
V r~u.ncularla 

iicadelede 
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Dalla ılddetli ıuırelıet 
etrne{le lldlyaç uardır 

HAKKI OCAKOÖLU 

Bazı iaşe maddeleri fiyatlarını~ yük: 
1elmcsi İstanbul pzeteJerinde şıddetlı 
neşriyata sebep olmaktadır. Muayy~n 
kazançb ,·atandaşların hayatın her gun 
•1raz daha pahaWa~nıasından ~stır.aplan 
'artmaktadır. Bu bir ,·akıadır. inkar ka· 
bul edemez. Fakat fiyat yüksclişlcrinm 
•bebini büküınetin son defa aldık• ka· 
rarlara bağlamak ta doğru değildir. El 
koyma kararlanıun ilga~ını, pi~ asaların 
serbest bırakılnıBSloı bu yükselişte )'C· 

ıine amil olarak tanımnk hatalı bir gö· 
rüş olur. 

Geçen senelerin 'azb·ctlerini unut: 
mamak lizımdır. Çok i~ i hatırlı)·oruz kı 
herhanği bir madde hakkında el koyma 
karan çıkınca o madde piyasalardan 
kayboluvermektc idi. Bir çok 'atandaş· 
lar aradıklarını bulamayınca koordinas· 
l{On kararlarına muhalif bir cephe al· 
makta u )'ahu devlet bu i~lcre karışma· 
mn biraz daha pahalı da olsa herkes ara· 
dığını bulabilsin • demekte idi. Bilhas· 
aa Saraçoğlu kabinesinin iş mevkiine 
ıclmcsine tekaddüm eden aylarda b'! 
yoldaki sıkıntdar o kadar çogalmıstı kı 
1rıilli birliğimizin bozulabileceğinden en· 
disc etmeğe başlamış bul~nuy?~~t~k. 

Bugün Jıükiiınet halkın ıstedıı,rını ya~
Dıı tır. El konma kararları kalkmı!i. hh· 
kümct mlidahaleleri muayyen nıcddc
lerc inhisar ettirilmiştir. Filhakika piy~
aada her şey bulunma~"!dır .. Fak~t bı
raz pahalı olması yine şıkiyetı nuıcıp o-1 
maktan kurtulamıyor. Hükümet nıüda· 
bale eder istediğimiz maddeleri bulama· 
J'IZ. Kara borsadan tedarikine koşarız. 

Hiikümet ticaret serbesttir der. Bu 
4teCa neye hükümet bu ~halıJ~ğı ö~~e
aıiyor diye şildyet eylerız. Bıze gorc 
;yıpratıcı neşriyat yapan İstanbul gazc
Celerinin ne istediklerini öğrenmek 
aıümkün defl1clir. 

M ........ Giılıaıtt -T o.tan alir 
9ğır şikiyet eylemişlerdi. . 

Serbest mi? Bugün onu da be~·enmı-

1orlar. . 
Şu halde ne istediklerini ızah etmek 

enlara cltlşer. Tenkitlerin müspet olabil
mesi l~in fenahiı izah eylemek \'e gös
termekle beraber bunların giderilmesi 
(&relerine de temas zarureti vardır. Bi
llİm ıöriitfunilze göre, geçenlerde izah 
ettijimls ıı°bl memur sınıfı için hususi 
tedbirler almak kaydile, bu~ d~
rum dünkü yokluktan çok iyidır. Likın 
•ihayetsiz bir fiyat yUbelişine, .~urgun
ealarm balla soymalanna musamaha 
edilmesini de hoş ıöremeyiz. 

Tlearet serbesttir. Hükümet müdaha
leleri blknnştır. Fakat milli korunma 
bauna hiildbnleri bakidir. Serbest olan 
... usklrane tfoarettir. Vurgunculuk, 
1t1iistimal daima yasaktır. Hatta harp 
ekonomisi şartları içinde dekil tabü za
manlarda bile karanlık yollardan para 
kazanma gayreti hiikümetin takibine 
maruz tutulması gereken bir iştir. 

Nerede kaldı ki bugiin milletler ölüm 
"'e dirim mücadelesi i~inde bulunurlar· 
ken milli bünyemizi zayıflatacak bu ıibi 
hareketlere karsı müsamaha gösterebil
ain. Bunu havsalamız alamaz. Hülriime
tin de böyle bir şe~·i hoş görc:hilm!Sine 
lıtimal verilenıez. Yalnız dıkkatimizi 
~ken bir nokta vardır ki vurgunculuk 
ile mücadelede ceza hükümlerimiz ~ok 
aıaftır. 
Diğer milletlerle mukayese kabul et-

miyccek kadar merhametlidir. Halbuki 
111Dumun menfaatinin bahis mevzuu ol
._uğu bir yerde merhamet değil şiddet 
llikim olmalıdır. 

Hüklimet , urgunculan takip etmiyor 
~ildir. Vurgunculara verilen cezalar 
pyri kilidir. Beş on bin lira kazanan •ir muhtekire beş yüz lira para cezası 
Yermek, dükkanını bir hafta kapatmak 
emsaline ibret teşkil edecek bir ceza de-
111 bilakis emsalinin cüretini, gayretini 
arttıracak bir harekettir. 

, 

Biz memleketin iaşe durumunda sar
t ~om Sahife %, Sütun 6 da) 

Nikolaoyeakayada Rwlann terk ettikleri bir harp sahnesi 

Italyan mu abirlerine ~Öre 

Sıallngradı 4;Cfil• 
beı·e alın k zor 

Alman mahfillerinde S taı;ngrad önünde Rus 
mııJıauemetlnin devam edeceği gizlenmiyor 
Roma, 10 {A.A) - Berlindeki İtalyan İtalyan gazeteleri Alman basınında 

gazeteleri muhabirleri, Alman kuvvet- bu hususta çıkan yazılan iktibas etmek
lerinin Stalingrad muharebesinde karşı- tedir. Volgaya uzanan Step arazi de dal
laştıkları büyük güçlükler üzerinde ıs- galı bir deniz gibi biribirini takip eden 
rarla durmaktadırlar. Alman mahfilleri çukurlar vardır. Bunlara müdafilerin 
Vo1ga kıyısında 40 kilometrelik bir me- tank ve topları sığınmıııtır. Hücuma te
safcyi kaplıyım bu şehri çember içine şebbüs eden Almanlar ayağa kalktıkla
almanın kabil olmadığını belirtmekte- n dakikada muhakkak bir ölümle kar
dirler. Şehirdeki köprülerin sayı.<;ı o şılnşmaktadırlar. Bu sebeple bazen gUn
kad::ır çoktur ki istihkamların kısmen Jercc yii:zlcri toprağa yapışık halde kal
muhasara altında olmasına rağmen her maktadırlar. Bu çukurlar yerine göre 
fm şehre harp malzemesi ve taze kuv- ateş saçan bir volkan halini almaktadır 
vet olarak mühim takviyeler gelmek- Sipere yatmış bir askerin ayağa kalk~ 
tedir. Şehri çevreliyen istihkam silsile- ması, düşmana görünmesi ölüme mey
si çok iyi düşünülerek yapılmış olup dnn okumak demektir. hte 100 kilomet
hayret verecek derecede mükemmeldir. relik muharebe meydanının va2iy~ti 
Arazinin tabii şekli de Ruslann muka- böyledir. 
vcmetine yardım etmektedir. ( onu-S:ıbi(e Z...Sii.t uı Uc' 

Btlktlmetin emri 
-----> K0~1LLMUZ ~----·-·
Borcunu ödeyince, kalan hubu-
babnı dilediti yere satacak 

• __..._... _ _,_..,_ - & - _1_1_1_ _ .... _l_D_ - _D_J_I_ - •u-~,.._11---9 

Hiç lllr malıam ue hiç 1ı üme fıöylünün llu ser• 
IJen ıas,,,.,.uf halılıını ııuııandırmamalı gilll 

llf P hal'elıeıte il uıunmıyacalıtır 
Bir çok vilayetlerde hububatta bükü- tasarruf edeceklerdir. Hiç bir makam 

met hissesinin verilmesine devam edil- bu serbest tasarruf hakkını kullandırma· 
mektedir. Ticaret vekaleti teslimat ve mak yolunda fiili veya telkini hiç tesir 
onu takip edecek muamelede aşağıdaki yapamıyacaktır. Ru itibarla köylü bor
noktaların göz öııünde bulundurulması- cunu ödetikten sonra elinde karacak 
nı istemiştir: buğdayını ve arpasını istediği kimseye, 

1 - 366 sayılı koordinasyon heyeti istediği yere satacak veya nakledebile· 
karanna göre yapılan tahminler üzeri- cektir. 
ne katileşen borçlandırma nlsbetleri da- Bazı yerle de fırsattan istifade etmek 
bilinde alım merkezlerine teslimat mut- istiycn bazı ıüpheli niyetli kimseler bazı 
laka eksiksiz olarak yaptırılacaktır. Tes- şayialar çıkararak gıiya devletin kış 
limat tamam olmadan bir yerden bir mevsiminde elinde kalan hububatın ta
baıka yere hububat ve memullerinin mamına el koyacağını ileri sürmek iıte
nakll ve aatııı katiyyen memnundur. mişlerdir. Ticaret vekaletinin yukanda-

2 - Köylünün devlete vereceği mik- ki karariyle bu kötü pyialann aaılınzlı~ 
tarlan tamamen verdikten sonra mü11- meydana çıkmış bulunmaktadır. Menfi 
tahsillerı istihsal eylemit olduldan hu- propagandalar yapanlar kanunen takip 
bubabn kalan kısmına diledikleri gibi edilecelderdir. 

Rus/arlı göre Stalingrad muharebesi 

A cena 1 
' • m n er ge 1 

Almanlar 
---*·---

Ras topçusunun cıteıı 
ııarıısında llüyilfı 
lıayıplar ueıedl 
Moskova, 10 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Gece kıtalanmız Stalin
gradm batısı ile cenup batısında ve No
vorosisk ile Mozdok çevrelerinde d~
manla dövüşmüştür. Başka cephelerde 
değişiklik olmamıştır. 

Moskova, 10 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyct tebliğine ektir: Stalingradın ba
tısında düşman tanklariyle motörlü pi
yadesine karşı savaş devam etmektedir. 
Bir kesimde üst üste yapılan düşman 
hücumlannı püskürttilğilmUz gibi baş
ka bir kesinJde de Rumen piyadesini ge
ri attık. Düşman bu kesimde 3500 öHl 
vermiştir. Stalingradın cenup batısında 
düşmanın hUcumlan ptiskürtillmüştür. 
Novoroslski çevresinde yeni savaşlar ce- Stalingrad önündeki muharebeı.nlea bW QÖrii•Üf 
reyan etmektedir. Düşman şehrin dış ---------------------...:. __ .:_ ____ _ 

mahallelerine girebilmiş. fakat ka111 F ua il l 
hü~=~~~~tür. • _ r a~ arı 

Mozdok çevresinde nehrin cenup 
kıyısında diişmana darbeler indirmeğe 
devam ettik. Burada üç günde 53 tank, 
3 z.ırhlı otomobil, 13 kamyon ve 10 top 
tahrip ettik ve düşmanın bir piyade ala
yını yok ettik. 

MEYDAN MUHAREBESt 
Londra, 10 {A.A) - Rus kuvvetleri 

Stalingrad için verilen meydan muhare
besinde Alman sol cenahını muvaffakı
yetle çevirdikten sonra son 72 saat için
de faaliyetini şehrin önünd~ki müdafaa 
~mbfiiBI '"Wiaıaı&IW iii!İiftiHŞ'ftP.' Al
man lntalan StaJingradın şimal batl.!m-

(Sono S.hife 3. Sütun 1 de) 

Scvyet 
Uçakları 

* Almanya ve Maca· .. 
ristanı bombaladı 

-*Macal'fsfanda lla 
aJıında ölülere ue 
~Gl'aldar 'UGI' 
Berlin, 10 (A.A) - Askert bir kay

naktan verilen haberlere göre dün Ru.t
lar doğu Almanyada muvafiakiyetsiz iz. 
aç uçuşlan yapmıştır. 

Münferit bir kaç Rus uçalı Macar 
arazisine de taarruzlar yapmıştır. 

Budapeşte, 10 (A.A) - Resmen bil
diriliyor : 
Perşembeyi cumaya bağlıyu gece bir 

kaç Rus uçağı Macar topraklarma 
bombalar atmıştır. Hasar hafiftir. 
Budapeşte, 10 (AA) - Dün geee 

Macar topraklarında müteaddit yerlere 
hava akmlan olmuş, b!r kaç kişi ölın\lf 
ve bir çoğu yaralanmıştır. 

Beşiktaş Gençler Eirliiine, 
Göztepe Altınorduya ı{alip ~eldi. 
tstanbul şampiyona dün güzel lılr oyan çdıGPdı 

Beden terbiyesi futbol federasyonu --------------
~t:d.i.kıı ~ kUPMı lannıiı JJk b~n dGn )'il~ 
Hafta ortaaı olmaaına rağmen maçlar 
baıta valimiz ve komutan olmak üzere 
oldukça kalabalık bir seyirci kütleli ta· 
rafından heyecanla takip edilmiıtir. 

GöZTEPE - AL TINORDU 
Kura neticesi ilk· maç iki lzmir takı

mına düımüıtü. Hakem Mustafa, takan
lar sahada ili kadro ile yer aldılar. 

Göztepe - Mahmut, Allettin., Yu
Mıf, Abbu, Macit, Osman, Hakkı, Ha
lit, Fuat, Emin, Fadıl. 

Altmordu --Necati, Nuri. Cahit, Nu
rullah, Adil, Arif, Cemal, Kemal, Salt, 
Hüseyin. Salim. 

(Sonu Sahife Z, Sütun 5 te) 

LtBYA HARBi 
Him~ymatta 'fank 
birlikleri karşılaştı 

* 
Bir mebus 
Çörçili ten~ 

kit etti 
-*-

Hatip ÇÖPfllln INlfDe
lı.,......... llZCddntcuaa 
" ndDI ,,,,. feMJıeı ,, 
olCIPCllı IHUlflandatdl 
Londra. 1 O (A.A) - Avam bma

rumda Sir Kinalaey V od den sonra .az 
alan mebus Lorena demlttir ki: 

c Bialm için, ne kadar ağır oluna ol
aun., c:euretli müttefiklerimiz Ruslara 
llk fmatta yardım huatl9Unda hiç bir 

jngUiz tayyaıaeleıel fedaltlrlıktan kaçınmıyacaiunıza emin 
olabilirler.> 

BldJYQG fedld lllr Liberal mebus Grenved tunlan aöyle-
llasfıın yaptı mittir: 
Kahire, 10 (A.A) - Tebliğ: Himou- c Milletin bUyük eberiyetl fimdiye 

--1 kadar ble bir mal1 fedakhlık yapmlllDllT 
nat aırtlarmda küçük tank birlikleri tır. Biz haftada üç veya dört sün mii da
arasmda çarpışmalar olınUJtur. ha az teker yiyeceiimizi münakap ed .. 

[-~~:~~~~!~~~~~atın Asker Göz!!~. ·!~i!~~~C:~=I 
Stalingrad da yeni bir Le-

Hava faaliyeti mahdut olmuştur. Bom- ken gazeteler Atina aokaklannda ac;lık
bardımu uçaklan Sicil Barrani - Mana tan ölenlerin fotoiraOannı neırediycn
Matruh arasında askeri hedefleri tam lardL Mister Çörçil veya batka bir lngi
~J:>etle bom~l~. U.zun men- liz devlet adamınm, Atlantikin öte tara
zilli avcı tayYarelenmız. ~ d~man av- fında aBylenen nutuklarla kıyas edilebi
cısmı denıze düşUrmilşlerdir. Salıyı lecek bir nutuk söylememiş olm t 
Çarşambaya bağlayan gece de başka bir aüf edilecek bir haldir aaı eea-
faaliyet olmamıştır. Maltadan havala- ltçi mehualardan ~rç V it d · 
nan bombardıman tayyarelerimiz Sicil- ti ki. Bqk l uk e .

0
n . emıt-

ya üzerinde muhtelif hedeflere taarruz r · a an m . ayeae ~.dılemıyecek 
etmişler ve hava muharebelerinde iki (Sonu Sahıfe 3. Sutun 1 del 
düşman avcısını dUşUrmUşlerdir. 

(Sona Sahife %. Sütun 4 te) ~· 

ningrad o mıya namzettir B011 DAKiKA 
•••••••••••• 

Açılan h~r gedik Ruslar tarafından 
kapanırsa vaziyet değişecektir 

lngiltere Avusturya 
hudutlarını da 

tanımıyor 

. B~günkil Alman tebliğinde Novoro
sıskın cenup doğusunda yeniden bazı 
yUksek mevkilerin zaptedildiği ve lima
nın artık topçu menzili içine girdiği ve 
limanda beş nakliye gemisinin batırıl
dığı bildirilmiştir. 

Sovyet tebliği de bugün ilk olarak 
Alman kuvvetlerinin ağır kayıplar mu
kabilinde şehrin şimal batı kısmına gir
diklerini itiraf etmiştir. tngilizler kay
naklarında br takım tepelerin Almanlar 
eline düştüğünü kabul ediyorlar. Bu 
haberlerden şehrin vaziyetinin düzel 
mesinin güçleşmiş olduğu anlaşılıyor. 

Kafkas dağ geçitlerinden bugün de 
· · oktur. Bütün 

hareketlerin ağırlaştığı manası çıkabilir . 
10 EylQlde Kafkas tepelerine kar dilş
meğe başladığının hatırlanması da 11-
zımdır. 

Mozlok kesimindeki harekAt hakkın
da Alman tebliği şu mahlmatı veriyor: 
Bir Alman tank tilmeni Rus kuvvetle
rini geri atarak topçu mevzilerini dağıt
mıştır. Sovyet kaynakları ise, buradkl 
Alman köprü başlarına şiddetli taarruz
larla ağır kayıplar verdirildiğini ve tıç 
günde 53 tank ile pek çok harp malze
mesi tahrip edildiği ve bir Alınan piya
de alayının yok edildiğini bildiriyor. 

Her Ud tarafın da zırhlı ve motörlil 

Sabite Sltaa ' .. 
IJbıla c hesi Kumandanı 

Gneral Alekacıw 

---*·---
Londra, 10 (Radyo) - Avklll Kama-. 

rasında harp sonrası Avrupa memle
keilerinin hudutları ve bu arada da 
Avusturyanın hududu hakkında bir su
al sorulm\11 ve h&riciye nazırı F.den şu 
cevabı vermiştir : 

• Rtlkümetin ~ugünkü orta Avrupa 
hudutlannı ist!kbalde tanımak hususun
da bir temayül göstenniyeceği tabii ol
makla beraber, Avusturyanın 938 deki 
v_e o~dan sonrak: hudutlarının değişik-
1.klerini kabul edemiyeceğinin sarih su. 
ı ette anla ılmasını isterim. 



SAHiFE 2 YENi ,4.fJR 194.! 
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Kurtuluş ba ramın ızı tebrik r - .. = - *' •· 111 '*' '"* *'"*--:::ı 

Milli Şefin lzmir· l~~~~~-~:!:~!:~~~~J 
\ 1 ur~cııcuiarla 
r~üca.de!ede 

lilere ı• ıtif atı B. Fuat Yu~ddaş yeni Kok kömÜrii ilıtiya· 
11azifesine IJaşladı 
İzmir vali muavinliğine tayin edilen CI (J 3S 1 f te lll l (l 

-------- Jl Fuat Yurtlaş Mermeristen ş~hrimize 
B~vchilimizle ticaret uehili ve paetti gen~ı sel:· ~eıerek yeni vazife~ine başl'.'-011?tır. edilecek? 

6 1;;.,.1 .a t .._.:s., t ı.. flar na teucıll;t verdiler B. Funt Yurtta~ evvelce Jzmır hukuk lııt re ....,,.~ .. Ule euruc e~ra ı . işleri müdiirlii~ünde, vali muavinliği - .... -

Kurt.ulu..<; bayl'amunız.ın yu-.minci yıl- ruın. veka1etindc, nüfus umum müdürlüğü İllı teşflinde JıoJı fıöntÜ• 
aönümi.i miina::;ebetiyle parti ve belediye Güzel İzmirden a) rılırken <le ~öyle- t:ıbiyct ~ube .. i müdürlüqünde bulunmuş rfi d~•dacaJı. Odun 
rei--.Ukleri taıafından cekilen tazim telg- miş olduğum gibi kalbim daima izinle \ e Lzmirdeki mesaisi tllkdir edilmiş kıy- ~ 
rnilarına Büyük Cüıİiliurrei imiz Milli beraberdir. Bu çok sc:vinı;li gümle ar:ı~ metli bir idnre amiridir. Yeni 'nzifeııin- hömiil'ü geliyOP 
Ş f lnöııiı, Bı:ı::vekiliıniz B. $iikrü Sa- nızda bulunmamaktan müteveUit Lecs- ele muvaffakıvet dHeriz. 
raçoğlu. Ticaret Vekilimiz Dr. Behçet sürümün, dfiimi saaılet dileklerimin ve ---.... ..-0--- V!layetçe kışlık kok kömürü temini

ne büyük bir ehemmiyetle çalışılmakta
dır. Lüzumlu teşebbüsler yapılmı~tır. 
ilkteıırin ayının ilk haftasında izmirde 
3500 ton kok kömürü bulunacağı alınan 
malumattan anln~;lmaktadır. Bu ı!lUretle 
ihtiyacın yamı temin edilmiş bulunacak 
ve ilin edilecek nisbcılerde kömür da
~ıtı1mas nl\ haşlanl\caklır. 

Uz ve Pa·:ti Ge-nel Sekreterliğinden 1 eıı ir:t"n .;;evgilerimin çalı,.kan v~ nc:-cli Ki;:1;ı~rnnf"kımun j:;).! bin 
kar·dık t !~afları gelmi<>ti.r. Milli $efi- !zınirli heınşerilerimı:: duyurulın. mı hS$i 'Zi"'~etr?t etti 
miz aşağıdaki cevabı gönd<?rmişl.erdir: siz karde.ııiınden rica ededın. . .Y 

C - c:Güzel İzn!il'İn kurtulu<; bavram- TlCARET VEKlLt !l F.yl(ıl kıırtulus h~yrtımımız giin ve 
· • Dr B L t u gı>ccsi Kil 1 tii.ı;parkı 7.iyarct edenlerin 

krı sayın İzmirlilere kutlu olsun• . c:ı<;e : 
RE1S1CUMHUH * saym !'i03G2 ki.')idir. Gece ziyaretleri:lde 

1smet tnönii C - Kurtuluşunuzun ~ ıldönü..,1ü mü- 15f:('O kisi ınuhteli{ eğl('ncc vasıtaların-
ı 1 k d 1 {•an istifade etmi.,tir. 20 Ağustost.-:n n 

* 
nasebetiy e be irttiğiniz ,:;ıca - uygu a- ~ 

t1 dl ".:y!fıl ~cc:?.-i varısına kad3r Ki.i!tiirpar-ç - «Tilrkı.in ebedi varlığına geniş ra teşekkür eder, saade er i eıim. 
Hariçten tzmire muntazam !'lurette 

odun k ·;mürii getirilmektedir. lzmirde 
lüzum ı kadar odun kömürü stoku mev
cut değil e de bir çok aileler !!İmdiden 
::ı-·lık kömürlerini ~vlerine <1tmı~lardır. 
Bununla beraber bel~c ive 6 ~otora 
kömiir alıp getirmek üze"re mazot ver
ml::ıtir. Bu altı motor muntazam surette 
izmirc kömür getirecek ve her partide 
r,00. 000 kilo kömür deniz yoliyle geti
r:lmiıı buh:nacaktır. 

\'e verim.1i ufuklar açan 9 Eylill kurtu- C. H. P. G~TJ'.L SEKRE'l'F..Rt kı 3~1~.Yl ki<: in :n ziy<.>r2t ettiği <lr. ! ıml-
1 M mı.şlır. Bu rakam~ kartla ~irenlcı :n cıa-

lu..q bayramınızı bütün İzmirli hemşeri- Adm:ı Zongu duk ebu.o:;u 1 1 1 .1 d ıt·ıa· 
lerlme candan kut1ar:ım.> N. Türkmen yı arı c a 11 

.::.
1 ır. 

BA.Ş\TEK.tL Parti vii~yet jd;ırc heyeti rei:.liği tz-, ~ ----11
---.- .. 

.Şükrii SaTaçoğlıı mir kurtuluşunun yıldönümii mün~se- Ağu.çtos f~Jnd~ lzmırd~ * betiyle ~üyük Millet Meclisi ~i~~ ~: ı ~S c!Gt lf!V!endf 
Snyın Bay .Reşat Lcbtebicioğlu Abdulhalık Renday.a,,.. Başvekıl Ş.ıkru A"'uslos anndn t:.>ınir ve Kar-.ıyaka 

BELEDİYE RE1St - !ZMtR Sstaı-o~hına, . Genel ~urmay. ~<l~anı 1 bcl('diyc dai;e1er•nc evlrnrn~k i.lzerc 
Senelerce aziz hemşerilerlmle bir ara- Mareşal Ft:?vzı Çakmaga ve Mıllı Mı:da- ruUracaat edı>n 185 çiftten l ciftinin rnıı

da kutladığım tzmirin bu en büyUk bay- fa~ yeki1imize tazim telgrafları gönder- ameleleri rcddcdilmis. 4 çift hilahı re ev
rammda bu sene aranızda bulunmuyo- rr.ı~tır. lenmekten \·az geçmi'5 \'e 135 ciftin ni

Odun kömürü fiyatlarında de~i,.il::lik 
yoktur. Fethiyeden gelen kömürler top
t«n 9, 5 kurusa satılmakta ise de halk 
eline peraken°de olarnk 1 3-1 S kurul_!tan 
:r.ecm,..ktedir. Yeni· bir •• 

~ore 
• 

nızamnameye 

l.;ahları kıvılmı.o;;tır. 

Geçen ~menin aynı ayında 129 ~tft 
evl<'ndirilmi<:tir. 

---o--- --- o---
Beraet f.tararı 

Gıda maddeleri esaslı 
şekilde kontrol edilecek 

1 ~Temle.ket ha!'t.ahanesi altında 8 nu-
Kızıla~ fıampı 

Kızılay gençlik kurumunun Buca kı
zılay bahcesinde açtığı sağlık kampı ka· 
panmış, Manisaclan gelen 30 çocuk Ma. 
nisaya gönderi1miştir. İzmirli çocuklar 
da aileleri nezdine dünmüşlerdir. Gele. 
cek sene açılacak ~ğlık kampına 1000 
çocuk ;ılınacak ve 21 gün müddetle 
kamp göreceklerdir. 

ve diğer 
hüküruler 

Siit, pt'ynir 
~sash 

yi yec~k lt>rt .. 
kounıuşi.ur 

ait 

------------. 
tcra Vel<llleri Heyeti gıda maddeleri

nlD ve umumi aailıtı ilgilendiren qya 
ve levazımın hususi vasıflaruu gösteren 
bir nizamnameyi kabul etmiştir. 

BütUn gıda maddelerinin ve umwnun 
kullanmasına mahsus olup da silıh1 mli
rakabeye tabi bulunan eşya ve levazı
mın hliz olacalı husud vasıflar ve bun
ların ne gibi hallerde bozulmuş, teklif 
veya tağşif edilmiş sayılacağı bu ni
zamnamede tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Süt, pastorize si.it, yoğurt ve kaymak 
kaplarının üzerine vasıflarını ve nevile
rii'li gösterlr birer etiket konulacakhr. 
İstihsal edilen hayvanın .nevi ya:al.ış gös
terilir, sütün ve yoğurdun içine su. buz, 
kar, kola vesaire konulur, tam kaymaklı 
olmadığı halde halistir diye etiket yapış
tırıl ırsa tsğ~iş" ınen'i hakkındaki kanu
r.a göre takibat yapılacaktır. Süt vasıta
siyle hayvanlardan insanlara bulaşan 
hastalıklara tutulmtl} yahut civa, arse
nik, sarı sabu, iyod gibi .ilaçlar ile son 
ile giln içinde tedavi olunan bayvanllll'ln 
siitlerl, göz ile görülUr derecede pis, 
kirli veya yarım saat içinde göz ile .,gö
rüllir mlkdarda tortu yapan, siltler, 
kanlı ve irinH siltler, sağlık şartlan bu
lunmayan ahırlarda beslenen hayvan 
sütleri, fena kokan rengi bozuk ve bo
yanmış, tadı acı ve ekşi, kesilmiş s\it\cr, 
kontrol edilmemiş veya ağzı açık, beı, 
ot ve samanla örtülü kaplarda bulunan 
!=Ütler, ıamanında pastörizasyona tAbi 
tutulmamış sütler, kalaysız bakır, pl
ilnz, çinko ve kurşun kaba konmuş süt
ler sihhate az veya çok zarar verecek 
derecede bozuk sayılarak satıştan men 
edilecektir. 

Nizamname, peynirleri, tam yağh, 
yağlı, yan yağlı, az yağh veya yavan 
olmak üzere beşe ayırmakta ve her cins 
yepnirde bulunacak süt yağını ayrı ayn 
göstermektedir. Sütte olduğu gibi pey
nirlerde de aynı V<ı7.iyetler ta~sicı snyı-

lacaktır. 
Bunlar<lan başka, nizamnamede te

reyağları, margarin, nebati yemek yağ
ları, sulp yağlar, et ve et mustahzarları, 
et konserveleri, balıklar, perhiz yiye
<:ekleri, yumurta ve yumurta konserve
leri, hazır sebze çorb<ı1ıkları, salçalar, 
unlar, irmik ve ni§asta, ekmek, nn~ka:r
na. şehriye, tarhana, sebze ve meyveler .. 
bal, ~eker, şekerleme, tatlı, pa...tj_a, reçel, 
marmalat, meyve usnres1, şurup, helva, 
pekmez, bulama, pestil, su, buz, gazoz, 
soda, dondurma, kah\·e, çay, kakao çi
kolata, baharlar, tuz, s.irke, içkiler, gıda 
maddelerinin ambalajları, çocuk oyun
cakları, tuvalet levazımı, mum, duvar 1 

kağıtları, bütün bunlar hakkmcla hü
ktimler var:dır. 

---o---
9 Eylôl 

MERAS1MıNE AiT FOTOC.R.\l-1.AR 
9 Eylül merasimine ait bütün harekat 

Hamza Rüstem fotoğrııfh:ıne;ıi tarafın
dan fotoğrafla tesbit edilmiştir. Dün $ta
zetemizde ıİnt~ar eden resimler de bu 
müesse~eseyc aittir. 

ITAL Y Hi MUHAB~i.LEftt· 
f~E GÖ3E 

(ftnrfarııf, J iııri Sahifede) 

Ayrıca şunu da ilave etmek liizımdır 
ki hal'bin başlangıcmdnn beri ilk defo 
olarak Rusynda harp ~den Mihver hiç 
bir sığınağa malik d".TlJdirler. F zla ola
rak ~imdi sağanak lıalinde yavan yağ
murlann tesirine de ınaruzdurlar. 

Alman mahfillerinde Rus mukıwl'me
tinin devam edeceği gi7lenmeınektt>dir. 
Hattft Lavoro Façistaya göre Stalingrad 
ic:gal ~dilse bile Ruslar şehrin tam biti
l}i!!inde Sartmo~kayada <:arpışma ~n de
vam ed .. celderdir. 

zzr aa= ==r:r 
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18 inci Asırda Bir Ko .. saıı 
YAZAN : F. S BENLİOÖLU 

••• 3 ---
l Kap•iye yak. llŞal"ak: f lunduğu yerden ayrıldı ve köyün en zi-

- Ne var? Köylüye ne oluryor böy- yade göze çarpan büyük bir evine doğ-
le '? diye sordu. ru ilerledi. 

Kapııi, alaylı bir gülümseme ile: Bu ev, Eleonora Calanakhıin evi idi. 
- Ben de biliyor muyum, sanki'? + 

Dedi, bu şaşkın insanlar küçük bir çocu- Ev büyük ve zamana göre yapılmış-
ğun abdalca bir haberine kapıldılar, kö- tı. iki katlı olmasına rağmen alt kaunda 
yü bırakıp kaçıyorlar. Söz anlatmak pencere yoktu'? Bu kat mağaza, lcilar 
mümkün olamıyor. Ne zararı var, san- ve ahırlar kısmı idL Oturulacak kıaım 
ki? Bir kaç geceyi de manal!ltırda geçir- ii•t katta bulunuyordu. Bunun da sebe
ainler. .... bi, ber hangi bir saldınşla müdafaa ko-

Notara, dayıl!lının ne mal olduğunu }aylığı idL Kapısı büyük ve en sağlam, 
çok iyi bilirdi? Bu sözlerinin hiç te doğ- kalın kereateden yapılmıştı. Kapı sım 
ruyu belirtmediğine hemancecik karar sıkı kapanmlftl. 
verdi) Fakat hiç bir şey söylemedi. Dar Kapei, küçük bir tereddütten sonra, 
sokaldıudRn bhisi arasırıda kayboldu, bu büylik kapıya vardı ve tokmağı iki 
glttil defa vurdu, bekledi. 

Kapsi bir müddet daha olduğu yerde !Bir az sonra içeridt-.a tatlı bir ses gel-
durdu, etrafı dinler gı"bi kolladı"> Ken- dı~ Bu ees Eleonoranın se5i idi ve: 
di:ıini hiç kimsenin gönııediğine ve ar- - Kimdir o"> •• Diye sordu. 
kasından h: kimsenin gelmediğine inan- Kapsi, sesini müml·ün olduğu kadar 
Wkt.an sonra. sık ve çabuk adımlarla bu- )tlı1cı.2tıırnağa çalı§arak cevap verdi: 

maralı dükkılnda bakkaliye ticaretiyle 
meşgul Haver Canbazoğlunun §ekerin 
kilosunu fazla fi~·atla satmak ımçiyle1 
milli korunma n-ahkemesine sevk -edil. 
diği yazıl·nı~tı. Muhakeme netico,.,in ·, 
hcral•line karar verilmiştir. 

-~o~-

EJımıeJı 1h~liıt!rı 
İnkilfıb .sokağmda 69 sayılı e,•dc otu

ran kahveci Mehmet Çakıcı, 600 gram
lık bir ekmeği 30 kuru~n satarken tutul
mus; bunu Me.,.Hlıkb~!-lında Abdulkeri
mi; Cınnmda calışan Ahmet Gedikliden 
aldığını söylt>yince her iki suçlu ıııilli 
konınma mahkeme!'inc verilmi<>'crdh-. 

---...o---
ZADITAnA 

Birada kur-
şunla öldürüldi1 

---·----
Cinayetin sebebi ve faili 

taldıilı ediliyor 
Foç;ı kazasının Bucak ınevkiinde otu

ran Necip çavuş admdo bir adllm. ~ah:.oı 
meçhnl tarafından kulağının ark.a,mdan 
kurııunla vurulmak surel:yle öldiirül
miiştür. Cinayetin sebebi ve öldüren 
henüı: öğrenilmem · tir. Foça müddeiu
ınunıi~i ve jandarma komutanı hadise 
yerinde t:lhkikata baılaını,l:ırdır. 

Kızı l~açı~ı~hen Jıarde· 
sini vurdular 

Bergam"anın Siileymaniye köyünden 
Ane Filiz Rdında 15 yaşında bir kız ka
cırılım' ve kaçıranlar Süleyrnani.re köyü 
civarında dokuz ahır mevkiinde tutul
muşlardır. Suçluların Hüseyin Korkmaz, 
Ahm"t Korkmaz ve Ahmet oldukları an
laşılmı~tır. Suçlular Ay~e Filizi koçırmak 
istedikleri sırada Ferhat Filiz bacağın
dan tnbanef\ kuY uniyle yarnlanmıştır. 

Ka~nn m e~!!si 
Tirenin Kabrat l:ö-, ünde !brahim Çe

lik; Y U!ıuf Tanrıkulu ile bir kadın mese
fesinden kavga ederek birbirlerini yara
lanıışlntdır. 

HAKARET 
Şekerciler çarşısında çuvalcı Muiz 

Lerah vazife e•masında belediye zabıta 
memuru Vehbi Erçetiııe hakaret ettiğiıı
derı adliyeye verilmiştir. 

............ 1'~,__._.,:M _ .. _ .... ~oı..~-..~.:· 

' PARTi KON~RELERI ' i 
i 

Bu~iin toplanneak ı 
Parti ocakları 1 

! -- t 
1 Dolaplıkuyu nahiy~,.j Kadriye oca- t 
İ ğı saat 19 da... i 
1 Tılkilik nahiye!!İ bdu1lah efe ndi j 
t ocağı <ıaat 21 de.. İ 
·:·~ ....... - ~ .......... ..-...~ ..... -...- .... ,,;,. 

( ı>a~ıMah 1 inci Sahifede) 
Roma, 10 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Diin Mısıt· cephesinde hiç bir mühim ha
dise 01.naııııştır. Tobruk uçak savar ba
taryalan tarafından iki İngiliz uçağı dü
i'ürülmü.~tür. Bir kafileyi himaye eden 
iıalyan uçaklaı·ı dü~man bomba uçak
larının y<>lunu keserek bunlardan birini 
düşürıni.i5lür. Makyaba hava meyda
nının muvaffakıyetli bombardımanı 
tekrar edilıniştir. Dörl dü§man av uça
ğına avcılarımız taarruz etm~ler ve bi
rini yere inmcğe mecbur etmişlerdir. 
Bugünlerde cereyan eden hareketlerden 
iki uçağımız dönmemiştir. Fonoço muh
ribi Akdenizde İngiliz denizaltısını ba
tırnıı~tır. 

Bcrlin, 10 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildirildiğine göre dün Alman 
bomba uçaklan Elalemeyn cephesinde 
Britanya sahra mevzilerini ve batarya
larını ağır çapta bomba yağmuruna Lut
muşlardır. Taınaınen isabet eden bom
balarla bir çok top tahrip edilmiş, tank 
toplulukları bombalanmı.stır. Hücum ne
ticesinde ağır tahribat yapılmış, bir çok 
tanklar tahrip edilmiş ve çöl de alevleı· 
içinde bırakJlmıştıı·. 

.Malla, lO (A.A) - Bu sabahki lebli
<ie göre bir Alman ve bir İtalyan av uça
.. , bu .5abah Malta havalarında İngiliz 
~ \'Cl uçakları tarafından tahrip edilmiş-
1 ir. 

- Korkma. Hiç bir şey yok 1 Benim, ğın beni şiipheye düşürüyor ... Bu i!jte se· 
Yani Kapsi .... Kapıyı aç, sana söyliyecek ! nin bir dolabın olsa gerek 1 
önemli sözlerim var... Eleonora ve Kapsi büyük kapının iç 

Eleonora cesur bir kızdı? Kapıyı ara- tarafında geniş ve taşlık bir avluda ko-
h.kladı, ve: nuşuporlardı? Avlunun her iki tarafı 

- Doğrusu ... Bu hal bana çok garip büyüle. mağaza ve kilıı.rla'l'la anbarlarm 
görünüyor. Bu saatte biJhassa böyle ge- bulunduğu yerdi. Tam kapının karşısın
ce vakti ne istiyorsun? .. Köy halkı m:ı- da tahta bir merdivenden, evin asıl otu
nastıra kaçmıştır? Ağabey de gelmek rulan k1°mına, üst kata çıkılırdı. Bu ge
üzere olduğıınu söylüyorlar. Sen kendi .ni' avluyu E.leonoranm yüksele bir yere 
haııına nelı>r yapmıık istiyorsun anlaya- kovduğu yağ kandili aydınlatıyordu . 
mıyorum, Kapsi.... Dedi. Kap•ıi, bir an iç.in genç kızın bu söz-

- Pekalal E1eonora. Fakat sen neye leri karşısında dondu, kaldı. Acaba E1eo 
kcıçmadın '? Madem ki Ağa gelmek üze- nora bir Türk levendine mi gönlüı\Ü 
re imiş. Sen ondan korkmaz mısın'? Köy kaptırmı h da böyle sözleri aöylüyordu} 
halkının hepsinin de manastıra SIRındık- Diye düşündü .. Beynine bir yıldırım dü"?
larmı bilmiyor musun) müş olsaydı, bu kadar şaşırmıyacak idil 

- Biliyorum. Kapsi. Fakat Kapsi. Eleonoraya Türkleri ne için bu kadar 
Sen bana işin doğru!lunu anlatabilecek müdafaa ettiğini sormak istedi; fakat 
mi.sin? Ne oluyor? Ben ağanın durup ne karflBlndakini suçlayabüdi. ne de 
durdu~u yerde köyümüze saldıracağın.ı kendisini müdafaa edebildi. Tas avluya 
sanmıyorum. Papasın, senin ve ıenin g[rdiği zaman, Kapslde bir suçlu hali 
gibi bir kaç palıkaryanın dediklerine vard1. 
rağmen, Türklerden fenalık gören kim? Genç kız, yağ kandilini aldı, Kapsi
Rahat durnn köylere Türkler ne yaptı, nin önünde, avlunun ortasında balmu
sanki? ... Yoksa bugiinlerde ormanda mundan bir heykel gibi duruyor ve ce
bir pusu mu kurdunuz? Bir baskın mı vap bekliyordu. Nihayet Kapsj kendisi
yaptınız? Bilirsin, ki hen çok meraklı ni ıoplıyabildi ve: 
bir köy kızıyım ... Bugünlerde mcmleke- Eloonora dedi, bunları bir tarafa bı
lin efendilerine bir fenalı1'ımız dokun- rakalım .. Ben zaten buraya bunun için 
madığını biliyorum. Şu halde onlar da <~elmedinı ... 
bize fenalığı dokt:nmıyacakı. Fakat - Ne için geld:n? Daha uyı;:un v 
Kapsi, herkes man21stıra ~ığındığ111a gö- mi yoktu? 
re asıl senin köyde kalmı~ bulunmaklı· - BİTMEDİ -

* Demir malzeme iltti-
yacı tespit edilecek 

Ticaret vekaletinden vilayete gelen 
bir yazıda, ticaret ofis emrinde mevcut 
bazı ithalat eJYasınclan vilayetin ihtiyaç 
nisbeti sorulmu.'ltur. 

Ticaret ofis emrinde demir fıçı, de
mir çenber, tahta kundura çivisi, demir 
çivi, bir , iki ve üç katlı jot ipliği, 3 ve 
4 milimetre kalığında ve 1 OOOX2000 
Mm. ebadında saç lavha, 8-22 santi
metrelik demir potrel ve süt kostik mev 
cuttur. Bu maddelerden vilayetin ihti
yaç derecesi tesbit edilerek hemen tica
ret vekaletine b:Idirilecektir. Bu mad
delerin satışına çıknnlacağı fiyatlar da 
bilahnra ticaret vekaletince vilayete bil
dirilecektir. 

---o---
Tic~ret \i ekale-

tinin daveti 
---+--~ 

Oda nmumi fıôtibi ve 
Borsa lıcmüeri gece 
Anhaıtal1a gittiler 
Ticaret vekaletinin diin vakı daveti 

üzerine ticaret ve sanayi odası umumi 
katibi B. Turgut Türkoğlu ve borsa ko
miseri B. Cevat Nizami dün gece Kara
kuyu yoliyle Ankaraya hareket etmifiler
dir. 

f.dindiğimiz malumata göre hu davet 
borsalar ve ticaret odalarına verilecek 
veni vazifder ve bor·-larla odaların ha
~atı pahalılandıran ~e' ,<.:pleri izale için 
alınacRk tdbirlerle allkadardtt. 

B. B. Turgut Türkoğlu ve Cevat Ni
zaminin bir hafta kadar Ankarada kala
cakları öğrenilmlştir. 

--o---
Yangın başlangıcı 

Dün öğle vakti Karşıyaka - A1aybey 
istasyonu civarında 32 numaralı Bn. 
Mebrurenin evinin bahçesinden yangın 
çıkmı' ve söndürülmü~tür. 

--IWtlW<l- -

FUAR 
(ffaı-:ıaro.h 1 incj Sahlft>de) 

Oyuna saat 15,45 te batlandı. Şid
detli bir rüzgar eaiyor. Cöztepe rüzgarı 
lehine almıştı. Bir iki karşılıklı akından 
-sonra üçüncü daldkJ\da Altınordudan 
Kemal ilk goli.i yaptı. 

Bundan sonra rüzgarın yardımiyle 
Göztepe hak.im oynamağa başladı. Ve 
12 inci dakikada Halidin ayağından be
raberliği temin etti. Cöztepe güzel oy
namakta devam ediyor ve bu oyun çok 
gecmeden semeresiııi verdi. 20 inci 
dakikada Fuat çok güzel bir gol yapa
rak Cöztepeyi 1 -2 galip vaziyete getir
di. 

Riizgann ~iddeti maçın zevkini kaçı
rıyordu. Devre sonlarında her iki taraf 
hir kaç gol .fırsatı kaçırdı, ve devre 1-2 
Göztep~nin lehinde bitti. 

1KINCi DEVRE 
Rüzgar altında oynamasına rağmen 

daha başlangıçta güzel bir oyun tuttııran 
Cöztcpe beşinci dakikada Fuadın attığJ 
ürüncii golle 1-~ galip vaziyete girdi. 

Altınordu a;. r baamağa başlıyordu. 
iki dakika sonra Adil bir gol yaparak 
vaziyet 2-3 oldu. Bundan ·sonra antre
manııız sandığımız takımlarımızın oyu
nunda gev~eklik beklerken hiç te öyle 
olm:l.dı ve oyun daha ahenktar, ııeri ve 
güzel oynanmağa başladı. Muhakkak ki 
hıı maç Be"ikta" - Cençlerbirllği mfüa
bakasından her hususta daha cvüzel ve 
heyecanlı oldu ve Cöztepe 2-3 galip 

6 eldi. -
BEŞiKTAŞ - GF'..NÇLE.RBIRUC:.t 
ikinci maçta misafir takımlar hakem 

t:ıınt Merte'l'in idaresinde kar ılaştı, ta-
kıır.1ıır şöyle çıkmı,tı: 

____ * ____ _ 
Deha şiddetli ılJarelıet 
etmeğe ihtiyaç vardır 

HAKKJ OCAKO(~LU 

(Ra~lnrah ı lll<'İ Sahifede) 

sıntı :> apan huzurumttT.U kaçtran ve ba 
suretle hükümct ile hallı: arasındaki St• 

k.ı ,.e samimi ı-evgi ve İ!i birliğine suikast 
yapmııı bulunanların öliim cezasına 
çnrphrılınasının hararetli taraftarıyn·:. 
Bu ,yolda Bii~ tik Millet i\leclisine bir 
teklif yap?lnuş ınanlcscf reddedilmişti. 
Eğer bn teklif kn.hul edilroiş bulnnsa~·dı 
vurguncuların atlarını ıııc:nlnnd:. k.oş
turnnuyacakları muhakkaktı. Eğer lnı 
fikir <;ok ileri \"e çok şiddetli göriilllyor· 
sa bugünkii cezat rnüe~ yidclerin ~ok za
yıf bulunduğımu :sö:ı-lcmek de bizim oı;·a

zifenıiıdir. 
Küçök bir misul gösterelim : 
İzmirde ve İstanbUJ.da lokantalarda ve 

gazinola-1·da ekmek b()lluğu vardır. Halk 
vesika ile ekmek tedarikiucle sıkıntı 
çektiği gi.inlerde bu müesseselerin vau
~ etıeri nsli deği!jnıemi~tir: 

Halk soruyor! Bu ekmekler ner~ 
çıkıyor. Lokanta ,.e gazinolara bu ek
meklel"i kim "erivor? 

Çok yerinde olan bu sualin ceval»iu 
biz \·crefün. 

Yfü: kilo"' undan yitz elli sekiz ki1o da 
ekmek :rnpdır. Yiiz altıruıı sek.iz kilo da. 

Rutubet derecesi bu "ttiistiınalin biri
cik kontrolüdür. Fırıncılar su kuv\·e. 
tinden azami derecede istifatle eylemek
te arthrdıkları ekmekleri yübek fiyat-
larla bu müe~-stıselere satmaktadırlar • 
Belediye nümuneye u:rgun ekmek çı
J.:armıyan bu (ibi ürmları takip ediyor. 
l\falıkcmclerce hükmolunan ceu yi.rml 
bo.~ lira<lır. Hatta lzmirde bu ı:r:zaya 
çnrplmlnıamış belki fınn da yoktur. 
Fakat herhangi bir rı.rmcı bu •cezaya 
m~lıkilm oluncaya kadar cebine bir kaç 
yitz lira indirmiş bulunuyor. Yüzlerce 
lira kazanan bir adam yirmi beş lira ce-
2'adan korkar mı:' Hiç şüphesiz ki hayır. 

Halbuki bu fırmcı meslelden çıkan.1-
nuş, bütün emlıUô ıniisadere edihni!I bu-
lunsa başka iırınedar bövle bir hÜeke
te tc~ebbiise asla ('e aret ·edemezler. Cü
rüm ile ceza arasındaki müna!öebete bil
hassa ,·aziyetin fovkaladcliği karşısmda 
c;ok dik1c:ıt cylt·mck lazımdır. Vurgun
cularla, lııtlkm hakkına göz koyanlarla 
nıücadeledc cok şiddetli davranmağa 
merhametsiz olmafa meebtıru'I. 

HAKKJ OCAICOGLU 
.=ıı ıı ıu11111 1 1111111111 11 111 111111mmmım11un111ııy 

E Yarın Ramazan ! 
E Yarın Ramazan ayının ilk günü- ! 
§dür. R~ münasebetfYle m8- 5 
:: tat olduğu üzere sahur ve iftar 3 
E toplan ıatılact1ktll' :! = . = 
:t 1111111mm1111111Uil1111llltlH11111 &ltllllHlliHUtr.: 

BlR~11NYAYA HUCUM 
---·--~ 

AJıyalJ limanına bOm· 
balar atıldı 

Yeni Delhi, 10 (A.A) - Bugünkü ha
va Lebliği: 

Di.in lngiliz bomba UÇi!klan Birman
yada Akyab limanına ve limanda bulu. 
nan bir taşıt vasıtasiyle himaye vaüfesi 
gören bir harp gemisine hücum etmiş-
1erdır. Uçaklarımız gösterilen şiddetli 
mukavemete rağmen gayet alçaktan hü.. 
cuın etınişlerdlr. Her iki gemiye .isabet
ler ve limana da isabet kaydedilm~ür. 

4 uçağımız ü~lerine dönmemişlir. 

---o---
Bir vapur mürettebatı 
Montevideo, 10 (A.A) - Taoma Al

man vapurunun mUrettebatı şüpheli ha
reketlerde bulunduklrından gi)z hapsi
ne alınmışlrdır. 

Be~iktaş - Mehmet Ali, Yavuz, Y ıı- ~QltmilS8FatıU~n1111•mcıcı,.~~:;::ı;;.;;ı;; 11:ıwa~ıı•••a•• 

ni, Hüseyin, Ömer, Saim, Veccli, Halis, HUSUSJ 
H!:!kkı, Cahit, Şükrü . 

Cençlerbirliği - Rahim, Rıza, Ah- , \' usuf Hiza Okulu 
met, 1brahim. Ke!!fi. s .. 1im, Selim, Şe- 1 
ref. Ali, Ali, Ali. ANA VE iLK 

Rüzgiln arkasına alan Be~iktaıı takımı 
~ok geçmeden hakim bir oyun tutturdu Yeniden talebe kaydına Eylül on 
ve dokuzuncu dakikada Şükrü kafa ile be§inde, derslere birine'. tC§rinin ilk 
ı1k golü yaptı: Oyun ayni tempoyu mu- gününde baglanacaktu. 4 ve S inci 

20 iJ sınıflannda Frr.nsızca dersi vardır. hafaza ederek cereyan ederken ine· ı 
dckikada Hakkının yaptığı gol sayılma- il Uzak semtle.re okulun hususi oto-
dı. Fakat 2 1 ve 2 5 inci ClakikalardPJ büeleri işlemektedir. 
Hakkı iki go 1 daha yapa rıı.k B esik taııı 1 ;;,ıı·""rıı;ıellırie"1fol!llne:: *'2s;::9~\ Z4lnl!lt aı:ı:a1 3••(1İi121i13ill0•4tiı)llil 
0-1 galip vaziyete getirdi. 

Be<:"ktn!l hakim oynamakta devıımi ~~~.,,.._...~~/~-0'".-CO 
ederken 44 ncü dakikada Cah"t clördi.in-J _ 

CÜ golii yaparak gıı.lih~yet~ ga:a~ti etti.~ ·m~!ıi.~~m~~l~~l1~İlll'_ll-~ii_!E~l'1 
Az sonra devr! bu nf!tıce ıle bıttt. ı." ~ • 

ikinci devrede rüzgart arkasına alanı ' ı. . ~ 
Cençlerhirliğinin vaziyeti biraz olsıın dü- ' - "" -- • ~ , ~ 
zelteceği ümit edili} ordu. Dnkilcalar ge- ıiiiiıiıiiiiiiil 
çjyor, fakat Ankara takımının oyunun
da bariz bir fark görülmüyordu. Bilakis 
Beşiktaşlılar oyunda beraber hir durum 
yarattılar. Hatta hakim bile oynadılar. 
Yalnız gol yapmak için lazım olan son 
enerjiyi aarfetmediklerinden ve bir az 
da kargı taraftn riizgann yardımından is
tifade etmeuini bilmesinden olacak bu 
devrede hiç bir gol yapılamadı ve oyun 
bu 0-4 netice ve Be§iktaıın galibiyeti ile 
bitti. Gençlerbirliği takımının ikinci dev 
rede bir tek aayı olsun yapamaması. 
hatta pek az gol pozsiyonununa girmesi 
avanı dikkattir. 
Yarın Be..,ikta!! - Altınordu ve Cözle

pe - Cençlerbir!iği_ takımları kar ılaşa
cakllr. Bu mar:ların d ha hevt-cıın1ı ola
cağı mulıakkaktn. 

M.A.ORAL 

10 '9/1942 ~mbe guaü ıuali
nelerden itibaren 

J BUYflK FİLİM 
ı - tzMiRDE ilk defa 

FKA'N~IZCA SÖZLÜ 
KALPLERDE SULH 
2 - FRANSIZCA SÖZLfi S 

BtiYVK AŞK 8 
3 - İNGİ.LiZCE SÖZLli § 

ı BPodVGJJ Geceleri ı 

1 
MATİNELER~ B. Geceleri 2.30 - 'f 
B. AŞK : 4 - 8.30.. i 
K. SULH : 5.30 - 10.()0 

Cumartesi, pazar gü.nlc.ri J.ıt da S 
BAŞLAR- ır 

c.or...QOQ=~ •• ~o=-==c=a=aga=OOO'i6 



JJ EYLiJL CVMA 
as 

RUSLARA GÖRE STALtN· 
GRAD MUHAREBESi 

---··---(83',ltarafJ 1 inci Sahifede) 

:ası 

Borsa 
UZOM 

45 Şaban öz,ınhıh 32 
42 Şükrü Uygur 40 

7 Maz oğlu 42 
94 yekGn 

D&ZL 

32 
42 
43 

rENl.ASIR 
ı 

.iZMtR 2 tNCt iCRA ME!\'lURLU
OUNDAN: 

a 

TASH!H 
Dünkü gazetemizin 3 ncü sahifesinde 

tzınir belediyesinin otobüs idaresine ait 
37 kaiem yedek parça satm alınacağına 
dair iltuıda ihale günü 14/EylQ.1/942 
P:ızartesi yazılacağı yerde sehven 12 
EylCıl yazıldığından tashih olunur. 

T.ASHlH 
oan getirilen taze Alman, ttalyan ve 
Rumen tüıuenleriyle takviye edilm~ii. 
Stalingradın batısında Almanlar arazi 
vaziyetinden faydalanmaktadır. Çi.inkü 
burada ne orman, ne küy vardır. Saha 
düz. t(lrlalardan ibarettir. Rus kuwct
leri bınada safi imtilıklmlar. mayu tar
~brı ve derin kazılmış siperlere islinad 
zoruııdadLr. Alınan zırhlı birlikleriyle 
piyadesi hi.kuın etmi~lerse dt• görülme
miş c:idd~ttc bir topçu baraj atc~i kar
ı::ısında ilcrleycmemis ve müthis ka)•tp
lar vermislerdir. 

223029 umum yekun 
No. 7 

8 
9 

36 
38 
4l 
4S 
49 

Emlak \'e eyt:ım banka.slna ipotekli 
olup satdınasına karar verilen tzınirdo 
Tuzcu mahallesi Soğukçe$1'le sokak 1 
oolu ' · tapunun kaydına ıQre ada 428, 
parsel 89 sarıl: \'esair li.i.zumlu izahatı 
dosyasmdaki tapu kaydı ve vazi~ et ra
porunda yazılı (1000) lira kıymeti ınu
hammineli evin mülkiyeti açıii: arttırma 
suretiyle ve 8.t-1 nolu emlak ve eytam 
bankası kanllııu mucibince bir d faya 
mahsus olnıak üzere ar!tımı::ısı 20-10-4~ 
Salı günü saat 15 le icra daıı.:mi.z içinde> 
yapılmak iizcrc bir ~Y müddetle s:lt::ı. 
ğa kor.uldu. Bu arttırma neticcsu1:fo 

10/ Erltll/942 tarihli ve 11315 numa
ralı gazetemizde çıkaıı İzmir defterdar
lığına ait ilaµında 600 satış numarasın
daki kayıtlı gayri menkulün depo olarak 
yaı.ılınası lazım gelirken sehven hane 
olarak yazıldığmdan bu yan~lığı tas-

Sö)"'lendi~inf' göre Sovyet başkunı:m
danlığı Stalin~rad dolaylarında miida
fanyı dü.,manm yeni bir gedik açm3sınt 
imkl\nt:ıı: k1lacak dı:>rccede kuvvetlen
dinnıştil'. 

ALMANT,AR KAZANÇ 
ELDE EDEMEDl 
M('lskova. 10 (A.A) - Royter bildtri-

vor: 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
l l 

ZAHtRE hih c•dcriz. 

1 O ton kendir 
30 ton bakla 

tohumu 35 satış bedeli lıcu- ne olursa olsnn en cok 

19 
;o aı1tiranm ·Üz ı·ine ihalesi y p•Jacaktır. ~~=ı D'~:aıııccıoooa:ı=ı::u:uıcı:ııHıDO' 

5 O ton fa~ulya 
2(ı fnsulya 
33 nohut 

1294 palamut 

33 36 50 Satı~ pC'şin p«ra ile olup müşterid~n izmirirı OPtasında 
33 36 r. 0 ydnız yüzde ild buçuk defü:.liye nuısı a- Satılık Sebze 
43 46 :ı fı alınır ipotek ~hi?? alacaklılarla. <lı!:er ' 

. 915 1 o-o 1 al:wcıkhların ve ıttıfak hakkı sahip!eri- .~ IJallçes! ~ eu •• 
- ' '! nin gcıyri menkul \.~etindeki haklannı i'I Güzclyalı camii ile Amerikan Kız. 

- ..-::--,..,.-.- .... -----1-.. - ... - ..,..._- ... - ,,..;-... ~---'~'---_-,....,.-.-. hususi~ le ına raf v~ faize d&iı; olan ideli- ~! lwllcji aı·usında 20015 metre nıurab-

1 l) i I; nlnl'llH i bu ilfl!l taı ihinclen itibaren 15 ... hamda sebze l-ahçesı içinde elektrik 
~ A il 'ara \Cl( VOfiiiU ) gLin iç.ndc evrakı müsbitelcriyle bid•k· l motörlü mazot motörli.i ve dolaplı üç 
{ - ~ le mt:ı.ııuriyctimize bildirmeleri icap '1 adet kuyu, döı·t odalı mutbah banyo 

Buf!UNKU ~tE"'RfVAT cMr. Aksi halde hakları tapu .sieHınce i} ve elektrik tesisatı ve SUl'U havi bir 

· Stalingradda Rusların Alınan tank ve 
piyadeterlnı> gösterdikleri mukavemet 
kAı·şısında Alınan1ar son 12 saa~ için~c 
hiç bk kazanç elde edemem1$1erfhr. 
Stalingradın şimal batısında düşman 
hedefine varmamı..~ olmasından dolayı 
bu cihetle de muharebeler hemen hemen 
durmu~ gibldi!·. Alınanlar bu durum 
karsısında istikamet de~1ştirerck c;ehrc 
yakından ani bir hücuın ya~mak sur.:
tiyle cephede bir gedik açmaga tesehbı~s 
etml~lerdir. Bu istikamet dcğistirme hır 
!in için muvaffak olmuştur .. Rı:sıar ~a
yıca Ustün dilşmamn ta~lln a1_.ında ilk 
müdafaa hattını terk etmııılcrdir. F::ıkat 
burada Mihver kuvvetleri şimal ve ce
nup batıya nazaran St.alingrada daha 
uzak mesafede buluouyorlar. 

U I' ~. • ~ nuıliım olmadıkça payla~ınadan hariç ~bap hane ayrıca bir oda ve bir mut-
~~"~"<.....,"" · · .. ,_. ..... ..._, kalırlar. 10/ 9 /942 trırıhinden itibaten .: b::ı.hh bahçivan evi dört adet hayvan 

7. 30 program ve memleket saat aya- '! c:.·artn .. nıe herkf'sc a~ıktır Ta1ip olarıln- ~ d h ı 7 40 ~ - '! damı ve iki o a epsi \·eya ayrı a~ 
rı. 7,32 vticudumuz• çalqtıra .. 1~1. • , rın yüzde yedi buçuk teminat akça.o;ı satıhktlr .. Taiip o1anl~r e,ski kasap.. 
ajana hah··rleri. 7 ,5 S-8, ~O muzık: s~n- \'t"'a ınilli bir b:.mka itibar melttubu vt'! il w ü 

Son 12 ~t içinde Ruslar Stalingrad 
clol(lylarında hiç bir arazi kaybetmemiş
]erdir. 

LONDRANIN TAFStLATI 
Londra radyosundan: Ruslar Stalin

gradda sı~ıca tutunuyorlar Almanlar 
kayJplarına bakmadan ~heden hü
cumlarla şehri zaptetmeğe ~a~ışıyorlar: 
SvesUa Mihver kuvvetlerının kendı 
ölülerini ciğneyerek saldırmakta devaın 
ettiklerini. ve Sovyet hatları önUndeki 
al"8zlnln bln1erce düşman ö1üsi.\ ile do
lu oldujtunu bildiriyor. 

Karadeniz kıyılanndaki muharebele
re gelince, Rus kuvvetleri Novoroslskin 
batısında çarpıtmakta devam etmekte
dirler. Almanlar evvelA ilerlemişlerse 
de sonra :kar§ı taarruzlarla . gerilemeğe 
mecbur kalmışlardır. Merkez cephesin
de Sovyet tazyiki gevşem~ir. 

~~~~--,_.,_~~~ 

AVAM KAMARASINDA 
(Baştarah 1 inei Sahifede) 

kadar yükaek bir hayat sürerken İngiliz 
l,çfted ıaGftdeh'ltlerin -ltit bir !lale ko
ftulmuuu kahul etmlyeceklerclir. 

ltçf mebuı Vecovd da iki ay evvel 
avam kamarasında yapılan münakaşada 
olduğu gibi yine B. Çörçile hücum et~iş 
ve müzakerenin böyle bir çıkmaza gır
meılnden başvekilin mesul olduğunu 
aöyliyerek demiştir ki: 

? 30 J ·~ l"'rclo 113 numaralı maga~a m ra-
fonik parçalar ( pl.) J _, prov,ram ve 940 20290 dos::a numara.siyle izmiı j " ... 10 (2378) 
memleket saat avarı. 12.33 nıüzik: ka- ikinci ~cra memurluğuna ıniiracaall!ltı !~~c~~~i'Cıı:x;a~ 
nşık prn~rıım (pl.) 12.45 ajan• haher- ilan olunur. H. S. 1225 53;;5 (~304) 
)f'!ri 13 00-1 3 30 müzik: peorev. ııarlu t'~>~~.,r.";.c.:,zç~.:~ • ~ s -1ZlUR SJC1Lt TtCAR~ l\IEMlJR-
ve ~em;iler. ıs. oo program ve mcmle: .~ Bölm:k. Mesane, rrostuı, ~~r-.n yo-ı [,U(iUNDAN: . . 
ket saat ayarı. 18.03 ı:;-ü.z!~: fa,ıl h~yelı { 1\1 ve lenas\U ht~tnhld~ı Ol~t~h~ws1 Kimi Erlm ticaret unvanıyle lzmırd~ 
16.40 mti...:ik: dllns m~zıgı (o~.) 1J.~O ıl~ UROl,QÖı • OPERA1ÜR Küçük Kardiçah ha:,ıında ~O.wnu~a~da 
konuşma (iktisat &i\atı) . 19. l ~ muzık: -~ O. O K 'l O R ~ lehlntum inşaat muteahhıtlıgl ile 1.§U.. 
ud ve kanunla sn ~ıterlerı. I~,,~ mem- ~ HAYRI .IAYKAM :al eden Karni Erimin işbu ticaret un-
lı-ket ~a;ıt ayar~ v.:.aJan~ habt•r e(rı.f1M9.4~ i;."\~ He t.ılnrıııı her gün ö*1edcn sonl'a \'ant ticaret kanunu hükilmlerine gör_e 
kl ı.k Tu"rk m·izıgı proarnmı. Re e,;- • ı· 460"' numarasına kayJt ve tescıl 
. asc 'l) 20 -,5 rad ~.., !Zazett'.si, 20,45 § ikinci Beyler, Nurıınn ı:ncıe sok:ıı~ sicim • < 

ut .emı . · Y ·- ) 2 1 00 ,. No. 5 te kabul eder. edildiği ilan olunur. 534.9 (2306) 
müzık: vıolo~sel sol~laıı 

1 
( pl. ' S Telf.'f ,ın: Muayenehane 34\)~ı Ev 5l!rt 

konuııma (evın saah) -1. ! 5 ı temail. Saaooo.~=~.ı•c·c: ~CC'CC. 
?? 00 müzik: radyo salon or.:eslrası, ---~--_.....,~-----
{ ~ioloni:;t Necip A~kın) I. Ros!lini: mıuıım1111uııııuuııı11u~ımumumu~ımn1111 
~Tanered:ı> Uvertüru: 2. stolz: gecele- : DR. HVRI ŞEMSi i 
yin güzel Viyana 1 3. Gi~~e~.: igpanya lıa- ~ GiJNEREN § 
tırası · 4. Beethoven: Mon~e; 5. Banto- •• • _ 
t'k: «La Ballerina> · 6. j. strauss: o: kadın S Hastalaıını lıer gUn Tilkilık Akar- § Birinci Beyler Sc>kak '2 Sayı .. 
kalpleriP operetinden 1'.onser. 22.30 sçeşme kjrŞbıudak: muayenehane- E TEL. 2946 
rnemleket ~aat ay:ırı. ajans habeılc:-i ve Esinde kabul ~~ler. : Evi İnönü caddesi (Göa~epe) 838 
bor~alar, 22,45-22,50 yarınki pro~ram E TELEFON: 4057 E v sayı ... TEL. 443'~ 
·ve kapanı~. fıı 11111111 ıı ııı ııııımıııııııummııııuııımuıııuııii :_"':_:y._ ... _~--~-------------
-------

lZ'MtR BELED1YESlNDEN: 
1 - 871 nci sokakta belediyeye alt 4~ 1 

sayıh aralık yerin bir sene milddetle 
kiraya verilmesi işi, yazı işleri nıild'.ir
li.iğlindeki ~artnaınesi v~çhile 18 9/tl.12 
Cuma günü s~at 16 ya uzatılınıstır. M·~· 
hammen bedeli 36 lira muvakkal tcm1. 
nah 5 lira 40 kuru~tur. Taliplerin tcm~
natı iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle tayin edilen ıziln ve saatte en ·li
mene müracaatJan 

* - Faik Ener parkına isim levhası l 
yaptırılması, fen işleri müdüılüğündeki 1 
ke§lf ve .-.rtnamesi veçhile açık eklrilt· ı 
meye konu1mıqtur. Keşif bedeli 414,80 
lira muvakkat teminatı 31, 11 liradır. 1 

Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25/9/942 Cuma günli saat l6 da en..:Ü· 
ınene mi.irocaatları. 

11, 15. 19, 23 5358 (2308) 

~ıo--..r-r~..r//A(YA~~ccıoıx:ıa•c 
~ DOl~'IOR 
~ SEi.İM UZEL 
,~ EşrefpMıı Hastanes~ Cilt. Saç ve 

8 Adre"': Şamlı sokak No. 8 tzmiı' 
ft Her ,,ün Hat ( 3) den sonra hasta-
H larını0 kabul eder. S 

İzm!r Gümruıııeri Baı MüdUrlüdünden : 
Kilo Lirn Kr. Küfe Markası 

718 215 40 l:eytin tanesi 8 1 P/YB. AP. 
Yukarıdn cins ve eveafı ya~ıh ına..nif calo fazhı.sı zeytin tanesi akar. ve. bozu

hır Lısım<lan olma:>ı dolayısiyle l l /9 /9 4 ~ cuma günü saat ! 5 te ale.nı. mUzay~ 
de ile !ıatılacaiıuıd~n talip olanl.ann sant 14 de bclar depozıto a\tçe,ını baı mu· 
düriyet vcxne;,inc yatırmalan yahrmayş_ nların müzayedeye sokulmayacak1an 
ilfı.n olunur. 5353 (2307) 

ManJsa i~Jtôıt MUdüPlü qi!nden : .. . 
Gördes knal\basının nakil edilece(U Koca Mutlu mevkunde kurulacak yenı 

şehrin içme suyunun te11ieat projeı;ine ait ilandır. . . 
1- ilur.le..&-30)0/04.2 &a•lLi.Je ya•J.-&J...iime-~ elr•1tme.v-koA..ı..

IAyetin Gördee kaııabaeı merkeainln ' kilometre ıım~~·. vakı koca mdtlu 
mevkiindeki yeni kurulacak kasabanın içme ııuyu pro1esı ihaleye konmuı UT. 

Bu iş.in muhammen beaelı (2000) lira?ır. 
2 - Bu ise ait şartname ve evrakı ea ıre şunlardn. 
A _ f.k3Ütme ~artnamesi B, mukavele projeıi O. Huıuı~ .tartname isteyen· 

ler yukarda yazıh ~evrakı Manisa iskAn müdiirlüğünde görebıli~ler.. . . 
3 _Eksiltme 30/9/942 gün saat 16 dadır. Bu saat~e talipl~rın Manısa ıs-

kA "d" l .. w.. .. d 7/5 teminat muvakkate akçesıyle muracaatlan 1&-an mu ur uı;une yuz e 
rımdır. · 'k · d · il 'ka 4 _ Taliplerin bu ise ııit ehliyet vesı ası ve ticaret sanay1 o ası sıc vesı sı 
ibmz etme\ni lazımdı;. Posta ile müracaat edeceklerin 3 Uncü maddede yazı• 
lı saatten evvel müracaatları il&n olunur. 5350 (2J0j) 

İS'J'A.NBUL BELEDİYESİNDEN: . 

~~-.,..<.,: ' ~ 

rURK MAARİF CEMiYErt 

Alsancak talebe Vl! rtları 
TALEBE KAYDINA BAŞLAMf ŞTfR 

1 - Yurda ATA TORK VE iNöNO Liseleriyle Ticaret Lisesi Gazi ve 
THkilik talebeleri alınır, 

2 - Müracaat yeri : Alsancak vapur iskelesi 
binadır. Telefon 2920 1 3 5 

lzmir inhisarlar Başıniirliirliiğünrlen: 
Baı müdürlüğümüz merkezindeki mı ntakalar ve J~l• civar kazalar araaın

da 942 mali yılında yapılacak iapirto auma ve ispirtolu içkilerle mevaddı io-
filakiye nakliyatı 25 /9 /942 tarihine müsadif cuma günü ıa.a.t 15 te ihale edil
mek üzere kapalı zarf uauliyle ek.ıiltmeye konulml!ftur. 

Muhammen nakliye ücreti tutarİ 149 48. 7 5 muvakkat teminatı l 121. 16 lira
dır. 

Şartnamesi leva..pm §Ubemizde görülebilir. 1steklilrin 2 490 ~yılı kanunun 
hükümlerine göre hazırlayaçakları teklif :mektuplarını muvakkat teminat nıı.kit 
makbuz veya banka teminat mektvpla.riyle 25/9/942 günli sp,at 14 de kadar 
ha, müdüriyetimizdeki komisyona vermeleri ilan olunur. H56 (2309) 

jz,,.fr V alııflal' Müdürl#jiinden : 
seneliği Cinsi No. Mevkii 

Lira 

60 ev 

DUkk.in 

Dük.kan 

48 Mescit 

Baraka 

5 

32 

41 

117 

Oeilrm~ndai 
Battal .o. 
Deiirmendai 
cadde ~eri 
Değirmendağ 

caclde i.i:ıeri 
l çeill\elik gedikli 
Sokak 
Halil Rifat P. 

Vakfı 

Akar~h ca. 

Ak~<:alı ca,. 
hıııU~ .ude 

H. ibralüm 

caddeAi Nwi Kamer 
Yukarıda mevk.ileri yazılı gayri menküller hizalarında yaZllı ~elik muham

men kıymetleri üzerinden ve ihale tarih inden 3 1 / 5 t 9 4 3 günV.ne kadar ldra.l .... 
malt için on ırün. miiddetle müzayedeyeçıkarılmıştır. ihalesi l 2/9f94? cwaar
tesi günü saat ondadır. Taliplerin vakıfl.r idareaine rpüre.caatl..n U&.a al~ 

3 11 S 18,5 U33S) 
si!ı ı p ısız crq;a o ı 

Kapalı zartla eksiltme Hanı 
Valııflaıt U11111111 MüdUrHldlftclCft~ 

ı ._ Ankarada Atatürk bulvan ilzefincie <hmi\~ baak~ı bititiiiııde olııp 
Eti bankın kirasa altında bulunan Vakıf b.inanın ~\üne 1 kM ~v.e e4"~1'tir. 
K~ah zarf uauliyle ekailtmeye konulmµıtuı. 

2 - Bu inşaatın ke.~if hdeli 703H.,l9 yetmit bin üç yijı otqz döıt lira ylmıt 
dokuz kuruttur. 

3 ......,.. Bu inpa.ta ait fenni evrak ıunlardır. 
a cF ennt ve eksiltme tartnamelerl 
b cProjeler ve kqif varakası 
c cMl.lkavelename 
4 - 3 üncü maddede gösterilen evrak yak.Oar ugıum mlidiirlij~ Uw.ıııt 

müdüriyetinden 306 1.iç yüz altt kuTUI 11'\Ykablliflde v~r. 
5 - Eksiltme 21 /9/942 tarihine raatlayım pilf!:art(ısi 11\iı\ü aaa.t 15 te vakd

lar umum müdürlüğü in~aat müdüriyetinqo toplımııci\k ihJle komisyonu maııt.
fetiyle yapılacaktır. 

Teklif mektupları karıulattırılan saatten bir 11aat ~yyelin~ ~adıu- makbuı: ın..
kabilinde komisyon reisliğine vetilmit olact\ktır. Post"' Kecikmeleri kabule """ 
yan değildir. 

6 - Ektiltmeye gireceklerin 4 766. 7 1 gört billö y.di y~ altmıı "h' lira 71 
muvakkat teminat vermeleri ve aşağıda )'A:ıalı vetikalf.n h~ olmalan prtbr. 

Bu veaikalan ibraz edemiyenlere 3 ünoü maddede yaaılı evrak verilepıea. 
c l94l ~WA.a aiı ı.iG.N.& od•NW" __, v.US. 

b c N"ha veUl~thıden •hPımt mUteahhitlik voikuı 
o t EP ~ı: 70000 yetmif bln liarhk benzen ioıaatı Uf&\11\ bir tkildc; i1'mll •

lediiine dair ilgili mqamdlln tasdikli bir vesika ibrazı 
e c hteklinin mimar veya mühendüı olmaıı · 
7 - Ekailtmey~ airec:eklerin kapab :ıuhn h~ırlanmaaında n iff.Uf ~ 

tuplannın yanlıtında ve bu zarfların tevdündt ve poJta U. gönd,riUıJetinde 
2490 ,.yılı kanunu 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen riant cıd.Uıaetl 
lAzımdır. 

8 - İşbu inşaatın bedaU vahit fiyat ü:urindcn ödonecckt.if. 
6 11 ı+ S2S1 

(9621.) 
(236S) 

1zndl' Defteıedarl.,.,.d1111: 
1 - 1593 lira 34 kurut k:eıif bedelli lzmir hükümet konaiı tamirata aQlk 

ektiltmaye konulmuıtur. 
2 - Muvakkat teminat akçea 120 liradır. 
3 - Ekıiltme 14/9/942 pazartelli pnü 1Nt on bette Dofterdarhk bin .. 

yanında Milli Emlak müzayede salonunda yapılacaktu. 

- « Son gizli celseden evvel Mister 
Ç6rçil elli kadar gazeteciye pek fazla 
ınalGmat vermiştir. Bunu Mister Ruz
veltin .gazetecilerle yaptığı toplantılarla 
ınukayeae edemeyiz. B. R~elt ve ayan 
<uası, ne mebuatur. bqvekıl avam ka
marası azası olduğu için bu tarzda hare
ket etmiyecekti. Gazetecilere beyanatta 
bulunduğu sırada kendilerine lüzumun
dan fa:Zla tenkit fınab verdiğini söy1e
mek suretiyle onlarla adeta iıtihza et
mistir. Bu. lngiliz tarihinde m:sli görül
m;miş siyaat bir tehdit teıkil eder. 

Q:c.~"'..f". • :;.r~~./--~~~ 

y ... ...,,... _,,. --r-.--.r..~""~ 

Cerrahpaşa haslah:ınesi için alınacak 140 kalem tıbbi eea kapalı~~ 
eksiltmeye konulmu~tur.. Mecınuunun tahmin bedeli 2081 O Ura ve ilk temIQAtı 
1560 lira 75 kuruttur. Şartname zabıtve rnuamellt rnU~~lüğii kaleminde c&-
rülebilir. İhale 22/9/942 ıalı günü ıaat 15 te daiml encumende Y~:=ak~ 

Tali terin ılk teminat makbuz ..,~a mektupla~ ve kanunen 1 
• 

4 - istekliler keşifnameyi Millt Emlak müdürlüğünde görehilirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanların Nafia ıııüdürUiiünden .ı.c.1rıuı 

ehliyet vetikasını komi.lyona ibraz etıneğe ınecburdurlar. 1 9 1 5035 (2302) 

Hatip Mister Çörçilin Amerikan istih· 
sali hakkındaki eözlerini b;ş bir geveze
lik diye vaııflandırmış ve Amerikan iı
tihaallnin karsıla~tı;1:1 büyük zorluğu an
latarak demiştir ki: Almanya en aşa
ğı Amerika kadar iktisadi randıman kn· 
biliye.tine maliktir. Bütün kaynaklanmı
zı üç senedenberi seferber ettiğimiz hal
de yegnne yaptığuruz bir kaç bin Alman 
ve İtalyanı Mısırda İşgal etmekten dalıa 
ileri geçememiıtir. 

Hatip derhal ikinci cephenin kurulma 
61ru istemiş ve Çörçilin ba,Yekiliğinin 
uzatılmasını (Milli bir felaket) olanlk 
tavsif etmiıtir. 

~~~NWW.a~~~~ 

lsu~ gazetecilerinin 
lngHterede temasları 
Londra, 10 (A.A) - İngil~e~e~: bu-

lunmakta olan 6 İsveç gazetecıs1 dwı ~~
ccyi bomba uçaklarının üslerinden bırı
sinde get:hm1şler ve burada pilot!ada 
((Qrllsmüşlerdir. 

Bu pılotlar bir kaç saat sonra Alman
vaya bir akın için havalanmışlar ve ga
~eteciler hareke11erini gördükleri pilot
larm avdetlerini görınü.~ler ve akın hak
kında malumat ~Imışlardır. 

·:Nt iESRİl' A'.1' 

CEBtR YARDIMCI KtT ABI 
Orta okul 3 üncü sınıf için matemetik 

öğretmeni Ali Rwt Beyge tarafından 
yazılan bu kitap bir çok çözülmüş prob
lemlerle beraber ~ıitr kitabevi tarafm-
rlan çıkarılmıştır. Tavsiye ederiz. 

HAV ACILK VE SPOR 
Havacılık ve spor mecmuasının 2 18 

inci sayısı cıkmıştır. 

.Meml'r A!ınacah 
Lise fen kuramda veya sanat mcl;

tebinde tahsil etoıiş vücu~a sağlaııı 
,.e çok çatışacak kabiliyette 'cnçlcr
den Nazilll ch·arıuda barlta i·dcrinde 
Ien ıneıımrlu);u öğ~cti~~ lıJl:ıb~rc 
çalıslırılnuık üzere şınıdılik (Sil) tını 
ücretle J)lC,lllUT ahnı>cal.."iır. 
Taliplerin bal tcr1:Umc1cri~ !e 'b~r

liktc verebitccelderi kefatct şekhni 
Nazilli Posta kuhıc.:11 19 a 1'i\dirn1e
leri •• 

5 - 8 - 11 - 14 (2156) 
...<....~-~ 

DOK!'OR 
BAHAOZKAH 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza· 
nesi karşısındaki ( 4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 ( 1357) 
~~=·~~· 

DOK'IOR ~ 
As~!~~~~~ ve ~ 

intani hastalıklar mütehassısı ~ 
ikinci Beyler •kaiı No. 78 

Her pn öğ.le4ea tonn .• 
~-~ 

r·:~ii~;:;·· 
Kadm bastelddan operatörli ve 

ooCUM M()TEHASSISI 
Memlııket bastuıesi nisaiye ve vela· 

diye servisi muavini... 
Birinci Kordon Tayyare sineması 

hW.iiin.&e No. 206 .. Telefon: 4~32 
• ..:'"J:..~.;coer....v'///~///A'~ 

l pdl~ ·k 1 ·ı 2490 nolu kanunun tarıfatı çevresinde hazarlayacak 
ge en ger vesı a arı e .. at I 4 k d . • encümene vermeleri 
lan teklif mektuplarını ihale günu •• 7 1 

f 
1
a
5
dar

19 
aımı 5248 (2364) 

lftzımdır. • • • • 
~~--------~~~~ 

ARltK Elli VAŞLARllDAKI 
KAOtftLAB 35 inde G6R0NEBh.iRt.ER 

Bütün dUoyada meşhur bir cild ztn daha beya.t., daha tan. daba 
miiteh&.iSlSı tarafından kefl ve nermın Ye daha ıenç olduğunu 
bUyük bir itina ile secilen cenç görUrsünllz. Gündüzler! de tBeya&· 
ha:rvanlann cild böceyreıertnden Yağsızı Tok.alon kremlnl ıtuıiaru-

~.,.....J.Y.f.' İSTANBUL NİS.ANTAŞI • K~OL KARŞISINDA ut.ihraç edll.en yem eevber. cen"t nız. Bu butı Ye kolay tam tedavi 

~ 
ve .satıam bir cildin pn.sUrıanna sayesinde her kadın 10 - 15 Yat 

ANA. lLJC I k L• • KIZ Te ERKEK müşabihtir. BİOCEL t&l>lr edilen daha gençleşebWr •e bütan genç 
., ORTA - LİSF. ~Si ısesı YATILI - YATISIZ bu uvher 4imd1 clld gıda&l olan kızların gıpta oazarlle bakacaQa 
• pembe renkteki Tokalon tremtnin ıayanı hayret bir ten temin ede· 

KURUJ,US TA&İBİ : 1885 • Türkiyenin En Eski Hususi Lisesidir. terkibinde mevcuttur. Bu ıtreaıi. bitlr. Yegane clld gıdası olan To-
Eınsali arasında en ehven ve şahsi menfaat beklemeyen bir illin müe~se- t.lt.şıı.mlah yatmazdan evvel ~ulla- kalön kremlerinin memnuniyet 
a idlı·. Güzıde bir talim heyetine :maliktir. Önümüzdeki tlenı yılında a~ nınız. Siz uyurken, cildini~ bil Yer1cı neticeleri kat'tyen prantl-

DOKroa, ECZACI VE HEMŞ1RE ARANJYOR 
Zongulclafı SağlıJı Kom. IUyuetinden : , 
1 - Sağlık teıkiJibna bağlı Zona-ulak merkezinde ~§rnak üzere. (225 ), 

lira aylık ücretli bir yedek hekim ile ( 2 25) 1ira aylık ücretli kilimli mıntaka
eı için, bir hekim, 

2 - Sağlık tegkilltı kandilli haetahaneei jçin, (300) lira ücretli bir dahi.Uy• 
mü tebusısı, 

3 - Sağlık teşkilatı dispanserleri için, ( 150) şer Ura aylık ücretli ( 4) eczacı, 
4 - Sağlık teşkilatı hastahaneıl lçin bilhus•, hariciye, ni.aiye ve doğum 

servislerinde çalı~mı§ jki diğer servisler için de ( 3) ki, eeman bet hemtire alı
nacaktır. 

Aylık ücret ( 70) liradır. Ocretler üzerine aynca fevkalade zam eklenmek· 
tedir. 

Taliplerin, sıhhat sicil numaralarını bildirir kıea tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 15 /9 /942 salı gününe Ra~ar havza bat hekimliğine ıönderilme-
lert 3 4 5 6 7 8 9 .5 191 ( 2 13 3) 

inhisarlar Umum MüdUr1Uğiinden : 
iM'J'İHA.HLA MEMUR ALIHACAKTIR 

1 - Te~kilatımızdoki miinhal memuriyetler için 21 /9 /942 tarihine müsadif 
pazartesi günl.i: Lise ve Orta mektep mezunları arıuıında : istanbulda, Ankara
da, Adanıı.da, Samsun ve İzmir baş müdüriyetlerinde bir imtihan yapılacaktır. 
Uııeı mezunlarının öğleden evvel ve orto. mektep meıunlarının öileden ıonra 
imtihanlan yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve iki fotoğrafla birlikte ı .. 
tanbulda zat l~leri §ubemlze ve Ankarada, Adana Samsun. ve lzmirde bu ma
haller ha~ müdüriyetlerine müracaat etmelidir. 

4 - imtihana girmek isteyenlerin a ağıda yazılı vasıf ve ~artları hah: olma· 
ları lazımdır. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak. 
B - 18 yaıını bitirmiı olmak ve 45 yaıından yukarı olmamak., 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D - Aıkerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhnasa her iki 

halde de aon yoklamalarını cüzdanlarına kaydettirmiJ olmak. 
5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaz.iyetlerlne göre ha

remdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek ıırasiyle tayinleri yapı
lır. 

6 - Müracaatlar, 19/9/942 cumartesi günü şaat 13 çe kadar kabul edile-
cektir. 9 11 13 15 17 5265 (2.391) 

MAMA GÜRBÜZ ___ ;_· 
. . . 

. . Vitamin ve Kalöri cihet~nden ~ ç~~ -~engi~di.r . 
'. Yavrularınızı besler, sıhhatı~i" kofÜr/vUc~tlarındaki 
mukavemeti artırır.· Hayat, neş'e verfCi ·bırcevherdir. 

i ~s:ıtma bilhassa .ehemmiyet Yerllceek ders saatlan dıpnda lı~ 1~- kıymetli unsurları ma•eder .ve ildir. Aksi halde paranız lade...oıu-
:ın kursları a lacak, mi.izi -e istidadı olan ~kla~~nn~.:bu~.:h~u~s:11:st~a;_jkiliJgi'.Ceuli~-.Jl_l __ __;h:.;;e;,r.sa=:b:,:a::;h:...,:u~y,:a~n;::dı;.:it::;D::,ı:zd::;.a..;.c;ll!l!dini!!!!l·~n=ıı::r~. ::!!!==ı!!!!:=:~::ı=:!:~:!!!!!!~--.L- ' . . .. : . sofiİn Eczaiıe ve depolar8.ii .:ııuıu'~iir. _'.- ..• 'j ·:.:. ,, :: ·_'' ;·' 
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SAHiFE 4 YENİ ASIR J1.. E Y L 'Ü L C 'U M A .IQ.ıt2 

AVUSTR.LY~ S ~ S\JEKILI YENi GiNEDE DURUM ___ * __ _ ___ * __ _ 1 
MOSK01A BiLDiRiYOR 

---*---
AMERi KA • RUSYA 
---·*---

Japonlar 
biraz daha 

ileriledi 
-*-

O ven Stanleyde bir 
hücum sonunda 
müttcf 21ı mevzilerini 
it us attılar 
Melburn, 1 O (A.A) - Müttefikler 

uı:numi karaTgii.hının tebliğine göre Oven 
Stanley dağ eileilesinde Japonlar şid
detli bir hücum ile müttefik mevzilerini 
yandan kuşatmağa muvaffak. olnıu~lar
dır. Çarpışmalar Port Morzbinin 5 4 ki
lometre uzaklarında devam etmektedir. 

Melburn, 1 O (A.A) - Müttefikler 
tobliği: 

Yeni Ginede muharebeler şimdi Oven 
dağlarında devam etmektedir. Japon
lar 20 kilometre kadar ilerlemişler ve 
bu suretle 2000 metre yüksekliğindeki 
dağ silsileeini en yüksek kısmından geç
mişlerdir. 

Japonlar yalruz patil<a yollarından 
flerlemekle kalmıyarak ormanlara da 
girmişlerdir. Okoda gibi mevzilerimiz 
.gerisinde daha bir çok arızalı yollar var
dır. Bunları birbirini takip eden engel
ler halinde sıralanmı,tır. 

* YENi GiNEDE 
Cenup Paeifikte Yeni Ginede Japon

lar Morzbiye doğru bir takım terakkiler 
elde etmişlerdir. Japonlar, Port Morz
biye karşı hareket için yeni Britanya 
adalarını iıga! etmişlerdir. Buradaki Ra 
baol limanını Yeni Gineye karşı bir ik
mal üssü o]aTak kullanmakta.dırlaT ve 
Yeni Ginenin cenup doğusundaki Sa1aw 
manaya mudahalesiz bir tekilde istedik
leri kadar kuvvet çıkarmışlardır. Fakat 
cenup ile Port Morzbinin bulunduğu 
lmmıın ortaeını Oven Stanley dağları 
ayım. Japonlar buradaki geçitlerden 
birisini elde etmi§ler ve bu limana 85 
kilometre kadar yaklaşmı,lardır. Fakat 
limanın durumu hilen emindir. Çünkü 
Japon1ann ileri harekete mani diğer mü 
bim geçitler Avu•tralyalıların elindedir. 

(Radyo Gazetesi) 
Vaşington, 10 (A.A) - Pasüikten ye

ni gelen haberlere göre Yeni Ginede ha
rekatta bulunan japon kuvvetleri Oven 
Stanley dağlarında ehemmiyetli bir ge
çidi zaptetrnişlerdir. Bununla beraber 
'&aşlıca mUdafaa mevzilerinin bununla 
\eh!ikeye girmemiş olduğu bildirilmek
tedir. Port Momnin 80 kilometre yakı
nındaki diğer bir geçitle bu geçidin ka
rıştınlması J.Azımdır. japonlahn ele ge
çirdikleri yer bahis mevzuu geçitten 10 
kilometre uzaktadır. 

Müttefik av uçaklan düşman kıta ve 
taşıtlarını makineli tüfenk ateşiyie hır
palamakta ve A vu.stralyalı müdafilere 
fardım etmektedir. 

Milne koyundaki ormanlık bölgesine 
cıkmağa muvaffak olan japon kuvvetle
ri bir hafta sUren çetin muharebelerden 
llOnl'a tamamiyle imha edilmiştir. Bura
daki japon kuvvetl~ri bahriye silah en
dazlarından milrekkeptir. 

Müttef ikier;n 
yardımla ırından 

memnuniyetle 
bahsetti -·Müttefifllcrimjz IJ:ze 

daha fazla yardım 
ederse başka :arafıa 
zaysflarlar, diye,. 
Kambera, 1 O (A.A) - Parlamen-

toda bir nutuk söyliyen Avustralya baş
v~kiJ ~ l\f:f.ter Kurlin demi!lir ki: 

« Avustralya.ya yard1m için İngiltere 
ve Amerikanın yaptıklarından n1emnu
num. Bu iki m~m1eket büyük ihtiyaçları 
kar'\ılamak zorundadır. Bize bundan 
faz!~ yardımda bulunamazlar, çünkü 
böyle bir hareket diğer cephelere yar
dımları müteeasir eder. Bu da harbin 
uzamasına sebep olur. 

c: Bununla beraber, bu sözlerim bize 
gönderlien yardımların az olacağı mana
sını ifade etmez. Müttefiklerin yardım
ları bugün için azami haddine varmış
tır. Müttefiklerin orta ıarka ve Rusaya
ya bü:rük yardımlar yapmak zorunda 
oldukJarını unutmamalıyız ve Avustral
yanın tam manasiyle emniyet altına alın
masını istememeliyiz.> _____ .. _.... ___ _ 

ALMAN DEN ZAL TILARI 
---+---

Alman yanın 
denizaltı arı bir 
ha~li arttı 
Londra, 10 (A.A) - Londranın sala

hiyetli ınahfillerinde bugün bildirildi
ğine göre şimdi Almanyanın bir sene 
evveline nisbetle, daha fazla denizaltısı 
vardır. Müttefiklerin ticaret gemisi ka
yıpları hala çok ciddidir. Bu zayiatı te
lafi için yalnız başka gemilerin inşası 
kafi değildir. Hizmete giren Alman de
nizaltılarından daha fazlasını batırmak 
lnzımdır. Denizaltı himaye gemileriyle 
hava kuvvetleri tarafından yapılan hü
cumlarda kullanılan usuller gittikçe 
daha tesirli olmaktadır. Bununla bera
ber düşman denizaltı mürettebatının 
maneviyatı hiç bozulmuş değildir. 
Bunların çoğu usta olmamakla beraber 
umumiyetle genç olan mürettebat Al
manyanın harbi kazanacağına kanidir. 
Deniz tehlikesini yenmek için bu zihni
yetle mücadele etmek lllz.ımd1r. ____ , ......... .....,. ___ _ 

Tuna lıonferansı 
Sofya, 10 (AA) - Tuna kıyılarında 

bulunan devletler arasında yakında Vi
yanada bir konferans akdolunacaktıT. 
Konferansa Romanya, Bulgaristan, Hır
vat, Slova, Macar ve Alman devletleri 
delegeleri iştirak edecektir. 

ofya elçi!iğine B. vasıf 
t ayin edildi 

Ankara, 10 ( Yeni Asır ) - Sofya el
çfüğine Bern elçısi B. Vasıfın, Bem el
çlliğine B. Y akup Kadrinin tayinleri 
lratileşrniştir. 

Hindist an ve lni!iltere 

Çörçil A. Karearasında 
yeni beyanatta bulundu 

-------~------------
Kripsin Hindist ana götürdüğü te'lıliflcr ingilte· 
r enin değişmiyeceJı prensipleridir 11e Hindistan 

istilıltiline ita 11ıqaca1ıtır 
Londra, 1 O (A.A) - Mister Çörçil 

bugün avam kamarasında Gandi ve ta
raftarlannın harp sonuna kadaT emin 
bir yerde bulundurulacaklarını söylemiş 
Ye Hint kongresine Japon beşinci kolu· 
nun genit ölçüde yardım ettiğini aandı
iını bildirmiştir. 

Londra, 1 O (Radyo) Başvekil 
Mister Çörçil öğleden sonra avam ka
marasında Hindistan mese)esi hakkında 
demiştir ki: 

- c Hindistandaki vaziyet 1alaha 
Cloğru gitmektedir ve umumiyet itiba .. 
tiyle emniyet bahştir. Kripsin teklifi 
Britanya hükümetinin kati siyasetine bir 
prensip teşkil etmiştir. Bunlar hiç bir va
kit dcğişmiyecektir ve Hindistan harp· 
ten sonra istikltıline kavuşacaktır.> 

~1ister Çörçil yalnız kongre partisinin 
buhran ç1kard1ğını ve ıivil itaatsizlik 
için çalı1tı:!ın1 fakat kongre partisinin 
bütün l-l intlilerin mümessHi mahiyetini 
haiz olmadığını tebarüz ettirmiş ve sö .. 
%Üne şöyle devam etmiştiT: 

ay içinde 140 bin Hintli gönüllü yazıldL 
Ve vaziyetin inkişafı Hint ordusunu za
iflatmadı. Halk arasında iğtişaşlar çıkar
mak hakkında kongre faaliy•ti muvaf
fak olamamışbr. 

cHindistan Avrupadan fazla nüfusa 
maliktir. Aradaki din farkları Avrupa
dakilerden çok derindir. Hindistan sivil 
idaresinde 600 den daha az İngiliz me
muru vardır. Buna rağmen umumi ser
visle işlemektedir. Bu büyük ülkede çı
kan iğnşaşlarda ancak 5 00 öiıi ölmüş
tür. Ancak bir iki Britanya livası asayİ§ 
temin için etrafa dağılmış ve hareketlere 
mani olmağa muvaffak olmuştur. 

c Hindistana hayat v~ emlaki muha
faza için bir çok kuvvetler gönderilmiş .. 
tir. Bu hakikatleri tetkik edecek olursak 
göriirüz ki telaş ve endişeye ve nevmiw 
diye hiç bir •ebep yoktur.> ___ _,,... .. _,.., __ _ 

MUSSOLINININ SEYAHATi 
---*---

Duçe, Balhan .seyaha. 
tinden memnun 

ııaımadı 

B • r Kazak kö-
yüre Almanlar 

paraşütçü 

indirdi --·-4 a da 73 Alman, 
Romen, İtaı an ve 
M~cır:ıpo I': "men 
boz17ııın ı:~rotddı 
Mo kova, 10 (A.A) - Moskova 

radyoı.una göre bir Kazak köyü civarına 
in<l:rilen Alman paraşütçülerinin ekse
rUi ihtiyar, k~.dın ve çocuklardan mü
rekkep köylüler tarafından imha edil
miştir. iki yüz kadar olan paraşütçüler 
köye akın yapmıelardı. Köylüler en ya
kın Sovyet ka?arg8.hına malCımat ver
mişlerse de sonradan, imdat bekleme
den h;:ırekete karar vermi!}lerdir. Bunun 
için duvarlarda asılı bulunan ecdattan 
Lnlm!!. kılıçl:--rını kullanmıcılardır. Önce 
bjr !ht!yar A1manl::ıra saldırını' ve bu, 
umumi hücum işareti olmuştur. kılıcını 
3rı1laya sallaya ~aldıran ihtiyar, intikam 
ruhunun ci~imleşmiş timsali gibi idi. 
lht;yar bir Alman oubayı tarafından öl
dürülmüş ve kanlı bir boğuşma başla
mıştır. Jmd;:ı.t müfrezesi geldiği vakit Al
man paraşütc;ülerinden geri kalan ancak 
yirmi ki~i idi. 

Moskova, 10 (A.A) - Haberler 
bürosunun bu sabah neşrettiii hususi 
Lir tebliğe ı<Öre 1 Mayıstan 31 ağusto
a kadar kızılordu yetmis üç dü1'man til

rnenini tamamiyle boztrtrna uğratmıstır. 
Ayni müd-1et lçinde -42 Rus piyade tü
meniyle 14 ü tank olmak üzere 25 Rus 
tuğayı küllü zayiR t vermişlerdir. Bozgu
na uğratılan 73 diişman tümeninden 34 
dü Alman tümeni, sekizi Romen ve ge
ri ka1an]arı 1talvan, Macar ve Slovak 
tümenleridir. Bunların mevcutlarının 
yüzde yetmi~i imha edilmistir. Bundan 
başka 2 1 AJ,:,.an piyade tü~eni ağır ka
yıplara uğramı, ve mevcutlarını yüzde 
40 ile 60 arasında kaybetmiılerdir. Al
man propagandAsının propagandalarına 
bir cevap olarnk ne .. -oluno.n bu hususi 
tebliğde ~u mal\ımat vardır! Geçen mu
hareber1erde kızılordu düsman kıtalan
nı, faaliyette bulundukları kısımlarda bu 
surette ezmi~tlr. Pek az bir zamanda 
bunların geri ka1an1arı da ayni şerefsiz 
akibete uğrayacaktır. 

----- .....,. ___ _ 
ALMAN TEBLGi 
---*---

Yeni kütle 
hücumları 
yapıldı 

- *
Houorosislti cenup 
doğusunda yeni 
teı:eıer alındı 

Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği : 
Novorosiskin cenup doğusunda blok

havzlarla dolu muharebe evresinde yeni 
tepeler işgal edilmiştir. Ağır topuçmuz 
Karadeniz sahilinde beş taşıt batırmı§
tır. 

Terek ırmağı üzerinde bir Alman zırh
lı tümeni kütle halindeki kuvvetlerle 
hücum eden düşmanı geriye atmış ve 
topçu mevzilerine girerek bataryaları 
tahrip etmiştir. 

Stalingrad kalesi çevresinde inatla 
müdafaa edilen yeni ve kuvvetli istih
kfunlar hava kuvvetlerinin yarclımı ile 
ele geçirilmiştir. Kuvvetli düşman hü
cumlarının püskürtülmesi sırasında 59 
Rus tankı tahrip edilmiştir. 
Savaş uçakları Astarakanda liman 

W;islerile iaşe depolarını bombalamıştır. 
Volgawn doğusundaki hava meydan

larına gece hücumları yapılmıştır. Ri
jev çevresinde düşman ehemmiyetli pi
yade ve zırhlı kuvvetlerle hücumlarına 
yeniden başlamıştır. Bu hücumlar hava 
kuvvetlerinin iş birliğile çetin muhare
beler sonunda püskürtülmüştür. 77 düş
man tankı tahrip edilmiştir. 

LADOGA CENUBUNDA 

Litvinof K. 
Holle gö
rüştü 
-*

llarriman Rusların 
son zafere itimatırı 
sarsılı!ıadığını 
.söylüyor 
Vaşington, 10 (A.A) - Sovyet Rus

yanın Va.~ington büyük elçisi M. Litvi
nof har'ciye naz.ırı Mi"ter Kordel Hollu 
ziyaret etmiştir. Doğu cephesinde son 
durum ve mühim olaylar dolayıs'.le hu 
görüşme aHlka uyandırmıştır. M. Lit
vinof ziyaı·eti hakkında demeçte bulun
mamıştır. 

Gazetecilerin J apoııların Sibiryaya 
hücumu için mevsimin geçm~ olup ol
madığı sualine M. Lltvinof : 

• - Harp mevsim tanımaz! • cevabını 
vermiştir. 

HARRİMANIN SÖZLERİ 
Vaşington, 10 (A.A) - Moskova se

yahatinde Mister Çörçile refakat eden 
Mister Harriman beyaz saraydan çıkar
ken gazetecilere beyanatta bulılıımuş
tur. Harriman Rusların son zafere iti
matları sarsılmadığını, Sovyetlerin bü
yük arazi kayıpianna rağmen harp istih
sali'ıtını arttırmak için büyük gayretler 
sarfettiklerini, yani petrol kuyuları açıl
dığım, yeni madenler işletildiğini, yeni 
topraklar işletild'ğini, Moskova buluş
masının Anglosakson Alemi ile Sovyet
ler arasındaki itt.fakı sağlamlaştırdığını 
söylemiştir. 

~---__..ll ...... ----
SON H REKATı~ ASKER 

GöZ ı LE iFA'lESI 
(Hru;tarab l inci Sahifede) 

ve piyade kuvvetleriyle ve müsavi şart
larla dövüştükten sonra yavaşlama zo
zorunda kaldığı anlaşılıyor. Bu durak
lamanın bir sebebi de buradan Stalin
grada takviye gönderilmiş olması da 
olabilir. Almanlar için bu köprü başla
rının tutulmuş olması ileride mukave
met bakımından faydalıdır. Mihverin 
müdafaa hazırlıklarına göre Almanların 
kışın Kafkaslardan cenuba doğru hare
kete geçecekleri ihtimalini gözönüne al
mak lazımdır. 

Stalingrad meydan muharebesi hııını 
kaybetmeden devam ediyor. Almanların 
taarruz istikametleri sık sık değişmek
tedir. Fakat Almanların her açtığı ge
dik Ruslar tarafından yeni kuvvetlerle 
hemen kapatılmakta ve Alman hamle
leri durdurulmaktadır. Bu hal 'böyle 
devam eder ve Sovyetler yakında b~
layacağım tahmin ettiğimiz son Alman 
hamlesini de durdururlarsa burasının 
da bir Leningrad olacağını söylemek 
yanlış olmaz. 

Alman resmi tebliği Rijev kesiminde 
Sovyetlerin b!iyilk kuvvetlerle yeniden 
taarruza geçtiklerini bildirmiştir, (Rad
yo gazetesi.) ____ . .....,, __ _ 

Makin eve 
'\ r-erilirken 

BULGAR HUKUMETI CENUP 
TRAKYAD ~ ÇiFTLiK VE KOY 

YAPMAYA KARAR VERD i 
Sofya, 10 (A.A) - Bulgar hükil.ı:neti 

cenup Trakyada çütlik ve köy yapmaya 
ve buralara bir çok Bulgar çiftçi aileleri 
nakletmeye karar vermiştir. H ükümet 
bu ailelerle arazi dağıtacağı ve her aile
ye on sene sonra tediye edilmek üze
re elli bin leva verecektir. 

\IANDEL VILKI BERUTTA 
Berut, 10 (A.A) - United Pres An

karadan buraya gelen B. Vandel Vil.ki 
gazeteciler toplantısında demiştir ki: 

c Türkiyenin tarafsızlığını muhafau 
edeceğine ve mihverin Türk toprakların.. 
dan geçmesine müsaade etmiyeceğine 
itimadım vardır. Türkiyenin azimli ve 
sarsılmaz tarafsızlığına pek hayranım.> 
B. Vilki tayyareden indikten sonra Su
riyedek.i muharip Fransız kıtalannın baş 
komutanı general Catroun köşküne gi
derek general De Golle ile görüşmüştür. 

ING LIZLER MAD~G~ SUR 
~ ~SINn~ T~~RRUZ~ GEr.TI 

Milli Şef A nkarada 
Reisicümhurumuz dün akşam 

h1 susi trenle Aı-.karaya gittiler 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Milli Şef 

Reisicümhurumuz İsmet İnönü bu ak
şam saat 19,30 da Haydarpaşadan husu
si trenle Ankaraya hareket buyurmuş
lardır. Milli Şef Floryadan Acar mo
toriyle doğruca Haydarpaşaya geçmiş
ler ve kendilerini teşyie gelen zevata 
iltüatlarda bulunduktan sonra vagonla
rına binın.işlerdir. 

Reisicümhurumuzu garda valimiz O.. 
Lütfü Kırdar, Orgeneral Fahrettin Al
tay, Orgeneral Salih Omurtak, örfi ida
re komutanı Korgeneral Sabit Noyaıı, 
mebuslar ve kalabalık bir halk kütlesi 
teşyi eylemiştir. 

Şehrimizde bulunan maarif vekili B. 
Hasan Ali Yücel Milli Şefe refakat ey
lemektedir. 

not ettikleri hu-Başvekilimiz 
susat •hakkında • 

emır verdi 
Ankara, 10 ( Yeni Asu: ) - Başvekil Şükrü Saraçoğlu bu sabah dairelerine 

gelerek seyahatlerinde r.ıot ettikleri hu susat hakkında aUkalılara direktifler 
vermiştir. 

lngiliz Başvekili 
Dün öile den 

}erimizi 
sonra ~azeteci
kabul etti 

Londra, 10 (Radyo) - Başvekil 
Mister Çörçil hususi odasında bugün 
öğleden sonra Türk gazetecileriyle gö
rüomüıtür. 

Mr. Çörçil Türk gazetecilerine muh
telli mevzular hakkında izahatta bulun
muştur. 

Lond.ra, 10 ( Rı.dyo ) - Lond.ra bü
yü elçisi Rauf Orbay Tilrk gazetecilerini 
yemeğe davet etmiş ve bu davette İngi
lız istihbarat nazırı ve muavini, sabık 
Ankara büyük fılçisi Sir Persi Loren, 
Amerikanın Londra büyük elçisi, Lon
d.ra basınının en maruf naşirlerinden 
üç zat, Taymis baş muharriri ve harici 

işler mutahassısı olan ve İngiliz Türk 
münasebetleri hakkında mühim bir eser 
neşreden maruf bir muharrir de hazır 
bulunmuştur. 

Misafirler bugün Londra civarmdaltl 
en bilyük bir uçak fabrikasını ziyaret 
etmiştir. Türk gazetecileri Portsmut 
harp limanını da gezmişlerdir. tissUn 
umuml kumandanı ve zevcesi misafir
lere bir • saat baş çayı • ikram etmişler
dir. Gazeteciler tarihin her safuasında 
Büyük Britanyanın kuvvetli bir üssüntl 
teşkil etmiş olan bu üsse karşı büyük 
b:r alfu göstermişlerdir. 

V andel Vilki dün sabah 
tayyare ile Berata gitti 
Ankara, 10 (A.A) - Birleşik Ameri

ka CUmhurreisi Mister Ruzveltin şahsi 
mümessili Mister Vandel Villd bu sabah 
saat 7,15 de Ankara hava meydanındaıi 
hareket etmiştir. 

Mister Villdyi Ankaradan giderken 
hükilmet adına protokol umum müdil
ril SelAhattin Erbel ve Hariciye vekA!e
ti hususi kalem mUdUrü Şadi Kavur 
uğurlamıştır. Amerika sefarethanesi 
erklniyle 1ngil.iz bUyük elçiliği erkanı 

ve b ir ;ok gazeteciler de uğurlayanlar 

arasında bulunuyorlardı, B. Ruzveltln 
şahsi mümessili Ankara teınaıılarından 
memnunlukla aynlınıştır. 

Beyrut, 10 (A.A) - B. R uzveltin şah
si mümessili B. Vandel Villti bu sabah 
buraya gelmiştir. Amerikalı devlet ada
mı LUbnan CUmhurreisi tarafından ka
bul edilmiş ve General Degolü ziyaret 
ederek görüşmüştUr. 

ı~tanbulda ayakkapları mali
yet fiya tları tespit edildi 

lstanbul, 10 (Hususi) - Ayakkabı fi- liyeti 17 lira 90 kuruş olarak tesblt edll
yatlarını tesbit ederek sebepsiz yilkse- eli, hazır ıskarpinlerin yirmi liradan fu. 
llşlere mani olmak üzere mıntaka üca- !asına satılmaması için tedbir alınacak
ret mUdürlüğü tarafından yapılan tet- tır. 
kikler neticelenmiştir. Ismarlama ayak- Piyasada ayakkabıcıların ytizde yüze 
kaplann a:zfuni maliyet fiyatı 25 lira 40 kadar kAr l!Ave ederek .satış yaptıkları 
kuru~ serl halindeki ayakkaplann ma- anl~ılıyor, 

Ticaret odala!"ı kanununa esas 
t ut ulacak proje tetkik ediliyor 

tstan1ıul, 10 (Hususi) - Hazırlanmakta olan yeni ticuet odaları kanununa 
esas olmak üzere Ankaradan gelen proje bugün ticaret odasında ticaret vek:'
leti mümessili B. Muhsinin iştirakiyle y apılan bir toplantıda tekrar tetkllı: edil
di. Serdedilen mütalalllar not edildi. 

Belediyeler Bankası umumi heyeti 
Ankara. 10 (A.A) - Belediyeler ban 

kası umuml heyeti bugün saat 15 te di
van muhasebat reisinin başkanlığında 
toplanmıştır. Banka ve belediye memur-

!arı tekaüt sandığı idare heyeti ve mu 
rakıp raporları okunarak banka ve san
dık blilnçolan tasdik ve idare medi.sl 
ibra edilmiştir. Ladoga gölünün cenubunda ve Lenin

grad muhasara cephesinde üst üste ya
pılan bir çok Bolşevik hücumları akim 
kalmıştır. Düşmanın Nevayı geçmek 
için boşuna yaptığı teşebbüsler esnıısın
da 36 kayık tahrip edilmiştir. 

Dün gece Ruslar doğu Almanya üze
rinde izaç uçuşları yapmıı;tır. Rus hava 
kuvvetleri dün 128 uçak kaybetmiştir. 
Bundan başka bir sabit balon da bir 
uçağunız tarafından tahrip edilmişt:r. 
8 Alman uçağı bu hareketlerden dön
memiştir. 

Londra, 10 (A.A) - lngiliz harbiye 
nazırlığınin bildirdiğine göre bu sabah 
erkenden Madap,:askarda askert hareket
ler başlamıstır. Ve elverişli bir tarzda 
devam etmektedir. 

·-B U G U 

YENİ KOPYA tiÇ MUAZZAM TÜRKÇE FİLİM BİRDEN 
-1-

-----~·_...,--~ 

M İJIRACEN İN GÖZDE S İ 
( Birinci devre ) 

-2-

< Kongre partisi Hint rr:.illetlerinin ek 
acriyetini temsil etmiyor. Kongre parti
ai bir takJm siyasetcilerle bankacılar ta
rafından himaye edilmiş siyasi bir te-. 
ıekküldür. Kongrenin bu faaliyetleri 
Japon beşinci kol adamlarının müe~sir 
•urette mÜe!l:sİr surette himayesine maz
har olmu-;tur. 

f-"'akat Kongrenin 1-Iindistan müdafa
asında büyük vazifeler gören cengi.ver 
milletler üzerinde bir tesırı olmaması 
dikkat~ ~ayandır. Hindistanda mecburi 
askerlik yoktur. Bununla beraber bir 
milyondan fazla göntillü Hintli askeri
miz vardır. Hint kıtalarının şecaati bir 
(ok yerlerde görülmü~tür. Kongre bu 
h ı lll kendi kuvvetini denedi. Son iki 

Lond.ra radyosu, Sinyor Mussolininin 
Balkanlarda yaptığı tetkiklerden mem
nun kalmadığını iddia etmektedir. Bu 
habere göre Mussol'ni komutanlara bir 
tr..kını emirler vcrmi.şlir. Bu emirlere 
göre hükümet emirlerine itaat etrniyen
ler, silah taşıyanlar, müsaadesiz seyahat 
edenler idam c2zasına çarptırılacaklar
dır. Yine bu radyc.. haberlerine göre ge
neral Robotinin Romada b'r gazeteciye 
yaptığı bir demeçte İtalyanlarla iş bir
liği yapmıyan Slovenlerin yC'r yiizünt!rıı 
silinecvklerlni söylemiştir. 

YUNANISTANIN iAŞES i 
---+---

İsviçreli dolıtorlar 
Yunani.stana gittiler 
Atina, 10 (A.A) - Yunan halkının 

i~~e işi ile meşgul olmak üzere İsveç 
ve İsviçrel'ilerden mürekkep yeni bir 
kızılhaç ,heyeti Atinaya gelmiştir. Bu
giinlerde y'.yecek dolu üç vapur Pireye 
gelecektir. Hububat getirecek vapurlar 
da gelince Yunan: ... tnnın inşe durumu 
diizelccektir 

Vişi, 10 (A.A) - Perşembe sabahı 
erkenden lngilizler Madagasur adasının 
bir çok limanlarına karşı taarruza geç
mişlerdir. Adanın müteaddit noktalarına 
tngiliz kıtaları çıkarılmıştır. Royter 
ajansı neşrettiği husust bir tebliğde Ma
dagaskar adasının batı sahilinde müte
addit noktalara ayni zamanda taarruz 
edilmiş olduğunı. bildirmektedir. Bu 
noktalar Majunga Diegosuarcin 120 mil 
cenubunda bulunan Ambaja ve Ajaunga 
nın 34-0 mil cenubunda Merondaradir. 

Vişi, 10 (A.A) - Başvekil B. Lava! 
sırasiyle Almanya mümessili Krugg Von 
Niddar, harbiye nazırı general Bridouks 
bahriye nazırı Viş amiral Auphan baş
vekllleti devlet sekreteri Vis amiral Pla
ton Fransız lejyonu reisi B. Lachal ile 
amiral Abriali kabul etmiştir. 

HiHT MEZAR J 
( İkinci ve son devresi ) 

-3-
K RALİCENİN ELMASLARJ 

Don AMEŞ ve meşhur üç palavracılar 
SEANSLAR 

Mihracenin Gözdesi Hint Mezarı Kraliçenin Elmasları 
2,15 - 7,30 4,15 - 9,15 6 da 

Cumartesi ve pazar günleri 1 d e başlar. , J 
DİKKAT ı Haftanın her giinünde ilk seanslar UCUZ HALK matinele

ridir. SALON 20 Jruncıtur. , 

• 


