekleri söylenemez. Unutmamalı
Yolliır gecilemez ohır ve hareket ve se· dır ld Kiyef bilyük imha ve sarma mey
ynhnt imktinlan knlmaz. Bu sebeple bu dnn muharebesine tckaddüm eden sa
aylara - biz.im ne yaz.ık ki bilmeden Ta· vaşlar hafta1arla süımiiştilr. Şimdiden 
tnr diye kendimizden başka kimseler söylenebilecek şey Moskovanın da Al
sandığımız - İdil Ural Türkleri •Yol ke- manlar tarafından behemehal zaptolu-
8imia derler ve bu uunanlarda halle n<? nacağıdır. 
yola cıkar ve ne de tıırla ve arazide ça- Almanlar, Leniııgrada cehri hUcum· 
lışabilir. lnrda bulunmamakla beraber bu schrin 

Donanmasını ve üsle
rini almak için Vişiyi 

sıkıstırıvorlar .. 
---·---

Londra, 24 (A.A) - Deyi Meyl ga-
zetesinin Madrit muhabiri General Vey
gandın Antipte mevkuf bulunduğunda 
ısrar ediyor. Aynı gazeteye göre Fran
sız donanmasının ve Fransız deniz üsle
rinin ~:,mi için Hitler Mareşal Peteni 
daha ziyade sıkıştırmaktadır. 

Londra, 24 (A.A) - Amiral Dadanın 
harp donanması işlerinde en yakın iş 
arkadaşı olan Amiral Ofan Cezayirden 
Vişiye gelmiştir. Paris radyosunun bil
dirdiğine göre Amiral Ofan şimnli Af
rikada yaptığı bir seyahatten dönmüş 
bulunmaktadır. 

-----------~·~A~~-~~~--~ 
lngilizler Gambutu 

işgal ettiler 
• BAŞTARAFI 1 txcl SAHİFErl>E. 

da Sidi Ömcri ele geçirmişlcrdır.. Innt 
kıtalnn ilerledikleri çevreyi tedricen 
dUsmanın Halfaya ve Sidi Ömer arasın· 
daki mevziler!nin gerisine doğru geni.ş
letivorlar. 

TOBRUK GARNİZONUNUN 
iLERLEYİŞl 

Borsa 
Ozth\ı 

85 Albcr Gabay 
9 M. Beşikçi O. 
7 Be~ino Gabay 

101 Ycktln 
118006 Eski yekO.n 
118107 Umumi yekun 

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

SiYAll 
131 İnhisar idnresl 

İNCİR 

48 
44 
48 

28 

180 H. Levi 15 
161 M. H. Nıız.h 17 25 
110 N. Elblrlik 15 
104 İzzi ve Ali Fesçi 24 50 

94 Vasfi Semercloğlu 20 
37 M. Beşikçi 8 
25 R. j. Franko 13 
24 K. Mikalef 14 75 

735 Yektln 
87678 Eski yektln 
88413 Umumt yekQn 

ZAHİRE 

48 
44 
48 

46 50 
47 50 
48 50 
52 50 
57 

35 

23 
19 
15 
24 50 
20 
14 
16 ~ 
15 

35 Ton susam 49 50 50 25 Bu aYlar hazan erken bauın geç gelir, 180 küsur kilometre şarkındaki Tikvin 
baz.an da mutattan fazla sürer. Bu yıl, mevki!rJn ilerisine kadar ilerlemek ve 
sonbahar yağmurlan hem erken ba la- sonra Kaleninden 100 küsur kilometre 
nıış ve hem de ikinci tesrinin ortalarına şimalde Sonkovo ehemmiyetli demiryo
kadar uzadığı için eylülden beri Rusya- lu düğüm mevkiini de zaptctmek surc
nın yUzde doksanı fena, bozuk veya tiyle eski Carlık merkezinin dolapların
tnssız olan yollan ve tarlnları yumuşıya. daki Sovyct ordularının Mos'ko\'a ile de
rak geçilmez ve hareket edilmez bir mirvolu irtibatlarını kesmislerdir 

Tobruktaki İngiliz kıtalan düşmanın -----
mukavemetine rağmen 11eri YlirUyüşle- DUZEL'J'ME 
rine devam ederek yeniden bir ~k esir Gazctemiz!n 15 son teşrin 941 tarihli 
a1mıv1ardır. Bu esirlerin yüzde ellisi Al- ve 11017 sayılı nüshasının 3 üncU sahi· 
mandır. {esi son sütununda ııeşredilen İzmır 

bale gelmiştir. Bundan dolayı şark cep- LinYADA 
thcsinde harp hareketleri ağırlaşmış bu- Almanların Knfkasyaya ıncrck Iran 
lunuyordu. Bununla beraber bu aylar ve lrakı tehdit etmeden evvel İngilizle-
2arfında Almanlar tarafından biri Smo- rin, kış mevsiminin Llbynda verecei{\ 

' lenskin şarkında Vivazmada ve diğeri harp ve hareket ;mk!nlnnnıian istifade 
rcenup doğusunda Brianskta iki büyüle ederek Almım - İttılyan kuvvetlerini bu
Umha meydan muharebesi başarılarak rndan u1.nklastırmak istemeleri pek la
' b!r kac Sovyet ordusu esir ve imha edil- bii idi. Cünkil İn~ilizler, bunu yapama-

İng7.liz av ve bombardıman tayynrele- ikinci icra memurluğunun 18064 sayılı 
:rl tarnfından düşman t.'lnklanna. zırhlı dosyasına ait satışa çıkarılan gayri men
arnbıılanna ve motörlil nakliye koluna kulUn birinci arttırması 6/12/941 cu
nlcaktan taarruzlarda bulunulmuş ve martesi gUnli saat 15 te olmayıp saat 12 
pek cok hasnrlar vanılmıştır. dedir keyfiyet tash!h olunur. 

üÇONCü SAFHAYA DOCRU ___ _ 
Londra, 24 (A.A) - Salahiyetli ln- AYDIN SULH HUKUK MAHKE-

glllz makamlannın sözcüsU Libya mu- MESINDEN : 
barcbcsl hakkında demi~tir ki: 866 

mis. Azak denizinin şimalinde Melito- dıklan takdirde. Almanların Kafkasyayı 
polda 9 uncu Sovyet ordusu rnn~lup alarak cenup doğu istikametinde ilerle
cdilmek suretivle ccnun Sovyet orduhn mcleri halinde İngilizler için :ki cephe
bakiyelerl Rostov - D:metz l-nttına ka- de cok ağır bir muharebe vaziyeti ta-

c - BöylP. bir muharebe hazan iyim- Aydın hıızinei maliyesi tarafından 
serllk, ba1.nn da kötümserlik olmadan Aydında Cemal (bey) hamamında ~1-
mütala3 edilemez. Çilnkil bir muhare- lak ve eskiden limanlar umum müdür
benin tilrlU safhalan vardır. Libya mu- lüf,linde müstahdem bulunduğu sıralar
harcbesinde ilk safha fevkalade iyi git- da fazla aldığı maaştan 65 lira 66 kuru
miş ve bitmiştir. Bu safha zırhlı teşek- şun istirdadı davanın muhakemesinde 
kUllerl icap eden mevzilere kadar iler- müddealeyhin Vahdettin ikametUhı 
!etmek ve hudutdakl Mihver müdafaa meçhul olduğundan ilanen gaı:ete ile 
hatlanna karşı çevirme hareketi yapmak t .. blii{at yapılmasına lcarıır verlldlğin
idi. Şimdi ikinci safhadayız bu safha çev- den 1O/f2/941 çarşamba günü saat 1 O 
rilen veyo parçnlanan düşman kuvvet- dn Aydın sulh hukuk mahkemesinde ha
lerini maclOp etmektir. zır bulunmanız veyahut bir vekil gön-

1 dar sUrlilmUs, Cbarkov alınmış, diinya- haddUs etmesi pek tabiidir. . 
nın gerek tabit ve gerek sun'i en kuv· Bu sebep ve milHlhazalarla. lngilizle
vetli bir müstahkem veri sayılan 30 kU- rln 5 - 6 aydan beri ve başlıca Amer:kn:ı 
sur kilometre boyunda ve valnız 7 - 8 tank, slH\h ve teçhizativle hazırladıklan 
kilometre gen'şlli!indeki Kırım berzahı yeni ve kuvvetli cöl ordusunun. ~eneral 
~rlannrak koca Kınm yanmadası • Si- Allen Cunnin11ham l."Umandasında oln
\rastopol mUstesna - bir ayda zaptoluna- nık, Mısır - Libvn hudutlarında bir kaç 
bilmiş, Kalenin ve Tulanın zaptiyle gün evvel taarruza gcctiğl görilldil. Fa
Moskovanm çevresindeki Sovyet ordu- kat bunun buızüne kadar vani dört J!Ün
ları bir ynnm çenber içine alınmış v_e de ne yapablldi~l pek belli olmamakla 
nih.tyet LeninJmıd daha sıkı sanlnratı:: beraber henUz ehemm!yetli ve muvaffa
Moskovadan büsbiltün tecrit edilmişt:r.. kıyctli bir neticeye varamadığı da nnln
İşte Almanların, Rusyanın o ancak pek şılmaktadır. 

Miltcnddit şiddetli muharebeler ol- dcrmeniz lüzumu tebliğ olunur. 
maktadır ve savaşın durumu mühimdir. (2464) 
üçüncii safha lsP ~imdikl muharebele- j - --- ---
rin neticesine bnğlıdır. tZMtR SfCtLt TiCARET MEMUR-

Lcındra, 24 (A.A) - Libyadan gelen f .. UC.UNDAN: 
son haberleri mevzuu bahseden İngiliz Mehmet Ali boyacı ticarC't unvanile 

az hareket imk6nlan veren mcshur yağ- Bahis mevzuu olan iyi hazırlıklı sc
tnurlu mevsimiyle çamurlu yollarınd11 kizinci imparatorluk ordusu. anlasıldı
\re yumuşak tnrlalannda iki ayda başar- ğına ı::öre. Akdenizde f nıtUiz hnvn ve ~e
ruklan şeyler bunlardır ki yakın askeri ni:r. kuvvetlerinin de yarduniyle 18 ikın
tarihte bu kadar nz zamanda. en fena ci tesr'n 1941 sabahı, Alman - İtalvan 
bir mevsimde bu kndar muazzam bir kuvvetlerinin elinde bulunan Sollum 
cephede bu derece bUyilk "'e ehemmi- kolesinln doğusundan -Oarnbuba kndnr 

mahfillerinde deniliyor ki: lzmirde Mi!'keli\m h!tnında 12/ 19 nu-
fmpnratorluk kuvvetleri azimli ve iyi marada yerli mallar iolik ve manifatu

idarc edilen bir düşmanla karşılaşmıştır. TJ\ tlcnretile işth~al eden Mehmet Ali 
Düsmanın ne stratejik v~iyeti, ne de Bovncının i~bu ticaret unvanı ticaTl"t ka
iaşesinin iyi olmadığı söylenebilir. İnı<i- nunu hükümlerine göre sicilin 4097 nu
Jiz hava kuvvetleri üstünlüğünil muha- marasına kayt ve tescil edildiği ilan olu-
faza etmektedir. nur. 5001 (2461} 

)'etli muvaffokıvetler hemen hlc bir or- olan 220 kilsur kilometrelik bir cephe- Yeni Neşrfvat BORSA tDARE HEYETtNDEN ı 
~u ta-L.ndan knzıınılmıs değildir. de taarruza recmls ve İngiliz zırhlı tn- Borsanın ı 942 yılı bültenleriyle ~v-
u nuı afta ö '-- la b • • • • • • • • • • • • k d f 1 • b 1 k 1 kl' Rusyada, sonbahann ynğmurlu h • menleri Sidi merin uvŞ o n cenu un- ra ve c ter erı a"tın aca tır. ste ı-
lannı. ilkbahara kadar sUren uzun don dan hududu f!C<'Crck Tobnık ist:lmme- HAVACILIK VE SPOR - 299 uncu !erin bu iııe müteallik sartlrın öğrenme-
tnevsfminin takip ett:ği maJOmdur_ Bu tinde ilcrlemislerdir. Tobruktaki İngiliz sayısı yepyeni bir .şek:lde ve hakiknten lerl için 1 /Kanunu evvel/941 tarihine 
'Çağanda yollar, tarlalar, dereler, nehir- kuvvetleri de cenup istikametinde taar- her kesin mecmuası halinde çıkm~ır. kadar botsa umumi Utinliğine müraca-
ler. bataklar ve sahiller donar ve en ruz ederek bu suretle Tobruk • Bnrdi- • at etmeleri. 23 2S 4936 (2452) 
nlhr arabalar bile her taraftan g~r ya_ Sollum bölgesindeki Alman - !tal- KUSADASI SULH HUKUK HA-
olur. Volga ı;tibi bilyilk ve derin nehir- yan kuvvetleri loskaı- ic:nt> ıılınm::ık io;- KiMLt(UNDErl ı 
ı-...:ıe b•ekktll eden buzun kalınlıitı blr tenmistir. Açık arttırma lanı 
~ """ I f ı· 1 · b t " ı Satılık focir bahçesi : bu,..,k ve daha ziyade metreyi bu ur· ngi ız enn u mnK!>a \ \! .... ı .. mı ıt~-· 

.... - 1 ktcdi F kat b m;n ka Selçukta lı:öy iç.inde ve lzmir fOSMı nıw;. Bu sebeple donda en ağır kamyon- kftr görü me r. a u .. ~.e • lcenannda : 
lar1a tankların bile dereleri köprüsüz dar tahakkuk edememiştir. Cöllerde ise 

1 · ff kı tl KuŞD.dasının Kdeiçi mahallesinden a-bi'--klen· 8_1~~1ır. Onun icin M. os- harp hareket erı ve muvn a ~·e er an- k S 
1 

k 
<:> ... ...,.... "'"""' ~ d te · ed'l b.,, keresteci Ahmet Saban Al ışla e çu -
kova etrafında bı·r imha muharebesı ha- cnk sürat sayesin e mm ı e 14r.. k 

ed k lı ta mukim ölü Sadrettin arı~ı Azime ve 
linde neticelenecek ve Donez böl~esinin Geciken sey sUrilncem e a r. Bu se- ölü Sadrettin kainvftlidcsi Sütine vcıTis-
7.aptı sayesinde Kafkasyaya. Volga ve heple cöllerde baskının ehemmiyeti peic ],.ri arosında kabili taksim olmadığı 
Urallara kadar uzanacak büyük ölcUd~ büvUktilr. KuŞtıdası sulh hukuk mahkemesi kara
~lman askeri hareklitına don mevsimin- General Cunnin~hamın da blitiln mu- nndan rı.nlaşılan Selçuk köy kinde ve 
de betekrar başlanacağı ümit olun~ vnffnkıyeti baskında idi. Halbuki Alman f zmir şosası üzerinde ve içinde alttnıa 
du • İtalyan kuvvetleri nnlaşıl:m iyi bir ke- üç iocir, bir elma, dört nyva ve üç nar 

Filhakika beklenen mevsim gelmiş ve şif ve istihbarat sayesindr: İngiliz taar- ve bir ceviz ve sair ağaçları muhtevi bu-
rAı 1 amına umulan askeri hare- ruz hazırlıklnnnı vukuundan evvel ha- lunnn tarln acık arttırma suretile satılı-n. man ar n .. h d 
ıtetler başlamış olmakla ilk hamled'!:l ber almıs~ark·~·~~d~aÖ~ore, azır burmduş- ğa rıkımlmıştır. 
Rosto{ znptolunmuştur. Rostofu kaybet· lardır. Çiın u ~·: 1 mcrın. <'~nu ~ an Birind arttırma 29/ 11 /941 cumar-

kl R la yni zamanda Don ve Do- hududu J!eçerek Tobruk istıknmctınde tt-•i rünü sacıt onbir otu7da ve Selçukda 
ıne eh. uls .r .nn a"-•nda "Ok ehemmivet- ilerliven İn~iliz zırhlı tilmcnleri Bardı· belediye kahvesi önünde yapılacaktır. nez ne ır ennı ~.,.. .,. • d 'dd tli b. Al h 
li bir Karadeniz limanını. yarım milyon ya - Tobruk arasın an şı . e ır - Artırma şartnamesi 8/ 111941 tari in-
nmelenin çalıştıt'l büyük bir sanayi man - İtalyan yan mukahıl taarruzu~a den ltibnren hnkt-se açık olarak mah
nıerke7Jni ve Kafkasya ile Moskova uğramışlar ve ~lmım ve İtalvnn tebl·g. kf"me kell'-ninde talik edilmiştir. Tavin 
arasındaki demiryolu irtibatını kaybet- terine göre ~erı Llle ::ıtılmısl::ırdır. . edilen miiddet icinde Ş?avrl menkule 

· ıcrd· Al anların simdi Rostovdan Bununla beraber Tobrukun 16 kılo- tnhmitı edilen bedelin yii7de yetmis be-
~~ 11~~ vol:ıaya yani Hnzar denizine, metre ccnubun?~ki Rezcg . tepelerinın şi nic:betinde alıcı eıkmadı'O takdirde 
hem de şimali Kafkasyanın Grosnv! pet- Tobruktaki İngılız kuvvetlcrı ta:::ıfından en son nrhranın teahhüdü baki knlmıık 

l k kl a dofu'u yürümeleri ar- alındığı ve yine Tobrukun 65 kılo~ctre üzere nTtırmanın kendiliğinden ondört 
~ m~:::u:~~ kola; bir hale gelmiştir. cenubunda ve h~duttan yani Sidi Ömer- p\in dahn uzadılmıs addedilece~i ve on 
Rosto d nra sıra Moskovava ı?el- den 80 küsur kilometre gnrnte bulunan dört gÜnÜ takip eden bu 13/ 12/941 

vFnnk sob dak•. Al an muharebe Deyrel Gobi bölgesinde İngiliz ve İtalyan C'iinü avni a!!Bt ve mahalde en çok artı-
rni.;tir. n ·at ura 1 m d h b l :rana ihale edileceği ve i-,bu satılı;;a cı-
f 1. tl • R bas sehrinin etrafında ı zırhlı kuvvetleri arasın a mu arc <' er 
aa ıve erı US f b 1 d b.ld' ·ı karılon nnyri menkul iizerinde JQotı:-k 

bu"yu'·k bır" ı·hatn ve ı'mhn muharebesi ya-1 oldu;;.· n~iliz men n ann an ı ırı. - .. -
f;"' k kl be U ve sair suretle hakları olanların iddiala· ratm~n ..,...atuf bulunmaktadır. mektcdir. Avni ayno nr per:ıcn:ı. g - rını evrakı miiqbitelerlle on beş gün icin-

:::"':.ı s .. :;r.;ı ... onlar hem Tulndnn yanı 1 nü öğleden sonraya k::ıda.r lngılızlcr!e de m,.ht. .. me krılt'minde satı.ı memurlu-
,.,. k d :;,,sund~n hem de Almnn _ İtnlynn kuvvetlerı arasında bil- h k 
IV.10~ 'lVt.nın cenup o."'"' "' · h b · 1 d • i!una bildirmf'l-ri ve Rksi tAkdhrle a -
ka1c>nhıt.en yani simnlden Moskovanın 1 yük bir meyd~n ~~ ::ıre esı o ma ıp.ı~ı ları teou sicilll"rile sBbit olmadıkça sa
şa,.kına do;;ru ynvas yava!; yer ve me- <la bildird=k]erı gıbı Kaı:utz~nun 8Ş ki- h'} bed,.linin pııvlnştınlmasından haTiı; 
safe krmmmaktndırlar. Avni 7.amanda lometre batısına kadar ~ıt~ış olan In~i- kalaca.klan ve daha fozla mallımat nl
r.erek F.;hC'\' - Moskovn ve gerek Vivnz- liz keşif zırhlı otomobıllerı Almanla~ı l"lak istiyenlerin ( 1 /941) numara ile 
tnn - Mo..,kova demirvo11arı bovunca Vo- uzakta görmüşlerse de aralann~a hır Kuşıı.daııı mahkt-me başkitnbetine müm-
1 k 1 k Mosha;ck SDrklannda. şid· muharebe olmadığını hnber verıyorlar .. cnatlan ill-,n olunur. o o amc; ve · 1" Af 'k d k' · t 
d tl . t 1" la Moskof kuvvetl<'rini Görülüyor ki şımn ı rı a a ı vaııvc 5002 (2460) e ı nnrruz .. r .. ı- .. üte k 
i "'al ve tesbit etmektedirler. Yani her hangi b:r muta ua vur ce Vl'Va 
Al'"'nnlar. Moskova c-evrec;=ndeltl Ruc; tahminlerde bulunacak l~adar nçık de; 
ortlnlnrınm merkez cenhcsini Moskova ğildir. Fnkat muharebenın devam etti
batılarmdn muhn"Cbelerle mecsrul ede- ğinden neticenin şu veya bu .~nraf nlev· 
ı-ek verinde tutarkl'n simal ve cenuptan hinde inkişaf etmesi mcmuldu~. Bu~un
da Moskovavı kucaklama~n calısıyorlnr. la beraber şunu da beyan edelım lo Y<:" 

5;ovvctlE'rin Almanlara karsı durabile- ni İngiJ=z ta::ırruzu umumi askeri vn7..ı
Ct>k ve onlnn mak<:ntlarından menedebi· yet üzerinde her hangi kat'! bir tesı: 
ll'c-ek bir kuvvetleri vokhır. Bu sebenle yapmaktan uzaktır. 
Moskovayı bC'kliyen fıkibctin önilnP geç- il. E. ERKİLET 
rrıeleri milmkUn de;:rildir. Fakat Alman 
lnnn Moskovnvı. cevre<:indeki Sovyet 
orrlıılar=vle birlikte. ccvirin imha et
tnPktC'n ibaret olan. f!3Velertne vnrabiJ
ıneleri kin SovvC't ordularının M11sko· Nevvork, 24 (A.A) - Gfiba reisicUm
\•nnm bntısmdaki muharebe ccphC'lerin· huru 70 bin isch•e hitaben söylediği bı~ 
dt> uzun bov1u bir sebat J?Östermeleri vC' nutuktu birleşik. Amerika devletlerl 
sonura kadar muharebe etmeler: ve yo· harbe girdi~i takdırde Gfıbanın .da o~~n 
lıut Moskovnvı dn. Leningrad J!İbi. sa vanı basında hemen harbe gı~ını 
rıl da mUdafaaya azmetmiş olmaları beyan etmiştir. 

-NAZtLLt SULH HUKUK HAKiM
Ltet OEN: 

941/29 
Bil& vnris vefot ettiğinden bahisle mi

rasının hnzinei mnliveye intikaline karar 
v,.rllmesi iPtenilen Nazillinin Hnmidiye 
)<öyünden Hozno oillu ölü 5:ılih karısı 
Feriş'in mira•cısı olduğunu iddin eden
lnle mütı-vt>Hivedr. all\cak v borcu olan
lnnn tarihi il&ndnn itibam mira.ıcılık id
diMında buluna.,}ann üç ny, alacak ve 
boTrl•ıların da kıınunen muayyen olnn 
müddet z~rfınd 941 129 dosva numn
ra•ile N1>7:illi sulh hukuk hakimliğine 
mürııcn t1an Vt-YB yf"vmi muh,.keme 
olan 2611 1 /941 tnrihint' mii'ladif car
ııamba J?iinü sant 1 O da Nazilli sulh hu
kuk mahkemeo;inde hazır bulnnm lan 
lüzumu ilan olunur. (2465) 

Güzel 
Buyuk Anneler 
Genç ve Taze görün· 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

Saf ve hnzmettlrUmlş süt kre
mnsı ve zeytin yağı, diğer gizll 
cevherlerle knrıştınlarak beyaz 
rmıkt.c (yağsızı Tokalon kreminin 
lstihzannda yirmi senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur for-ı 
mule ithal edUmişt.lr. Bu krem. 
clldlnizl serian besler ve gençleş-{ 
tırır. Tenin çızgl ve buruşukluk
lnrını ve gayri s~f maddelerini gl-· 
derlr ve cUdl taze!c.,.tlrir ve nefis• 
bir koku ile tU.ir eder. Fazla kıl-' 
}arın neşvlinemas.ına sebebiyet ver
mez. Malümdur ki Fransız kadın~ 
ları bugun bir kaç sene evvelki~ 
terine nnzaran um.ımlyctle daha 
guzcldlrler. Mutehassıslar bunun 
sebebini Toknlon kremınin vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sn-< 
tışı hemen bir milyonu bulmakta-: 
dır. Siz de bugunden it.ibaren bu 
kremi kullıı.nmağa başlayınız ve 
her sabı:.h daha güzel görürıünüz.' 
Toknlon kreminin musmir nettce
lerl garantllldlr Aksi takdirde 
paranız iade edilir. 

__ nnız:z 

İZMI ESNAF VE A Al.. P. NKASINDAll: 
İsimleriyle hisse senetlerinin numnrnlnn nşat'lda yazılı olan hlaedar1armaa 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini iidemckten imtina ettiklerinden ellerW.. 
ki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmilne lire Aa
knra Kambiyo borsasında sathnlmış ve iptnl olunmuştur. Satın alanlara ,..a 
hisse senetleri verilecektir .• 

Sıra 
No. 

1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
lR47 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1657 
1658 
1659 
1~60 

1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1667 
1669 
1672 
1673 
1674 
1676 
11378 
1679 
1680 
1681 
lf:82 
1683 
1r.S4 
1685 
1686 
]687 
1mIB 
l~R9 

1690 
]~Ql 

1692 
lfi"l7 
1698 
l {;Q!) 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1706 
1707 
1708 
1709 
1711 
1713 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 

Hisse 
o det 

02 
01 
Ol 
01 
Ol 
02 
Ol 
Ol 
Ol 
02 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
02 
Ol 
01 
01 
01 
02 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
Ol 
01 
Ol 
01 
02 
01 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
02 
Ol 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

DÜNKO NOSHADAN MABAT 
Hisse veya 

makbuz No. 
İ<:mİ ve Adresi 

2/ 6129-2130, 5/571 • 
2/ 6101, 1361, 1/1008 • 
2/ 6113-6114, 1/1019 • 

6/ 8176 
518141 
1017017 
5/8148 
5/ 6802 
5/8167 
1396-1400 
5/8180 
2/ 6109/6110 
5/8181 
518182 
1017022 
5/8183 
5/8184 
518185 
5/8175 
10/651 
5/8137 
5/8138 
5/8134 
5/8lfl8 
5'8lfl9 
516801 
5/8135 
5/8170 
518139 
5/8171 
5/8175 
5/572 
2/1404-1405 
1017014 
518164 
5/8197 
4087 
5/8179 
2/6198-6199 
211420-1421 
5'8174 
5/8177 
211423/1424 
5/8176 
2/6196. 1404 
1017020 
5/8178 
2/6Hl7, 1403 
216200, 1722 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

" • 

• 
• 
• 
• 
" 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

2/1401. 1/1059-1060 ~ 
2/1408, 1409 
5/81~11 
2 / 1410. 1411 
2/1417 1418 
5181262 
2/6127 : 6128 
51573 
1017027 
518165 
5/8161 
5/8195 
5/8163 
1017018 
4125 
10/7047 
2/)362, 1363 
4139 
4140 
5/576 
5/575 
5/5R1 
5/578 
5/583 
51582 

" 
" • 

• 
• 
• 
• 

,. 
• 

• 

• 
il 

• 
• 
• 
• 

SONU 

Ayvacıktan Mustafa Hoca 
Ayvacıktan Osman Çavuş 
Ayvacıktan Nizam oğlu Süleyman 
Ayvacıktan Ali oğlu Mehmet 
Ayvacıktan Halil oğlu Durmuş Ali 
Ayvacıktan Molla İbrahim ojtlu llua 
Ayvacıktan Mustafa oğu $erif eavut 
Ayvacıktan Süleyman o~lu Hasan 
Ayvacıktan Yanık köylU Hafız HUsnu 
Cnlt.ıdan Eyip oiHu Sakir 
Caltıdan Emin Cavuş 
Caltıclan Mustafa Cavuş 
Caltıdan Molla Şer:f 
Caltıdan SiUeyman oğlu Mumla 
Caltıdan Ahmet o~lu Kadri 
Caltıdan Avan Mustafa 
Çaltıdan Ahmet oi!lu Veli Cnut 
Caltıdan KücUk AU 
Caltıdan Abdi olllu Nasuh 
Çnltıdan Hamit ağa 
Alan içinden Hatip Mustafa 

• 
" 
• 
• 

• 
• 

Veli o~lu Hasan 
Hncı Hasan oğlu lleılnMt 
Ali Molla 
Ger Ali oi!lu İsmail 
Havdar oğlu Ha
Yusuf o~lu Muhittla 
Ahmet o~lu Halil 
Osman oİ;Ju Havdar 
Halil oj!lÜ Mestan 
Sülcvman ojtlu M19& 

Dcğinnendere0en Cavu.-; ol1u Oııma 
• Donsu?: nıllu Koca Ahmet 
• Ha111 Fuat 
.. Emir Ahmet oğlu İbnWm 

Hnftz oğlu Ahmet 
• Okkalı o~lu Mehmet 

Göktepeden Molla Eyin Ho. H. tba " 
• Cavus Ahmedin llehmlt 
• Rasit Cavus oğ. B. ..... 

• 
• 

• 

Ali o~lu Ahmet 
Koca Yusuf 
KAmilin Fettah 
Hilseyin Himmet 
Molbı Himmet 
Dev · ""t'Stan 

• Ali onba.sı 
• Muhtar SUlevman. 
• Bnyraktar Mehmet 

Emirlilem~"r. Mı11'aclr Tah.'r 
• İmam Mumfanın Meılnnlt 
• &hin oğlu Mehmet 

Hacı Haıranın Haet ~ 
• İmam oğlu Mehmet 

Değirmen~ercden Onbası Mmtala 
• Yihiik Ali nttlu Hllıleyia 

• 
• 
• 

HaUiç oelu Halil 
Koca Ai'nnın Hilaeyln 
Yörlik Mehnıedlıı Kaclrl 
•Halil o~lu Ömer 
Colnk Ralll 
Bakkal Bekir oğlu llalllıfa 

• Mnlln Ömer oğlu Ömer 
:Rarkerden Cavuş YtL'IUf 
Dcl?irmendereden Cırak Me1unet 
Emlrfılemnen Manlfaturacı o.n- C. 
Camcı Mehmet 
Snbuncu Refik 
Ascı Halil Nasır 
Aktar Vevscl olilu Hasan 
AbdU1ker1m o~lu Hacı All 
Ben7.in t{kcsm Mehmet Cemil 
Ciftcl Muhittin 
Mar.ınıto7. tl:,rahlm oğ. H. BGmll 
YAR I _.N 

tzf91fr P. 2' .. "· MiidiJrlii{Jünden: 
1 - ldımmıizdc münhal muhaııehe memurluktan için aakcrllltal ,...._.. 

lise mezunlan arasında bir müsabaka yapılacaktır. 
2 - Müsflbl'lkada muvaffak olanlann idarenin teklif edeceğl )'enie .......... 

yet kabul etmeleri şarttır. 
3 --- Müsabakada muvaffak olanlara36S6 sayılı kanun hükmüne "'9 20 .. 

ra asU maaş verilecektir. 
4 - isteklilerin 768 sayılı memurin kanununun 4 ncü madd ............... 

}ftn balz ve devlet memuriyetine ilk defa girl"ceklerin otuz yaşını aeomemlt ol
malnn ve askerliklerini yapmış bulunmaları lfızımdır. 

5 - Müsabakaya $rirm~k istivenlerin 6/ 12 /941 cumartesi gÜnil aat 13 ee 
kadar dilekçe ve evrakı mü11bitelerle bl,.likte imtihanın icra olunacaiı lzmlr P. 
T. T. miirlürliiö:üne miiTecaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 8/J.2/941 pazartesi aa.ııt 1 O da yanılacaktır. 
\ 25 1 499& (2462) 

Orta oJıal rnezunl rındtrn • andarnaa Cedlldl 
Ef'bd1$ tt , t "" ,,.lebo a ""t'.fcaJı •• 

JANDARMA GENEL KOMUT ANLlCINDAN : 
1 - Okula girdikten itibaren iki buçuk sene sonra jandarma sediltli ~ 

şu olmak ve avni zamanda askerlik hizmetini görmek üzere orta okul mezuDıo 
larından t?Öniillü jandarma kayıdına ba,lnnmı~tır. . 

2 - Gedikli okulunu muvaffakıyetle bitirenlere knnun mucıbince lqe be
deli J54) lira vcrilF>Cek ve hizmetlerine d vam edenler ( 134) liraya kadar 
mafiş alabilt-el"klerdir. 

3 - 1 teklilerden aranan şartlarla okula girmek staj ve anire içln izahat 
almak ve gönüllü keytedilmek isteyen bulundukları mahallerin jandarma ko
rnutanlıklnnna müracaat ederek mfltbu izahnameyi görm .. l"'ri ilan olunur. 

21 23 25 4897 (24'45) 

f.l~!§ıa,. Mitdf.ir!ü~nır?cn : 
Menemende vakıflar dairesi binası altında bulunan 312 lira 44 kunq ı,.. 

delli ı?nzaz camii vnkfından 8 no.lu k"lhvehanenin zemini ile ön cephe11i el• 
mento harclcı karotrotuvıu çinisi fer edilecek ve iki l\d .. t camekan kapı lmall 
ve ~11ir tamiratı yaoılacakhr. 

2490 savılı arttırma ve eksiltme kanunun 7nci maddesi müciblnce on hee 
şrün miidd,.•1,. ehiltmt'Vf" konulmucıtur. lhl'llesi: 1/12 '941 Pltzarte~d "";nG aat 
14 dt-dir. Taliplerin '1ı 7.5 depozito akeelerivlt- birliktı:- ihale ı?ÜnÜ Men~meft 
Vllk1flaT idaresine mÜracaat}an ve Sllrtnaml"sinİ f!Örmek Üzere lzmlr mıflar 
müdürlüğüne de müracaat edebilecc1'1eri ilan olunur. 

19 25 2461 (2431) 
~---------------

····················································································-= • • 
E Devlet Dem1r Y ollarzndan i 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 

(10 Adet Cam t!'avers alu1acak) 
D. D. YOLLARI 8 Ct tSLETME KOMtSYONUNDAN 
Mecmu\i 3400 lira muhammf'n bedelli bin adPt normal Cam traven •rtt\e

mesi vec;hile aC'ık eksiltme eıırctivle mübııyan edilecektir. ihalesi 2/ '2 /941 
ı?iinü saııt 15, 30 dn Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca 79pıt.cak-

tır.lsteklilerin 255 liralık muvakkat teminat mnkbuzlariyle muayyen nklttıa 
komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamf'si iı;letme kaleminde clrülebllir. 

•6 16 21 2S 4823 (2413) 



r·····T··~~ı-;k·~·;i'···v~~i~~iT ....... ı 
. . .... . . . . " . ••••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afrikada lngiliz zaferi 
muhakkak gibidir 

Alman - /tal van zırhlı kuvvetleri ayrı ayrı 
kısırnlt.ıra ayrıldı - "Rostof,, taki Alman 

'1 uvvetleri lCİn tehli he be ıri vor 
' -

yardım etmekte olduğu gdcn h<ıbl'rler 
den anlaşılıyor. B::ızı hafif kuvvetleri·~ 
dcniznltılarınn orta Akdenwn kontrolü 
vazifesi verilmiştir, büyük sef:nelcrden 

:::::: 

ı Libyada şiddetli tanh 
harpl~ri olu yor 

----·---
Amerika ata-
şemilteri ~ör

düklerini an
latı vor -·-Almanlar şiddetli bir 

r'R~!~2gaa gö:literiyo:..•lar 
ve k12vve~leri 
henöz ı·ırılnuş 

değildir •. 

Radyo gazetesine göre Libynda batı 
çöliinCieki büyiik muharebe bütün ş.id
dctiylc devam ediyor. Son haberlere gö-
rc AL"llnn ve İtalyan zırhlı kuvveLleri 
İngiliz taarruzları karşısında ayrı ayrı 
lusunlnra aynlmı.şlardır. Şimdi İngiliz
ler münferit bir halde bulunan bu ~ 
birliklerini harp dı.şı etmeğe çalışıy9r 
ve en şiddetli çarpışmalar Tobrukun 
yakınında Sidi Rezekte yapılıyor.. He'" 
iki tnraf ta tank itibariyle ağır zayialn 
uğrmnnktadırlar. 

nıilrckkcp ann kuvvette Sircnaik sahil- K hı' 2A (AA) R t · L 'b . . . a re, -r • - oy erın ı -
lcrındc devrıyc gczmektcd.ır. Bu s~rct- yadaki muhabiri bildiriyor ı 
le hem harekftta yardım cdılmcktcdır ve. imparatorluk kuvvetleri tarafından 
hem de mihver ikmal vapurlarının sa- işgnl edilen Seydi Rezegde ııiddetli bir 
hillerc ynklosmalarına m~ni olmak tank muharebeai olmuştur. 80 nazi tan-
mi.imkün olacaktır. kı muharebeye iştirak etmiştir. Bunlar 

Mihver, ihtiyaçlarım evvelden temin hnla faaliyette bulunan nazi tank kuv
etmemişse, bu ikmal nakliyatının İtal- vetlerinin başlıcasıdır. Elgubbi' de 60 
yan donanması tarafından himayesi la- tanklık bir ltalyan kuvveti toplanmıştır. 
zımdır. Aksi takdirde kaçak suretile Af- Her iki tarafın kayıplan belli değildir. 
rikadaki Alman ve İtalyan kuvvetleri- Bir Alman zırhlı tümeni ç.ok büyük za· 
nin ihtiyaçlarını ikmale imkun yoktur .. )•intn ııvramıştır. 

, İngilizler asıl büyük kuvvetleri ce
nupta kullanmaktadır, Sidi Ömer ile 
Sollumda daha hafif kuvvetler kuUam
yorlar. Kaputzo istikametinde harekete 
geçmiş olan İngiliz tank ve motörhi 
kuvvetleri bir günde 200 kilometre yo! 
alarak Sidi Rezeke varmışlar ve mih
verin irtibat yollannı kesmcğe muvaf
fak olmuşlardır. Şimdi asıl harp Dcyru
gobinin doğusunda devam etmektedir. 

ALMAN • RUS JIAUilİ AT AŞEMtL TERiN GöRDOKLER1 
Rusya cephesine celince. VoJokoJand Kahire, 24 (A.A) - Alman ve ital-

Cenuptan şimale doğru büyük bir ku
şatma yapan İngilizlere karsı her hanı::; 
bir mihver teşebbüsil olmadıi,•ına göre, 
Alman ve İtalvan kuvvetlerin:n Tobru'h 
sahasında harbi kabul ettikleri nnlasılı
yor. Böyle prensipsiz muharebeyi kabul 
eden mihverin bu meydan muharebesiru 

istikametinde harc:'ket eden Alman mo- yan tank kuvvetleri imparatorluk tank
törlü kuvvetlerinin şehre (30) kiJom~t- lanna karşı hareket yao:\rken Amerikan 
re yakfaşma~a muvaffok oldukları bil- ntaşemiltcr~ n~bay Faller ş<?hidi olduğu 
diriliyor. Artık Moskovanın yakın bir muhar,..b~yı şoyle anlatıy~.r : 
tehlikeye maruz kaldıi!ı J!İ7Jenmyor. Fa- - Brıtanya kıtaları duşman .tan~ln-
k t 1 Uh• tedb·ı 1 • d layısa·.,ı.. rını kın ı]amı~lnrdır ve santta sekız kilo-a a ınan m ım r ~r o . J .. l'k b' .. 1 h 'k' f 
Moskovanın kolay kolav Almanların metre ı ır surnt e er ı ı ~.ara ?rasın-

1. d'' •· ılın l d da temas ha•ıl olmuştur. Mutaddıt nnzl c :ne uşecegı san nma ı ır. kl 2 J•· k tan nrı ntş almış ve 1 uşman tan ı 
ROSTOl''TAKİ ~.J\fANI..AR harp meydanında şaşkın bir halde kalmış 
TEID .. İKEDE MI? tır. Diğer dü man tankları şimale çekil

kazanması ihtimali pek zaiftir. Cenber- Ruslar neşrettikleri fevkalade bir teb
dcn kaçabilecek mihver kuvvetler!nin liğ ile 20 sonteşrinden 23 sonteşrine ka
bundan sonra mukavemetleri de bekle- dar devam eden çok şiddetli muharebe
nemez. Zırhlı kuvvetlerin imhasından terde Almanların 41 inci kolordusu ile 
sonra. piyade kuvvetleri büyük bir var- 55 inci hücum tümeninin ve 16 ıncı tank 
hk ~österemeilcr. Alınacak neticeye gö· tümenin:n tamamivle hezimete uğratıl
re İngilizlerin yeniden batıya bUvUk dığım bildirmislerdir. Bu muharebeler
Jınmleler vanmaları mümkün olacaktır .. de, Rucılann söylediklerine göre 111 top 

1\tOTÖRLER DÖV0$ÜYOR 55 tank. 88 makineli tüfenk, 365 krun
Libyada yedi gUndcn beri devam yon ve başkn malzeme iğtinam cdilmiş

eden harplerde, İngil!zlerin iddiasına tir. Tebliğ, Sovyet kıtnlarının düsmanı 
göre, büyük bir hava üstünlüğü elde takibe devam ettikler:ni de bildiriyor .. 
edilmiş ve İngiliz tayyareleri zırhlı kuv- Bu teblif'e göre 23 son teşrinde Sovyet 
vetlcrin harekabnı desteklemiı:lerdir. kıt.'11arı ilk mevz.ill'rinden 60 kilometre 
Mihver tarafı da hava kuvvetlerinin ileri bulunmakta idiler. 
meydan muhare~si faaliyetlerinden ı:e Bu haber doffru ise. Rosto!taki Al
bilhassa ştukalarm dalgalar hal:ndc İn- man kuvvetleri için yeni bir tehlikcnJı 
gi)iz zırhlı kuvvetlerine taarruzlarından ~lirmiş oldul'.,'U nnlasılıyor .. 
bahsetmektedirler. Sovvet mukavemetine rnfunen cenhe-

Bu meydan muharebesinin hakiki hu- nin ~zı kesimlerinde Alman1nr }ehine 
susiyeü aMotörler dövllşUvor!• cümle- inkişaflar olmuştur. Bunları Sovyetler 
siyle ifade olunabilir. Bu harbi. kayıpla de kabul ve itiraf ebnistir. 
nnı kolayca ikmal ederrıiyen taraf kay- Rostof bölee~inde Sovyetler bi,iyük 
bedccekt!r. b:r hava fü;tiinlüğü temin ettiklerini bil· 

iNGtL1Z Flı.oSUNUN YARDIMl diriyorlar. Dün yapılan bir hava harbin-
İngiliz Akdeniz filosunun da denizden de 147 Almnn tavvnresinin dü.şürüldü

yapbğı faaliyetle İngiliz kara ordusuna ğU Moskovadan bildirilmiştir. 
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =acaaaaac J~cooaacr~ 

Siyo•i ıJazi y~t 
- - - · - - -

Almanlar Kaf-
kasyava do~ru 

sarkmıva
caklarmıs 

Radyo gazetesine göre Llbyada İngiliz 
taarruzu güniln en önemli meselesi ol
makta devam ediyor. Askeri harekat 
hakkında henüz kesim bir fikir edinmek 
mümkün değildir. Fakat tngllizlere gö
re muharebede yüzlerce tank ve zırhlı 
vasıtalar tahrip edilm~, 15 bin esir de 
alınmıştır. Bununla beraber İngilizler 
tendilerlntn de bUyUk zayiat verdikle
rini itiraf etmektedirler. 

Netice hakkında tngiliz.lerin kullan
dikları lisan kar ı • ı Almanlann çok 
daha ihtiyatlı hareket ettJkleri anlaşıl
maktadır İngilizlere göre Amerikan 
tankları daha ağır Alman tanklarını tah
rip edebilmişlerdir. Netice hakkında 
üç ,dört gün daha beklemek lhım gele
cektir. 

RU SCEPHFSlNDE 
Libya hareklitının en şiddetli bir saf

hasına girdiği şu sırada R usyadaki ha
rckfıt la bilhnssa: 1 - Moskova önünde; 
2 - Rosto! etrafmda çok şiddetl~nmiş
tir. 
Almanların Moskovaya karşı 250 bin 

askerle büyüle bir taarruza giriştikleri 
bildiriliyor. 

KAFKASYAYA 
1LERL1YECEKLER M1? 

A m eri kotu'l vadt 
---· - - -

y a h udilere de-
vamlı vurt te-

• • 
mınır. e c;a -
lısı laca k 

Baltimor, 24 (A.A) -Amerikan ya
hudi kongresinin himayesinde olarak 
pazar akşamı tertip edilen ilk Ameri
kalı yahudiler konferansında hariciye 
müsteşarı B. Sumner Velı: harptan sonra 
Birleşik Devletlerin de istilalar yüzün
den yuvalanndan ayrılmış milyonlarca 
yahudiyc devamlı bir yurt temini için 
diğer hükümetlerle birlikte çalışacağını 
vaad etmiştir. Hı:ırpten sonra muhtelif 
ırklara ve dinlere menaup 15 milyon ve 
belki daha fazla insanın büyük bir mül
teciler meselesini doguracağını da nnzır 
aöylemi~tir. 

ile B. Krusu tekrar görüşmüşlerdir ve 
bu gö~melerin devam edeceği de an
laşılmaktadır. Fakat her iki taraf da gö
ı'lişmelerden bir netice çıkacağını ummu
yorlar. B. Hul, Çin ve Holland~ H:ndis
tanı mümessillerini kabul ederek Ame
rika - japonya müzakereleri hakkında 
ınnlClmat vermiştir. 

Japon gazeteleri A. B. C. D. ile ifade 
lttikleri cepheyi japonya hakkında kö
tü maksatlar beslemekle ittiham ediyor
lar. Japonlara göre Amerika iktisadi 
abloka ve çemberleme hareketlerinden 
sonra japonyaya :saldıracaktır. Anlaşı
lıyor ki japonların harp hazırlıkları son 
haddine gelmiş bulunuyor. 

mişlerdir. Düsman tooçusuna do ağır 
darbeler indirilmi tir. İmparatorluk kuv
\·etleri de mühim kayıplar vermişlerdir. 
Bu knyıpbr gecen se'le verilse idi, ciddi 
telnkki edilebilirdi. Bu defa imparator
lu!: kuvvetlt'rinin vazivetbe nazaran bu 
zayiat nr.ır sayılamnz. 

0 

Mnmafih Alman
lnr eiddctJi müdflfna göııtermektediTler. 
Ve henüz kuvvf'tl,.ri kırılmamıştır. Tob
ruk gnrnizonu yüzlerce esir nlmışttr. Cep 
._c>nin öbür ucunda dominyon kıtıılım 
Kaputsoyu az bir mukaveınettrm sonra 
ele geı;irmi!llerdir. lmoarntorluk kuv
vetleri Sollum ve Bardivanın ilerİ!linde 
sarp bir arn7jve yt-rle!lmişlerdir. Britan
ya kuvvetlc>T1rıden bazıları batıya doğru 
ilerlemektedirler. 
-----~-----

Uzak Şarkta 
arp Jı-az ı~ı 

irerJi,·or 
---·---

Amerika Cinde h ava üs-.. 
!eri kuracak. J aoonya· 
d a se!er berl?.k isleri da· 
ha iyi tan,,.•ttt e~ilecek. .. 

Tokyo, 24 (A.A) - Nişi Nişi gaze
tesine J!Öre Cunking askeri makamlari
le Amerika arasında yapılan görüşmeler 
neticesinde Amerikaya Fugyang ayale
tinde muhtelif hava üsleri kurmak hak
kı verilmiııtir. Japonya ile harp h alinde 
Anıerikııhlar bu üsleri \inlHerle müşte
reken lcullanncnlclardır. Kanfonun ııimRl 
dC'::.Usunda tayyare meydanları ve ıığ
naklar için AmPrikalıların İştira.kile em
niy,.t tPTt;hı.tı ıılınmaktııdır. 

J~PONYADA VALtLER 
TOPLANIYORLAR 
Tokvo, 24 (A.A) - Altmış valinin 

iştirak!Ie Tokyoda yapılan konfnansta 
başvekil T ojo ile maliye nazırı Ofi .. ori 
ve diğer bazı hükümet adamları nutuk
lar söyllyeceklerdir. Bir $?Ün devam 
edecek olan toplantıda milli seferber
lik hılerinin daha eyi şekilde tanzim ve 
idareııi için çareler araştmlacaaktır. Çin 
mcaelesini hedef tutan Japon politika
sının takibinde daha içden ve dnha ve
rimli bir yardım teminini başvekil vali-
1 .. rden istiyecektir. Bundan sonra hari
ciye nazır muavini vaJilere milletler 
orası durum ve bilhassa Japon - Ameri
kan münasebetleri hakkında izahat vc
rec-'k.tir. 

JNGtUZ UZAK SARK 
F tLOSU TAKVtYE EDIUYOR 
Nevyork. 24 (A.A) - Nevyork 

Tavmf .. in Sirır:aoıır muJ..,.blri bildi>·ivor: 
Yeni lngiliz zırhlısı Prents Of Vehin 

~İn®pur Ü!SÜne ll"lm,.<ıi ihtima lindl'!n 
bahsectilmekt,.dir. Bu büyük gemi u7.ak 
şarktaki lngillz donanmasını takviye 
ed,,rrktir. 

Muhabir Çörcilin son bir nutkunda 
lngilterenin uzak :Şark filo!luna büviik 
vemiler sı-önderilebilt-cek kudrette oldu
ğunu söylediğini hatırlatıyor. 

Afrika harplerine 
da;r ln~;l;z tebliti 

---·---
Bir kısım Mih-
ve r kuvvetle
rinin arkaları 

kesildi . -·-İki taraı ta en büyük 
azimle çarpışıyor ve 
meydan muharebesi 

48 ~aatten fazladır 
sürüyor •. 
-~--

Kahire, 24 (A.A) - Orta Şark ln
giliz kuvvetleri tebliği : 

İngiliz ve Alman kuvvetleri arasında 
başlıca muharebe Seydi Rezeg et.rafın-

daki çevrede devam dmiştir. Her iki 
tarafın da en büyük bir gayretle çarpış
makta olduğu bu meydan muharebesi 
48 saattan fazladır devam etmelctedir. 

Bu arada Seydi Rezeg ve Kaputsoyu 
alan Yeni Zelanda kıtaları T reid - Ka
putso yolu boyunca batıya do2ru ileri-
1eyişlerine devam etmişler ve T obrukla 
Barcliya arasında yarı yolda bulunan 
ve dü•mnnın ehemmiyetli bir iaşe me:r
kezi olan Ganbutu işgal tmişlerdir. 

Halfaya ve Seydi Ömer çevresinde 
Hind kıtlnn düşmnnın müdafaa hatları 
tcerilerinden hareketlerine dcvnm edi
yorlar. 

Bu clüsman kuvvetleri şimdi batıdan 
tcerid edilmişlerdir. 

T obrukta ki 1ngiliz kuvvetleri kazan
dıkları yerleri kuvvetlendiriyorlar. Bu 
kuvvetlerin düşmandan aldıkları gana
im arasında bir miktar da sahra topu 
vardır. 

Tanklar muharebe~ine gelince hava 
kııvvetlerim;z muharebe meydE11ıındıt 
düsmanın silahlı kuvvetlerine, mnkineli 
nakliye tonlant11nnna karşı bomba ve 
makint-li tüfenkle yaptıkları ta"'"Tllzlarn 
muvaffakiyctll'! devam etmi~lerclir. 

Makine .. e 
,,. Pr1•;rlt:en 

Almanlar Libyay ı 
tck vive !(ôntlerivo• 

Kahire, 24 (A.A) _ Söylendiğine ~~ 

re Almanlar Libyaya hava yolu ile Yu
nanistandan, hatta Almanyadan ve bel
ki de Rusyadan acele levazım ve takvi
ye &()ndermektedirler Almanlar bunun 
için bUyUk nakliye tayyarelerini ve Gi
ritte kullanıldıktan sonra tamir edilmiş 
c.lan plfınörleri kullanmaktadırlar bu
nunla beraber Almanların bu suretle 
büyilk mikdarda asker ve mühim mal
zeme ve bilhassa büyük ihtiyacı olan 
tank ve benzin getirebilmeleri mühmel 
görillmemcktedir. İngilizlerin havadaki 
~kimiyeti de tayyare ile yapılan bu gi
bi nakliyata mani olacaktır teyid ediJ
meyen bir habere göre İngiliz taarruzu 
başladığı zaman Gi?neral Rommel Gi
ritte bulunuyordu. Alman Generali ta
arruzu haber alır almaz acele tayyare 
ile Libyaya dönmüştür. 

Berlin, 24 (A.A) - Bugünkü Alman 
tebliği hakkında D. N. B. ni naldığı mU
temmim malOmata göre Almanlar İtal
yan birlikleriyle beraber şimdi Afrika 
cephesinde teşebbilsü ele almışlardır. 
Karşı hUcum muvaffakıyetle devam edi
yor bu harekatın inkişafını beklemek 
lazımdır. 

--~------·----~ Libvnda mey dan mu 
'1arE besi devam ediyor 

Knhirc, 24 (A.A) - İngiliz askeri 
!>Özcüsü bugün şu beyanatla bulunmuş
tur: 48 saatten beri şiddetli bir maydan 
muharebesi oluyor. Fakat tank sayısı 
azalmakta ve her iki taraftan piyade git
tikçe daha fazla harekete geçmektedir. 
Göğüs göğilse bir çok çarpışma olmuş ve 
pek muhtemel olarak süngü kullanılmış
tır. Muharebe gittikçe daha sarih bir ha
reket haline gelmek yolu:ıdadır fakat 
bugün muharebenin sarih bir tablosunu 
çıznıak çok güçtür 46 kilometre uzunlu
ğunda ve dört bin kare kilometre geniş
liğinde ve her türlü muntazam yoldan 
ve telefon hattından mahrum bir bölge
de fevkalAde bir meydan muharebesi 
cereyan etmektedir. Düşmanın havada 
mukavemeti fazlalaşmıştır. Fakat düş
man hava faaliyetini muharebe meyda
nından 7-iyade geri hatlar üzerinde tek
sif etmektedir. 

Ro.,tofun sükutu henüz Ruslar tara
fındnn itiraf edilmemiştir. Fakat şehir 
sokaklannda harp edildiği kabul edil
mektedir. Rostof düştükten sonra Al
manların Knfkasyaya ilerleyip ilerlemi
yeceklcri !ngiJizlcri fazla meşgul eden 
bir me. .. eledir. İngiliz rady».sunun Mkcri 
tenkitçil<'ri, Rostoftan bahseden Alman 
radyosunun lisanından Kdfkas harekf\
tının bu sırada başlamıyacağı manasını 
çıkarıyorlar. 

lngilterenin uzak şarktaki fevka15de 
milmessili Kupcr, Birmanya yoliyle Çi
ne yapılan harp malzemesi sevkiyatının 
durdurulması için en küçük bir jmkfln 
bile mevcut olmadığını söylemiştir. Çi
ne yapılan malzeme scvkiyatı için zaten 
bundan başka emniyetli yol da kalma
mış denilebilir. 

Z6 2inci Teşrin C AR Ş A M B A v e 27 Zind TEŞ. PERŞEMB E 
GÜNt)' AK~,ufl SAAT 21.30 DA .. 

Bulgar radyosu da Almanların Ros
to! ve Moskovayı aldıktan sonra daha 
ileriye gitm<'yeceklerini sövlcmişlir. 

JAPONY ANIN V AZtYE.Tt 
Japonya Rusya ile bir pakt imza et-

- mek sur<>tiylc konıünistliğ0 karşı koyma 
paktını unutmuş görünmekte ise de ja
pon gazeteleri ymidl"n Rusya aleyhine 
neşriynta baslamıslardır. Diğer taraftan 
Amerikan - Japon milzak~relerinin ke
sildiği hakkındaki haberlere rağmen Va
fingtondan ge)en bir telgrafa. göre B. Hul 

Bu yol bir miiddet japonyanın hatırı 
ıçin kapnlılmış, fakat sonradan yine açıl
mıştır. O zamandan beri japonyanın bü
tün teşebbüslerine ra~men Birmanyn 
yolu açık kalmıştır, ve Dof Kuper açık 
kalacai'!ını bir defa daha teyit etmiştir. 

FRANSIZ AFR1KASINDA 
Londraya göre Fransız şimali Afrika

sındaki siyasi ve askeri faaliyetleri de
vanı etmekte ve hatta artmaktadır. Vi
şinin hava nazırı General Berjere hAla 
şimali Afrikadadır. General Berjerenin 
Afrika hava üslerini ve kuvvetlerini 
tefUş 4rtmekte oldutu blldirlliyor. 

ELHAMRA ~inemasında 
KIYMETf,t SANATKAR 

MUNUR NURETTiN ve 
ARK A DA ŞLA RI 

SADİ IŞILA y - t z z ETI1N ÖKTE - FEYZİ ASLANGİL 

y ALNJZ JKı KONSER v ERECEKTiR 
YERLER NUMARALIDIR · 

,,Hamlet" teıı çıkan dava 

Dünkü celsede maznun
ların rıüdaf aası dinlendi 

lstnnbul, 24 (Yeni Asır) - cHamlet> Bugünkü celsede maznunların vekU· 
piyesinin Şehir tiyatrosundaki son tem- leri söz almışlar, daha sonra maznunlar 
silinin tenkidinden doğan karşılıklı ha- müdafaalarını yapmışlar, bu karşılıklı 
karct dflvalanna bugUn asliye birinci neşriyatta hakaret bulunmadığını, yuı
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. lann daha ziyade ilmi mahiyette oldu• 
Geçen celsedeki gibi davayı dinlemek ğunu beyan etmi~1erdir. 
isteyenlerin izdihamı fevkaH1de bir man- Müdafaa sırasında, müddeiumuminin 
zara arzctmiş, lfi:ı:.ım gelen inzibati ted- geçen celsede serdettiği iddialara itiraZ 
birler alınmıştır. Mahkeme salonunda edilmiş, müddeiumumi bu itirazlara ce-
izdihamdan bir kız bayılmış, bu yüzden vaplar vermiştir. ' 
reis celseyi bir müddet tatil etmiştir. Müdafaa geç vakte kadar sUrmU§tür. 
-..-... -,,-,,....~~e-~:-".r~J.:~~-7~-:.e-~.acc:ıcc:ıcı ı::ıcCCOO"'JQDCı:ıacaccı:ıac:ıaı:ıa a aOC 

!ki dereceli seçim esası 
muhafaza edilecek 

••• 
Ankara, 24 {Telefonla) - İstanbuldan 

şehrimize dönen parti genel sekreteri 
Dr. Fikri Tüzer mebus seçiminde bir de
receli intihap esasının kabul edileceği 

hakkında ynpılan neşriyatı tekzip etmiş
tir. Diğer taraf tan öğrenildiğine göre htl
lcn tatbik edilmekte olan intihap meb-

usan kanunu İmparatorluk devrinden 
müdevvel eski bir kanun olduğundan ve 
bu kanun tadili parti programında işaret 
edilmiş bulunduğundan yakında bu hu
susta bir kanun projesi hazırlanması ih· 
tımali vardır. Ancak bu projede de iki 
dereceli seçim esası muhafaza edi1ece11· 
tir. 

l_ll_l_l_n_ ıl_D_l_ l_ l_ l_ l_l_I_ - · ···- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-~D-l_D_I .... 
lngiliz futbolcuları dün 

Ankaraya geldiler 
• 

İngilizler takviyeli bir takımla, Har biye Spor 
giicinyle, Fener ve Galat asarayla karşılaş,cak.-

Ankarn, 24 (A.A) - İngiliz profesyo
nel fut bol takımı S~riye yoliyle Mıs1r
dnn bugün şcltrlmi:ı:.e gelmi§tir. Sporcu
lar arasında bir çok defalar beynelmilel 
olmuş beş oyuncu He beynelmilel hflkem 
Loks da bulunmaktadır. İngiliz takımı 
şehrimizde dört maç yapacaktır. tık maç 
önUmüzdeki Cumartesi takviyeli bir ta
kımla olacaktır. 

Ankara, 24 (A.A) - İngiliz profesyo
nel futbol takunı saat 12 de Toros ekspre
siyle gelmi~. Takım Suriye yoliyle Mı
sırdan gelmektedir. Garda karşılanan 
tngiliz sporcularına Ankara bölgesi ve 
beden terbiyesi direktörlilğü adlanna bi
rer buket verilmiştir. 
Takım Anknrada dört maç yapacak

tır. Aralarında beş beynelınilel sporcu 

bulunnn takım meydan Ekbezde bedeli 
terbiyesi umum müdürlüğü adına kar§l• 
lanmış, Adanada Adnna bölgesi sporcu
lan, Yenicede de Mersin bölgesi spor· 
cuları mfsafirleri karşıhyarak birer bu· 
ket vermişlerdir. 

llk maç 29 Sonteşrinde Ankara bölge
sine ctesbit edilect!k takviyeli bir ta· 
k1mla, 2 inci maç 30 Sonteşrin P,adr 
günü Harbiye sporgiiciyle, 3 üncü maÇ 
tlkkfuıunun 6 ncı Cumartesi günü Fe
nerba hçe ile ve 4 Uncil nıaç da 11kkA
nun Pazar gilnü Galatasarayla yapılr 
caktır. Bu iki kulüp talmr.lan arzu e'
tikleri gibi takviye edilebUeceklerdir· 
Cumartesine düşen müsabakalar saat 
14 buçukta Pazar gUnkü müsabakalar 
da saat 13 de yapılacaktır. 

kan1"DUDU de
tetkikler 

Milli korunma 
iiştirmek İ(İn 

Ankara, 24 (Telefonla) - MilU ko- misyon tetkiklerini en kısa bir :r.amanda 
runma kanununda yapılacak değişikliğe tamamlayacak ve lAyiha alacağı yeni 
dair hUkUmetçe hazırlanan kanun lAyi- şeklile hükümet tarafından BUyUJı: MıJı. 
hasını tetkike memur edilen parti ko- let meclisine takdim edilecektir. 
misyonu çalışmalarına başlamıştır. Ko-

Afeclis te dün muhtelif iıle ~ konuıuldu 
~-~~~-~~~~-~~-~---~----~ 

Ankara. 24 (A.A) - Bilyük Millet menzil kanununun 4 UncU m~desincle 
Mec]isi bugün Şemsettin Günaltayın dğeişiklik yapılmasına ait kanun Jiyl
başknnlığında toplanarak Büyük Millet hasiyle Türkiye • Almanya arasında d
Meclisinin 1941 yılı Haziran ve Temmuz c-art mübadelelere mütedair 25 Temmul 
aylarına ait hesabı hakkındaki mazba- 1940 tarihli husus! anlaşmağa dair pJ'O" 
taya itlfı peyda etmiş ve Ankara şehri tokolda tayin edilmiş olan müddetin ild
imar müdürlüğü hesap katisine ait maz- ŞC'r ay uzatılmasına ait kanun liyihalr 
hatayı kabul eylemiştir. rını mUzakere ve kabul ederek Çarşaaı1-

Meclis bundan sonra posla kanununa gil.nil toplanmak üzere dağılmıştır. 
c:ıc:ıccc~ccccacocccıoooı=aacaaccx;~ca============a r.ı r .. 

Kahraman oskerim;ze yeni teberrüler 
Adana, 24 (A.A) - Askerlerimize lira arasında teberrülerde bulunmuşlat'" 

kışlık geyimler tedariki için teberrüler dır. Bun~an başka yardım seven bayaO"' 
devam ediyor. Mehmet Kaleri 200, Emin lardan Güzide Ustun, Meliha Gür, Mıı
GUler 150, Emine Opal 75, Mustafa Ata- azzez Arpacıdan müteşekkil bir hey,& 
kan, Mustafa Ozakir Mustafa Gaylan yardım sevenler kurumuna topladıkı.ıt 
ellişer lira, diğer bir çok yutdaşlar 10-40 1245 lirayı vermişlerdir. 
ıaaccaaaacacaaaa~.-ooo:~~c:ıcaacc:ıccı:ıaaaaaaaaaa.,. 

E tibba ha vsi vet divanı top/anı vor 
ANKARA. 24 (A . A) - Etibba odaları yüksek haysiyet divanı SaJ 

günü saat 14,30 da sıhhat ve içtimai muavenet bakanlığı binasında toplanacak '1t 
üçilncil mıntaka etibba odası tababet divanı tarafından verilen kararlan te~ 
edecektir. 
~oaacacc:ıcaaaaaaaaaaaaaacaaacacaaaaaaaaaı:ıaaaaaaaaaaaaaaaaaa.,. 

Japonlara ltalıraa 
---· ---

M o s kovada 
umumi bir peri
şanlık mevcut -·-Tokyo, 24 (A.A) - Japon büyük 

elçiliği memurlarile birlikte Moskovayı 

terkeden T olı:yo Asal Şimbun gazetesi
nin muhabiri Moskova sokaklarında 

yalnız ih tiyarlarla kadınlara ve çocuk
lara rastland ığını, tehirde umum! bir pe
ripnlık hüküm 'Sürdüğünü bild iriyor. 

Muhabirin ilive ettiğine göre umumi 
meydanlarda ioçilcr ilk ask.eri bilgileri 
ve bu arada tanka karşı koyma toplannı 
.lr.ullanmaiı ve toplarla •tef etmeii öi-

Alman malı geliyor ---·-----
6 ur~ azdan Is-
tanbula bir va· 

pur kalktı -·-Sofya, 24 (A.A) - Türk - Atırl_. 
ticaret anlaşma81 tatbik saha81na girıı:; 
ğc baıılamıotır. Macar bayrağı altıt' 
aeyreden Çeked ıilebi Alman malı~ 
Iü olarak Burgazdan Türltiyeye h••"" 
ket etmigtir. Vapur latanbulda beki' 
mektedir. • __ b 

Alman - Sovyet muharebesi batJJY--. 
deniz yolile Almanyadan Türki~; 
ilk defa olarak mal gönderilmekted it• 

reniyorlar. H er tarafta barikatlar k;..t' 
maktadır . 


