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Tliln miioderecatından mes'uliyet kabul edilmez ... Cümhuriııetııı ııe Ciimh.uriııeı eserlerinin bekçili ıabah.la.n çıkar litıad gazmdif-. YENt ASffi Matbaumda basılmıştır .. 

ıs harbi 
yaklaşıyor ___ * __ _ 
Almanlar Stalingl'adı 
zaptetmeden yaz har· 

bini lıapatırlaPsa fufa 

Rus tehlilıesi büyümüş 
olararı nrr-ecehlerdir •• 

.Ati illi Şefimiz '' Ankaı·a ,, yolunda 

Ada pazarını gezdiler, tet~ 
kikatta bulundular 

~t;vıu.T UILGIN 

GC(cn bü> iik harple Vcrdun müda
faası Fransayı kıtr(arnu§h. Bu miistah
kem ~chrin kapılarında Alaıan1ar n'kıl
lara durgunluk vcr~n fcdakürhldara 
~atlannuşlardı. Buna rai:nıcn Vcrdun 
ilnyanını~. burada Alnıan ga)·rctlcrinin 
heder oJnıa~ı bütiin harbin taHinc tesir 
etmili. 

Bu defa Stalingrad muharebesi için 
ayni ~ey söylenmektedir. 

Stalinırrad gerçekten bir Vcrdun mu
dur? Onun kadar müstahkem midir? .. 
Onun kadar iyi müdafaa ediliyor mu? .. 
Bırakalım bu su&llcriıı cevabını müte
lıa<sıslar versin .. Yalnız elle tutulan bir 
lıukikat vardır .. Almanlar Volganm kili. 
dini teskil eden istihkamlar silsilesi 
iınünde haftalardan beri harp kudretle
rinin en büyük parçasını kullanmakta
dırlar. Bu ~chri ele geçirmek için yap
tıkları gayretin hududu yoktur.. insan, 
mahcme, ceı>han~ .. Her şey sel halinde 
•kıtılıynr. Yeni ihtiyat kuvvetleri eri
yen <t.irliklerin yerini tutmak için dal
ıalar halinde ön safa sürüliiyor. Salahi
yettar sözciilere göre bu muharebede 
kullanılan ihtiyat kuvvetinin coklui:'ll 
,J,u harpte bir misline tesadüf edilmcmi.ş 
dereeededir. Almanlar Stalônl!l'ad etra
fında 2:aptettiklcri bazı yüksek mevzi. 
le-re ağır toplarım yerJeştirdiklcrindcn 
tehri amansız şiddetle bombardıman 
ediyorlar. Cehennemi ateş yağmuru al
tında Stalingrad bir harabeye cevrilmis 
lnılunuyor.. · · 

Alman askerleri Stıılin!)Tad civannda 

Moskovaya ~öre harp vaz:yeti 

Bu derece müthiş bir muharebenin 
ilimdi dünyanm en büyük alakasını 
lr.endi tizerindc toplammıına havret edi .. 

Stalingrad, Novorosisk
te durunı müşkül, mer
kezde Almanlar geriledi 

lemez. · No1Jol'osisfıte sofıafı salJ aşlal'ı oluyor.. MerJıez 
cephesinde Ruslar fJil' şehre girmelı üzel'e ••• 

Almanlar, geçen sene Sovyetler birli- Moskova, 11 (A.A) _ Sovyet tebli- STALINCRAD VE 
Cini yere sennek maksadiyle doğuda ği: Merkez cephesinde bir Rus birliği NOVOROSISKTE 
lıarckete geçtikleri zaman bir hamlede büyük bir meskGn mahalde düşman hat- Moskova, 1 1 (A.A) - Bu sabahki 
en korkunç düşmanlannm haklundan !arını yararak şehre varmıştır. 25 mih- Sovyet ebliği: Geceleyin bilhassa Salin
ıclecekleriııi, bu memleketin hudutsuz ver blokhavzı tahrip edilmiştir. gradın batı ve cenup batısında ve Moz
layııaklarma el koymakla kalnuyaral< ---------------1 dok çevresiyle Novorosisk sokaklarında 
•ütün kuvvetlerini İngiltereye karşı <·--------------<· savaşlara olmuştur. 
lullarunakta serbest olacaklarını düsün- Hl.NDISTAN DERDi 1 Başka cephelerde hiç bir değişiklik 
lhiislerdi. · ı yoktur. 

1941 savaılannda bu tesavvurlannı I Moskova, 11 (A.A) - Sovyet teb-

~~rçekleştiremediler. Hatta şe!lerinln YenJ• hadı•- (Sonu Sahife a. sutun 4 te) 
itlral ettiği gibj ümitlerini karartan ye· 

isli giinler de ge,;irdiler. General ~ H • v • Hu· c u '111LAR1 
Rusyayı çökmekten lrnrlarch. Bununla M " 11 
-.erober Alınanlor harikalı teşkilat lrud- ı ı d ---·*---
ıretlerine giivenerek tekrnr hazırlandı- se er o u 
k Al 2 Bu sefer kendileriyle beraber olan n; a n ya 
milletlerin insan ve malzeme kaynakla-
l'IDı da doğu cephesine y>ğdılar. Hazır- Nehrunun fıızı, Gan• 
lıkların azametinden 1942 senesi icinde dinin oğlu ve gelini ateş n 
kati neticeyi almak isledikleri anlİısılı- te1Jlıif edildilel'.. ara s 1 -
)'ordu. Halbuki büyük Alman taarr~zu Hi di ö 
başlıyalı on bir hafta olduğu halde Al- n stana g nderi• da kaldı 
maıılar Rus ordusunu Almanya için bir len İngiliz asfıe-
tehlike teşkil edemiyecek hale sokmak- l'iniıt rolü •• 
fan ibaret olau asıl taarruz hedeflerine 
varmaktan haLi rok uzaktırlar .. Londra Allah Abat, 11 (A.A) - Polis Per
radyosunun ,·etdij'(i bir halK!re bakılırsa şembe günü mcting yapmak isteyen bir 
Berlin askeri mahfillerinde biiyiik yaz kalabalık üzerine ateş etmiştir. Pandit 
taarruzu ba'jladığı zaman tayin edilen Nehrenin kızı ve Tezera Gandjnin karı
b:ışlıca hedefin Stalingrad olduğu ileri sı bir nutuk söylemek istediği için koca
IJiirülerek bu şehir zaptedilince hnrekii- siyle birlikte tevkif edilmiştir. Ayr>ca 
tın bu mevsim sona emıesi ihtimalinden on kişi de tevkif olunmuştur. 
b h d·ı· Akşam saat 9,30 dan sabah saat 6 ya 

a se ı ıyormuş.. k k b haf 
İtalyan gazetelerinin Berlin muhabir- kadar dışarı çı ına yasağı ir ta 

leri ise StalingrJdın kuşatılması imkan- müddetle yeniden yürürlüğe konul-
11Z oldu~'lmu bildirmislerdir. Şu halde muştur. 
Stalin~rad zaptcdilrnedeo, yani bitaraf AVAM KAMARASI 
ınüsalıitlerin bclırttikleri gibi bu şehir VE TAKVlYELER 
ikinci bir Lcningrad haline inkılap et- Londra, 11 (AA) - Avam Kamara-
mek suretiyle de yaz muharebelerinin sında Hindistan hakkında müzakereler 
en miihim safhaı.ı kapanabilir. Zira Rus- cereyan ederken işçi mebus Bevin yapı
yanın birrok yerlerinde sağnaklı yağ- lan beyanatın harp kabinesi ve bilhassa 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da ı B. Atli ve Karbis tarafından tasvip edil
(Sonu Sahife 2. Siitun 5 tel 

-*
Düsseldol'f ağır bir hU· 
cuma uğradı. Berlinde 
J2, Peştede 38 yangın -

çılıal'ıldı. Macaristana 

pal'a,ütçii indil'ildi •• 
Londra, 11 (A.A) - Eritanya bom

bardıman uçakları dün gece garbi Al
manya üzerinde bir kaç akın yapmışla~
dır. Dusseldorf altıncı ağır hücuma ug
ram1ştır. 

Londra, 11 (A.A) - Dün gece hava 
kuvvetlerimiz tarafından Almanyada 
Dusseldorf şehrinin şiddetle bombardı
man edildiği resmen bildiriliyor. 31 uça
ğımız üslerine dönmemiştir. 

(Sonu Sahife 2. Siitun l del 

Hindiatanda Delhide Cuma mescidinde Müslümanla.r bir toplantı esnasında 
• 

---·*---
Ha1kın içten gelen 
canlı tezahüratile 

karşılaştılar 
-*-

.AD'if iyeye de giderefı 
ı:öy enstitüsünün yaptı· 
~ı fşlel'i en ince nolıtası· 

na fıadap tetfıiJı 
buyurdulal' •• 

Adapazarı, 11 (AA) - Reioicüm
hur İnönü dün gece saat 24 te hususi 
lrenle~yle bur~ya gelmişlerdir. Geceyi 
trenlerınde geçıren Milli Şef saat 8 de 
yanları.nda M~arlf vekili olduğu halde 
tre~ennde~ ınerek kendilerini lcar,ı!a
maga gelmı~ olan vali, kaymakam ve 
komutanlar ile parti, belediye ve halk
evi reisleri, vilAyet ve kazamız memur
larına iltifatta bulunmuşlar ve kendile
riyle görüşmüşlerdir. 

DEMiR VE TAHTA 
FABRIKASINDA 
Reiaicümhur ismet lnönü bundan 

sonra, istasyonun dışını dolduran Ada
oazarı halkının içten tezahürah ve aUc:ış
lan arasında otomobillerine binerek de
mir ve tahta fabrikasına gitmişlerdir. 

Milli Şef fabrikayı ve yapılan itleri 
en ufak Lefenuatına kadar tetk-ik buyu
rarak fabrika mühendisinden izahat al
mı~lardır. Bir buçuk saat süren bu tet
kikten sonra fabrikanın apartımanında 
bir müddet istirahat buyuran Milli Şef 
bu fabrihnın zırai alat yapabilmesi hu
.awau- Y• ' .Ji y p.lan a..-.J:..a -ir i in
d~n baıııka ne gihj itlerj yapabileceği 

<Sonu Sahife 2. Siitun l de) 

Rusyadaki harp harekdtından Y""i bir görü.nü.§ 

in il:zle.re ~öre Rusya harbi 
,, t lı ad,, 

e o t ___ .* __ _ 
Almanlar üstün sa· 
yırla kuvvet getirdi 

o--------------<· 

-*-
Ruslal' da ihtiyatlarını 
getiriyol'lal'. Almanlar 

Kaffıasta TePehte mağ· 
ıu olmağa b~ladılal' .. 

Moskova, 11 (A.A) - Royter ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: Sta]in
grad üzerine çöken tehlike büyük sayı
da Alman ve İtalyan tümenlerinin gel
me.& üserincı ... tmııtır Alm '1lar aiır 
kayıplar bahasına Rus müdafaa]artnda 

(Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) 

ALMANLARA GORE 

Stalingrad 
da Volga

l ya varıldı 

1 

İKİ İf_Ti~,. AÇ MADDESİ 
f 

l 
Stallngrad hallıınm 
çoğu harp ediyor ve 
çeteci sayılacalılar .. 
Kaffıasta da ilel'lendi 

Berlin, 11 (AA) - Alman tebliği: ....., ______ _ 
Novorosisk yakınlarında ve Terek kesi
minde Alman ve müttefik kıtalar hü
cumları neticesinde yeniden arazi ka
zançları kaydetmişlerdir. Şeker g-etirlldı, 

maliarna da var 
STAL1NGRADDA 
Stalingrad önünde tahkim edilmiş sa

hada muharebe devam ediyor. Kanlı 
muharebelerden sonra Stalingradın ce-

________ ,_________ nubundaki tahkimatı yarmış olan kııa-
Y 1a~ız~~~~&~~~ 

al'ıft afışam bil' pa..ti şe fıer daha getirilmiş Ola• rine varmışlardır. Düşmanın bütün şa-
CaJı. Mafıarna IJe fJfs fıülJi imalôtının ge- şırtma hücumları püskürtülmüştür. Sa-

n '"'lemesi ,, elıleni''Or... vaş uçaklarımız düşman mukavemetinin 
.., .7 belirdiği mevzileri ve hareket noktala-

dinİ"."'11rde şeker ihtiyacının en son had- Diğer taraftan resmi kanalla yapılan rını şiddetle bombardıman etmişlerdir. 
ı bulduğu gün Uşaktan bir tüccar miiracaatlara da mUsbet cevap verilmiş RlJEF'l'Z 

adına 15000 kilo toz şeker getirilmiştir. ve yakın günlerde bmire mühim mik- Rijef kesiminde mevzii hücumlarımız 
Belediye reisinin teşvikiyle ve bir tile- darda şeker gönderileceği bildirilmiştir. muvaffakıyetle neticeleruniştir. Düşma-

kearın şahsi teşebbüsiyle getirilen bu şe- (Sonu Sahife 2 Sütun 3 te) (Sonu Sahile 3, Sütun 3 te) 
erlerin ev başına birer kilo olarak hal- ----------' --------------------

ka v~rilmesine b~lanmıştır. 
. lhtıyacın büyüklüğünden bir çok 

kimseler dükkAnlar önünde omuz omu
zab gelmek suretiyle birer kilo şeker ala
ilmişlerdir. 
Başka bir tacir de şeker getirtmeğe 

reı~h.büs etmi~tir. Bu tacirin sipariı ey
~~ığı şekerlerin yarın akşam İzmire ge

tirilmesine intizar edilmektedir. 

SOND Ki A 
•••••••••••• 

Stalin~~adın so
kaklarında harp 

e ilivor 
---·*---

Rusıa .. Stalingradın her 
soııağını 1Je hel' e1Jini 
rnüdafaa edecefıler .. 

Moskova, 11 (A.A) - Rus başku-

k~&ndanlığı Stalingrad şehrinde her so
~ ve evin müdafaa edileceğini, esasen 

şehirden ricat etmek imkanı mevcut ol
madığını i!An etıniştir. Muharebe şehir 
sokaklarında olmaktadır. 

RUSLAR RJEVDE İLERLEDİLER 
Moskova, ll (A.A) - Sovyet tebliği 

Riev bölgesinde Alınan karşı hücumla
nnın püskürtü !erek birkaç müstahkem 
mevki!n zaptedildiğini Voronejde bir 
Alnıan karşı hücumunun tardedildiğini 
bildiriyor. 

Bugün yapılacak maçlar 

Izın i r takıJDları 
calip g-eli~·se __ ......, ______ _ 

izmil' şampiyonu Gözte penin fuar hur. lsını 
zanması miim ltün olafJilecelı •• 

fıa-

Beşiklaf ve Gcnçlerbirliği takımları
nın izmirde yaptıkları fuar kupası maç
ları büyük alaka uyandırmıştır. ilk kar
şılaşmalarda istanbul, Izmir şampiyon
ları rakipleri Ankara, İzmir ikincilerini 
yenerek nazar1arı Üzerlerine çekmi~ler~ 
dir. Fakat müsabakalar bitmiş değildir. 
Bugünkü karşılaşmaları da kazanmaları 
li.zımdır ki pazar günkü maçları bir nevi 
final mahiyetini alahihıin. Halbuki ra
kipler de kuvvetlidir. Mağlup olmaları
na rağmen şampiyonlan yenebiliriz ka
naatindedirler muhakkak. 

"-1cvsimin ilk maçları olduğu için dört 
takımın da tam formunda olmadıkları 
görüldü. Bu itibarla ilk karşılaşmalar 
eğer ~kzersiz olabildiyse bugünkü ve 
yarınki maçların çok daha çetin ve heye
canla olacağı ~üphesizdir. 

Bugün ilk maçı Beşiktaş - Altınordu 
yapacaktır. Altınordulularla görüştük. 

c Bizim için bugün Be ikta§ı yenip 
vaziyeti kurtarmak varJo dediler. 

Beşiktaşlılann da herçibat abat bu
gÜn kazanıp yarın tzmir şampiyonunun 
karşısına emniyetle çıkmak var dedikle
rine şüplıe yoktur. 

ikinci Cöztepe - Cençlerbirliği maçı 
;çin de ayni mütaleayı yüriitebiliriz. 
Cnçlerblrliğinin kazanarak vuiyeti 

(Sonu Sahi(e %, SUta S da) 

.:.- - -----------··-·=· 1 
1 

ı 
RUSYA - JAPONYA : 

Barışık · ı ka- ! 
lacaklar, harp 1 
mı e ecekler? 1 
Rusların talebiyle 

müzafıereler açıldıgı 
söyleniyor. Mançuri· 
de 75 Japon tümeni 

toplanmış •• 

1 

Şanghay, 11 (A.A) - Henüz teyid 
edilmemiş olmakla beraber Şanghayda 
1srarla dönen şayialara göre h515 Sov
yet Rusya ve japonya arasında önemli 
müzakereler cereyan etmektedir. japon 
büyük elçisi Katonun uçakla Moskova
ya gittiği, B. Molotofla görüştüğü ve bu 
müzakerelerin Rusyanın teşebbüslyle 
yapıld>ğı bildirilmektedir. 

(Sonu Sahife 4, Siitım 5 te) 
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~tandardaşmağa doğru piya~ada iç -
ŞEHİR HA.BERLERi ----------------

Yerinde bir kararname 
V "Qrgunculuğa paydos! l züm ve ineir 

piyasalarınıı .. 

......:!....... ·---- .,.. 

Okul!arırı. açıln1asına dot.ru 

MüstehJilı alacağı malın ÜZP.rinc!ft!J:i eti Z-:!tten r~c:-
Htesj haldıında bir bilgi edinip alda j;fii~GCCL~tır açılma zama11 ı Yeniden okullar tesisine 

ihtiyaç görübrüyor 'i/Eylw/942 tarihli resmi gautcdc nlan bir ev kadını bunun yıırım vey:ı be~ · * • 
ne§l'edilen cgıda maddelerinin ve umu- asitli olduğunu tefrik edebilecek v z·- • 
mi sıhhati ilgilendiren eşya ve levazı- yette değildir. Halbuki bu iki ne\·1 yağ t v crdecefı lıarar belde· 
mm hususi vasıflarını gösteren nizam- fiyatları arasında küçümsemeyecek fark 1 n;;yor izmire mühim 
name> yi halkın sıhhatinin korunmasını vardır. Kaldıki, bu yn,'.;ın Cüt:cr ucuz ne- -ıı •• ~ ·ıır 
istıhdaf eyledigi kadar, ihtiklra karşı bati yağlarla tağşiş edilerek mar;et fi. mı: .. dar::t~ ~al getırı ı.. 
Jmmış müsbct bir tedbir olarak kabul yatının çok daha aşağıya düşürülmüş Üzum ve ıncır pıyru;alaı:ının açılaca
diyoruz. olması da nıiımkündür. Fakat alıcının ğı gün henüz kat'i olarak tayin cdilme-

~~-~-------------~---

Orta ohuJlara yeniden üç bin talebe alınacalıtue •• 
Kayd ve lıabuf muamelelerL 

Bız burada s hhi tarafı tetkik mevzuu kalitesini hakk"yle bilmediği bu ya~ için mi tir. Piyasa gtinünün hafta ba~ında 
yapacak değiliz. üzerinde ehemmiyetle ödedıği fiyat mal\ımdur: Yarım asitli tayin edilerek iltınma intizar c-di!mck-
durmak istediğimiz cihet, dolayısiyle extra extra yemeklik zeytin yağı fiyatı! tedı~. .. . . .... 

22 Eylw Salı günü liseler, orta okul
lar, öğretmen ve sanat okulları müdür
leri maarif müdürlüğUnde B. Raşit Ta
rakçı<Y.;lunun reisliğinde yapılacak bir 
toplantıya iştirak edeceklerdir. 

yeniden bu okullarda birinci sınıflar ~
das edilecektir. Bazı orta okullarda bı
rinci sınıf adedinin onu bulacağı anla
şılmaktadır. vuııgunculuğa karşı kurulmuş olan cep- 1şte biz, sinsi çalışan ve zahiren resmi . ~ya ay~ .m~h~ mı~darda uzu~n. ve 

he kwnıdır. fiyatlann dışına çıkılmadığı intibmnı ıncır getırılınıstır. Bılhassa getınlen Yapılacak toplanlıda öğretmenler ara
sında ders ve iş bölümü de kararlaştın
lacaktır. 

lhtiklrın onlenmesi mabadıyle za- veren bu vurgunculuğa katı sed çc-kme- üzüm m:kdnrı geçen senekind n daha 
man muhtelif maddelerin azlmt satıı fi- ği istihdaf ettiği ve iç piyasalar icin ha- !azlndır. Piy~ a m;ıldı·"'ı halde ilzliın ve 
vatlannın tesbit edilmesine " hit olu- :r.ırlanan mallann standardlastı~lması- ·ncır satı ları ~ apılmakıadır. 
~oruz. Fakat memleketimiz. mallesef na doğru bir adım teşkil eyl~di~i iç.in- Piynsa açılıncn inhisarlar id ırcsi bor· 

Biltün okulların açılmasına tekaddüm 
eden günlerde yapılncak olan bu toplan
tıda orta okulların, liselerin, öğretmen 
okulunun, ak,,.cıam kız sanat okulu, kız 
enstitüsü \; e ticaret lisesinin tilebe du
rılm.arı, ogretmcn ve levaıım ihtiyaçla
rı tetl.ik edilecek ve umumi bir hasbi
halde bulunulacaktır. 

YENİ TALEBE KAYDI 

hmilz. bir iç piyasa standardlaşmasına dir ki bu nizamnameyi alkışlıyoruz. ada ilzüm mi.ibayac;sına b 'ıy. caktır. 
kavuşmadığı için· h"'r madd nin gayri Artık, bundan böyle müstehlik alaca- - ı- -

Aksam kız. sanat okulu ile Cümhuri
yet k;z enstitüsünde talebe kayıt ve ka
bulüne devam edilmektedir. Alqam oku
luna yapılan müracaatların fazla olu
!lundan talebe müracaat sırasına göre 
kabul edilecektir. 

muayyen vasıflı pek cok çeşitleri var- ğı malın üz.erindeki etiketinden kalitesi Kahve ih*iy~ı kı~;,JeİI 
da. Müstehlik halkın bütün :naddelerin hakkında tam bir bilgi edinecek ve ny- I tem "fn edildi .. 
hususi evsafını '-·akınen bilmeleri milin- rıca vurgunculuk pa) ı ödemcğ!' mec ur Miıracaatlara nazaran bu sene yeni

den orfa okul açılmasına lüzum kalma
dan ml benin mevcut okullara yerlcşti
rıleccgi anlaşılmaktadır. Orta okullara 
takrih n 3000 talebe kabul edilecek ve 

"' inhisarlar id rc~i tahmi.'llere birer 
Jıribı olınadı.ı.. .. dan, tağşişi bir tarafa bı- olmayacaktır. 6

&AA l B k kl l d · "ld" · ınikt r kahve "·ermi• hunhırın kavrul-ı-aksak bile, alıcı çok defa azlm1 ka i- ir ço eme er e mey ana g tır ı ı ,... 
t~ bedelini ödeyerek assan kaliteli şüphes"z olan bu nizamnamenin titiz bir muş ve çekirdel· o1arnk ıahmis\erde sa
malı almak zorunda kalmaktadır. Mese- vazifescver ikl~ tatb"k"ni gönülden di- tı~:na başlanm ı;tır. B:r müddcıtenbcri 
ıa: Mahalle bakkalından zeytin yağı le ;.,. EGEOCLU l.chvc bulamıyan hnlk ihtiyacını kısmen 

tık okullarda talebe kayıt ve kabulü
ne 16 EylUl günü başlanacak ve Eylul 
sonunda kayıt i;!leri nihayet bulacaktır. 

M ı lll ŞEFiMiZ ((ANKAR~» 
YOLUNDA 

(Baştaralı 1 ınci Sahilede) 
etrnitler ve aldıkları cevaplardan mem
nuniyet göstermiolen:lir. 
hakkında alakadarlara sualler tevcih 

SfJ-lıR lCiNDE GEZiNTı 

Reisi cümhur lnönü sokakları dol
duran halkın coıkun alkıtlan arıuıanda 
fabrikadan aynlarak: halkevine şeTcf 
vermişler ve müteakiben şehir içinde 
bir gezinti yapmışlardar. 

Her gittikleri yerde en içten bağlılık 
ve .aygı tezahürleriyle karşılaşmış olan 
Milli Şef şaat 1 1 de Arlfiyeye gitmek 
ÜZeTc buradan ayrılmıı1lardır. 

ARıFtYEDE 
Arifiye, 11 (A.A) - Reisicümhur 

l.met lniinü buraya gelerek Arifiye köy 
enstitüsünü ~ereflendirmişlcr ve havanın 
yağışlı olmaaına rağm.en talebenin yap
tıklara enatiti pavyonları inoaabnı yerin
de tetkik buyurarak talebeye sualler 
aonnutlar ve iltifatta bulunmuşlardır. 

Enatitilnlia yaptıiı iıleri en ince nok
taaına kadar tetkik buyuran Milli Şef 
bundan sonra enstitil talebe korosunun 
dört.- ile 8Öyleediii iatlkW marıuu ve 
Cllier parçalan dinlemitler, Enstitüde 
gördükleri çalııma ve intizamdan mem
nwJulr.larını izhar buyurmuşlar ve kcn· 
dilerini tetyie gelen zevatla vedalaş::ırak 
huauai trenlerine binmişlerdir. Bu esna
Cla erutitü talebesinin alkışları ve cyaşa 
varot. sadaları arasında Arifiyeden ay
rılmışlardır. 

* MAARiF VE.KıLl 
ARtFtYF.DE KALDI 

Arifiye, 11 (A.A) - Cümhurreisi 
ismet lnönü ile birlikte buraya gelmiş 
olan maarif vekili Hasan Ali Yücel köy 
enstitüsünde kalmııtır. 

_____________ ı temin eylcmİ!l'ir. 

ıııG.LlZLERE GORE RUS· 
YA HAf<Bİ 

- -o--
Kala')1 uerili~or •• 

Esnaf ve j çiler birliğ!ndcn gönderi
len listevc göre b ... lediye iasc b\irosun<la 

(llaştunfı 1 ıııt•ı ~Hh•fcdc l dün alakadarlara knlay Yenlm"ııtir. Reı.-
tıçtık.lan eed leleri gcnislctmi lcr 'c bıl- mi daireforin, okulların ve hnstahancle
ha hava tcşkillcrini ku\vetlend rm"ş· T

0

n kalay ihtiyacı da temin cd.lmis•ir. 
!erdir. Rus mtidafansını kırm k ırın bin-ı1 Yakında lzmire dııha bir miktar kalay 

Dün geceki güreş mü
sabakalarının neticeleri 

~~-~~--------~~~~-~~ 

den fazla uçak Almanlar tarafından en ""efr:lnek tevzi cdilı:.cektir. Dün gece Kültürpark Açık hava ti-
e.aslı olarak l:ullanılıyor. Rua ın idafaa- - --o- -- yatrosunda 11 bölgenin iştirakiyle Fuar 
S1 iddetini muhafaza e• 1 e İse de n Cııu:ıl ve Kanavlce güre§ müsabakalarına başlanmıştır. 01-
kırk şekiz saat içinde Ruslar me•kün ıı.. LJ ~ • dukça kalabalık bx seyirci kütlesi tara-
be.ş yeri bırakmak zoruPda kalma ardır. u,eH en!J')10l'ee • .. f.ndan heyecanla takip edilen mÜ!aba· 

Novoroauk •ayıca üııtün düşman Luv 'ı akınd çuval ve kanavıçc k':zunc knların teknik neticeleri şöyledir: 
vetlerinc şiddetle muka\ emet c-diyor. b~ l~ııac ktır. Bu mıı.ksatla beled y;c~ 56 KJLODA 
Şehrın hah dı mııhallelerind"n bırinde ~>ır. lı te h zırlnnm~kı_adır. . Evvda cıl 56 kiloda Anknrad .. n İsmail Sezgin ile 
bir Alman müfrezesi bir günde bın ölü ıht130 açlara cevap verılccektır. İstanbuldan Ahmet Çakır karşılaştrtış-
ve 9 tank kn) bettiktcn sonra Ç"Vr IMis- ---o--- lıır ve Ahmet Çakır sayı hesabiyle galip 

79 KtLODA 
79 kilonun verdiği neticeler şöyledir: 
lzmirden :Muharrem Candaf - tstan-

buldan Rızzık Demir ka~ılaf111asını sayı 
hesabiyle Rızzık Demir kazanmı~tır. 

87 KtLODA 
87 kilonun verdiği neticeler: 
Samsundan Sayit Ahmet Yavuz - An· 

karadan ŞUkrü Balkan karşılaşmışlar 
ve Şükrü Balkan 13 dakikada galip gel
~tir. 

tir. K!Z 11 S'l'İ'X'iİSÜ ge~~ş:i~G kiloda' Eskişehirden Halit Pa-
Mosko-.a, 11 (A.A) - RoJi tt"rin hu Mü.dıônMU !ıırıt:fa e""'.i.. l t l ld s . • STAM DEDO susi muhabiri bildir"yor. o-s-°'" .-ıı- St· anur ve stan >U an ervet güreşmış- HIND1 l't n 1 

Göztcpe cümhuriyet kı:<. cn:.titiieü ler, 8 dakika 35 saniyede Halit gAlebe 
Son 12 saat içinde ~ l"ngradın hatı- müdürlüğünü dört aenedenberi if eden çalmıştır. (fia tarafı 1 İMİ Sahı(cdc) 

sında ve cenup bc\tJ: mclıı durum d:ıha Bn. ~forvet Avni llki.ı: bu okul müdür- Gl K1LODA l 
vahim safhaya girmiştir. Muharebeler miş olup olmadığı sorulmuş ve Çörci : 

lü·ündcn i tifa c) lemis, istifa ı maarif 61 kiloda Abdullah Elagöz (Ankara) c:E•·et .... demiştir. 
Rus miidariilcri aleyhinde cereyan t':t· kl' · . "L" d'I · · • " . • H f l .. "dd r k ve actının tn~vı ıne ar:z:e ı mıştır. ıle Meh net Ali Burak (İzmir) güreşmiş- tşçi mebus Şinvcl Hindistana gönde-

lmıdtır. a ta Ad~c:-8 •u~en kşlı et 1 sıcal - Bn. llkz istifası hbul edilinceye ka- ler 'c M hmet Ali 4 dakikada mağliıp rilen kıtalann Japonlara karşı koymak 
ar_ an sonra un sagına 1 yazmur ar 1 clnr vanfc.ai bao;ında kalacaktır. olmtı,.tur. - Al J d _, b 1 " ıçin mi, yoksa itaats'zligı tenkil için mi 
yagmı~ur. man an uruııran .. ıca Yine 61 kiloda Sh•astan Hamdi ton:,sı. 
k ---o-- .~ gönderildi~ini onnwı ve Bn vekil şu 

uvvet toptur. vı·LA'Vı:ı:t~·· ,.. •. ZDE kal • Seyhandan Ahmet Aksoy kar<:ıI~"- b 
St 1. d d"" 1- l G · .ıo. ~~ ~YU ':I ·""1 cevabı vermkUr: a ıngra u~eceıı; 0 ur~ roznı ,.e 'n•ı"1ar ve l!amdı" ton"-'akal 7 dakika 50 ··~ k 

B k~ 1la d ~L"k d.. k · 93 •••nc:tlilW'l ., "OK • ;?'" .....,. c - TakViye japonlan karşılama 
:t u yo n a tClll! eyt': ~<' _tır. ET-1'1'!'l,.•.ı:u • :m. ~ "'"'niv--1e tu la galip gelıni<:tir. ak ·· k yb · ı Al l h ı· .,... "''"""' · ""'7 için gönderilmiştir; Ancak bu t viye-tumcn a ctmıs 0 an man arın a a Vilayet unıumi hıfzıssıha meclisi dün Yine 61 kiloda Kocaelidcn Hasan Pa- -

S " d 1 k · · f "-l · ı,·· }erin Hindistanda bulunması itaats::r.lik taungra ı a mn ıı;ın snr etlıx erı u- sıhh::ıt müdürli~ündc Dr. Cevdet Saraç- lu Eski.,ehirden Nasuh Akknr gUreş-
.. k b ·ı h · · "" üz.erinde de müessir olmuştur.> yu öayeret uraya verı en e •mmıvetı c·lunun reisli.inde toplanarak vilayeti- m:~leı· ve Hasan ittifakla galip sayıl- k 

ao··~termckt"'dı"r. Rus ı"lıtı'v.,t)nrı l :ribiri- n1~tır. Avam Kamarası bundan sonra bas a 
.., - " u mi .. in sağlık durumunu gözden ~eçir- ..._, · 
ni ı k"p eden daloalar haline!,. Sı liıı<>rn- . 1 66 KJI,ODA meselelerin müzakeresine gcçmiştır. 
d 1 

L d" o ıni tir. lzmir vi avetinde kavde de~er HtNDlST.~N MO'STEŞA.RININ 
a pe meıde ır. bir ha talık olmadığı nhı11lmı,tır. 6G kilodaki güre leıın neticeleri şun-
.\lmanlar Kaflcasyad:ı fcrek b""lcre- !ardır: CEVAPL...\RI 

· d ·1· 1 v b ı la d --- <.\- - Londra, 11 (A.A) - Hindistan mü.s-s.n e mag up 0 maga a :ımı r ır. .,.. · "'·· •-d ts•-nbuldan B"kı"r Yolcu Ankaı...,dan 
B d _ t_• Al k l . G . b" "'o.· .. '"M"e ne H•~ar .... ._- .. teşarı Mister F .• nıeri Avam Kamnrasm-urn aıı:ı man uv,·et er rozn ' ,. ır 3 Mustafa Betona 9 dakikada galip gcl-
h h 1 • d ·d·' ş· d ~ "'L"!I l'er·r· ~o"' da bacNekilin izahatı üzerine açılan mü-ücum nzJr • •ın a ı ı.er. ım i ,,oz· \;~~z · J\i .-. •• m"stir. Güreş esnasında Mustafa Beta- " 
dok höluC!indc mühim Alman k'"~ "·et- B 1ıkesirin Samlı nahiyesine bıağlı Kurt nun kolu çıkmıctır. n.aknşada mütalnalarah cevap verın!stir. 
1 k ı1 b 1 k d " Müsteşar Hindistan ükii_metinin, Gan-cri -uşat IDJ'! u unma ta ır. dere köyünd~n Bekir Özcan gazetemize !zmirden Mehınet Tu'"reınn.1 Eskisc-

B k R d b. k .... ~ elinin tesiri altında kalan kongre icra ko-ir esiınde us piyn esi •r ·ö\ e O"d·rdiği bir mektupta diyor ki: hirden ve Hayrettin Akıncı ile karşılnc:. 
ıd h d k 1 n ~ ,nitcsıne uzun müddet mukavemet gös-

şima en ve cenuptan ücum ,. ere >tı « ı.-. itün köyiimiiz h lkınn tev;rj edil- mış ve :l dakika 24 saniyede ve Hayret-
radaki Almanlar nma;;a dökm·· t"ir. mck üzere üç ayda iki tcne)tc gaz yağı tin galip gelmMir. terdiğini söylemi~ ve ckoııgrc partisinın 
Al ı T k k k B sabow1· planı Y<l z Hindi.stanın giinlük man arın ere te öprli başı olar vcnliyor. u ş•kildc ~ecclerimiz karan- Mehmet Aklcar (Kocaeli) ile Dogw an-
ı 11 d "l d b d • k hayntına değil, biızat Hindistanın ,·arlı-rn an ıt-: an ar ir arazi parçası ana l·kt .. v.ec:me tedir. Erdinç Ankara güresinde Mehmet Ak-
. d d ı ı A\ 1 1 - gıw na tevcih edilmiş bir hüeum planıdır> "Iyn e nra tı mıstır. . .... mAn ar ııu :u Knlbulci kaçak olarak kilosu 2 5 O ku- kar ittifakla galip sayılmıştır. 

HAV Huc• UMLAR · "nde dövü,,mcktedir. ruşlRn P'az satanlar vardır. Fakir fukara- 72 KİLODA demiştir. A 1 Eıneri, Gandiyi salJotajcıların .;ahı di-
Moskova. 1 1 (A.A) - Royterin hu- nın hu kad r para ile ışıklanmaları im- 72 kiloda yapılan güreşlerin netice-

(D-•a-fı l · • S h·r~e) • uh b" · <L-ild" · k:..ncızdır. ":.!,ycu·· v· h•lkcı l·u-'-u'"meti- I · 1 d ye tarif f'lmiş ve demiştir ki: ..-..-. • ıno a 1 ~" '!Uaı m 8 ırı 0 ırıyor· •w• " '' "' ' .K; erı şun ar ır: c - Gandi harekatın mUmkün olduğu 
ALMANLARIN VERDlöt Dün Stalin°radın batı ınd \ im nla- mizden kö' Jülcrin daha fazla gözetilme· Mustafa Döıunez (Eskişehir) Kt\7.Ull kadar kısa ve çabuk ve evvelki hareket-

Kış harbi 
yaklaşıyor ___ * __ _ 
Alnuınlar Stalingradı 
zaptetmeden ~az har· 
1.Jfnf lıapatrrfmesa ııı,a 
Rus tehlillesi büyümii.ş 
oıaraıı §freccldeıedlr •• 

~E\.'KJ::'1 HILGIN 

(U~t~ratı 1 ınci Sahirede) 

murlar mc,·~ıi başlaınıştır. Bunu kara 
ı.,, takip edecektir. Bu miiddet zar(mda 
Stalingrnd düşmezse Almanlar Kafkas· 
~·a) ı istila ederek Ru"~ anın petrol zen
ginliklerine kıwusmak iimitlerinc tle 
veda edeceklerdir. l-'bla olarak şu on 
bir haftalık savıışlar mihver ordularma 
Wıminlerini kat kat aşau kayıplara mal 
olmuştur. Kızılordtıyu eritmek m•ksa· 
di~·le yapılan hamleler üphc edileme-..ı 
ki ınill\'cr kun·ctlcrini de eritmiştir. 

Halbuki Almanya son :taferi kazanmak 
için yapmak zorunda kalacağı daha bir 
çok harckctlcrd<: elindelıi seçme kuv
\ etlere her zamandan ziyade muhtaçtır. 
Zira karşı!ilnda Anglo Saksonlanu hiç 
zayiata uğramadan azanıetleşen ordulan 
ıne\"cuttur. Diğer tanftan endişelerini 
en fazla tahrik &len Rus ordusu hali dip 
diri nynkta dıırmrıldadır. 

Kanııntimizee Almaubr, 

1 - Haftalardan beri Stalinıradm 
zaptı haberini sabırsnlıkla bekliyea Al
man umumi efkinm yeise Cliqmeldea 
korumak, 

? - Bu kesinıdc mu\•affakıyctsizliğin 
btitiin doğu cephesi üzerinde büyiik te
sir yapmasına m:mi olmak için en az 
Stalingradı zaptctmcğe mecburdurlar. 

Aksi takdirde Almanya kış harbine 
Rus tehlikesi bir kat daha biiyiimii ola
r&k ~ircccktir. 

ŞEVKET BİLGİN 

BUGÜN YAPIL CAK MAÇLAR 
( Haştarah l ınci 'ahı lede} 

kurtarmak, Göztepcnin ise istanbul 
şampiyonu karşısma hiç yenilmemis ola
rak çıkmak istedikleri muhakkaktır. 
Artık bu zihniyet içinde karıılapn ta

kımlıuın yaratacakları maçların son de
ecc heyecanlı olacağı söz götümcz. 

Eğer bugÜn lzmir takımları galıp ge
lirleue lzmir şampiyonunun fuar kupa
sını kazanmas.ı ınümkün olabilecektir. 

BUGO KO M. ÇLARI AATL.f.Rı 

Altınordu - Beşiktu maçı saat 15,30 
da yapılncaklır. Hakem Ferit Sinuaroğ
lu, y.en hakemleri Al.aettin e Faruktur . 

Göztepe - Genc;lerbirliği müsabakası 
saat 1 7, c 30 da yapılacaktır. Hakem Es
at Merter, yan hakemleri Faruk ve Atıf
tır. 

BiR KARŞIYAKALIYA DAıR AS
Kf.RLiK DAı RESı EMRt 

İzmir Askerlik ~ubesinden~ 

Karıı:ıyak:ıdıı 76 numnrlı evde tchit 
Mehmet Nun:ttin oğlu 336 doaumlu 
Mustafa Reşit Nalbantııı aile inden biri
sinin acele ıubeye müıacaatı ilan olunur. 

ICISACA . -------
.. ıı.T -AMAT rın ar;tıkları ye i gedi<-in y nlarına Rus· s"ni ve bu dileğimizin gazetcnizcl~ yer Demir (İstanbul) karşılaetnasında Ki\- l d dalı U i ol ~ - ı ı 
~ 11 (A.A) _ Alınan tebliği: !ar hücum ediyorlar. B:.ırad11ki ilı-rl0yiş- bu•masını rica cder"m.> zım Demir sayı he:>ahiyle :ı;Urc.şi kazan- t~:. ~ritan;am ~~me~~nı ;~t;bs:~ Ramazanat Karagözü 
Gündüz yaptıktan muvaffakıyetsiz leri ABlmanlara çok pahalıya mhal olmulş· -o--- mıMştırh. her hangi bir uzlaşma teklifini hoş göre- Eczacı Kemal K. Akı." 

' iz'aç hilcumlarından sonra İngiliz uçak- tur. ir Alman alayı süngü ücum"y e !{ ~~K c11 ... t_ u '-"A1,.,E'l'.JE$İ ! e met Sönmez (İzmir). Ahmet Kan cektiu y 

lan diln gece batı Almanyada bir çok OZ!"'!Jna uğratılmıştır. """Aı:rnJ.a lCI İLD . Demir (İstanbul) güreşinde Ahmet Kan Müzakerelerin inkıtaı lıakkındaki Her sene ramazan gcldimi çocuklu-
-birlere hücum etmişlerdir. Dusseldorf- Alman piyade ve w·hlı km vt'tleri 4 ~ ~ •• Demir 2 dakika 15 saniyede galip gel- suallere Mister Emeri şu cevabı ver- ğum kar ıma dikilir. letanbulda mahal-
Y- "' • k ı ki' d h"" Kurtuluş bayramımız günü yapılan · ti ta evler ve binalar hasara uğramış- .~ovorosı .tc ye paze c • ın e ucum nuş r. miştir: lemizin mqhur kahvehanesinde hayilü 

k d . 1 Al LJ b ı geçit resmine fevkalade intizam ve mÜ· 
tır. Yangınlar çıkmıştır. Siviller ara!ın- etme te ır er. man zırn ı ar a.arı c - Gandinln müdahalesi üzerine tn- §ehir katip bilmem kimin §CYh kütteri 
da ölU ve yarahlar vardır. ilerlemişl .. rdir. ~ehir solcaklarınd k"nlı kemmeliyetle iştirakinden dolayı Kwl- giliz teklifinin miizakerel<"ri geriye kal- meydanında titriyen aldacaip göster· 
Şimdiye kadar alınan haberlere göre muharebeler oluyor. Almanlar pü kür- çullu köy enstitfü•ii talebesi maarif mii- HUSUSJ mı'5tır.:r. mcliğini görür gibi olurum. 

"'] d ·· ·ı_· b. ··ı~ · ı b" diirlü;;,,-ince takdir edilmiştir. -gece avcılarımız bir, uçak savar batar- tu nıe en once ıır;ı ın o 11 vermıs er ır ... * İzmirlilere soruyorum; Ramazanda 
ıalarımız. 31 İngiliz tayyaresi dUıUr- -:ok tank kavbctmişlerdir. ----c---- y u~ut Hi7..a Okulu YENtDEN buradaki karagöz oyunlarını latanbulda-
mUştUr. Moskova, 11 (AA) - Roylcl'in hu- iKJ JHJ. YAC l'fJAODES) MÜZAKERENİN ŞARTI kiler gibi pek canlı söyHyemiyorlar. 
Diğer tJıraftan Mnnş denizinde ve şi- usi muhabiri bıldiri~or : Stalin<fıadml ANA VE ilK Radyo gazetesine göre Hint kongre- Bizim zamapımızda katip S.lih kara-

1Ml denizinde ve Alman koyunda hafıf • atl ve cenup batısında iki günden beri r&s•ı.rah :ı tlK'ı SMıfede) y "d siyle müzakerelere eenidcn bA!ılanmast· gözcülerin 1..--·nda gelirdi, ..:.:r ömer, 
enı en talebe kaydına Eylül on 3 -,; .......,. ..-

harı> gemilerimiz.in ve Alman donanma- Alman baskısı artmıştır. Almanlar tay- MAKARNA DA Gk."TJRiI.01 b • d nı isteyen bir ic:ri mebusa Avııın Kama- Katip Riza töhretlüerdendi. Sultan Azi-
eşın e, derslere birine· teşrinin ilk ""1"J 

sının top ateşiyle Uc İngiliz 1:>yyaresi yare hUcumlariyle yarma hareketinde Bir seneyi miltccaviz bir 7.amandnn gününde ba,Janacaktır. 4 ve 5 inci rasında Hindistan müstcşan B. Emeri zin karagözcü başw Yuauf efendiyi bi-
düşüriilmUştilr. buluıunuşlardır. Almanların hı.yıp!arı b ri !ımir halkının hasret kaldıi'h ma- fi cevap verirken d .. mi .. tir ki: leni görmedim. 

o· sını arında Fransızca dersi vardır. --.. 
ALM.ANYA VE MACARtSTANA rok büyiiktiir. Almanlar bir noktarla karna ıki, iiç gilnden beri bazı bakkal- U k c - Gandinin tayin ettiği şartlar da- Karagöz lcadro unun Hacıvattan bat-
Rus AKINLARI 1 d l za semtlere okulun hususi oto- k" k R ---'-· d iJ H hücum etm:şler. fakat pfükürtülmiişler- ar a satı mağa başlanınL~tır. Konyadan büsleri iılemektedir. ltilinde yeniden müzakerelere im an a ezza&ı za e e immet daywnı. 
Moskova, 11 (A.A) - Resmen bildi- öir. Birinci hu .. cumdan "'"'rıra 40 t:ın',la <1etirilen bu maka~nalann kilosu 80 • 90 T 1 l yoklur. Kongre sivil itaatsiılik tehdidin- altı kulak Beberuhisi ile deli Be.kirini 
ld Eyı~-1 ""' t- "' e e on : 2914 1-l 3 ( 2 304) rl iğine göre 9 ~ u gecesi kuvvetli yaptıkları il inc_ı hücumda rnm·affok ol- kuı·uşa vet"ilmekteclir. .,~ :;,.J~ dede bulunmuştur ve bunun üzerine hep hatırlıyorum. 

hır Rus hava tcsckkülU Budapcc:tc ve muslardır. Ruslar iki meskun ''eri hıra- Köylü devlete hububat borcunu ta- tedbirler alınmış, olaylar hükümetin ne Karagözün Bursalı ve o vaktin padip.hı 
l..acnrisUı.nın di ;ar yerlel'iyle Bedin. l~nrak yeni mevzilere cekilmi lerd r. maınen ödedikten sonra her yerde ma- ~~=r:ıc:ıı:ı~~~ kadar haklı olduğunu göstermiştir.> tarafından yaptırılan camide çalışan 
Koni bcrg v<: doğu Alınanyadaki bazı Fon Bock'un yen:dcn saldırdığı bu karna imaline başlanması mümkün ola- "'i~~l',!!~!!'li~!!'ijı!!if!!!i~!!\iiif!~~ HAL ÇARES1 ARANMALI nükteden bir amele bulunduğu hakkında 
yerleri bombalamıştır Budapcc;tede on sırada sonbahar yağmu:farı başlamıstır. cak ve ondan sonra tzmire bol mikdar- t!ll Taymis gazetesi Hint meselelerinden çok rivayetler edilmiş, Hacıvat çelebi-
iki.5i bliyUk olmak üzere 38, Berlindc Birkaç c:aat süren bir hilcumda Vcrdun dn maknrna gelecektir. bahsederken diyor ki: cDüşmanın Hin- nin Selçuk Türklerinden olduiu .öylen-
12, Konig.-;l-."rrde 16 yangın çıkmıs, bir hücum kıtabrından blı·i i imha edilmiş- Bundan bnşka ticaret vekaleti Teş- <iistan kapılarına dayandı~t sırada bü- mişti. Acaba aziz arkadaşımız Ercüment 
çok infi!ak'"' .. o1rr.u~tu.r. İki Rus t"vya- tir.. rinlerde yapacağı hububat hesapların- tün Hintlileri birleştirmek milhim bir Ekrem T11lu izmiTlilcri karagözün tarihi 
reı;ı g rıye M: mem;ştır. dan sonra makama, fabrikalarına sırf işHr. Şimdiki vaziyet, askeri icaplar, hakkında bir az tenvi ederler mn Eder-

RUSLAR PARASüTÇüLERDT" - - ---··---------... makarna ve plsküvi imali için un da daimi karışıklıklar karşısında mühim lerse hcaabuna pek hotnut olurum. 
lNDIRf"tLEl\ İ verilecektir. Bu makarna ve pisküviler ıt/9 1942 i)erşeatbe ıWaü naatİ· " tedbirler ittihazını zaruri kılmaktadır. Şu günlerde kendi alemimde Tahir 
Budapeşte, 11 (A A) - Salahiyetli i PART KON ~RELER 1 belediye iaşe bürosu kanaliyle halka nelenlm it.ihattD Hintliler de dahil olmak ilzere herkesin ile Zühreyi. Ferhat ile Şirini, Karagözün 

kaynaklara gore Rus uçakları son hü- f - ----- muayyen mikdarlarda verilecektir. J a•n.•t_. F'•• . .. bir hal çaresi araması lhımdır.> sünnet olupınu düşünüyor ve gülüyorum 
cumlarında MacarisUına toplu olarak f I' •• t 1 k V ll va. ~... tNGtLtZ GAZETELERtNtN kimse duymasın. çocukluğumda karagöz. 
paraşUtçü müfrezeleri indlnnişlerse de .JUgun Op 8UaCa 1 - iZMiaDE ilk defa MOT.ALAALARI. oynatırdım. karagözlerimi mukavvadan 
MUnferit pıt_ıaşütçüler bırakmışlardır. Puı·ll oca· klaı·ı Kur'an l'RANSIZCAsöZL() Londra, 11 (A.A) - Gazeteler Çörçi· kendim yapar, perdeyi kendim kurar, 

Macar hilkUmeti neşredilen bir de- M KALPLERDE SULB lin Hindistan hakkındaki beyanatiyle ıcm'ayı kendim yakar, zillühayili ken-
TT1'~1n paraşütçüleri görüp te haber ver- -·-- -- z _ FRANSIZCA sözı.() m~guldilrler. Taymis diyor ki: Çörçil dim gösterirdim. Çocukluk bu ... 
meyenlerin veya bulundukları yerleri Tılkilik nahiyesi Aziz.iye ocağı saat ~ bir çok harp sahnelerinde Hindistan kı· 
duyduklan halde saklıyanların 24 saat 21 de. Alaancak nahiyeai Kahra- Ştlft VE KANIJNLARI BflYCJK AŞK talarının gösterdiği secaatl ve Hint po- mikdarda sivil gönilllillerin ordu/• ilti-
içinde idam edileceklerini bildirmiştir. manlar ocaiı saat 2 1 de, Bayraklı ç ! K T 1 3 - İNGtLlzCE SÖZLC ı !:İnin itaatsizlik hareketlerine karşı balo dikkate şayandır. 

ALMAN HOCUMU nahiyesi Turan ocağı aaat 21 de, Stenley Lane-Poole'den dılimize çeviren Bl'oduay GecelePi dikkate sayan gayretini pek haklı ola- KONGRENiN HAREKETi 
Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği: Dolaplı.kuyu ıahıyeai bir numaralı Ay N t DO(; AN MATİNELER Geeel .38 1 rak övmUırtür. VE HtNTLtLER 
Hafif savsuı urAklarımız cenubi lngı·ı. Sultaniye ocag~ı anat 20,30 da, ı;·-ref- - : B. eri Z • 

7 
HtNT GöNOU..OLERt D li T 1 f d' k" Hi d" t ti kla. -:r daT"b ı ı ka 1. 1 - "1 75 kuruş - Kemeraltı mağaz.alarmda B AŞK • 4 - 8 30 ey e gra ıyor ı: n ıs an n -

1e açı nn ir ngi iz ra~o ge- J>a§a nahiyesi Altıntaı ocağı aaat ve Yeni Asır .dart:hanesinde satılır. İda- K. SULH p 30 .. 10 08 CO(;ALIYOR fu.'mnun yarısından fazlasının muhale. 
mı.sine hücum etmişlerdir. Miltcaddil 22 de. Yalılar nahiyesi Göztepe · : .a. - • Mnncister Gardiyan diyor ki: Hindis- fetctine uğrayan kongre partisinin ha· 

_ _ __ 1:_1 ~n_ıb_a_l..;..a_rı_n.....;i ;.;;a;..;;;be=ti;..ı..;.;lc:;._::b:..:u:.....ı:ıgt::e.:.:mı.:::· ____:a::!~:?.:ı~r____:h:.::a:..·..uLitı:alLıi!aat 21 de. r:h~ı°~~e 75 ku~şe y~lnldıyearnilir. h.ariçtcl i Cumartesi, pnar cünleri 1•10 da • ndn sivil itaat!'l;h:lik hareknti başlıya- reketi ne milli bir harekettir, ne de hat-
~--~----.,~~''"'u~llı50....MWı~~Ll!>!:!!~~~t!!.--_ı..:-----8-A_Ş..!--L_A_R-_____ _.!~ULl.lm...be;n...-D.l·ubir zaman örülmem· ti Hintli bir harek~ttir. 

~~=-_..~;...;.;...;..;;.._-.-..-...=:.::.;.;;;;...;;;.;;::__:_=:_::........::.~~~~~~~__J 
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Milli Müdafaa tahvilleri 

Bu tahviller tasarruf 
bonolarından· ayrıdır 

Milli müdafaa tahvilleri, uzun "adeli bir istiitraz 
tahvili olarak menaffi temin etmehtir .. 

villeri uzun vadeli bir istikrazdan ibaret 
olup buna ait ınenafü temin etmekte, 
tasarruf bonoları ise kısa videli bir is
tikraza ait olup bunlara mahsus fayda
ları haiz bulunmaktadır. 

ALMANLARA GÖRE 
(Uoşbmıh 1 inci Salıi!ede) 

nın karşı hücumları ağır kayıplarla pils
kürtülmüştür. 22 Rus tankı tahrip edil
tniştir. 

Ladoga gölüniin cenubunda ve Le
ningrad önünde düşman kıtalarının hü
cumları aklın kalmıştır. Bu arada Neva 
nehrini geçmeğe çalışaıı düşmanın 25 
mavunası tahrip edilmi~tir. 

VOLGA NEHRlNE VARILDI 
BerUn, 11 (A.A) - Alınmılaı· cenup

ta ve Stalingradda Volga r -hrine var
ınıslardır. 

RUS MUKA VEMETI BüYüK 
Berliiı, 11 (A.A) - Alman b"§komu

tanlığınm Stalingrad ınuharebclel'i hak
kında verdiği tan1amlayıcı 111allımata 
gÖ!·e bir Sovyet topçu kıtası Stalingl'a
dın batısında taarruza geç1n~se de Al

Ankara, 1 1 (A.A) - 1 S Eylülden 
itibaren satışa ç1kar1lacağını haber ver .. 
diğimiz Milli Müdafaa tahvilleriyle bun
dan evvel çıkarılan tasarruf bonolarının 
baıı gazetelerce birbirine karıştırıldığını 
göıdüğümüzden aşağıdaki noktaları 
ravzih ediyoruz: 

----------------1 manlar tarafından püskilrtülınüştür. 
YENi NEŞRIY AT : 

ISLAM - TORK ANSiKLOPEDISi

Profesör Kô.mil Miras, M. ülkütaşır. 
Efdalüddin, Ömer Rıza Doğrul, profe
oör İsmail Hakkı lzmirli, Ali Himmet 
Berkı. Muotafa Namık jmzalariyle yazıl
n11ş. olan sırası gelıniş bahhıleri ihtiva 
eden 39 uncu sayısı çıkmıştır. 

Ruslar sahra mevzilerinde büyük mu
kavemet gösteriyorlar; bu istibkaııılar 
çapraz ateş açacak şekilde kurulmuştur. 
Alma~Jar son derecede büyük bir ınu
kavcmet!e kar~ılaşmaktadırlar; buna 
rağınen bir çok mukavemet yuvaları 
ele geçirilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri büyiik faali
yet göstererek Rus ınevzilerinl bomba
lamışlar ve garlarda yangınlar çıkararak 
trenlerin hareketine mani olmuşlardır. 

MOSKOVAYA GORE HARP 
VAZiYETi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

:····················································································· 

~ Devlet Demır Yollarından ~ 
·························~·~······~·-·················································= l - 15 /9 /942 tanhınden ıtıbaren D. Dl 1 nolu ·Ankara banliyo tarifesine 

liğine ektir: Kıtalarımız Stalingradın ba- Etimesud ~ Sincanköy bölgesi eklenmiştir. 
tısında üç meskun yeri boşaltmışlardır. 2 - 15 / 1O1942 tarihinden itibaren kepek, Razmol. Paspal ve bunlar gibi 
Bir Alman tank grubunun ehemmiyetli değirmenlerde hasıl olan diier zahire gışası ve elek üstü maddeler D.D/209 
bir tepenin bulunduğu bir bölgeye gir- nolu tarifenin il ve lfi cü kısımlarına ithal edilmiı ve bunlara ait D. D/211 
meğe muvaffak olması üzerine şiddetli nolu tarife ile D. D 1223 nolu külçe bakır tarifesi kaldırılmıstır. 
muharebeler olmuştur. Dün Stalingra- 3 - Fazla bilgi istasyonlardan istenilebilir. . 5371 (2415) 
dın cenubunda dü'}man kıtaları meskUnl---------------

bir yere çok yaklaşmışlarsa da durdurul- USTA ARANIYOR .. 
mu!'l1aTdır. · 

Novorosisk bölgesinde ve şehrin şi- lzmir Sağır, Dilsiz ve lıörler müessesesinden : 
mal batısında kanlı muharebeler olmuş... Müessesemizin 75 şer lira ücretli mardngoz -Ce demirci ustalıkla.riyle 60 sar 
tur. Kuşatılmış olan bir bahriye silih en- lira ücretli fırsacılık ve sepetçilik ustalıkları açıktır. Sanat okulları mezun1ar;n-
da• kıtamız kurlulmağa muvaffak ol- dan isteklilerin müe .. eaeye müracaatları. 12 15 18 5367 (2417) 
muştur. 

MOZDOKTA 

Mozdok bölgeoincle ağır kayıplara 
uğrayan düşmanır:ı bir çok taburları im 
ha edilmi§tir. 

Kurtulabilen düşman birliklerinin 
mevcudu 1 O - 12 kişiye inmiştir. 

Borsa 
ZAHİRE 

4 Ton Nohut 

Ticaret Ofisi umwn Müdürlüğünden : 
1 - Ticaret ofisi, elinde bu1unan aşağıdaki malları satışa çıkarmaktadır. 
2 - a> tahta kundura çivisi <muhtelif ebeddu 

b> demir çivi «muhtelif ebadda • 
c• demir varil «200 litrelik, 20 kilo ağırlığında içleri ham siyah, dı~· 
ları boyalı ve kendinden kabartma kuşaklı-. 
d> oü t kostik 
e• Jüt ipliği I, 2 ve 3 katlı 
b Jüt kanavi~ muhtelif ehadda ve evsafta 
g:. Jüt çuval kanaviçe muhtelif ebadda ve evsafta 
h> Saç levha 3 ve 4 mm. kalınlığında muhtelif ebadcla 
i> inıı:aat demiri muhtelik kalınlıkta ve boyda 

3 - Yukarıdaki mallara ihtiyacı olanların daha fazla izahat almak \izcre ye-
ni valde hanında 5 inci katta ticaret ofisine müracaatları. SHO (2311) 

Yeni •ah!I" çıkarılacak Milli Müdafaa 
i!'tikraz tahvilleri bundan evvel çıkarı
lan tasarruf bonolarından mahjyet itiba
Yiyk tamamiyle ayndır. Emisyonu evvel 
ce yapılan tasarruf bonoları, isminden 
de anla~ılacağı gibi, kısa vadelidiY. Bu 
vide asğari üç ay, azami bir senedir. 
Halhulı:i Milli Müdafaa istikraZJ tahvil
leri 20 senede itfa olunur. Bundan dola
yı Faizi, taoanuf bonoları faizinden fark
ı, ve daha yüksektir. Tasarruf bonoları
nıa laizleri peşin ödendiği halde Milli 
Miidafaa istikraz tahvillerinin faizleri 
iş]edikten sonra ve senelik olarak öde
nir. Buna mukabil tasanuf bonolarının 
oatı~ fiyatı üzerinde yazılı luymete mü· 
eavi olduğu halde yeni istikraz tahville
i'inin satış fiyatı yazılı kıymetlerinden 
yüzde beş daha noksandır. 

lZMIR S1C1Lt TiCARET MEMUR
LlJOUNDAN: 

Türk mUzayede salonu Halil Yılmaz 
ticaret unvaniyle lzmirde !kinci beyler 
sokağında 47 numarada 1/9/942 tari
hinden itibaren mobilye alım ve satımı 
ile iştigal eden Halil Yılmazın işbu t~
caret unvanı ticaret kanunu hUkün1lerı
ne göre sicilin 4606 numarasına k.ay1t 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

Astragana hücum eden bomba uçak-
lan limanda büyük bir petrol deposu ve İ L A u 
diğer bir depoyu yakmışlardır. "" 

45 
30 67 çuval Kuındarı 

sTALtNGRADLJLAR VE HARP ~"-~""""'k~~.~,, ~R-,..._°""'d"""~"'">'"<!- İzmir Vifôyeti Defterdarlığındon : 
Berlin, 11 (A.A) - Stalingraddaki si- ; ,ı\ n ara 3 YOSU Defterdarlık merkez ve mülha.k_atında açılacak maa!lı vo ücretli memuriyet-

vil halkın çekilip çekilmediği hakkın- < - ' lere alınacak memurlar için 18/9/942 tarihine müs,.dif cuma günü saat 9 d• 
daki bir suale salahiyetli askeri malı- ~ BUGUNKU NEŞRiYAT müsabaka imtihanı yapılacaktır. Müsahakaya g.irebilmek iç.in memurin kanu-
fiilcri şu cevabı vermiştir: ./ nund.a yazlı evsafı haiz: olmakla beraber askerliğini ifa etmiş bu1unma.k. ve ya11 

« - Stalingrad halkının mühim Lir ">"Y·'>'-''c 35 şi mütecaviz olmamak şarttır. l O 12 t 4 t 7 5 3 t S (2399) 
çokluğu ordu ile yanyan.a çarpışmakta- 7.30 Program ve memleket saat aya- ıjpj;iiiiiiiiiiiiİİiİİİİİİİiİ~m;;;;;;;mİİİİİİiiiiiİİİİİİİİBi;;Mi:iii&;;;;;~;;;;;;mİİİİİİİi 
dır. Bunların çeteci muamelesi görecek- rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.401 :a 

leri tabiidir. Daha ~imdiden çok sayıda Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik pl Kf,RALIK ç.f.FTLJ•K 
Hulba Milli müdafaa istikrazı tah-

Alman askeri .miistalıkem mevkiin icin- 13.30 Program ve memleket saat ayarı, İstanbul Belediyesinden : 
Keşif prtna-Keşif 

bede1i tlk teminat me vesair~ 
bedeli 

dedir.~ ' 13.33 Mii7.ik : TW:kçe plaklar 13.45 
ALMANLARA GöRE Ajans haberleı·i 14.00 Müzik : Riyaseti- Manisa vilayetinin Salihli kaz~n Sart istasyonu civarıru:la demiryolu 
RUS KAYlPLARI cümhur bandosu 14.30 İstanbul at ya- ile Gediz arasında murabbaı şekil takr.ihen 12 bin dönüm her türlü zlrıo-

OHl.~6 326S.S8 2,18 Ka.sımpaşa Halicioğl<- yolunun deniz 
BerHn. 11 (A.A) - D. N. B. ııin as- rışlarının tahminleri 14.40 • 15.00 Tem- ate elveriıli düz münbit arazi ev, kafi hayvanat ve hububat a.nharlanııı 

keri bir kaynaklan aldığı malı1mata gö- sil : ,şu patavatsızın yaptığını Doğru müştemil «Kapancı çiftliği> denmekle maruf çiftl.ı"k kiraya verileeel<Dr. 
de 1 Mayıs ile 31 Ağustos arasında Bol- buluyor musunuz? .. • 18.00 Program ve Taliplerin: lzmir Ye~ çarşnı No: 19 Tel: 2436 8 10 12 14 (2380) 
şevikleriıı 56 piyade tümeni ile 39 zırhlı memleket saal ayarı 18.03 Müzik : Rad-I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hıuıtahanni alt.Jna tesadüf eden kısnı1na 
istinat duvarı inşa:atı. 

21281.H 1596,09 1,07 Beyoğlu kazası dahiünde yaptırJacak 
yollar ve kanal inşaall. 

16276.02 1220.70 0,81 Eminönü meydanında çöken rıhtımın 

ti.!meni imha edildiği hakkındaki haber- yo dans orkestrası 18.45 Radyo Çocuk 
!eri Bol~evikler de kısmen itiraf etm~- kulübü 19.30 Memleket saat ayarı ve 
!erdir. Moskova radyosu 42 Bol5evil< aı·ans haberleri 19.45 Serbest 10 Daki

·• . . . . . -· 
inşaatL 

1621O.90 12 1 ;,82 0,82 Üsküdar kaza., dahilinde yaptırılacok 
yollar. 

tümeninin ve zırhlı livanın çok ağlr ka- ka 19.55 Müzik : Şarkılar 20.15 RADYO 
yıplara uğradığını bildirmiştir. Gazetesi 20.45 Müzik ; Hüzzam maka-

·APEMI iKTiDAR VE BELGEVŞEKLIGIHE 
Kqlf bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Nafia iş1eri umumi, 
huau.si Y.e fenni şartnameleri, proje keşif huli1sasiyle buna müteferri diğer evrak 
hizalarında gosterilen bedeller üzerinden bele<liye fen işleri müdürlüğünden 
verilecektir. haleleri 15/9 /942 oalı günü oaat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları iha1e tarihinden 8 gün evve1 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, imzalı şart
-., Te oaire n laınunen ibrazı lazım gelen diğer veaikalariyle birlikte 2490 
numaralı kanunun tarifab çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
l"Ünü saat 15 de kadar daim1 encümenevermeleri lA.zımdıT. 

.,,..,..__..,.~-_,..~.,_,.,,:x:ıı:::ce.:>:7.N mından şarkılar 21.00 Kamışına (Ken
dimizi tanıyalım .. ) 21.15 Müzik : Dinle
yici istekleri 21.45 Konuşma (Meslekler 
konuşuyor .. ) 22.00 Müı:ik : Radyo salon 
orkestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 

KARŞI · .. . . . ~- ' . 

;j DOKTOR - OPERATÖR f,l 
l RAİF AKDENİZ 1 
~ Doğum ve Kadm Hastalıkları 
.\ n1iltehassısı .• 
-, Hastalarım her gün Birinci Beyler 
"sokak No. 42 de muayehanesinde g 
;:: kabul eder. ı'I 

Y armki program ve kapanış .. 
FO.RTOBiN 
s:~. i. MUAVEHET- YEKALETİHİN ,'RuHSATtNI HAİZDİR _'' 

~ Evi: Karşıyaka ~ank;3 soka&~i 30 ~ 
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Hazinei maliye ile Habibaki Ahm.ett------------------------------
Beden TetoblYeSi İzmir Bölgesi Ba$fıanlıfimdan !'~"""-~ atarasında izaleyi. şuyu d~vası netice- ~,...~ 

KAPAU ZARF O!ruı.ILE KOŞU PtSTI VE FUTBOL SAHASI JV8D0 sinde açık arttırma suretiyle satılınası- Diş TABİBİ 
YAP'IlR.ILACAKTIR - na kaı-ar verilen İzmire tabi Bornova NESİP DOLUNAY 

1 - KaYJıy.Uda deniz banyolan karşışmdaki spor alanında yaptırılacak Aknrt, Tam~at, Alım Satım, Ki<a Çaybaşı mevkiinde kil.in ve 800 yilz lira 
olan ltOfU pati ile futhal sah .. ının tahmin ~ilen keşif bedeli (22675) lirA ( 72) 1 ş 1 e r i kıymeti muhamminenin evin birinci Paris fakültesinden ınezwı .. 
lıuruıtur. ~ Ad•ı ı• arttınlması 24/9/942 tarihine müsadif MWIJenehıınesi : İkinci Beyler so-

2 -Ekailtme 16/E.ylill/1942 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 18delz ! mer Perşembe günü saat 15 ve lzmir sulh blı: No. 79Telefou: 27!7 
mir~e Bahçeliler hanında bölge merkezinde toplanan komisyonda kapalı zarf 1 Anafartaiar C. No. :;;,7 hukuk mahkemesinde yapılaC'lktll'. 
uoubyle yapılacaktır. .~ T 

1 
f . 3695 Bu arttırmada teklif olunan bedel 

3 - loteldiler plan, proje; lı:e§ifname ve şartnameleri h.er gün bölge merke- 'lı e e on. muhammen kıymetin yüzde 75 şini bul-
:tinde Fen itleri daireoinde görebilirler. ----------------ı ma~ğı takdirde müşterinin teahhüdü 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat mikdan ( 1700) lira (68 kuru§lur. baki kalmak şartiyle satış pn giln daha 
S - Teklif mektupları ih•le saatinden bir saat evveline kadar komisyona ı -"'· · SATILIK ·' · ı uzatılarak ikinci arttırması 5/10/942 

makbuz mukabilinde verilmesi 1&.ımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil- 1.1 tarihine m!isadif Pazartesi gilnü saat 15 
mez. 27 3 12 5024 (22S2) AMPLİFİKATOR ~ te aynı yerde yapılacaktır. Bu arttırına-

Şehir gazinosunda ~alışan çift ho- da kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı 
S§ parlörlü, sehpa mikrofonlu ahize sa- N takdirde en çok arttıran talibin üı:erine 

BUGÜN LALEDE BU HAF'l'A TANDA S tılacağından tr.lipleriıı Deniz gazino- ö i~ale yapıl~caktır. Satış peşin para ile-

DOKTOR·lfOROLOO 
HiLMİ DE.MİRON'AT 

ASKER HASTANESİ 
ASA.Bin:-MOTEHASSISI 

Hastalarını her güıı öğleden sonra 
ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 
açtığı muayenehanede kabul eder: 

TELEFON No. : 27Z'1 
.. -. ı,-;;;.. =r = ,.,~ 

lZM1R BELED1YES1NDEN: 
Belediye temidik i§lerine mü.abab: 

imtihanı ile bir amele takip memunı 
alınacaktır. 

Orta veya muadil derecede talısil gör
müş ve askerlik fili hizmetini yııpmıf 
olanların imtihan günü olao 18/9/94! 
günü saat 15 te evrakı m!isbiteleriyle 
birlikte temizlik işleri 1müdürlilğüne 
müracaatları. 5392 (2414) 

* Karantina 212 nci sokakta 60 metre 
boyda kanalizasyon yapılması fen ~!eri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 597 .30 lira muvakkat temi
natı 44.80 liradır. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel iş bankasına yatırarak ınak,. 
buzlariyle ihale tarihi olan 1419/942 Pa-3 BUYOK FİLİM 2 TÜRKÇE 2 BÜYÜK TÜ'RK.ÇE FİLİM Ssuoa miiracaatlaı:ı rica olunur. 8 dır. Alakadarların evrakı müsbiteleriy-

1 - TtlRKÇE HARİKALAR filmi 1 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI S 12 - 13 (2312) ·~ .• S le birlikte on «ün zarfında bildirmeleri 
VATAN KURTARAN Tamamiyle yeni kopya •• ' aksi takdirde haklan tapu sicilince ma-

A R S A A Y S ·E L ;im;i;;iiiimBmmmmm-~I h1nı olmayanlar paylaşmadan hariç ka-

o---------~-------r zartesi günü saat 16 da encümene mü-
0 o K T o B racaatlan. 28, l, 5, 12 5042 (26'71) 

ERROL FLYN Batalılı Damın Kızı lfilıye ve yarısı nisbetinde asker ailele-
L N 1 DOKTOR KEMAL lırlar. Müşteriden yalnız yüı:de 2,5 del- Salahettin TEKAND Kumaş ve asta! belediyece temin 

ÇOCUK HASTALIKLARI edilmek üzere temizlik işleri amelesine 
2 - TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI Türk filimlcrinin e:ı çüzeli , OSMAN BOZKURT !erine yardım resmi alınır. 

Tamamıyle yeni kopya 2 - TÜRKÇE TARIHl FİLİM 1 İzmir memleket hastanesi Şartname ilfuıın neşri tarihinden iti-
MÜTELASSISI 120 takım iş elbisesi yaptınlması, yazı 

ŞEYH AHMEr NOrRDAMIN Asabiye miitebassısı bar~n herkese açık bulundurulacaktır. 
Hastalarıru her ı:ıün öğleyin saat işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç-
1 den itibaren Numan zade sokak hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu-

J - YIKILAN ZiNDAN KAMBURU . Hastalarını her gün öğleden sonw Talıplerin muhammen kıymetin yüzde 
Ikinci Beyler so"--"""-daki m"~vcoe- 7 ,_5 nisbetinde pey akçasını veya milll 

23 numarada hususl ;nuayenehane- hammen bedeli 492 lira, muvakkat te-

C'İNOTRİ CHARLES LAUGHTON iıancsiııdc kabuı";d;_ ...,.. hır bankanın mektubunu lıA.milen 
sinde kabul eder. Telefon : 4342 minatı 36 lira 90 kuruştur. Taliplerin 

~--•-o.ıa.;::ıı;:""":.O·"lı&.:ı1C11•::a••••••••••••1Mu:ll!!illlll•tl~ • ........ ,;. ;;:.;:;Emm:n•;:;'~- caatları i\4 olunur. 5368 (2418) 

IZMİR 
Şubesi 

DEFTERDARLICINDAN!- -

Ev: 3459 teminatı iş bankasına yatırarak mak
b117.lariyle teminatı iş bank"'ın.a yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi otan 

Ad1 İşi Tarh No. Mahsup Sokak No. Ticaret müddeti Matrah Nisbet Kazanç Buhran F.Zaın Ceza Yekün İhbarname İhbarnamenin 

Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 

Yenı 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 
Yeni 

Muzaffer 
Cevdet Özek 
Hiiseyin oğlu Mustafa 
Adem Çokgül 
Viktor Ledelkof 
Kadir oğlu Mustafa Ali 
Kadir oğlu Mustafa Ali 
Osman Bozfil 
Hasan Gençe1· 
Hüseyin Muslular 
Fikrı Tankrıkut 
K"lri o<>lu Mustafa 

\ aru\.·a. :::>arıt 

Ali Murat 
Mehmet Öğüler 
Ali Tamay 
İsmaıl ve Hüseyin 
Mehmet Çetinkaya 
!=;;"·n Ö-rPntas 

Marangoı. 

İnşaat ınütealıhidı 
Kunduracı 
Sandalyeci 
Tütün tüccarı 
Eskici 
Eskici 
Berber 
Meyveci 
Terzi 
Oto lftstik kaynak 
Eskici 

Huı·davatçı 
Aşçı 

Kunduracı 
Kasap 
Demirci 
l~ömürcü 
Makine tamir tornacl 

218 
689 
818 
971 

1524 
49 
49 

706 
737 

1029 
1661 
1759 

59 
277 
390 
414 
917 

1120 
1131 

A.A. Murabıt 27/28 1/1/939-15/5/939 30 
A.A. Bakır B. 23/46 1/1/939-20/2/939 84 
A.A. Hisar önü 1133 1/1/939-15/7/939 40 
A.A. Keten aralığı 8 1/8/938-31/12/938 150 
A..A. 2 inci kordon 54/17-2 Senelik 100/31 

B.H.H. Hasan Hoca 76 1/1/939-/9/9/939 600 
B.H.H. Hasan Hoca 76 1/1/938-31/12/938 600 
B.H.H. Alipaşa C. 71/25 938 Takvim 40 
B.H.H. Alipaşa C. 115 938 Takvim 180 
B.H.H. Kuzuoğlu 43/31 3/10/938-31/12938 800 
B.H.H. İsmet P. 64 1/1/938-31/12/938 96 
BH.H. Hasan Hoca Bila 10/12/939-1/9/940 88 

A..A. 
A.A. 
AA. 
A.A. 
A..A. 
A.A. 
A.A. 

karakol 
Kemeraltı 291 
Taşçılar 81 
Mustafa 92/8 
Mutaflar 159 
Çekmececiler 28 
Bardakçılar 12 
Sefahat 22 

1/1/940-12/8/940 180 
1/1/941-3/3/941 80 

1/3/939-31/12/939 12 
1/1/941-18/2/941 150 
1/1L940-17/6/940 250 

1/1/940-31/12/940 120 
1 '11940-1/5/940 B. 90 
'- A. 66 

30 
40 
30 
25 
45 
20 
20 
35 
25 
30 
25 
20 

45 
25 
30 
25 
30 
20 
35 

3 30 
4 60 
6 41 

15 31 
13 50 

83 
1 20 

14 00 
45 

1 33 
24 00 

2 51 

49 49 
3 34 
3 18 
5 03 

34 31 
24 
18 64 

66 
92 

128 
3 06 
2 70 

17 
24 

2 80 
9 

27 
4 80 

50 

9 90 
67 
64 

1 01 
6 86 
4 80 
3 73 

12 37 
84 
79 

l 26 
8 08 
6 00 
4 66 

59 
83 

15 

45 

69 

5 22 
4 06 

4 55 
6 35 ' 
6 69 

18 37 
16 20 

l 15 
1 44 

16 80 
54 80 
1 60 

28 80 
3 46 

71 76 
4 85 
5 94 
7 30 

49 25 
40 02 
31 90 

C. V. Nevi 

22/30 
23/46 
20/12 
21/43 
25/18 
25/18 
25/17 
8/16 
8/38 

12/ 5 
25/14 
25/11 

21/46 
26/ 5 
5/41 

26/13 
24/16 
24/34 
24/35 

1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ın:.,arnam e 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbaman1e 

1 nci ihbaı·name 
l nci ihbarrumıe 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 
1 nci ihbarname 

Yeni viktoı L"dcıkot Tütün tüccarı 1524 A.A. 2 inci Kordon 54/17-2 Senelik 90/27 45 12 15 2 43 3 04 17 62 25/15 1 nci ihbarname 
Yeni Niyazi Meşte Müteahhit ve ınühendi:; 1555 A.A. Kardiçalı 54/44 17/8/940-31/12-940 60 50 41 58 8 32 20 79 70 69 21/28 1 nci ihbarname 
Yeni Hüseyin Ateşli Kahveci 200 B.H.H. Ütücüler 5 10/12/939-31/12/939 96 35 2 03 41 51 2 95 19/35 1 nci ihbarname 
Yeni Hasan Tulumtaş Kunduracı 15 Şehitler M. Mezar 67 1/1/939-15/6/939 36 30 4 88 98 88 6 74 2/ 5 1 nci ihbarname 
Yeni Sait Çanyaran Manav 168 Mesudi Bornova 97 1/2/939-7/9/939 150 25 22 40 4 48 4 03 30 91 8/ 1 1 nci ihbarname 
Yeni Nes!nu. İçen Terzi 413 Mesudi 2 inci Kordon 168· 15/11/939-31/12/939 60 30 2 32 46 2 78 8/ 8 1 nci ihbarname 
Yeni Nesime İçen. Terzi 413 Mesudi 2 inci Kordon 168 1/1/940-15/2/940 60 30 2 22 44 2 66 8/ 9 1 nci ihbarname 
Yeni Seyfettin Demirci 807 K.H.H. Şükrü Saraçoğlu B. 52 1/4/38-31/12-38 100 30 22 26 4 52 26 76 9/10 1 nci ihbarname 
Yeni Mehmet Taşkın Kahveci 1762 B.H.H. M. Kemalettin 24/2 16/5/941-16/7/41 90 35 5 26 1 05 2 63 8 94 22/34 l nci ihbarname 
Yeni Halim Erişkin Kunduracı 379 A.A. Mutaflar 94.B 1/1/941-8/7/941 60 15 2 32 46 1 16 3 94 23/ 2 1 nci ibbarnaıne 
Yeni Halim Erişkin Kunduracı 379 A.A. Mutaflar 94.B 8/7/941-1/9/941 65 15 68 34 O 34 1 16 23-3 1 nci ihbarname 
Yeni İbrahim oğlu Osınaıı Marangoz 1098 A.A. Çilengir 36 1/1/941-31/12/941 40 30 8 98 1 80 4 49 2 89 17 56 24-21 1 nci ihbarname 
Yeni Viktor Ledeikof Tütün tüccarı 45 A.A. 2 inci Kordon 51-17-2 Senelik 90/27 45 12 15 2 43 3 04 17 62 20-13 1 nci ihbarname 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaretgah adnısleri yazılı mlikellefler namına mulıtolil yıllar :cin tarholunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükellefler terki tıcaret edip halen nere
?" bulundukları tesbit edilemediğinden il.An taı!hini tak'p eden günden itibaren 30 gün için·-'· ıı:. '.c,_ ve.qi!ere itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 ncu maddeleri hükümlerine tevfı-
' '" teblllt makamına kaim olmak üzere ilan olunur. ·~o 1241~) 

14/9/942 azartesi günü saat 16 da encü-
mene milracaatları. 

30, 4, 8, 12 5ll6 (2289) 

~°""'""""""""""'"""""""~""""""" 

Kadın berbe '"' İ 
Alsaocak semtinde müşterilerinin 

takdir ve sevgisini kaunan kadın 

berberi Mestan KIRKAN 
bu de(a dlikkinuıı Kemeraltında 65 
nwnarada (Z<lııgin Piyango gişesi) 
üstündeki dairede açmıştır. Muhte
rem müşteril~ri davet eder .. 

Tel: 3753 1-15 H. 3 

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOWG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Batu

niye camü karşısında Namazgah 
caddesi N o. Z de kabııl eder. 

Telefon : KJ .Th"İK · 42l!:ı 
F> 3536 ! . ..-- ~-~ __ ,, 

=111111111111111111mıııııııııııııımııııııııııınııııııı:: 

~ Satılık E.v ~ - -§ Karşıyaka şimendifer istasyonu ar- § 
;: kasında 1730 numaralı sokakta 31 ;; 
§numaralı hane satılıktır. "! 
_ Görmek istiyenlerin meü.ür hane- '" 
:; ye pazarlık için İzmir Paket posta- : 
§ hanesinde şef Süleyman Karakopa- ~ 
: na mliracaatları rica olunur. : 
§! 8 10 12 (2379) § = 1111111111111111111111111111111111111111111111t11111111 ı ııı= 
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«MADAGASKAR>> DA MISIR SAVASLARI iKiNCi CEPHE iŞi JAPONLARLA HARP 
~~-*~~- -~~*·~~- -~~··~~- ~ 

l\1a ionda ın~itiz devrive çö.rçiiden he- yeni Gine-
lnnilizlere faaliyett her men ikinci cep- d J J Beden terhiyt'si mükellefiyeti 

- noktada de~ henin açılması e apon ar M f 
teslir-· oldu vam ediyo· istenecek durduruldu aari vekaletinin tet-
ingilizle..- *Japonlara Ağ~r Ameri:'"! ta.)ly~r~· İngiliz if~i. :_ongresi 2 n· Be.ş senelik ~arpte Cinli· kik ettirdiği esaslar 
yardım edildiği için 

1 
le~ı Tobruğa şıddetıs hır ci ce_plıe •:ı:nın tamamen ıer "'» mil)ion, JapÔnlar 

i~gaU qcnişlettilılerini lıııcum yaptıla:o, petroJ salaldyetlı malıamıara H2,~» milyon insan 
söyliyorıar.. 1 depolarında yangınlar bırakılmasını fıay?Jettiler .. 

Lonara. 11 (A.A) - B. Çörçil Ma· çılıardılar.. lıararlaştırdı.. Melburn, ı ı (A.A) - Tebliğ: 
~agaskarda .MajJnda lıınanının tc>liın Kahire, 1 1 (A.A) - Amerikan teb- Londra, 11 (AA) - İngilterede en Yeni Ginede şimal doğuda Oven 
oiduğunu ve Mosilada yapılan harekU- liği: Ağır Amerikan bombardıman tay- nıühim 26 harp endüstrisi fabrikasını Ştanlcy dağ silsilesinde düşmanın ileri 
tın tamamile muvaffak olduğunu Avam yueleri Tobruktaki askeri hedefleri tomsil eden 42 delege aralarında bir hareketi durduruLnuştur. Şiddetli sa· 
t:amarasında bild:rmiştir. sıddetle. bo~balamışlardır. Petrol depo· heyet seçm'şlerdir. Bu heyet Çörçili zi- vaşlar olmaktadır. iki ta rafın da kayıp· 

DlÔER İKİ YER DE ALINDI larında ınfılô.klar ve yangınlar çıkmış tır. yare! ederek dorhal kıtada ikinci bir !arı ağırdır. 
Londra, 11 (A.A) - İngiliz başvekili INGıLIZ TEBLiCI cephenin açıLnasını istiyecektir. Bomba uçakları dü~manı bombala-

Çürçil Madagaskar harekatı hakkındaki Kahire, 11 (A.A) -. Orta şark in- Londra, 11 (AA) - Ingiliz işçi kong· mıştır. 
beyanatında aşağıdaki tafsilaıı da veı·· giliz tebliği: 9-1 O eylül gecesi devriye- resinde ikinci cephe işinin salahiyetli Laede düşmanın keş if faaliyetleri ol-
mi<;tir: lerimizin faaliyeti devam etmiştir. Şi- makamlara bırakılnuısı hakkında bir muştur. 

• - Adanın batı sahillerinde anahtar mal kesiminde devriyelerimizi önl~me- karar sureti kabul edilmiştir. Kambera, 11 (A.A) - Avustralya 
kıymetinde bazı noktaları ele geçirmeğe ğe yeltenen düşman kıtaları hava kuv- Kabul edilen tl iğer bir karar suretin· başvekili Mister Kurtin mümessiller 
lırar vermiş bulunuyoruz. Majonda, vetlerimizin hücumuna uğramıştır. de de, İngiliz i.şç:Ierinln harbin sonuna meclisinde demiştir ki: 
Mornndava ve Mosiyeye karşı yaptığı· BıR VAPUR BATIRILDI ve nihai zafere kadar hükümetle birlik- •Müttefik komutanlar Yeni Gine du-
mız taarruzlarda bu üç sehir de zapte· 9-1 O eylül gecesi torpil uçaklarımız te çalışmaları kati surette kabul edil- rumunu istikrar ettirmek için plılnlar 
d!lnı.i stir. Diğer hareketler de tamam- Demenin şimalinde faaliyette buluna- miştir. hazırlamışlardır. En son haberlere göre 
]anmaktadır. Hava kuvvetlerimiz bu rak bir düşman gemisine tam isabet ---o--- Bu planların tatbik edild:ği anlaştlmak-
h Rreketlerde müh 'm rol oynamıslardır. • kaydetmişlerdir. Dün Deme açıklarında Amerifıada bir Jıadın tadır. • 

RESMI TEBLIC uçan bir ke,if uçağımız bu geminin bat- il Çungking, 11 (A.A) - Beı senelik 
Londra, 11 (A.A) _ Doğu Afrika makta olduğunu görmüştür. p Ot birliği daha harpte Çinlilerin kayıpları 6 milyon, Ja· 

ba,kumandanlı.~ı asağıdaki tebliği neş· Dün cenup kesiminde topçu faaliyeti hizmette.. ponların da 2,5 milyon lciıidir. 1941 
retmistir : Madagaskarda harekatta bu· olmuştur. Kum fırtanasının ıiddetinden Vaşington, 11 (A.A) - Harbiye Na- temmuzundan 1942 hazirana kadar olan 
lunan kıtalarımız dün sabah geniş ölçü- muharebe çevresinde düşman faaliyeti zırı B. Stimson yeni bir kadın pilot bir- müddet için 5580 muharebe oLnuı, düş 
de çıkartmalar yapmışlardır. Majonda- küçük oLnuştur. liğinin hizmete girdiğini bildirmiştir. man 5084 esir ve 177,000 yarali ve ölü 
mn mukavemeti derhal bertaraf edil- -·- -·- vermiştir. Dünyanın bu kısmındaki mu-

. · M d d hi b" k harebelerde her iki taraf ta pek az eıir 
mıştır. oran ava a ç ır mu avemeı Ik. J h Vı.lkı· Ku.:1u··se 1 görülmemiştir. Kıtalarımız Anbosire ı . apoa zır - u a mışlardır. Çinliler mühim miktarda 
üzerinden Mohahaya doğru ilerlemiş- harp levazımı silah elde etmişlerdir. •tt" A JAPON IDDIALARl 
lerdir. Diyego Suvarez ü"5ünden cenu· lısına havadan O'• ft rap Ve ba doğru harekat yapan kıtalarımız Am· ~ • Hangeo, 1 1 (A.A) - Orta Çindeki 
bajene doğru ilerlemişlerdir. Japon kuvvetleri tebliği: • b ti t Y h d• ı•d Çan Kay Çek !.uvvetleri tarafından 

B. ÇÖRÇİLİN BEYANATI 11 ısa e er e• a 11 ı ı er· yapılmakta olan yaz taarruzu yıkılmak 
Londra, 11 (A.A) - İngiliz başvekili üzeredir. Oç Çin alayı ağustos baılann-

Çörçil Avam kamarasındaki beyanatın- min olundu lerle konuştu da Şantung yakınlannda pusuya düşü-
da Madagaskarda Büyük Britanya kuv· 1 rülerek yok edilmiştir. 
vetlcri tarafından başlıyan hareketlere * * On dokuzuncu Çin tümeni de Kingi 
temas etmiştir. Çörçil Madagaskar sahi- Am_erilıa hülı.ü. meti ball· Filistindehi İngilı"z "ıı·· ... dağlarında perişan edilerek çekilmek zo. 
linde daha üç yerin az mukavemetle iş- oF K runda bırakılmıstı.r. 
gal edildiğini, kayıpların hafif olduğu- rıyesine murettebat sefı fıomiserine Yeni teşkil edilen dördüncü Çin or-
nu söylemiştir. Britany&lı ve cenup Af· arıyor.. misafir OfdU dusu ve orta Hopeide Çin çeteleri ağır 
ri_kalı kıtalar barekata iştirak etmi~ler· I Londra, 11 (A.A) _ Royter Ajansı- Kudüs, 11 (A.A) _ B. Ruzveltin kayıplara uğratılmıştır. Yine yeni teşkil 
dır. 1 nın Vaşington(&n aldığı bir habere gö•e şahsi mümessili B. Vandel Vilki bu sa- edilen on üçüncü Çin tümeni de şiddet· 

Bu münasebetle neŞ\'edilen bir de- Amerikan pike ve torpil uçakları 24 bah (dün sabah) buraya gelmiştir. Fi- li çarpışmalarda zayiata uğramııtır. 
meçle Britanya kıtalarının bu harekııta Ağustosta Salomon adaları denizinde !istin yüksek komiserinin misafiri ola- ___ , __ _ 
Madagaskardaki Fransız umwni valısi- 1 bir japon ağır zırhlı ile diğer bir harp caktır. Amerikan General konsolosu B. 
ııin hareket tarzı hasebiyle mecbur ol· gemisine bombalar isabet ettirmişler ve Pinkerton B. Vilki şerefine bir ziyafet 
dukları bildirilerek deniliyor ki: hasarlar yapmışlardır. · 1 Diyego Suvarcsin işgalinden sonra AMERtKAN BAHRlYESI vermıştir. Fi istin başkumandanı ziya-
mihvercilerin Madagaskar üslerinden ve MtJRE'ITEBJ,T ARIYOR fette hazır bulunmuştur. Vilki gazete-
ada sahilinden istifadesine mllni olmak Londra, 11 (A.A) _ Royter Ajansı- ~!ere b~adatı?da .orta şkark ~~yahatin-
maksadiyle Büyük Britanya kumandan- nın Pasifik denizinde bir Amerikan en ma a ı sıyası ve i tisaw şartları 
lığınca yapılan harekllta engeller çıka- zırhlısında bulunan muhabiri bildiri- tetkik ederek hükümetine malumat ver
r.Jmıyacağı bildirilmişti. Halbuki bu iş· yor: mek olduğunu söylemiştir. Vilki Arap 
galden beri Japon tayyarelerinin adanın Pasifik deni:.. hareketleri göstermiş- ve yahudi liderlerle görüşmüş, yakında 
dıı; kısmında keşif yapmalarına müsaa- tir ki Amerikan deniz kuvvetleri Par] Rusyaya gideceğini bildirıni,<tir. 
dı; edildiği gibi düşman denizaltılarının Harbur muharebesinden az müteessir -·----
yine bu sahillerden iaşeleri temin edil- olmll§tur. Hasara uğratılan gemiler pek İngilterede lıtiğıt için 
iniştir. çabuk tamir edilmiştir. Baş tarafı tama- yeni .,,ısıntılar ... 
İŞB!RL!(;! YAPARLARSA... miyle harap olan bir muhrip yeniden ta- Londra, 11 (A.A) _ lngilterede 
Loııdra, 11 (A.A) - Dün akşam Lon· mir edilerek denize indirilmiştir. japon- yakında kağıt hakkında yeni kmntılar 

drada bildirildiğine göre Vişi hükümeti- !ar, hücumlarını zırhlılara tevcih et
n'n tavrı karşısında Madagaskar mütte- mek!,. bir stratejı hatası yapmışlardır. 
fik başkumandanlığının muslihane bir Par! Harbur akınının çok vahim olan 
anlaşma teşebbüsünün gerçekleşmemesi ciheti insan kayıbıdır. Şimdi anlaşılıyor 
üzerine İngiliz hükümeti adada yeniden ki .ı\roerikan bahriyesinin karşılaştığı 
aı;keri hareketler~ karar vermiştir. Ma· mühim mesele y..ni yapılan harp gemi· 
dagaskar umumi valisinin Vişi hüküme· lerine mürettebat bulmaktır.> 
tinin talimatı dairesinde hareket ettiği -·----
öğrenilmiştir. İngiliz hükümeti adada - 1 d 
birleşik milletlerle dostça işbirliği yap- uqos avva a 
nıağa hazır bir idare kurulduğu gün 
müttefiklerle işbirliği yapan diğer Fran· kanlı mücade• 
6JZ müstemlekelerine gösterilen mali ve 
iktisadi kolaylıkları Madagaskara da teş- leler su•• ru•• p 
mile hazırdır. Bu takdirde Madagaskar· 
la birleşmiş milletler arasında ticaret 
münasebetleri tekrar başhyacağı gibi nı· dı·yor 
s:vil ve ac;kert memurlardan yeni hü· ~ 

yürürülğe girecektir. Hususi. ticari ve 
resmi muhaberelerde küçük olacak 
kullanılacak, fotoğrallar küçük olacak 
ve kutyon için kağıt kullanılmıyacağı 
g:bi oyun kllğıtlarının ebadı da belli bir 
haddi geçmiyecektir. ----·----Bul2'aristanda 
meclis ekseri
yet 2rubu 
toplandı 

küınetle çalıı;mağı kabul edenlerin maaş- * *---
farını ödemeği t.,giJiz hükümeti taahhüt Almanlar Belgrad hal .. ı· Mebusların bıı lıabı"l top· 
edecektir. İngiliz hüküıneti Madagaskar K 

üzerinde hiçbir emeli olmadığını ve ada- n~ ateş açmqlar, Yugos· lantıları tidet olmıyan 
nın Fransız toprağı olarak kalmakta de- lavlar da birçolı Alman Bıılgaristanda bu içti· 
vam ettiğini tasrıh etmektedir. · Ö 

FRANSADA rESlRLER vE ve ltalyan öldürdüler maa nem veriliyor .. 
SİNİRI..El!ME Moskova, 11 (A.A) - Sovyet haber- Sofya, 11 (A.A) - Hüküınetin da· 
Vişi, 11 (A.A) _ İngiliz kuvvetleri· !er bürosunun Yugoslavyadan aldığı ha- yandığı Sobranya ekseriyet grubu dün 

ııin Madagaskara çıktığı hakkındaki ha· berlere göre Sırp vatanseverleri Balko- saat 16.30 da başvekil B. Bağdan Filo-
ber burada derin bir tesir yapmıştır. lana şehrinde 400 İtalyan er ve subayı fun reisliğinde toplanmıştır. 

Resmi mahfiller, hüküınetin enerjik öldürmüşler, 4 tank yakmışlar ve bir Başvekil Bulgaristanın dahili ve ha· 
hareket edeceğini ve İngiliz iddialarını çok mühimmat elde etmişlerdir •. Diğer r:ci siyaseti hakkında izahat vermiş ve 
nddcdeceğini beklemektedirler. bir yerde bir tren durdurulmuş ve tren milletler arası durumunun da çok müsa-* . içinden çıkan 200 Alman öl\lürülmüş· it olduğunu, kabinede birlik bulundu-

Radyo ga<etesine göre Ingüizlerin tür. ğunu söylemiştir. 
llladagaskarın g.ı•·iye kalan kısımlarını BELGRAD HALKINA ATEŞ Bu toplantı üç gün •ürecektir .. Bun-
d;. işgal etmek üzere harekete geçmesi Londra, 11 (A.A) - Yugoslav mahlil- dan sonra mebuslar seçim dairelerini 
Paris basınını smırlendirmiştir. övr ad· lerinden öğren:ldiğine göre Diep baskı· gezmeğe çıkacaklardır. 
lı Faris ~azetesi. Fransız sömürgelerinin n;,ndan sonra İngiliz ordusuna teveccü· Bulgar siyasi mahfilleri bu toplantıya 
bırer birer işgal ed'lmesinin en sabırlı hünü alenen izhar etmek istiyen Bel- büyük b:r alllka gösteriyorlar. Çünkü 
Frnnsızlorı bile sinirlendirdiğini bildiri· grad halkına Alman kıtaları ateş etmiş· ~imdiye kadar . mebusların parlamento 
yor tir. Elliden fazla kimse ölmüş ve 200 ki- aışında bu şekılde toplanmalaYı Bulga-

•Tan • gazete,i müttefiklerin kendi şi yaralanmıştır. Ayni haberlere göre ristanda Adet değildi. 
hareketlerini dü~ünmedıklerini, Alman- Belgradda ayni gün iki bin kişi tevkif Sobranya içtimalarına 26 ilkteşrinde 
form Avrupada zaferler kazandığı ve ediLniştir. başlıyacaktır. 
J•ponların da Avustralyayı tehdit ettiği -·---- -·----bır sırada Çör~'ilin İngıEzlerin böyle ko- Roman yada va hu· 
!ay zaferle avutmak istediğini yazmak· • 
tndır __ 

0
__ dileriu başına 

B. Hitler, Mussolini el""' 1 ~ ... n er ... 
ıuta!arı kumandanını *---
h~.'ıı:J etti •. Bükreş. 11 (A.A) - D. N. B. BU. 

diriyor: 

Amt>rikuda pt>trol 
daha sarfiyatı 

kısalacak 
---*·---

Vaşington, 11 (A.A) - Rt- ·um· 
hur Ruzveltin te,kil ettiği hususi petrol 
komitesi dün bütün memlekette petro· 

W aklneye 
,,. erilirken 
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rııilli Şefimiz 
Ankaraya vardı 

Ankara, 11 (A.A) - Cümhurreisimiz 
Milli Şef İnönü bu akşam saat 22 de 
Ankaraya dönmüşler ve garda Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda 
Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Ankarada 
bulunan Vekiller C. H. P. umumi idare 
heyeti Azaları, mebuslar, Ankara valisi 
ve emniyet müdürü, Ankara merkez ko
mutanı ve d:ğer ıı.<keri ve mülk! erklln 
tarafından karşılanmışlardır. 

---o---
GENERAL PLATT 

Loııdra, 11 (A.A) - Salfilıiyetli İn
gi !iz kaynaklanndan bildirildiğine göre 
Madagaskar haı·eketlerini idareye gene
ral Platt memur edilmiştir. 

General Platt Habeşistan muharebe
lerinde kendisini göstenniştir. -•--'---
OOGU AFRiKA BAS KUMAN· 

DANLIGININ TEl3l 1GI 
Londra, 11 (A.A) - Doğu Afrika 

başkumandanlığı aşağıdaki tebliği neş
retmiştir : Perşembe sabahı kıtalanmız 
Madagaskarın batı salı.ilinde çok dağı
n:;k noktalara asker çıkarmıştır.. Asker 
çıkarılan bu yerler arasında şimalde 
Nossibe adası ile daha cenupta Majonka 
ve Morodava limanları da vardır. Nos
sibe kısa bir mukavemetten sonra sil
ratle elimize geçmiştir. Majonkada da 
mukavemet hafi olmuş ve bu mukave
met süralle kınidıktan sonra sivil ve 
askeri makamlar şehri teslim etmek üze
re tedbirler almışlardır. Cenupta Moro
davaya yapılan çıkarma hiç bir muka· 
vemetle karşılaşmamış ve kıtalarımız 
içerilere Ambositraya giden yol üzerin
de Mahaneye doğru ilerlemeğe devam 
etmişlerd'r. Bu çıkartmalar yapılırken 
başka kollarımız cenuba doğru işgal al
tında bulunan Diyego Suvarez bölgesi 
;,!ikametinde ilerlemiştir. Dün alman 
son raporlara göıc bu kollar batı sahi
lınde Ambanjaya doğru devamlı olarak 
ilerliyorlar ___ , __ _ 

INlilLIZ H ~ VA TESL'Gl 
Londra, 11 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği : Dün gece kuvvetli bir bom
ba teşküimiz Düsseldorf sanayi şehrine 
ve batı Almanyadaki başka hedeflere 
şıddetli bir hücu.n yapmıştır. Av tay
yarelerimiz düşman i,gali altındaki t.op
r.:.klarda taarruz! devriye harekatı yap
mışlardır Bu harekat esnasmda bir dü.ş. 
ır.an uçağı dü;;ürülınüştür. 39 bomba 
uçağımız üslerine dönmemiştir. 

Borlin . 11 (AA) - Führer yanında 
S S. k:t aları umum komutanı olduğu 
lı oddc İtalyan Mussolini kıtaları kuman
c!anı gencrtıl Civaniyi umumi karargA
hmda. kabul etoı' ştir. Alman devlet şe· 
1 n:n lt<ılyan heyetiyle yaptığı görüşme 

Rumen demiryollarında yapılan umu
mi tahditler arasında yahudiler için sey
rü sefer tahdidi arttırılmıştır. Sehayat 
edecek yahudiler 1000 ley bir depozito 
vereceklerdir. Bu tahditl•re riayet et
meyen yahudiler Dinyeper ok•ind, O< 

lün yeni kısıntılara tabi olmasını ve si- -------------

ın•lleti nnğliyon silah arkadaşlığı çer
if"inde olmustur. kampa gönderileceklerdir. 

villerin otomobil kullanmasında büyük 
ahditler yapılmnsını teklif etm:ştir. 

Komite reisi Ruzvelte gönderdiği rapor· 
da Ameriknda petrol meselesinin halli 
~m başka çare olmadığını ve rahatsızlık 

iie mağlubiyet ar"sında b'r tercih yap
mak icap ettiğini söylemiştir. Reis Ruz
vclt bu hususta gerekli hazırlıklar yapı
lır yapılmaz tekliflerin tatbik 'ahasına 
ı~onacağlnı bHdirm:ştir. 

_____ , _____ _ 
MülıellefiJJet işle;oini bu giinlıü vaziyetle yerle· 

rinde tetlıilı için müfettişler gönderildi .. 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Beden ter- alllka derecelerini, beden terbiyesi ha· 

biyesi mükellefiyeti işinin iyi bir esasa reketlerinin senenin muhtelif mevsim
bağlanması için maarif vekaletince tet- !erinde açık veya kapalı nerelerde ya
lciklerc devam ediliyor. pıldığını ve bu faaliyetler için ne kadar 

Vekalet, bu mükellefiyetlerin muhte- para sarfedüdiğini tetkik etmektedir. 
lif vilayetlerde hangi tarihlerden itiba- Mükellefiyet işinin bugünkü halini 
ren tatbik edildiğini ve edileceğini ka- yerlerinde tetkik için merkezden müfet
yıtlı mükelleflerin sayısını, mükelleflere tişler gönderilmiştir. Bu husustaki ra
beden terbiyesini kimlerin yaptırdığını, porlar ay sonuna kadar vekalete verile
yaptıranların mesleklerini ve sporla eektir. 

Zeytinyağı ve sabun aza. 
fiyatları kaldırıldı 

A 

mı 
-----------

Ankara, 11 (A.A) - Ticaret vek~le- tinaden tesbit edilm~ olan mahalli azli. 
tinden tebliğ edilmiştir: mi satış fiyatları 12 Eylfil 1942 tarihin-
Zeytinyağı ve sabuna vekaletçe les- den itibaren kaldırılnnştır 

bit edilen esas fiyatlarla bu fiyatlara is- • 

lsviçre ticaret heyeti Aokaraya geliyor 

Ankara, 11 (Yeni Asır) - İsveçle geçenlerde imzalana nticaret mukavele
sindeki aksak noktalar üzerinde görüş . mek üzere bir İsviçre ticaret heyeti ya
kında Ankaraya gelecektir. 

'f ürkiye · Bulgaristan ticareti 

Bir Bulgar ticaret he
yeti Istanbula geldi 

Karşılılılı ithalat ve ihracatın artırılma&• için im· 
-,,anıar ve esas ıar arıyct:alı-. 

İstanbul, 1 1 (Yeni Asır} - Bulgar 
ticaret nezareti müdürlerinden B. Simo
nofun relaliği alt1nda bulunan bir Bula:ar 
ticaret heyeti ıehrimize gelmiıtir. Hey
et, Türldye ile Bulgaristan arasında kar
•ılıklı olarak mal ithal ve ihracını kolay
laıhraca.k imkB.n ve esaslar arayacaktır. 

SOFY ADA TiCARET 
ATEŞELICI KURULDU 
Ankara, 11 (A.A) Aldığımız 

malG.mata göre Bulgariıtanla. doğrudan 
doğruya ithali.t ve ihracat ticaretimizin. 

gerek bu memleketten geçen tranıit ti• 
caretimizin inkitafı dolayısiyle Sofyada 
bir ticaret ataşelliii ihdaeına ]U,z.um h.i.a
sedilmi9tir. iktisat vekaleti ulr.i daire 
müdürlerinden Adil Başar bu ataıelliğe 
tayin edilmiştir. Atall'llik iki memleket 
arasında mal mübadelelerinin inkiphna 
ve diğer memleketlerden gelip le Bul
gar hudut ve limanlanııda beltliyen 
memleketimize ait e§Yanın bir an evvel 
aevlcini temine çalıpcak.tır. 

Hususi kooperatifler sıkı bir 
teftişe tabi tutulacak 

~----------
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Ticaret ka

nununa göre kurulan kooperatiflere 
bahşedilen bazı hak ve menfaatlerden 
faydalanmak üzere son bir iki sene için
de muhtelif çalışma mevzuları üzerinde 

Ziraat vekilinin 

tertip edilen hususi kooperatifler esulı 
ve sürekli bir tefti§e Ubi tutulacak ve 
ticaret vekAleti bu teftişlerden sonra 
icap eden tedbirleri alacaktır. 

yaptığı tetkikler 

Ankara, 11 (Yeni Asır) - Eskişehir-, Adapazarı pulluk fabrikasını ve diğer 
de tetkiklerde bulunan ziraat vekili B. ziraat yerlerini ve köy enstitüsünü gez
Raşit Hatipoğlu tavuk ısl8h istasyonu, miştir. 

Istanbulda sağnak halin
de yağmur yağıyor 
~-~---~--~,----~-----

Çıılıur yerleri su bastı .• Telefonlar bozuldu 
tstnbul, 11 (Yeni Asır) - !ki günden! tanbulun çukur yerlerini sular ba.!mış

beri şehrimize sağnak halinde yağmur tır. Şehrimiz banliyolarından bazıların
yağmaktadır. Bugiin (dün) öğleye doğ- da telefo_n hatlar~ bozulmuştur. Bunlar 
ru yağmurun yağışı şiddetlen'll.İş, Is- tamir edılmektedir. 

....,., .., . • · ...,., ,,.. ,y-...., ,r..;;:.. 'r ,.,,,. • ,,_.,. , ~ 

inran Anlıaraya yeni 
elçi tayin etti •.• 
A.;kara, 1 1 (A.A) - lranın Ankara 

c:çiliğine şimdiki başvekilin kardeşi Ru
suhüddcvle tayin edilmiştir. 

Yeni elçi bugünlerde Anka raya gele
cektir. 

RUSYA · JAPONYA 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

TOPLANAN JAPON 
KUVVETLER! 
Çung King, 11 (A.A) - Unayted 

Pres: ı 
Sibiryaya karşı toplanan japon kuv-

vetleri 75 tümene varmıştır. 
MANÇUR!DE MECBUR! 
AEK.ERLtK 
Çin gazetelerine göre japonlar Man

çuride umumi askerlik usulünü tatbik 
ederek 18 . 40 yaşındaki Mançurilileri 
silah altına alinağa karar vermiştir. 

RUSY ADA HABER YOK 
Kuibi~ef, 11 (A.A) - Royter muha· 

biri bildiriyor: Çung King haberleri ja· 

oııuııarda yapılan 
Deği$ifılitdere dair 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Okul idare· 

!erinin öğretmenler arasında yapılan de
ğişikliklere veya yeniden tayin edilen 
öğretmenlere dair olan listelerini veka
let seferberlik müdürlüğüne vaktinde 
bildirmeleri alakadarlara emir edilmiş
tir. 

Dut ağacından 
iplifı ~ılıarıldı .. 

Sofya, 11 (A.A) - Devlet !Aboratu
varı aylarca süren araştırmalardan son· 
ra dut ağacından iplik çıkarmağa mu
vaffak olmuşlardır. Pamuk ipliğinden 
çok daha dayanıklı ve yumuşaklıkta ke
ten ipl'ğine eşit olan bu iplik boyanma
ğa ve dokunmağa çok elverişlidir. Bul
gar hükümeti bu ipliğin işlenmesi ve 
satışı için şimdiden bir inhisar kurma .. 
ğı düşünmektedir. 

porıların Sovyetlere muhtemel bir olti· 
metomdan bahsediyorsa da burada bu· 
nu gösterecek hi~ bir haber yoktur. 


