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tlln mllnderecatmdan mes·uııyet kabul edilmez... Cümhuriyetin ue Cümhuriyet eset'lerinita be1cçiai acıbahlan çr.ka? aivcul ga.zetedW. YENt ASIR Matbaasında basılmıştır_ 
:1 

Dün iki vagon şeker daha getirildi 

Z ytinyağı ve sabun fiyat
ları yükselmeğe başladı 

R1U11ada anzalı topraklarda geçen bir harp sahnesi 

Ruslara göre son vaziyet 

Novorosisk tah
liye o u du 

___ * __ _ 
Belediyeler hubu
bat ala bnflcek leı· 

-*
Memlelıetimizde anlla,. 
teşJıilatJ ve efımelı falJ

PilıaJCll'ı lıllf'ulacafı •• 
'J'ofaaınlulı Uatlyacı şim· 

diden düsünülecefı 
Zeytin yağı ve sabun sat!§lannın fi

yat bakımından serbest bırakılması üze
rine fiyatlar yükselmiştir. Dün büyük 
mikdarda zeytinyağı satış1an olmuştur. 
Bilhassa tstanbuldan sipariş fazladır. 

Amerika Ba.hriye NtıZın B. KftOks 

O~NIZLEROE HARP __ ___.* __ _ 

Atlan tik 
harbi şiddet 
le sürüyor -·Hollanda aplılCll'lllda 

Tedhiş 
Politikası 

___ * __ _ 
"Stalin~rad,, da hü
cumlar püskürtüldü 

-*
Moslıoua · fıeslnderlnden 

Belediye riyaseti, iaşe bürosu me
murlarına verdiği emirde zeytin yakı 
ve sabun satışlarında ihtikir sayılacak 
harekete cür'et edenlerin şiddetle taki
bini bildirmiştir. Zeytin yağı ve sabun 
fiyatlarını belediye zabıtasiyle emniyet 
mUdilrlUğU teşkililtı da sıkı sıkıya kont
rol edecektir. Tesbit edilecek ihtiklr 
mevzuları hemen millt korunma mahke
mesine verilecektir. 

* 
cVifi> nin Madaqas1carda ki u mumi v alisiyle okeri 

Kumandanı bfr tören enaaında 

lıllçölı ,,.,. ÇCll'PlflllCI olda 
8. KnoJıs Atlantllı 

saJalllePlnl gezecelı .. Zeytin yağı ve sabun aziml fiyatları
nın neden katdınldığma gelince bunun 
bazı sebepleri vardır. Piyasaya çıkanl
mıyan bazı zeytin yağı partilerinin bun
dan sonra piyasaya arzedileceği zanne
dilmektedir. 

lngilizler Madagaskar içerilerinde 
Ottava, 12 (A.A) - Kanada bahriye 

nazırlıtmm bir demecine göre Atlantik 
muharebesi olanca §iddetiyle devam et• 
mektedir. Bu sürekli savaşlar hakkında 
fazla iyimserliğe kapılmamak lhımdır. ---*---

Jtlendelıetln ltazar, 
enadyeı De .......,,nl 
lıOl'llyCICalı en 
lı1111Vetll .,..., ...... 

IJIPlnde llüyülı ,,,,. lıasa
IHI elf'afrnda "8'PlfınG 
IHll' • Kaflıasta flaıtllln 
flddefl son haddinde .. 

SEKER GET1RtLDt 
Yapılan teşebbüsler neticesinde Uşak 

şeker fabrikasının tzmire gönderdiği iki 
vagon toz şeker dün akşam gelmiştir. 
Bu şekerler yarından itibaren şehrin 
bütün bakkallarında satıp. çıkanlacak
t:ar. Şekerler halka 99)'8Dell ....nleaeJı: ,,. 

••Vlşl,, hl~ bir ıed
blr almıyaeak HOLLANDA AÇIKLARINDA 

HARP 
Londra, 12 (A.A) - Bahriye nazır

lığının tebliğine göre Hollanda açıltla
nnda hilllayeli Mihver kafilesine karp 

'Sonu Sahfft. 2 Sütun 7 del 

Moslı:.ova, 12 (AA) - Gece yanaı 
nqrolunan Sovyet tebliği: Rus lutalan 
~ muharebelerden eonra Ncnor~ 
ki tahllye etmltlerdlr. 

& ................ , ..................... .. 
BAK'D OCAKOOUJ (Sonu Sahife 4. SUtun 3 te) nııJacalını dyledL. 

Buıün bütün vatandaşlarm kafalarmı 
JDeKu1 eden en miihim mesele fiyat 
ytlkselişleri karşısında paramwıı iştira 
bbiliyetinin ıaifa uframası ve bundan 
41oğan ceçim IOlluiudur. 

Menemende avukat Kemal Oskay ar
bdqmmclan bir mektup aldım.. Bun· 
Ü yabm halkın hayat ve sıhhati üze
rinde delil, devletin emniyeti ile bile is
tihza edereeaine hareket eden vmrwı
~ bqa .... ptdetli davramJması 
•e bu humstakl mevmat:mmm şiddet-

(Sonu Sahife 3. Sütun 3 te) 

8. VILKI BAGDATTA 
---·*---

Mihver havada 
ve denizlerde 
iciz kalacak 

incir • üzünı piyasası neden açılmıyor? 
. ------- --

Tlearet Vekili 
Izmlre Celeeeli: 

lendirilmeal hakkındaki neşriyatmm * 
•uhik ıöriilmelde, yabm cezai hüldim- a. YIJJıl yenı ,,.~,,.. fngllteıeeye ue A,,,.,,,,JHIYa büm satııacalı.. 
=::..._ ~ ~:."= da fdBa•a olGPalı ftcaHı uelılll yeni SelJafaatlnde Antalya· •1e .... -.. edllecek 1aşe maddeleri- llöyle declL ya lıadOP gldecelı-
:m~ -=ham belediyeler Londra, 12 (AA) - Reis Ruzveltin Aııkaradan a)dıprnz malQmata göre. sinde İzmire geleceti ve yakın bir ihti-
ncılanıı _:b.- llmeal ve kunda- hususi mümessili B. Vandel Vilki Fi1ia- Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz yurt maile UzUm ve incir piyaaalarınm açılış 
llUaSI ve bu surede~=~k. tutul- tinden Bağdada muvasalet etmiştir. içinde bir tetkik aeyahatine çıkmakta- törenine riyaset edeceği bildirilmekte-
lann h lk de let eliyı: ~pu~- B. vtLKt BEYRUTTA İKEN dır. Ticaret vek.ilmin seyahati Antalya- dir. 
lif 1 a ~ta~ iık bu:. b b tek- Beyrut, 12 (A.A) - Mister Vandel ya kadar uzıyacak, yurdun iaşe mevzu- PİYASALAR NEDEN AÇILMADI? 
ite 0 ~~ 1 : cazi u ~~': Villd gazetecilere demiştir ki: lan ehemm!yetle tetkik edilecektir. Uziim ve incir piyasalarının neden 
Fa':a~r ta~bi~; :::. kon:ld:iu za~ (Sona Sahife Z, Stltun 1 de) Dr. Behçet Uzun bu arada bu ayın 22 (Sema Sahife 3, Sütun 1 de) 

man umulmadık miişldilAt ve suiisthna
lit ile karşı klll'Şly• gelinir. 

Devlet müclahalesi ile bayatın tanzimi 
işi harbin ilk senelerinde tecrübe edil
miştir. El konına kararlarından, kuru· 
lan birlikler vasıtaaiyle iaşe maddele~: 
nin veya sair ihtiyaçların halka tevzn 
keyfıyetinden maalesef müsbet bir ne

Almanlara göre cephelerde durum 
~-----------------------41ııww·•--------------------

tice ahiıamamıştu. 
N ov o r o sis k alındı, Stalin-

Bilikis el konmalar, fiyatları sert ka
rarlarla sabit tutma tecrübeleri halkı· 
llllza ıstıraplar tahmil eylemekten baş
b bir fayda vermemiştir. Bunun sebebi 
&le bir ~ok defalar bu siitunlarda izah 

grad harpleri çok çetin 
olunmuştur. • 

~;!~~:vı~~~::r;;~nv;!1:i~tÜı- Stalin,ı;rad V(A di~er yerlerde Rus büeıım1arı püskürtüldü 
&alata el koymak ve bunlan adilane bir Berlin, 12 (A.A) - Alman piyade 
ıekilde halka tem eylemek kudretine birlikleri dün Novorosiskte son kıyı is
sahip olabilse harp ekonomisi için en tihk8mlarını da zaptederek altı sahil 
isabetli yol müdahale politikasıdır de- müdafaa topunu ele geçirmiştir. 
nebilir. Terek kesiminde Alman kıtaları Rus 

Maalesef böyle olmıyor. Memleketi- müdafaa hattını yarmışlar ve Rus kıta
mizin hususi vaziyetleri böyle bütün larını daha gerilere püskUrtmilşlerdir. 
Türkiyeye şimil geniş bir teşkilit vü- ALMAN TEBLlô-t 
cuda getirmeğe müsait bulunmıyor. • • Berlin, 12 (A.A) - Alman i'ebliği: 

A~ı bir hakikat olmakla beraber ıti- Novorosiskin cenubunda piyade kıtala
raf etmek mecburiyetindeyiz ki hüldi· nmız çetin muharebelerden sonra son 
81et Türkiye istihsalitmın tamammm kıyı istihklmlarını da zaptetmişlerdir. 

<Sona Sahife Z. Sütun 6 da) Terek kesiminde Rus mevzilerinin karşı 
-------------- koyma bataryaları tahrip edilmiştir. 

STALtNGRADDA 

Dünkü maç
ların neticeleri 

Stalingradda tahkimli tesisler ele ge
çirdik. Muharebeler devam ediyor. Düş
manın şaşırtma hUcumlan pilskilrtilldü. 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın ikmal 
yollarına yeniden hücum etmi§lerdir. 
Stalingrad ve tehrin §imalindeki uçak 

Altmordu BeşlkUıp t _ .f mai16p meydanı gece bombardıman edibniştir. 
oWa.. Göstepe - GençJerbirliii 1 • 1 RJJEVDE 
berabere kalcldar. Rijevin doğu cenubunda düşmanın 

M8(ID tafsilitı ve bqüakü Gözle- milhim kuvvetlerle hücumu kıtaı.rımı-
pe • lleıtiktaş ~ haklrı...ı... mı inatçı mukavemeti karşısında akim 
ki tahminler 2 inci sahifemizde.. kalmıftır. 

GmiöCIOiiliaGöôliOGOiMİÖÖmcm•I (Sonu s.bife 3, Sütun Z de) 
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Londra, 12 (A.A) - Madagaskar ha· 
reltetleri hakkında şu tafsiJ.At veriliyor: 
Perşembe günü Madagaskarın batı _. 
hilinde birkaç yere çıkan İngiliz kuv
vetleri epey içerilere girmişlerdir.. Ma
jonkadan ilerliyen bir kol burasını ada
nın merkezi olan Tananarive bağlıyan 
yegme yolda ve Majonkadan takriben 
200 kilometre mesafede Bettivoga nehri 
üzerindeki bilyiik köprüye varmıştır. 

Diyego Suvarezden cenuba doğru ba· 
tı kıyısını takip eden müfreze Alpanza
ya 30 kilometre kadar yanaşmap mu
vaffak olmuştur. Devriye kollan bir 
noktada makineli tilfenk ateıfyle karp-
1ı"1"P8 da zayiat vermemi§lerdir. Batı 
sahilinde bu üç noktadan başka §İmal 
doğu sahilinde Vuakan müdahalesiz~ 
gal edilmiştir. Bazı noktalarda habersiz 
bulunan Vişi Fransız makamları gafil 
av lanmı§laı'dır. 

( Sahife t, Siitun 1 de ) 

Hava akın lan 

BtR SEYAHAT 
- --·-

Amerika sefiri tay· 
yare ile Vaşingto
na gidip dönecek 

SeflP, Amerllıa ..,.,.._ 
dye nasırlyle ,,....,...,,_ 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Anka

radaki Birleıik Amerika büyük el
çisinin ay sonunda tayyare ile Va
şingtona gideceği ve hariciye nazırı 
B. Kordel Hulle görüştükten 80Dl'a 

tekrar Anka.raya döneceği bildiril
mektedir. 

amansızlaşıyor 

DOseldrola Goo 
bin bomba atildı 
AlrnanlGP da İngiliz alımının flddetlnl dyllyor_ 

Londra, 12 (AA) - İngiliz uçak-------------. 
lan Düseld.rof bombardımanında 600 ~Hı:ı iS 
binden fazla yangın ve tahrip bombuı ~~~/.A 
almlflardır. Çıkan yangınlar 150 kı1o-
metre meaafeden görülüyordu. ilk hü- SON DAKJKA 
cum eden tayyare dalgaları uçak savar 

1 d hl 
•••••••••••• 

bataryalarının ateşiyle karşı an ığı a -
de son gelen dlgalar bu ateşe maruz ol
mamışlardır. Bütün hava müdafaa mev
ı.iler;nin tahrip edildiği neticesi çıkarıl
maktadır. • Londra radyosu Almanlarııf da Düsel-
drof akınının ıiddetini kabul ettiklerini 
bildiriyor. Bu akında esaa çelik ve ma· 
kine fabrikalan büyük hasara uğramıt
lardır. 

Ayni radyoya göre Ma.kova haber
leri 9 eylülde Budapeşteye yapılan akın
da benzin depolannda. taıfiyehaneler
de, kıılalarda yangınlar çıkanldığını 
bildirmektedir. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tehliii: 
lngilterenin cenup ve cenup doğu lu

yılarında uçaklanmız ağır çapta bomba
larla sanayi tesislerine ve münakale J.at
larına tam isabetler kaydetmitferdir. 

Bah inal bölgesi kıyılannda iki lncl
liz uc.ai{ı dii~ürülmfittür. 

Berlin, 12 (A.A) - tngi)terenin ce
nup kıyılarında Borsav limanı bomba
lanmış ve bir az 901l1'8 hafif savaş uçak
larımız tngiltereniıı cenup bölgesinde 
bir demiryoluna hilcum etmi§, demir 
raylar parçalanmış w büyiilt hasarlar 
vukua getlrlbniştlr. 

Rvslar Volk
holfta muvaffa
kıyet kazandı 

---·*---
Lonclra, 12 (A.A) - Moskova ndyo

sunun bildirdiiine pre Ruslar Volkhof. 
ta Almanlann şiddetli mukavemederinl 
kınnaia muvaffak olmuşlar ve .Alma 
hatlarma derinliğine nllfm ederek bir 
~· meak6n ,.er1er1 aJmqlanlır. Ahnan
lar .P bJ'Qtlara ufnıtdnufbr. 

* Kudüs radyosundan : Ruslar Lenin
grad cephesinde Leningradın 280 kilo
metre cenubunda Volkhofta ansızın te
cavüze geçerek Almanları ilk hat mev
zilerinden ~ıkard~klarını ve ildncl hatta 
çe1ı:ilmele mecbur ettiklerini 'bildiriyor• 
lar. 



lktısat Vekaletinin yeoı bir tebliği' 

Her nevi yapağılara ve 
yünlere el konuldu 

Bunlar 10 gün içinde beyanname iJe bildirilecelı 
11e hülıiimetçe alınacalı- • Fabrilıala,.ın vaz!•:e1i 

.Ankara, 12 (A.A) - İktisat vekale- mucibince el ·~onan yapagılar ve yün
ti:aden tebliğ edilmiştir: 1 - Milli ko- !erin sahipleri aş;;f:ıdaki muameleye la
:ıuama kanunu hükümlerine müsteniden bi bulunacaklardır: 
U/Eylill/1942 tarihinden itibaren bilu- 1 -. Beyanname .sahibi m.üstah~il ve
.... hiikikl ve hükmi şahısların elin- ya tacır olmayan bır şahıs ıse adını ve 
deki her nevi yapağı ve yünlere el kon- soy adını, nıesleğoni ve ikanıetg.5.hını sa· 
muştur. rih olarak ?il?-irecektir. . , 

2 - Saf ve yarım kan merinos, düz 2 - Tacır ıse adını, soy adını, tıcarı 
ve kıvırcık kuzu yünleri bu el konmaya unvanını, ticaretinin nevini, ticaret evi
dahildir. nin açık adresin;, elinde bulunan yapağı 

3 - BilUınurn hAk.iki ve hükmi şahıs· ve yünler:n neviııi, cinsini ve mikdarını 
lar ne s•fatla olursa olsun ellerindeki bildirecektir. 
yapağı ve yünleri 12/Eylill/1942 den 3 - Beyannameyi veren şahsın mal 
iübaren on gün zarfında bir beyanname sahibi, mürtehin ve yediemin gibi sı
ile en yakın ziraat bankası şube veya falları bildirilecektir. 
Ajan.sına bildirmeğe mecburdurlar. Zi- 4 - Malın bulunduğu yerlerin köy. 
raat bankası şubesi veya Ajansı bulun- kasaba. sehirde cadde ve sokakları nu
mayan yerlerde beyannameler kayma- mara ilibariyle açık ol~rak bildirilecek-
kamLğa verilecektir. tir. 

4 - Yapağı ve yün sahipleri tarafın- 5 - Beyana tabi tutulan malın la-
dan doldurulan beyannameler kayma- maını veya bir kısmı bu karardan evvel 
kamlarla ziraat bankası şube ve Ajans- bır takun bağlantılarla elden çıkınıssa 
ları tarafından doğrudan doğruya Anka- bunların hangi sanayi müesseselerine 
rada !smet paşa caddesi 15 numarada satılmış buluııoluğu bağlantıyı gösteren 
Sümer bank ve dokuma fabrikaları mü- vesikalarla bildirilecektir. 
essesesine gönderilecektir. Nihayet beyannamede yazılanların 

5 _ El konan yapağı ve yünlerin mu- hakikate uygun bulundu~u tasrih odile
bayaasına ve iktisat vek8leti tarafından ceklir. 
tı>yin edilen esaslar dahilinde tevziine Bu karar gereğince beyan edilen mal
Sümer bank memur edilmiştir. Bunların !arın satın alınması ve dağıtılması Sü
be<leli ticaret vekaleti tarafından mer banlta verildiği cihetle hükümetçe 
23/Nisan ve 7 /Mayıs/1942 tarihlerinde el konan yapağı ve yünlerin satılması 
ilan edilen azami fiyatlar üzerinden, bll yasak olduğu malumdur. Ancak Van, 
banka tarafından, teslimi müteakip öde- Ağrı, Kars ve Erzurumda beyannamele
necektir. rin verildiği tarihten itibaren bir ay 

6 - El konulan yapağı ve yünler hü- zarfında, diğer yerlerde bir buçuk ay 
kümete satılmış sayılır. 12/Eylill/1942 içinde malların satın alındığı Sümer 
den itibaren bunların bıışkalarına satıl- bank tarafından yazılı olarak mal sa
ması bu husustaki koordinasyon kararı biplerine bildirilmezse sahipleri malla
hükümleri dairesinde yasaktır. rını istedikleri şekilde kullanmakta ser-

7 - Yün ipliği tesisatı olan fabrika- best olacaklardır. Beyannamedeki mal
lar çalıştırmalarını durdurmayup mev- !ar hakkında Sümer bankın isledi~i her 
cut yün ve yapağılarını işlemeğe devam nevi tafsi!Atı ve vesikaları vermeğe be
edeceklerdir. Ancak satın alındığı Sü- ~·anname sahioleri mecburdur.. Sü:ner 
mer bankça bildirilen mallar işlenmiye- bankça satın alınan yapağılar borsa res
cektlr. mine tabi değildir. Önümüz kıştır. Hü-

8 - Beyanname vermeğe .mecbur küınetin el koyduğu bu yapağılar fobrl
olanlar en yakın ziraat bankası şube ve kalarda işlenecek ve sınırlarımızı bok
Ajanslariyle valilik ve kaymakamlıkla- leyen kahraman Türk as!<erlerine elbi
ra müracaat ederek bu husustaki koor- se ve kapot olacaktır. Bu sebeple elle
d\ııasyon karannı okumalı ve gerekli rinde yapağı ve yün bulunanların be
izahatı almalıdırlar. yannamelerin~ vakit p:ec::rıneden ve tam 

NOT: 
bir doğrulukla vermeleri aynı zamanda 
bir vatan borcu olduğundan süphe edi· 

386 numaralı koordinasyon kararı lemez. 

B. VILKI BAGDATTA 
{Baştarah 1 inci Sahifede) 

• - Şimdi Amerikada ayda beş bin 
uçak yaptlmaktadır. Bunların yüzde 60 
şı av uçağıdır. Bu mikdar bütün mih
ver imalatından fazladır.• 

VAPUR KAYIPLARI VE İNŞAAT 
Vapur kayıplarından bahseden Van

del Vilki müttefiklerin aylık taşıt ka
yıpları 500 bin tonilll.to olduğunu, fakat 
yalnız AmerikadD. ayda 600 bin tonila
toluk vapur yapıldığını ve bu mikdann 
yakında bir milyon tonilatoyu bulacağı
nı, buna mukabil gemi kayıplarının aza
lacağını c;övlemiştir. 

B.IR KARŞIYAKALIYA DAiR AS
KERLtK DA1RESt EMRt 

lzmir Askerlik şubesinden: 

DEN iZ LERDE HARP 
l 11aı;ıarah 1 inci Sahifede> 

yapılan taarruzda bir deniz harbi ol
muştur. Bir Alınan sarnıç gemisi ile bü
yük bir tayyare da.fi gemisi batırılmış, 
altı torpitobot hasara uğratılmıştır. 

Bir İngiliz gambotu kaybedilmi~tir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 12 {A.A) - Alman tebliği: 
11 Eylill gecesi Alman ve İngiliz hü

cumbotları arasında bir muharebe ol
muştur. İngiliz gemilerinden birisi ba
tırılmış, öteki gemiler geri dönmü~ler· 
dir. Bunlar da isabet alarak fıasara uğ
ranıışlardır. 

B. KNOKS ATLANTlK 
üSLER!Nt GEZECEK 
Vaşington, 12 (A.A) - Amerika bah

riye nazırı Albay Knoks gelecek ay için
de Brezilyayı ve diğer cenubi Amerika 
memleketlerini ziyaret edeceğini, bu zi. 
yarette Atlantik sahillerindeki üsleri 
gözden geçireceğini söylemiştir. 

Seçim defterleri 
varın akşam 

indiriliyor ___ * __ _ 
ıo iJlı te,rinde belediye 
seçimıe,.inin neticesi 
anıa,ılmış olacalı •• 

Belediye seçir.lı faaliyeti devam eyle
n.ektedir. Beledıye daireler:ne ve muh
telif yerlere asılan seçim defterleri ya
rın ak!-!am indirilecektir. Bu hafta için
de merkez ıntihap encümenine yanlış 
yazılan ad ve adreslerden dolayı bazı 
müracaatlar yapılmış ve bunlar tash:h 
edilmişti:-. 

Bu ayın 17 sinde intıhap forınalitele
!0i ta~_ıamlan ını.;; olacak ve mahkemeye 
y~pılan itirazlar karara bağlanacaktır. 
Ayın 26 siyle -..ıtuzu arasında reylerin 
kullanılması icin belediye şubelerinde 
ve mahallelerde hazırlıklar yapılacaktır 

1 ilktesr"nde başlıyacak olan reylerin 
kullanılma" 8 ilk teşrin ak,;amı nihayet 
bulacak. 9 ilkte~rin ak"?amı secinıin ne
ticesi yapılacak tasnif neticesinde anla
sılarak ilan edik-cekl'r. 

1 ikincitesrin günü de belediye mec
li!'i toplanarak belediye reisini \'C riya
~et divanını iC-Çecekfr. -----·----Mal ithalı 1cın 'l'ica. .. 

•• rı·t \' f'kalt>ti nı· mu-
raca at t"d ı im İ VPCt>k ___ * __ _ 
GeçenlerdP ticaret vekaleti tarafın

dan neşredi!Pn bir sirkülerle Amerika 
ve 1ngillereden getirilecek ithalat eşya
sının sipariş edilirken zaruri ihtiyaç 
maddeleri olmasına itina gösterilmesi 
i"?aret edilnıi5 ve Ankarada bu sipari~· 
leri kontrol edC>cek bir merkez sipariş 
büro~u kurulnıuştur. 

Bu defa ticaret vekaletinden gelen bir 
yazıda. Aınerika ve lngiltereden getiri
lecek ithalat eşyasının ithalatçı birlik
leri kanal:yle, bu hususta ticaret vekii
letine değil, ithalat birliklerine müracaaı 
edilınesi ve birliklerce siparişlerin kont· 
rol edilmesi kararlaştırıldığı bildiril
mistir. 

Birlikler ~iparişler arasında memle
kete getirilıneınesi icap eden nıallara 
rastlıyacak olurlarsa bu siparişleri ge
riye aldıracaklardır -----·-----K tı.Ttt.RPARKI 
7-İY ~RET F.JJ,JgH1_."'R 
Evvelki gece Kültlirparkı 7500 kişi 

ziyaret eylcmi~lir. Bu mevsimde Kül
türparkı ziyaret edenlerin sayısı 360 bin 
kişiyi bulınuştur. -·-----RAM AZA H 

/'- '-'~ V."" ;'\:~.ERt 
Ramazanın dünkü ilk günü çar!jılarda 

göze çarpacak kadar lıariz alış verişler 
olınuslur. Bilhassa yağ, peynir, bal. kah
ve gibi ~ıda maddC'.:,i satan yerlerde alış 
veriş fazla olmuştur. ----·----r-ıö,:~F.Pll;'Q~ 
F'"f" F~ Kl'r 
Göztepc fırınına verilen un mıkdarı 

o semt halkının ihtiyacına tekabül et
memekte ve saat on birden sonra mez-

Karşıyakada 76 numaralı evde şehit 
Mehmet Nurettin oğlu 336 doğumlu 
Mustafa Reşit Nalbantın ailesinden bi
risinin acele şubeye müracaatı illin olu-
nur. ·:·-- -----------,·--» kilr fırında ekmek kalmamaktadır. Göz-

1 
tepede oturan halk ekmek ihtiyaçlarını - -~-

ft~~ ~.rf.i~li~l"i ""~A'"-'-'"'°'1 
iz.mir tüccarlarından bay Ibrahim § 

Alagilin kızı Zübeyde Alagil ile sa- !'I 
bık İzmir müddeıumumilerinden 
merhum Bay Ahmet Zühtünün oğlu 
Ziya Çakarın nişan töreni dün gece 
Karantinada İnönü caddesindeki ev
lerinde icra edilmiştir. Her iki tara
fa saadetler dileriz .. 
:ıo-.rJ'"'~c::c:coc:cc:=cccccccce=' 

PARTi KONGRELERi 

Bugün toplanacak 
Paı·ti ocakları 

!
1 

Dolaplıkuyu nahiyesi 1ki numa-
ralı Sultan ocağı saat 20,30 da, Eş

i refpaşa nahiyesi Bozyaka ocağı saat 
l 15 te. 
~ - ------------ - ... 

Güzelvalı ve Karantina fırınlarından 

1 tedarik etmek mecburiyetinde kalmak
' tadırlar. 
1 Her hafla Pozartesi günleri fırınlar 

tarafından ekmek kuponu mukabilinde 
halka un verilirken Göztepe fırını un 
vermemekte ''e halk sızhnmaktadır. o 
senıte un değil. ekmek bile yetişliremi
yecek kadar az un verilen Göztepe fırı
nına daha fazla un verilerek halkın nor
mal ekmek ihtiyacının teminini beledi· 
.v· mizden temenni ederiz. 

·:··--------------------------------- .. Kapsi, palavraSl bol olmakla beraber, 
kuvvetle boş bir delikanlı değildi bunun 
için iki kuvvetli silkinme ile kendisini 
kurlardı; belindeki kamayı çekmeğe va
kit boldu boğazına sarılmış olan deli
kanlıyı karnından yaraladı. Zavallı köy
lü elini yarasına bastırarak olduğu yere 
düştü. 

l____..l_B_iı_· y_ü_k_H_i_k_ay_e __ I _l 
tSinci Asırda Bir Ko.ısan 

••• 4 
Kap~i. Eleonoranın sözlerindeki sert

liği anladı. Kendini kovuluyor sanarak, 
becerik sizce: 

- Sana aşkımı bildirmeğe geldim; 
daha fazla beklemoğe lı:uvvetim kalına
dı I Dedi. 

Genç kızın sap sarı benzi birden bire 
kızardı. Bütün kanı beynine hücum et
mişti. Birden bire çok nazik bir durum 
karşısında kaldığını anladı. 

Şimdi ne yapacaktı? Demek ki köyü 
panik içine diişüren bu adamdı kötü 
emeli için koca bir köy halkını rahatsız 
etmiş, belki de çıkabilecek bir anlaşmaz
lıkla köyün istikbalini de berbat edebi
lecek biı· durum yaratmıştı. Türkler, 
halkın manastıra çıkmalarına pek haklı 
olarak bir isyan, bir ckafa tutma• baş
langıcı demiyecekler mi idi? 

Bu Kapsi, her halde başı koparılacak 
bir adamdı kendi keyfi olsun diye bü
yük bir ~uç i~lemişti. $imdi bu adam-

YAZAN : F. Ş BENLİOCLU 

••• • dan, hele bu yalnızlık içinde her kötü-
lük beklenebilirdi_ Ne diye küçük han
çeri yanına alınadan kapıyı açmağa in
mişti. Ne olursa olsun, ona karşı kanı
nın son damlasına kadar boğuşmağa ka
rar verdi. 

Vaziyetin tamamiyle kendi lehinde 
olduğunu sanan Kapsi, genç ve güzel 
kıza doğru bir adun attı; fakat ikinci 
adımı atamadı. Arkasından çelikten bir 
kelpeten gibi iki el boğazına sarıldı. 

Kapsi, boğazına kimin sarıldığını gör
mek için bir döndü, fakat muvaffak 
olamadı; çünkü o anda yağ kandili sön-
d .. , u. 

Kapsi, Eleonoranın bu beklenmiyen 
yardımcısının bir erkek olduğunu anlı
yabildi. Bu yardımcı Galanaki ailesinin 
sadık dostlarından bir köylü delikanlı 
idi. O genç kızın korunması için kaim!§, 
diğer köylüler gibi monaslıra çckil:ne
mişti. 

cHaydutlar tarihi• adlı eserinde Fran
sız muharriri Arleton bu cinayetin Kap
sinin gürültülü maceralarının başlangı· 
cı olduğunu yazmıştır. 

Bu cinayeti korkunç bir çığlık takip 
etti. Boğuşmayı korku içinde seyreden 
Eleonora, kendisini koruyan köylü de
likanlının yaralanarak yere düştüğünü 
görünce, kendi odasına doğru kaçmağa 
basladı. 

Kapsi de arkasından ko~tu. 
Eleonora ancak odasına kadar gide

bildi, fakat kapıyı kapamağa ve kilitle
meğe vakit bulamadı; soğuk kanlılığını 
kaybetmiştL artık şimdi Kapsi karşısın
da idi. Eleonoranın çenesi kilitlenmiş, 
dili tutulmuştu. Bir söz söyleyecek hal
de değildi. 

Kapsi, 
beraber: 

olduğunu bilmekle 

- Bu kanın dökülmesinde benim su
çum yoktur. Beklemediğim bir zamanda 
yolum üzerine çıktı; eğer ben onu öl
dilrmcseydim, o beni öldürecekti! dedi. 

Eleonora, soğuk ecel terleri döküyor
du; dizlerinin bağı çözülmüş, ürtir tit.-

"il!- • . erı ihtikar iddiaları 
•• 

''S,, kişi lzn.ir ve Ode-
n.- işten _ahkemeye verildi 

JO.f2 

----*----
Mem!elı<:tin huzur, 
emniyet ve sıhhatini 
lıo,.u •acalı en 
~uvvetli vasıtadır •• 

HAKIU OCAKOCLU 

(Haştarah 1 inci Sahılede) 

Bir lıuma$ ve ilıi manifatura satışı işi ... 
varlıen salıla mış, satmamış 

neden ibaret bulunduğunu kati rakam
• Şelıer !arla bilmek imkanlarından bile mah

rumdur. 

Kuzuoğlu çarşısında Kazmirci Davit turacı İsmail Tavas fazla fiyatla manifa
Şual, 800 kuruşa satılması icap eden bir tura eşyası sattıkları iddiasiylc adliyeye 
kumaşın metresini 1125 kuruştan sat- verilmişlerdir. 
mak suretiyle ihtikiir yaptığı iddiasiyle ödemişte bakkal Mehmet Erdoğan 
milli korunma mahkemesine verilmiştir. dükkinında şeker bulunduğu halde sat-

ödemişin Meşrutiyet mahallesinde madığı iddiasiylc milli korunma kanunu 
oturan manifaturacı ibrahim Özmen ve hükümleri dahilinde adliyeye verilmiş
Türkmen mahallesinde oturan mani fa- ı tir. 

" D nkü maçıarın net[celeri 

Altıoordu yenildi, Göz. 
tepe berabere kaldı 

Dünlıü neticeler : Altıno rdu o • 4 mağlup, Gözte
pe • Gençler birliği 1 • ı .. Bugünlıü Göztepe • Be· 

,11ıtq maçını lı im lıazanacalı? •• 
Fuar kupası maçlarına dün devam 

edildi. Oyunun zevkini kaç.ıracak dere
cede şiddetli bir rüzgi..r esiyordu. Saha 
evvelki günden daha kalabalılc.tı. 
BEŞiKTAŞ - ALTlNORDU 
Beşiktaş - Altınordu takımları ilk 

karşılaşmayı yaptılar. Takımlar' evvelki 
günkü kadrolariyle, hale.cm Ferit. Rüz
gar Altınordu lehinde, daha ilk dakika
da gollük bir' fırsat kaçıran Altınordu 
akabinde bir gol tehlikesi atlattı. Şimdi 
Beşiktaş sıkışık, tehlike üzerine tehlike 
atlatıyor. Cençlerbirliği He yaptıkları 
maçın bütün safahatında Beşiktaş bu ka
dar müşkül vaziyete düşmemişti. 6 ıncı 
dakikada Beşiktaş muhakkak bir gol 
kaçırdı. Fakat yarım dakika sonra Saim 
Beşiktaşın ilk. golünü yapmağa muvaf
fak oldu. Gol Beşiktagın oyununu bir az 
daha açtı. Altınordu sıkışmağa başladı. 
Oyun güzel oluyor. 

Dakika 15. Oyun ortada oynanıyor 

ve en heyecanla safhasında. 
Dakika 26 Altınordu hakim. Oyun 

.ieri cereyan ediyor. 
Dakika 29. Bir Bcşikt14 akınında Al

tınordu müdafii Cahit topu kurtarayım 
derle.en kendi kalesine soktu. Beıiktaş 
0-2 galip. 

Bundan sonra oyunda tevazün hasıl 

olduysa da 40 ıncı dakikadan sonra Be· 
ıiktaş hakim bir oyun tutturdu ve dev
re bu cereyanda bitti. 

lKlNCl DEVRE 
iknci devrenin ilk dakikaları müte

vazin bir oyunla başladıysa da çok geç
meden rüzgar tesirini gösterdi. Beşik
taşlılar 9 uncu dakikada bariz bir hiki
miyet kurdular. Daha Altınordunun ga
lip gelmek ümidi kesik değil, bunun için 
olacak oyun sertliğe kaçtı. Kendi kale· 
sine gol atan Alttnordu şimdi de muha
cim hattının çok bozuk oynamasından 
beyhude bir cabalama gösteriyordu .. 
Dakika 13. B.,,iktaş yine hakim bir oyun 
tutturdu ve iki dakika sonra bunun se
meresini aldı. Cahit güzel bir gol yapa
rak takımını 0-3 galip vaziyete getirdL 

Dakika 30, hücumlar karşılıklı olına
ğa başladı. Fakat Altınordu muhacim 
hattı rakip kalesi önünde bir tek. gol 
pozisyonuna gir~miyor ve oyun böylece 
ısrarla devam ediyor. 

Bunun üzerinedir ki Altınordunun, 
oyununda mağlUbiyeti kabul etmiş bir 
takımın istelc.sizliği ve cansızlığı göriil
dü. Beşiktaş vaziyetten istifade etti 
ve ıon dakikada dördüncü golü altı. Ne
tice: 

Beşiktaş 0-4 galiptir. 

riyordu; büyük güçlükle: 
- Pekala, dedi, şimdi benden ne isti

yorsun? 
- Benden neden iğrendiğini, tiksin

diğini anlamak istiyorum. 
- Bunu anlamak lazım mı Sen bir 

alçaksın.. Onun için senden tiksiniyo
rum. AkL başında, namuslu her insan 
senden benim gibi tiksinir! 

Kapsi zaten böyle bir cevap bekli
yordu; bunun için bu cevap onda bir 
şaşkınlık veya acı bir tesir yapmadı . 
Ama. ne olursa olsun, köyün bu zen~in 
ve güzel kızını deli gönlünün keyfine 
bırakmıyacaklı; bunun için: 

- Kalk, dedi, benimle beraber gele
ceksin .. Ne olursa olsun burada kalama
yız. Yarın belki de köylüler manastır
dan döneceklerdir. 

- Sen sade katil değil, aynı zamanda 
bir namus hırsızısın ... diyebilen Eleono
ra, cesaretini yeniden buldu ve eline ge
çirdiği büyükçe bir sopa ile Kapsiye 
saldırdı. Kapsi. yediği kuvvetli bir so
paya rağn1en Eleonoranm üzerine sal
dırdı, onu kuvvetli kolları arasına aldı, 
arkasına bile bakmadan evden fırladı. 
Aya Spridon mana;ı;tırının aksi tarafın
daki tepeye doğru kaçtı. 

* Bu tepe, köyden iki saat uzakla idi; 
·ık ve yarı yıkık bir manastırı vardı: 

- BİTMEDi-

Beşiktaş galibiyeti hak eder bir oyun 
çıkardı. 

CöZTEPE - CENÇLERBıRUCı 

Göztepe - Gençlerbirliii maçında 
hakem Esat. Takımlar geçen günkü kad· 
rolariyle, rüzgar Göztepenin aleyhinde 
buna rağmen daha ba§langıçta rakibin
den üstün bir oyun tutturdu. Top Göz
tepe kalesi önüne pek az geliyordu. Bu 
bariz hakim oyuna rağmen Göztepe 
muhacim hattı verimli bir gününde de
ğil, fırsatlar kaçırıyor. Ancak 2 4 ncü 
dakikadır ki Halit gol yapmağa muvaf
fak olabildi. 

Bir dakika sonra Göztepe solaçığı çok 
müsait vaziyette topu kaleye sokamadı. 
Bu gol fınatı kaçırılmasaydı muhakkak 
ki Cöztepe hem <le kolayLkla iyi bir ga
libiyet elde ederdi. Nihayet devre 0-1 
Göztcpeni.n lehinde bitti. 

!KiNCi DEVRE 

Rüzgi.rı arkalarına almalarına rağ
men Cöztepelilcr bir müddet rakip ta
kunın baskısı altında oynamaktan kur
tulamadılar. Ancalc. sekizinci dalcikada
dır ki hakimiyeti aldılar. Bu hakim 
oyunda herkes galibiyeti garanti edecek 
gol bekliyorlardı. Cöztepe ikinci golü 
atabilse AnkaraLlar mağlubiyeti kabul 
edecekler. Böyle olınayınca Cençlerbir
Jiği ümltlenmeğe başladı. Ümit takıma 
tahmin edilmedik bir enerji verdi. Ar
tık oyun müsavi bir cereyan almıştı, 
Arasıra gol tehlikesi atlatan Göztcpe 
kaleıi nihayet l 7 inci dakikada gol ye
mekten kurtulamadı. Bu gol Cençler
bırliğinin daha enerjik bir oyw1 tuttw·
mas1na yaradı ise de Göztepenin kayıp 
ettiği galibiyeti tekrar almak için en bü
yük gayretini sarfederek. oynamağa baş
laması üzerine top Ankara kalesi önün
den ayrılmaz oldu. Tam on dakika çok 
sıkı~ık bir vaziyette kalan Cençlerbirliği 
aleyhine 26 cı dakikada bir penaltı ve
rildi. Fakat Cöztepeden Emin bu ııra
da en son oiddctle e8en rüzgi.ra aldandı 
ve topu dıp.nya attl, bundan sonra oyun 
en heyecanlı safhasına girdL Göztepe 
ekseriya ha.kim oynamasına rağmen mu
hacim hatları gol yapamamakta ısrar et
tiler ve galibiyeti mahvettiler. Bu oyu
nu beraberlikle bitirdiler. iki takım ara
sındaki fark; 

Cöztepenin galibiyeti, Cençlerbirliği
nin - pek az müddet müstesna - beraber ... 
liği temin için oynamalarıdır. 

BUCONKO MAÇ 

Bu neticeden sonra bugün yapılacak 
olan Beşiktaş - Cöztepe oyunu bam baş
ka bir mahiyet almıştır. Beraborlik bile 
Beşiktaşı birinci yaparsa da ummadığı 
dünkü beraberlikten sonra Göztepenin 
bugün en son gayretini sarfederek dai
ma müteyakkız ve galibiyet için oynıya
cağını da kaydetmek lazımdır. Ya gali
biyet, veyahut berbat bir mağlUbiy~t. 
Esasen bu iki takım arasında ciddi bir 
rekabet için başka bir sebep daha var
dır: 

Jki üç ay evvel Ankarada oynanan 
Türkiye futbol birinciliklerinde Cözte
penin 1 - 2 galip gelmesi bu mülahaza
lardan sonra hu ilci takım arasında bu
gün oynanacak oyunu gözlerimiz önün
de canlandırabiliriz. 

Altınordu - Cençlerhirliği oyunu da 
hayli cntreıandır. Eğer Altınordu Anka
rayı yenemezse kendi sonuncu kalır ve 
sonra da bir Göztepe mağlUbiyeti tak
dirinde iki lzmir takımının geride kal
malarına sebep olur. Vaziyet lzmir ta
kımları için birdenbire çok gayri müsait 
1erait almıştır. 

M. AU ORAL 

Bu hükünıctuı kabahati değildir. 
Mcınleket.imizjn hayat şartlarınuı tabii 
bir icabıdır. Gerek bu sebeplerden 'e 
gerek teşkil.81 zaafımızdan devlet müda
halelerinde daima menfi neticeler ver
diğiııe şahit olmaktayız. 

Bu itibarla hükümet tecrübe edilmiş 
usuller üzerinde ısrardan ise serbesti 
esasuıa dayanan bir politika takibine 
karar vermiştir. Ve bu karar daha ev
\'elce çekilen ıstıraplardan dolayı mem
leketin her tarafında biiyük sevinçle 
ka~ılanmıştır. 

Fakat fiyatlar alabildiğine yükselince 
muayyen kazançlı vatandaşlar büyiik 
bir di.isünce \'C endise içinde kalmı_şlar. 
dır. 

Biz kendi hc,Jbımıza bu pahalılığın 
gelecek istihsal devresine kadar önlene
bilmesini pek kolay bir i~ saymıyoruz .. 
Eğer müdahale politikasına avdet ede
cek olursak bugün piyasada bol bol bu
lunan maddeler derhal ortadan kalka
caktır. Bu defa müstahsilleri bir endişe 
kaplıyacak, ekim pyreti zal!llyecektir. 
Halbuki serbesti havası müstahsille
rin ~alışma gayretini artırmıştır. Gele
cek sene istihsakitımızın pek fazh ola
cağı, ihtiyacı taınanıen karşılıyacai;:ı mu· 
hakkaktır. Böyle bir vaziyet fiyat yük
&el~lerini önliye.;ek en emin bir vasıta
dır. Tabii yükselişlere bugün i~in mii
srunaha zarureti "ardır. 

Fakat vurgunculara karşı te~ po
litikasıııa elıemıniyet \•ermek lazımdır .. 
Vurguncuların gözü ancak bu yolla yıl
dırılabilir. İa~e maddelerini belediyeler 
,·asıtasiyle sattırmak güzel bir fikirdir, 
Lakin tatbikatta ameli bir netice vere
ceğini zannetmiyoruz. Slimerbank fakir 
l1alka hizmet gayesiyle kendi mensuca
tını yerli mallar pazar1arı vasıtasilc sa
hsa koydu. Bundan faydalanan vatan
daşlar pek az olruuştur. Birçok kimseler 
maalesef bu de\'let yardımını kendileri
ne bir kazanç mevzuu yapmııılardır. Ba-
zı kimseler knpı kapı dolaşarak yirmi 
beş kuruşa, elli kuruşa niUus cüzdanla
rı toplamışlar, bwılarla yerli mallar pa
zarlarından mal alnuşlar, yliksek fiyat
larla satmışlardır. Devlet kararlanna 
karşı sabotaj teşkil eden bu fena hare
keti yapanlar kısmen yakalamnı.,, mah
kemeye verilmiş ve ceza verilemeden 
serbest bırakılmıııtır. 
Eğer bu tevziat belediyeler vasıtasiy

le yapılsa, kimbilir oralarda da ne akla 
gelmiyen yollardan yeni yeni suiistiınal
lere şahit olacağız .. Teşkilit kudretinin 
kuvvetli olmadıi!'ı yerlerde miidahale 
politikası daima menfi netice vermeğe 
mahkfundur. Bu itibarla devletin ve be
lediyelerin yalnız kontrol vazifelerini 
hakkiyle ifa etmeleri ve suüstimal ya
panlarla vurgunculuğa sapanların mer
lıametsizce en abr cezalara çarphrıl
maları bizce kafi bir tedbirdir. Ceza 
ölüm haddine kadar cıkanldığı zaman 
piyasalanmıza sükıin ve itidalin hiikim 
olacağında şliplıe etmiyoruz. Bu arada 
devlet memur, emekli ve yetim, dul gi
bi vatandaşlar için lınsusl tedbirler de 
n1ahilirse kafalarda ycrlcsen endisclerin 
büyilk kısmıııın dağıtılm;ş olacaifı mu
hakkaktır. 

HAKKIOCAKOGLV 
--~-....... ~ ....... ---

" Rursa kurtuluş 

havram1n1 kutladı 
----*---

Bursa, 12 (A.A) - On binlerce Bur
salı dün Bursanın yirminci kurtulıq 
gününü kutlamıştır. Yapılan törenin en 
heyecanlı kısmını bundan yirmi sene 
evvel olduğu gibi bir süvari kıtasının 
şehre girmesi teşkil etmiştir. Bayanlar 
süvarilere büketler hediye etmişlerdir. 
Bundan sonra geçit resmi yapılmış ve 
şehitliğe gidilerek çelenkler konmuştur. 
Geceleyin de büyük ve güzel bir fener 
alayı yapılmış ve Çelik palA.sta ordu şe
refine bir ziyafet verilmiştir. 

Bir hafta sürecek olan festival de bu
günden itibaren başlamıştır. 

HUSUSf ~ 
Yusuf Riza Okulu 

ANA VE iLK 
Yeniden talebe kaydına Eylül on 
beşinde, derslere birine: teşrinin ilk 
gününde başlanacaktır. 4 ve 5 inci 
sınıflarında Fransızca derai vardır. 
Uzak semtlere ok.ulun huıusi oto
büsleri iılemektedir. 
Telefon:2914 1-13 {2304) 
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D •• k• •• •• RUSLARA GÖRE SON VAZIYET un gece l gureş m usa- (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
DöRT YERDE HARP Kur'an 

ŞiiR VE KANUNLAR! b k ı t • ı • Moslcova, 12 (AA) - öğleyin neo-

a a arının ne lce eri rolunan Sovyet tebliği: 11 eylül gecesi 
kıtalarımız Stalingradın batı cenubunda 
ve batısında, Mozdok, Volkhof ve Stali-

ÇIKTI 

Finallerin bir lıısmı bitti, tamamı bu gece biteceh 
na cephelerinde muharebeye devam et
mişlerdir. Öteki cephelerde mlihim bir 
deği~ik1ik yoktur. 

Stenley Lane-Poole'den dilimize çeviren 
AVNİ DOÖAN 

75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 
ve Yeni Asır idar~hanesinde satılır. İda
ı·ehanemize 75 kuruş yollıyan hariçteki 
karilerimize posta ile gönderilir. 

Fuar serbest gilreş müsabakalarına 
4IMn gece de fuar açık hava tiyatrosun
... devam edilmiş, seyircilerin fazla ka

12 KİLODA 

ST ALiNGRADDA 

Jalıalık olduğu görülmüştür. 
Güreşlerde alınan teknik 

~•1ledir : 

72 kiloda Yaşar Doğu Ankara, Mah
mut Sönmez İzmir karşılaşmı.şlar, Ya
şar 5 dakika 22 saniyede galip gelmiştir. 

neticeler Mehmet Kızılkan İstanbul Mustafa 

Moskova, 1 2 (AA) - Sovyet tebli
ğine ektir: Stalingradın ballsında Rus 
kıtaları düşmanın bir hücumunu püs

kürtmüşlerdir. Bir kesimde tankların 
desteklediği bir Rus birliği otomatik tü
fekler kullanan Alman kıtalariyle şid
detle muharebe etm~lerdir. Almanların 
8 tankı tahrip edilıni~tir. Stalingradın 
şimal batısında bir Rus bataryası Mih
verin bir piyade bölüğüıı.ü yok etmiştir. 
Stalingradın cenup batısında siddctli 
muharebeler devam ediyor. 

!16 KİLODA 
5C kiloda İsma:.J Sezgin Ankara, Halit 

Palamur Eskişehir ile karşılaşmıştır. 
Halit Palaınur ittifakla galip sayılmıştır. 

Ahmet Çakır İstanbul • Servet Elmas 
ı..anbul karşılaşmasında 6 dakika 25 
3'1niyede Çakır Ahmet tuşla galip gel
aic::t ir. 

61 KİLODA 
'1 kiloda Abdullah Alagöz Ankara, 

Cemal Öztürk Ankara güreşinde itti
fakla Abdullah galip sayılmıştır. 

Hasan Palo Kocaeliyi Hamdi Topsa
lıal Sivas 36 saniyede tuşla yenmiştir .. 

Ahmet Aksoy Seyhan - Nasuh Ak
ı.ar E.sldşehi.r karşılaşmasında Ahmet 
'.Aboy 7 dakika 15 saniyede tuşla galip 
.-u.ştur. 

16 KİLODA 
1111 kiloda Bekir Yolcu İstanbul, Vah

iettin Akıncı Eskişehir gilreşmişler, Be
kir Yolcu 13 dakika 35 saniyede tuşla 
galip gelmiştir. 

llehmet Türemen İzmiri Mehmet Ak
lıar Kocaeli 6 dakika 52 saniyede tuşla 
yarnişür. 

iNCiR · OZOM PIYASASI 
NEDEN AÇILMIYOR? 

{Bııştarııh 1 inci Sahifede) 

açılmadığı istihsal mıntakalarında me
rak ve allka ile sorulan bir sual olmuş
tur. Ticaret vekaleti bu piyasaların açıl
mASına tekaddüm edeıı giinlerde satış-
1an sağlıyacak emin tedbirler almağı ve 
fiyatların sabit bir halde bulunmasını 
an:u eylemektedir. Bu tedbirlerin alın
makta olduğunun bilinmesinde fayda 
vardır. 

Alınmakta olan tedbirler meyanında 
İııgiltereye ve Alınanyaya üzüm satış
Jan bulunduğunu zikretmek mümkün
dllr. Bu satışlardan sonra piyasanın açıl
- bulunması fiyatların sabit bir halde 
Jtelmasını mümkün kılacaktır. 
DİÖEll SEBEPLER 
Piyasanın açılmasının uzamasını icap 

Müren daha başka sebepler de vardır .. 
Mesela piyasaya takriben 13 bin çuval 
ilzi1m getirildiği bir hakikattir.. Fakat 
piyasanın açılması için lüzumlu mikdar
da incir getirilmemiştir. İzmirde en çok 
2000 çuval incir bulunduğu yapılan tet· 
Jı:iklerden anlaşılmıştır. Halbuki her se
ne piyasa açılırken vasati olarak 5000 
çuval incirin İzınire iıı.dirilml~ olması 
itiyat haline gelmiştir. 

* 
İZMİR HEYETİ ANKARADA 
Ankaraya giden Ticaret odası umwnl 

kltibi B. Turgut Türkoğlu ile borsa ko
miseri B. Cevat Nizami yarın sabah Ti
caret vekili tarafından kabul edilecek
lerdir. Ticaret veklletlııe lüzumlu iza
hat verilecek ve muhtelif mevzular hak
lı:mcla fikir teati edilerek üzüm ve incir 
piyasası hakkında da maruzatta bulunu-
1acaktır. 

* T!CAREI' VEKtLt 
BU SABAH HAREKET EDİYOR 
Aııkara, 12 (A.A) - Ticaret vekili 

Dr. Behçet Uz yarın sabah (bu sabah) 
şehrimizden hareket ederek Kayseri, 
Ulukışla, Konya, Akşehir, Afyon, Bur
dur, Isparta, Antalya, Aydın, İzmir, 
Manisa, Balıkesir ve Kütahyaya gide
cektir. 

Dr. Behçet Uz bu seyahatinde vali
lerle ve allkalilarla temas ederek borç
landırılan mahsulün teslim vaziyetini 
ve tehirlerin sebebini tetkik edecek, 
toprak mahsulleri ofisinin ve ziraat ban
kalarının milbayaa merkezlerini ve an
barlarını görecektir. 

PORTEKİZDE 
Bir mülakat... 
Lizbon, 12 (A.A) - Portekiz başve

kili eski Arjantin elçisi Eskomariyi ka
bul etmi>tir. 

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

Bir inqUiz denizaltısı 
Batırılmı,_ 
Ro"1a, 12 (AA) - İtalyan tebliği: 
Akdenizde bir torpidomuz bir İngiliz 

cJeniz:;ı.ltısını batırmı'.l;tır. 
~~-,--~ ....... ~~~ 
Vİ . l E TERHİS 

V~i, 12 (A.A) - 1918 ilk kanunu ile 
1919 yılı arasında doğmuş olan askerler 
ilk ve sonteşrinlerde terhis edilecektir. 

Rorsa 
ZAHİRE 

134 Ton Bakla 30 

Q""'.,.r..ıQG- -; ~-· ...... - :.r-_,...~ 

SATILJK 
AMPLİFİKATÖR 

Şehir gazinosunda çalış&n çift ho-
parlörlü, sehpa mikrofonlu ahize sa

S tılacağından t;.liplerin Deniz gaı.ino-ı 
9 una n1il.racaatları rica olunur. 
§ 12 - 13 (2312) 
~~/..e.-~--~...r;..ccır~Q::O:~~l 

Sönmez Eskisehiri 10 dakika 33 saniye-
de yenmiştir. 

79 KİLODA 
79 kiloda Rezak Demir İstanbul, Aziz 

Kiper Ankara kaı·,ılaşmışlar, Aziz Ki
per ekseriyetle galip sayılmıstır. 

87 KİLODA 
87 kiloda Adil Yener Sivas ve Seyit 

Ahmet Yavuz Samsuna ekseriyetle 
mağlup sayılmıştır. 

F1NALLER 
Final güreşlerinin bir kısmı de dün 

gece yapılmıştır. Neticeler şunlardır: 
56 KtLODA 
56 kiloda Halit Palamur Eskişehir 

Ahmet Çakır İstanbııla ekseriyetle 
mağlup sayılmıştır. 
61 KlLODA 

61 kiloda Cemal öztürk Ankara 
Hamdi Topsakal Sivas karşılaşmışlar, 
Hamdi Topsakal tuşla galip gelmiştir. 

Abdullah Eliigöz Ankara - Ahmet 
Aksoy Seyhan güreşinde 10 dakikada 
Abdullah Elagöz tuşla galip gelmiştir. 
Bu akşam 66, 72. 79, 87 kiloların finalleri 
yapılacaktır. 

Güreslere saat 17 de baslanacaktır. 
. ŞüK.RAN BENLlOl'.;LU 

ALMANLAR4 GORE CEPHE· 
LEROE VAZIYET 

(Baı;tarah 1 inci Sahifede) 
D11'.;ER RUS HÜCUMLARI 
Ruslar Ladoga gölünün cenubunda 

ve Leningrad önünde kendilerine ağır 
kayıplara mal olan hücumlara teşebbüs 
etmişlerdir. 
Alınan ve Hırvat uçakları düşmana 

ve hareket üslerine ağır kayıplar ver
dirmişlerdir. 

HAVALARDA 
Uzak şimalde hava kuvvetlerimiz düş

manın münakale ve istinat noktalarına 
hücum etmi•lerdir. 10 ve 11 Eyh1Jde Al
man hava kuvvetleriyle İtalyan, Macar, 
Rumen ve Slovak pilotları tarafındaıı. 
verilen hava muharebelerinde ve kıs
men uçak savar bataryalarının ateşiyle 
Ruslar cem'an 171 tayyare kaybetmiş· 
lcrdir. Biz 14 uçak kaybettik. 

Dtl'.;ER YERLERDE 
Mozdok bölgesindeki muharebelerde 

bir Mihver piyade taburu bozguna uğ
rahlmıştu-. 

Moskova etrafındaki kesimlerden bi
rinde büyük bir kasaba etrafında çarpış
malar olmuştur, Bu kasabanın doğu ce
nubunda 90 tank tahrip edilmiştir, Bir 
düşman alayına karşı yapılan harekette 
kıtalarımız sürekli muharebe vermişler 
ve 49 düşman tankını tahribe muvaffak 
olmuşlardır. Alınanlar ağır kayıplar 
vermi~lerdir. 

BATI KAFKASTA 
Moskova. 12 (A.A) - Batı Kafkas

yada mücadelelerin şiddeti son haddine 
varmıştır. Terek ovasında dağ ve hava 
kuvvetlerimiz düşmana bilyük kayıplar 
verdirmiştir. 

ALMAN TAARRUZ 
CEPHE.51 GENtŞLEDt 
Moskova, 12 (A.A) - Royterin hu

susi ınuhabirinden: 
Cepheden son gelen haberlerden an

laşıldığına göre Fon Bokun taarruz cep
hesi genişlemiştir. Batıda bir kesimde 
Almanlar hava kuvvetlerinin ansızın ve 
şiddetli taarruzundan sonra büyük kuv
vetlerle ve art arda yedi defa hücum 
etm~ler ve Ruslar bir az gerilemişler
dir. Bundan sonra Sovyetler tanklarla 
bu harckHi önlem~ ve 1500 Alman öl
dürmüş, 30 tank tahrip etmiştir. Alman
lar diğer bir kesimde 3 piyade ve bir 
tank tümeniyle hücum etmişler, fakat 
püskürtülınüşlerdir. Bu kuvvetler gece
leyin bir harekette daha bulunmuşlar
sa da yine muvaffakıyetsizliğe uğramış
lardır. 

Almanlar şehre karşı hücumlarına de
vam ediyorlar. Hastahaneler, mektepler 
ve evler başlıca hedeflerini teşkil et
mektedir. 

* 
ALMAN HA VA HÜCUMLARI 
B erlin, 12 (A.A) - Stalingrad kesi

minde Alman hava kuvvetleri başlıca 
hücumlarını istihkam çevresi içindeki RUS DURUMU SAôLAM ? 
beton sığınaklara ve kuvvetli tahkim Kudüs radyosundan, Stalingrad mü-

İlan ve beyan ederim ki : . ' -CILD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 
. ŞAVANI HAYRETTİR, - . Ciliin ıemık ixtıilar111ia 

oliuğunu ispat ıiıjor. 

Doktorum,\_. bu 
husu.si clld gı

dasında mevcut 
Olan Biocel'ln bü
yük bir itina ile 
seç!.lınl4 genç hay. 
vanlardan ıstııı- "'-'!:;;r"'"'""·'="· J:._ ,~ 
sal edildiğini söyledi. Biocel "'cIDr 
din dertnllklerine nwuz ve,, gen~ 
(aze ve açık olmak için kendisine 
Jıizım""olan gıdayı~tcmiıı. · ederı, 
Meşhur bir Viyana ünlversltesı. 
:profesörü tarafından keş!edlle'1 
bu BİOCEL Cpenbe renkteki) To• 
kalon Kremi terkibinde tam elle( 
cnsacını beslemek lçlıı. icap eden; 
miktarda mevcuttur. Akşamla~ 

~atmazdan evvel bu kremi ve sa• 
bahıarı da (beyaz renkteki) To .. 
kaloıı. Kremini kullanınız. tiç g~ 
~artında tenınıztn gayri sar mad .. 
delerinden, yüzünüzün zayırlamlJ 
ve gevşemiş adalelerlnden kur. 
tulmata başladıtını görecekslnt:tJ 
Viyana Üniversitesi~ hast.anelert. 
;tıln birinde Prof. Dr i SteJskal ta~ 
1a!ından. 55 ııe.~2 yaşlarınılak} 
J<adınlar · üzerinde yapılan tecru .. 
beler neticesinde yüz buruşuklutj. 
)arının altı halta zarfında kayboU, 
dutu sabit olmuştur 

edilmiş mevzilere teksif etmişlerdir. Pi- dafileri Alman hücumlarını son 24 saat 
ke, savaş ve tahrip birliklerimiz bir çok zarfında tamamen dağıtmışlardır. Al
tank ve hücuma hazır dilşman ve piyade manlar taze Alman ve İtalyan türnenle
birliklerini çok ağır şekilde bombala- rini ve yeni hava kuvvetlerini savaşa 
mışlardır. Ağır kayıplar veren Ruslar sokmuş bulunmalarına rağmen Rus 
şehrin içine çekilmek zorunda kalmış- mukavemetini kıramaınışlardır. Dün 
!ardır. gece Almanlar ilk defa olarak şehre kar- "-·ü ~ıHKRıfi wrAwrR Y.t"..Q! 

Berlin, 12 (A.A) - D. N, B. Ajan- şı geniş ölçüde bir gece hücumu yap- .,..., V vvv 
sına askeri bir kaynaktan verileıı. habe- mışlardır. Özüm, kuru yemiş, Kantariye, twı 
re göre Alrn&n savaş, pike ve tahrip KAFKASYADA KAR BAŞLADI Sabun, Yağ, Sicim, Urgan ve emteai 
uçakları Stalingradda düşmanın esas Do" Kafk umumiye ticarethanesi 
kuvvetleri üzerine hücum ederek bun- gu asyada Terek suyunun yu-
ları yok etmektedir. Hava muharebele- karı mecrasında ilk defa olarak kar yağ- Halimağa çarşısa, Kuru yem.işçiler 
rinde avcılarunız 49 uçak düşürmüşler- mağa başlamıştır. Nehiri geçen bir Al- No. 5 - İZMİR 
dir. 10 düşman uçağı uçak savarlarımız man grubunun vaziyeti tehlikeli adde- Her nevi sipariş kabul edilir. Va-
tarafından düşürülmüstür diliyor. Moskovaya göre burada son beş (onla tuz gönderilir 

NOVOROStSKtN Doci.USUNDA günde iki bin Alman ölmüş, 90 tank talı- Tel adresi : U"UR _ İzmir .. 
rip e~;ı-•-tir. "' Be_rlin, 12 (A.A) - Ruslar Kafkasya- ~,... Posta kntusu : 150 .. Telefon : Z893 

ya gıden yolları tutmak için büyük bir 16 - 23 - 30 (%136) 
'""""-·'-"'·~ ... ~ 

gayret sarf etmektedirler. Almanlar No- ı k R d ! Y"-cıc«ıc=:c ! = cc: ccçccıo. 
vorosiskin doğusunda birçok yeni arazi An ara a yosu .. ,.u .... BELEDlYES1NDEN·. 
kazanmışlardır. 4=Y.un, 

STALJNGRADDA - İtfaiye idaresine 700 metre 8 ıelli 
Stalingradda kıtalarımız şehrin mü- BUGUNKU NEŞRiYAT 12 - 14 atmosfer tazyika mütehammil 

dafaasına "İttikçe nüfuz etmektedı"r- ::><:;:,.<:;:,.<:;:,.<;:,..;:,..;:,..;:,..~""'<0><.°""::-'·~ keten veya kendir hortum alınması, ya-
" •ı ;•Jeti mu'"dürlu""g"ündeki oo..+namesı· !er. 8.30 Program ve memleket saat ayarı, -.bil ..- -

Ruslar Volga kıskacından Alman 8.32 Müzik pi. 8.40 Ajans haberleri 8.55 veç · e açık eksiltmeye konulmuştur. 
tazyikini azaltmağa çalışıyorlar. Rus 9.30 Müzik pi. 12.30 Program ve mern- Muhammen bedeli 4200 lira muvakkat 
müdafaası bir çok yerden yarılmıştır. leket saat ayan 12.33 Müzik pi. 12.45 teminatı 315 liradır. Taliplerin teminatı 
Her müstahkem mevziin 8.lev makine- Ajans haberleri 13.00 Müzik : şarkılar iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
!eriyle ele geçirilmesinden önce hava- 13.30 • 14.30 Müzik : Radyo salon or- ihale tarihi olan 25/9/942 Cuma glinü 
dan ve topçu tarafından şiddetli bom- kestrası 18.00 Program ve memleket sa- saat 16 da encilınene müracaatları. 
bardımanı icap etmektedir. Bu sebeple at ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or· lO, 13• 17• 23 53l4 <2398) 
ileri hareket yava• olmaktadır. kestra 18 45 M"" ik Şarlal r 19 00 * 

tngili" k kl sı · uz : a · 1 - Şehitler caddesinde belediye. un 
z ayna an da Stalingradda Konuşma (Ziraat saaü..) 19.15 Mlizik : fabrikası iki sene müddetle kiraya veri-

durumun gün geçtikçe nazik!eştiğini ka- Kemençe ve tambur ile saz eserleri 19. lecektir. Muhammen bedeli icarı 12000 
bul etmektedir. 30 Memlek '-·ber et saat ayarı ve ajans "" - liradan 24000 lira, muvakkat teminatı 

Alman kıskacı Volga dirseğini iyice leri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Mü· 1800 liradır. Şartnamesi yazı işleri mil
tutmaktadır. Bu sebeple hilcuınlarımızı zile : Şarkı ve ıürkiiler 20.15 Konuşma diirl 
hızlandırmag· a ihtiya~ yoktur. burada ilğündedir. Taliplerin teminatı iş 

• (Dertleşme saati .) 20.30 Müzik : Düo bankasına yatırarak makbuzlariyle iha-
seri bir muvaffakıyet için diğer cephe- ve sololar 21.00 Konuşma (Evin saati..) le tarihi olan 28/9/942 Pazartesi gilnil 
!eri zayıf düşürdüğümüzü sanmak yer- 21.15 Muz·· :'- .. Fasıl heyetı" 21.50 istan- sa t 16 da ı sizdir. "" a encilınene müracaat an. 

FtN TEBLtl'.;t bul at yarışlarının neticeleri 22.00 Mü- 2 - ltfaiye idaresi için 95 adet miğfer 
H Is k" 12 (A.A) bli zile pi. 22.30 Meıı.leket saat ayarı ve veya yangıntası satın alınması, yazı iş-

e ın 1
' - Te "ğ: ajans haberleri 22.45 - 22.50 Yarınki leri müdilrlilğUndeki şartnamesi v-'-"e Cephelerdeki harekat uçak hareket- ,,,....... 

]erine ve mutad devriye faaliyetlerine lip~ro;;;g;;r;;am;;;;;v;;e;ka;;panış;;;; .. ;;;;;;;;;;C;öiXiil açık eksiltmeye konulmuştur. Muhaminhisar etmiştir. men bedeli 1520 lira vumakkat teminatı 
114 liradır. Taliplerin teminatı iş ban-

Kareli berzahında Rusların hücum- Zayı• kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
!arı püskürtülm~, bir mikdar esir ve 

tarihi olan 28/9(942 Pazartesi günü saat 
bomba makineleri alınmıştır. Topçumuz 16 da encümene müracaatları. 
Kareli berzahında Rus gruplannı da- Kemalpaşa kazası nüfus memur· 3 - Yılmaz mahallesı· 436 ncı sokak-
g-1 ...... v · tahkimatı d rd luğundan aldığım ve bütün askerlik • .....,, e yenı u urmuş- taki kan·"··-·onun 35 metre boyda tur muamelltımın kayıtlı bulunduğu ~Y 

Denizde ve havada kayde değer bir nüfus cilzdarumı kazaen zayi et- uzatılması, fen işleri müdürlüğünde.ki 
hadise olmamıştır. tim. şartname ve keşifnamesi veçhile açık 

RJEVDE Yenisini alacağundan eskisinin eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
B ]" 12 hükmü olmadıg" ını ilAn ederim. 337 lira 73 kuruş muvakkat teminatı 25 

er ın, (A.A) - Askeri bir kay· lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı if 
naktan bildirildiğine göre Alman lruv- t:z;: M~=t ~~ bankasına yatırarak makbuzlariyle iha-
vetleri dün Rjev kesiminde dü._mıana nezdinde Yunwı Kamber le tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günil 
ağır kayıplar verdirmişler ve 9 tankı saat 16 da encilmene milracaatları. 
tahrip etmişlerdir. ııcccııccı:cı:ı:cııccı:-ııc~~~...cc 13, 17, 21, 26 5400 (2420) 

~~~--tt-...~~--

Amerilıada Topralı 
Mahsulleri çolı •• 
Vaşington, 12 (A.A) - Amerika zi

raat nazm, Amerikan çiftçisinin fazla 
ıstibsalde bütün rekorları kırdığını, bu 
seneki mahsulün on senelik vasatiyi 
yüzde 27 geçtiğini söylemiştir. 

Turgutlu c. M. umumiliğinden: 
Yirmi kuruşa aatılmaıu icap eden arpa ununun beher kilosunu elli kurup. sat

tığından dolayı Turgutlu Asliye ceza makemesinde duru~ma.!!lı yapılan Turgutlu
nun Turan mahallesinden Mehmet oğlu Hüseyin Errsuyolcu hakkında milli 
korunma kanununun 21-31-59/3 üncü maddelerine tevfikan hükmedilen beı 
lira ağır para cez:asiy]e elde edilen unun müsaderesine ve bir hafta müddetle 
dükkanının kapatılmasına dair verilen hükmün katileşmiş olduğu ilan olunur. 

5363 2422) 

SAHiFE 3 
" 11111111111111 111111 111 il 1111111111111111111ı111 il 111111 111 ı 111 ı 111 111 111 1 111111111 1 nı 111111 1 111111111 111111 il 111111 111 l: 1 Aydında Talebe \'Urdtı açıldı~ 
§ Aydında avukat merhwn Cemal beyin kötkünde Raif Aydoğdu tarafın- ~ 
§ dan, C. H. Partisi himayesinde bir talebe yurdu açdnuftır. ;: 
E Vasi bahçe ortasında, havadar ve her türlü sıhhi ve içtimai prtlerı haiz § 
;: bir yerde açılıruı olan bu yurt için talebe kaydına batlanmlflır. Orta ve E 
§ sanat okullanna devam eden ve edecek talebe için açılan bu yurda ııinnek :; 
:; iatiyenlerin fİmdilik Aydın C. H. Partisi matbaası bürosuna müracaat edi- § 
E lecelrtir. Yurt, talebe velilerine bir kolaylık olmak üzere taksitleri aylara ;: 

~ tabim ede~;ylı:5tl ~· ~;"~; ta kabul eder. (
2425

) ~ 
:i111ı111111il111 ııı ili il lllll ııı il 11111111111111 111111111 11111111il1111111111ııııııııı111 11111111ilil11111 111ili111 il illi r. 

Yüfrselı Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi as· 
lıeri lıısmının lıayıt ve lıabul ,artları.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakülteai askeri lr.uımına bu 
yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olııunluk im
tihanlarını vermİf olmak prtiyle talebe kabul edliecelctir. isteklilerin aşağıdaki 
prtları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab' asından bulunmak. 
B - Yaıı 16 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden letekkiilleri ve sıhhab orduda ve her iklimde faal hizmete mü

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D - Tavır Vt. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sailam olma\c. 
E - Ailesin.in hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin nıüracaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları lizımdır. 
A - Nüfus cüzdanı veyıı musaddak sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve aşı lclğıdı. 
C - Lise mezuniyet olgunluk ıahadetnamesi veya musaddalr. sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul ettiği 

hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. talebe 
okuldan iıtüa etmek isterse okulca teahhüt ettirilecek masrafları birden verir 
ve bu teahhüt senedine kayıt edilir . 

Sar0 alı. uyurken gezen, aidikli. bayılma ve çarpınmaya müptela olmadığı hak
kında, velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnam..t (Bu gibi hastalıklardan 
biri ile okula girmezden evvel malill oldukları ıonradan anlaşılanlar okuldan 
çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki ailcerlik ıubelerine utida ile müra
caat edecekler ve şubelerince Ur.inci maddede bildirilen evralıtı ikmal ettikten 
aonra Ankarada Yüksele ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe Amir· 
liğine ııönderilecelctir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 
sonra müracaat kabul edilmez.. 

4 - Okula kayıt ve kabul §Ahadetname derecelerine ve müracaat sıruına 
ııöred.ir. istekli aded; tamam olunca kayıt itleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri askerlik ıub"eleriyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 l 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

MEMUR ARANIYOR 
İzmir Sağır~ Dilsiz ve Körler müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Müessesemizin 20 lira asü maaşlı mubayaa memuru ve mUtemctliği ile 1 S li

ra asli maa~lı anbar ve depo memurlukları açıktır. Memurin kanunun 4 ncü 
maddesine uygun şartlı isteklilerin imtihanla seçilmek üzere 21 /9 /942 tarihine 
kadar mües•eseseye müracaatları. 9 13 16 5266 (2382) 

-·. MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

· Yavrularınızı. besler, sıhhatini korur, vUcutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

BO!On Eczane ve depolarda bulunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
iMriHANLA MEMUR ALINACAKTIR 

- Teıkilıltımızdalti münhal memuriyetler için 21/9/942 tarihine mlisadif 
pazartesi günü: Lise ve Orta mektep mezunlan arasında : lstanbulda, Ankara· 
da, Adanada, Samsun ve lzmir baı müdüriyetlerinde bir imtihan yapılacaktır. 
Llae mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep mezunlanntn öileden sonR 
imtihanları yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrak.ı mu.bite ve iki fotoğrafla birlikte ı .. 
tanbulda zat ifleri ıubemize ve Anlı:arada, Adana Samıun, ve lzmirde bu ma· 
haller baı müdüriyetlerine müracaat etmelidir. 

4 - imtihana girmek isteyenlerin aıağıda yazılı vasıf ve şartları haiz olma-
ları l&zımdır. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak. 
B - 18 yafını bitirmiı olmak ve 45 yaıından yukarı olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa her ilı:i 

halde de son yoklamalarını cüzdanlarına kaydettirm.İf olmak. 
5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve talwl vaziyetlerine ıröre ha

remdeki dereceler üzerinden ücretleri teabit edilerek sıraıiyle tayinleri yapı
lır. 

6 - Müracaatlar, 19/9 /942 cum&rt .. i ııünü saat 13 çe kadar kabul edil .. 
celr.tir. 9 11 13 15 17 5265 (2391) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-, . 

taf ın en son eserr 
( Altınrüya) kolonyasının ciddi ra· 

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hilal 1:.czanesı 

·-:.oc:=-~·.e·~"'~~~·~.O!~:::=c::::c::cc cccc:cc;cc:=cı::::: 

İzmir Defterdarlığından: 
Hüseyin oğlu Mehmedin Karııyaka şube.tine borçlanma bedelinden mevcut 

2 2 4 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmit olan Karşıyaka Bahari
ye mahallesinin Tasfir sokağında kiiin 1 76 ada 16 parsel sayıda mukayyet 13 
eski 13 yeni kapı numaralı ve 1120 lira kıymeti mukayyedeli maa bahçe bir 
bap hanenin kati ihalesi için müzayedesi 1 O gün daha tem<lit edilıniftir. 

Taliplerin kati ihale ııünü olan 22 / 9 1942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları ilin olunur. 13 16 536'4 (2424) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Hasan oğlu Müslim, Azize, Müılim oğlu Yaşar, Zeynel, Celiilettin oğlu Rifat 

ve Mehmet kızı Havvanın yeni ıubeye borçlanma bedelinden mevcut 640 lira 
borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmit olan Umur Bey mahallesinin 
1525 nci avcı ıolr.ağında kilin 1402 ada 6 parsel sayıda mukayyet 4 kapı nu
maralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evlerinin kati ihalesi için müzayedesi 
1 O gün daha temdit edil.miftir . 

Taliplerin kati ihale ııünü olan 22 ,'9 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları ilin olunur. 13 16 5366 (2423) 

Tiirlı Maarif Cemiyeti Karantina Kız ve Er· 
lıelı Talebe Yurtları Miidürlüğiinden : 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından bu sene yeniden Karantinada iki erir.ek yur
du ve lzmirin en mutena yeri olan lnönü caddesi Köprü mevkii tramvay cadde
sinde bir kız yurdu açılıruftır. Yepyeni bir tesisat ve zihniyetle kurulan kız ve 
erkek yurtları kayıt ve kabul muamelesine baolamııtır. 

1 - Kız talebe yurduna kız enıtitüsü kız akşam okulu muallim mektebi li
se ve orta kısımlarına devam eden talebe alınmaktadır. 

2 - Erkek talebe yurduna da sanat okulu ticaret lisesi erkek llseleri ve muh
telif orta okullara devam eden talebe alınmaktadır. 

3 - Yurtların yıllık ücretleri 240 liradır. Üç müsavi taksitte alınır. Memur 
ve mütekait çocuklariyle iki kardeş talebe N" 1 O tenzilata tabi tutulur. 

Tatil günleri hariç her gün saat 9 dan saat 11 ye kadar Karantina poliı kar .. 
kı lu mektep sokak talebe yurdu müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

Telefon No.su 4411 13 16 5396 (2421) 



SABIFE 4 
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Cephelere asker gözile bakış 

Stalingradda Rusların 
durumu vahimleşiyor 

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

H o u o r os is lı düıtülıten sonra • Son Rus ıaarıeuzu 
Radyo gazetesine göre hafta sonunda reketlerin gelişmesi beklenebilir . 

... ephedeki değişiklikler şöylece hülasa STALİNGRADDA 
olunabilir: En mühim aeğişiklikler Stalingrad 

Kafkaslarda : Karadeniz sahillerinde kesimihde olmuştur. Çok üstün hava ve 
l'\ikolayef, Odesa ve Sivastopoldan son- kara kuvvetleri tarafından yapıian Al
ra en mühim liman ve deniz üssü olan man taarruzları şehrin dış mahalleleri
Novorosisk liman ve şehri de Almanlar ne kadar ilerlem.ştir. Bilhassa cenup ve 
tarafından tam~iyle işgal olunmuştur. batı kesimlerinde sokak muharebeleri 

Bazı kaynaklara göre şehir ve liman cereyan ediyor. Fakat Alınanlar bütün 
to.mamiyle harap olmuştur. Buradan ge- gayretlerine rağmen doğudan Stalingra
riyc çekilen Rus kuvvetleri Tuapse yo- da Rus kuvveti ve ikmali gelmesinin 
lunu sahilden müdafaaya çalışıyorlar .. önüne geçememiştir. Bununla beraber, 
Fakat artık dar bir sahaya inhisar eden artık Sovyetlerin Volga nehrinden isti
harekattan büyük inkişaf elde edilmesi fadeleri önlenmı~tir ve Sovyetlere pet
süç bir hal alacaktır. Bilhassa Sovyet rol nakliyatı durdurulmuş demekfü. 
donanmasının daimi tehdidi altında Al- Bu, her halde Sovyetler üzerinde mü-
manlarca harekat yapılması güç olacak- him tesir yapacaktır. 

Son gelen habt!rler, Stalingradda dutır. 
D!ğer bir değişiklik te bu hafta Ta- ruınun gittikçe vahiml<!ştiğini bildiriyor. 

manda olmuştur. TEŞEBBÜSÜN RUSLARDA 
Doğuya doğru Kırım yarım adasından OLDUÔU YERLER 

ilerliyen mihver kuvvetleri Kerç boğa- Voronejde hareketler devam etmekle 

YENi A~IR 

ONEMLI BiR HADıSE 

* 
HiNDiSTAN iSLERi 
--- *·---

Heryo eski Yeniden M·· k J"' v k·ı· . h una a at e ı ıoın eyanatı 

nişanını tak- ölen ve yara D • · l . k 
mıyacak lananlar var 

1
• emt ıry~ 0 ~ald• 

-*- . - *- ıya ı pe~ ~o .. a ı 
Rusyada ölen Fransız· Jngiliz işçi partisi reisi : Y ~ 
!aüta Lejyon Dönör niıa· uBir anlaşma ümidi ol · 
rnınin Alman aslıerıeri· dufı~a alicenaplıJı göste· 
nin huzurunda tevcihi relim ue ıızıaımağa 
bu harara sebep oldu.. t;alısalımn dedi •• 
Londra, 12 (AA) - Fransa matbuat Bombay, 12 (A.A) - Yeniden bazı 

daires:nden bildirildiğine göre Fransız hadiseler olmuştur. Bir yerde nümayiş
mebuslarından B. Heryö Lejyon Dönör çiler bir ko~seri ~e on po~si yarala
Konseyi reisi general Beare gönderdiği ~ış~~r~~r. Dığeı· hır yerde hır komser 
bir mektupla umumi harpte Klemanso olm~ştur. . w • 

tarafından kendisine ver.ilen Lejyon Dö- Bıngald~. bır. yerde dagılmak ~tem.e: 
nör sövalye nisanını bundan böyle taşı- yen halk uzerıne ateş açılmış, hır kışı 

k"' · t d. w~ · b'ld' · t· ölmüş, 11 kişi de yaralanm~tu·. 
ma ıs eme ıgını . : ırmı.ş ır. ışçı ART1S1 RElS!NtN SöZLER! 

Bu mektubun hır suretı general De- Lo dr 12 (AA) _ A K _ 
golün karargahına gelmiştir. Heryö bu d n H~' dist · 

1 
. vhamakkınadmabra 

kt b d d' k' sın a ın an mese esı a e-
me Ru un ah ~yo; .~1: ik' F yanatta bulunan işçi partisi reisi B. 

Amiral Fahri Engin son tetlıilı s eyahatinin intl• 
balarını An1ıara mu halJirimize anJatt1.. 

Ankara, 12 (Hususi Muhabirimiz
den) - Kayseri, Amasya, Adana, Af
yon devlet demiryolları İ§letme müdür
lüklerini ve işlerini, demiryollannın ba
kım ve tamir işlerini, Sivas ve Eskişehir 
cer ve yol atelyelerini, İskenderun ve 
Mersin liman işletmesini gezmiş olan 
münakalat vekili Amiral Fahri Engin 
bu seyahati hakkında bana şu beyanat
ta bulunmuştur: 

« - Ağustosun son günlerinden iti
baren demiryollariyle yapılmakta olan 
nakliyaten yüksek haddine varmıştır.Hu 
bubat ve şark vilayetlerinden hayvan 
nakliyatı büyük hacimde devam etmek
tedir. 

demiryolları Eskişehir hastanesi de bu 
hususta vazifesini görmektedir. 

Bu yıl içinde Ankarada devlet demir 
yollan hastanesini de açacağız, müte-o 
hassıs doktorlar seçilmiş bulunuyor. Af.. 
yon memleket hastanesinin 10-20 ka
dar yatağını demiryolu müstahdimlerine 
tahisiai hususunda vali ile mutabik kal· 
dık. Ayrıca son aylar içinde bütün iılet
me merkezlerinde (Ankara ve Erzurum 
hariç) birer revir açılmıştır. Bu revirleJ'o 
den istifade edileceği ıüphesi.Edir. 

CER A TFl... YELERJNDE 

z.ıru geçmişler ve buradaki Rus kuvvet- beraber mühim bir değişiklik olmamış
Jerini temizlemişlerdir. Buradaki kuv- tır. Yalnız dünkü tebliğde Almanların 
vetlerin Novorosisk hareketlerin!n son Don nehri batı sahiline taarruz ettikle
kısımlarına iştirak ettikleri bile tahmin ri bildirilmişse de henüz netice belli ol-

• us .. c~p esı.nae 0 en 1 r~ız. su- Green Vood kendi şahsi kanaatine göre 
~a~ına odl1:1.m.~erınce~ sonr~ tevcih ed:len başvekilin dünkü nutkunun İngiliz 
LJeJyon onor nışa ~ ersay sara~- Hint münasebetlerini iyileştirecek ma
nın avlusunda Alınan ışgal kuvvetlerı- hiyette olmadığını söyleyerek demiş
nin de hazır bulunduğu sırada Fransız tir ki: 
kıtaları önünde veriln:~ştir. . . « _ Hiç şüphesiz Hinclistanı felakete 

hilindeki hareketi yeni bir usule tabi tu
günde 1800 ton pancar taşınmaktadır. 
Diğer taraftan kömür havzasından kara
dan nakliyat ta ayrıca mühim bir yekfin 
tutmaktadır. 

Sivas ve Eskişehir cer atelyelei çal11-
maktadır. İKiler tamamen devlet demir 
yollan idaresi daimi memurlan gibi 
atelyelerine bağlıdır. Onlara bir öğün • 
parasız yemek verilmektedir. 

olunuyor. mamıştır. 
Taman yarını adasının mihver kuv- Orelde Ruslar taarruzlarda bulun- TRENLERDE iZDlHAM 

Cer atelyelerimizde işçilerimizin y .. 
tiştirilmesine büyük bir önem nrilmit
tir. Eskişehir cer atelyesine bağlı çırak 
mektebi modern hir binadadır. ,·etleri tarafından işgali sayesinde Al- muşlarsa da Alman müdafaalarına gire

rnan kuvvetleri Kafkaslara ikmallerini memişlerdir. Alınan tebliğinde 1000 Rus 
bu yoldan yapacaklar ve diğer demir- tankının tahribinden bahsedilmesi, bu 
yolları siklet merkezlerine sevkiyata taarruzun mühim kuvvetlerle yapıldı-
tahsis edilebilecektir. ğnu göstermektedir. 

Kafkas geçitlerinde bir değişiklik Rjevde Ruslar taarruzlara yeniden 
yoktur. Hareketler şimdi Terek suyu başlamışlardır. Alınan tebliği bu taar
etrafında cereyan ediyor. Alınanların ruzlarm inatçı bir mukavemetle püskür
muvaffakıyetler iddiası hilafına olarak tüldüğünü bildiriyor. İki günden beri 
Sovyetler kendi lehlerine inkişaflar ol- bu hareketler hakkında Sovyet tebliğle
duğunu iddia ediyorlar. r.inde bir şey yoktu. Dünkü tebliğde ise 

Bence Fransızlar böyle hır hare~etı sürüklemek, orta ve uzak şark harp gay
elemle karşılamışlardır. Gelecek nesıller retlerini sarsmak mahiyetini taşıyan 
bu hadise hakkında hükmünü verecek- itaatsizlik hareketini önlemek kararın
tir.. dan hüküınet vazgeçemez. Ancak kapı-

Klemanso bu nişanı bana kendi eliyle nın aralığından ışık sızdığı müddetçe 
vermiştir. Bunu bundan sonra taşıyacak onu kim kaparsa mesuliycti büyük ola
olursam, o büyük vatanperverin hatıra- caktır. Hint reislerinin de bu ümitsiz 
sına ihanet etmiş olacağım. Bu sebeple durumda bir şeyler yaparak hükümetin 
Lejyon Dönör ailesi arasında bulunmak işini kolaylaştırmaları lazımdır. En 
~temiyorum ve istifa ediyorum .. » ufak bir anlaşma ümidi oldukça alice-

Yolcu vagonlarında büyük bir izdi
ham vardır. Yolcular hakikaten bu .izdi
hamdan zahmet çekmektedirler. Bunu 
karşılamak için Haydarpaşa ve Erzurum 
ve Dıyarbakır istikametlerine haftada 
bir karşılıklı ve srrf izinli aske:rle:rimize 
mahsus katarlar tahrik edilecektir. Ce
nup hududumuza daima tehirlerle ge
len T oros ekspresinin hudutlanmız da
hilindeki hareketi yeni bir sule tabi tu
tulacaktır. 

Yatakların 100 karyolaya iblağı su• 
retiyle talebe adedi artırılmaktadır. 
Bunlar bir taraftan ifÇi olarak yetişmek
te ve diğer taraftan da muayyen kunlar-ı 
la ateşçi ve makinist sınıflarına geçmek• 
tedirler. Buraya alınan son talebe he.o 
men tamamen devlet demiryolları miia
dabdemlerinin çocuklarıdır. Burada altı 
ay çalışan işçi olarak vazife almak.tadar. 
Kurslar acil işçi ihtiyaCJmızı karıılamak 
için açılmış bulunuyor. Sivas ately~ 
de de işçi kursu açılmıştır. Biz!m kanaatimize gelince : Almanlar bu taarruzdan bahseden Sovyetler, bazı 

Terek suyunu geçmeğe muvaffak ol- müstahkem yerlerin zaptedildiğini bil. 
muşlardır. Fakat henüz zırhlı ve motör- dirmektedir. 
lü kuvvetler geçirecek kadar geniş bir İlmen gölünde mühim bir gelişme 
köprü başı kurmağa muvaffak olama- yoktur. Leningradda bu hafta da teşeb
mışlardır. Şimdi bütün gayretlerini bu büs Rusların elinde kalmıştır. Sovyetle
nokta üzerindf> toplamış görünüyorlar. rin Neva nehrini geçmek teşebbüsü 
Eğer bu köprü kurulursa ilerideki ha- akim ·kalmıştır. 

MlHVERlN IHTIYACI JAPON PROTESTOSU 
---*·--- ---*·-- -

Muhar~be için Japonlar Ame· 
liZzumlu mad
deler mnbade-

le olunacak 

rikan es·rıerine 
gelen eri ver

mişler 
--k- -*-

Almanya ile Macaristan Alısinf iddia eden Ame-
arasındalıl ifıtlsadi rilıan propagandasını 
görüşmeler bitti protesto ediyorlar .. 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: Almanya iktisat nazın dok
tor Funkun Macaristanı ziyareti P er
şembe günü sona ermiştir. Doktor Funk 
Macaristanda bulunduğu esnada Kral 
Naibi Amiral Horti taraimdan kabul 
edilmiş, ayru zamanda başvekil Klay, 
hariciye nazırı Rener, iktisat nazırı Var
ga, Macar milli bankası umum müdürü 
P ananya ve Macar iktisadi zimamdar
lariyle uzun görüşmeler yapmıştır. B u 
görüşmelerde müşahede edilmiştir ki 
iki millet harbin güdümüne ait iktisadi 
t"ınellcri temin için birinci dere::ede 
ehemmiyetli olan mallann mübadelesi-
ne hazırdır. Görtişmelerde ayni zaman
da istikbalde takip edilecek para ve fi
yat siyaseti de söz konusu olmuş ve tam 
b ir fikir birliği görülmüştür. Müzakere
lerde hariciye nezaretinin mümessili sı
fa tiyle Almanyanın Budapeşte orta el
çisi doktor Kludyos da hazır bulun
muştur. 

~~~-#W~11--~~~ 

INGILIZLER MADAGASKAR 
tÇERILERI NDE 

( Baştarab 1 inci Sahilede) 
B. LAVALlN BEYANATI 

Vişi, 12 (A.A) - Başvekil B. Laval 
dün öğleden sonra yerli ve yabancı ga
zetecileri kabul ederek Madagaskara 
karşı yeni İngiliz hücumu karşısında 
Fransanın durumunu izah etmiştir. 

Konferansta başvekil evvela Mada
gaskarda askeri hareketlerin yeniden 
ba'51adığı hakkındaki İng!liz tebliğini ve 
bunun arkasından Birleşik devletlerin 
bu harekete manen müzaheret ettiği 
hakkındaki resmi Amerikan demeçini 
okumuştur Hükümet reisi Madagaskar 
umumi \alisi B. Anetin bir telgrafını 
okumuştur. 

JAPONLARA YARDIM 
ETMEMİŞLER 
Vali bu telgrafta diyor ki : İngilizle

r in bu hareketi için haklı hiç bir sebep 
yoktur. Hiç bir zaman yabancı denizal
tıları Madagaskar limanlarında Fransız
krdan yardım görmemişlerdir. Adada 
bir mütareke komisyonu, yahut başka 
hiç bir yabancı kontrolü yoktur. Ada
ya hiç bir Japon denizaltısı veya tayya
resi gelmemiştir. 

B. Lava! demişfa- ki: 
ıı - Uydurulan yalanlara karşı vali

nın ~u demeçi vardır. Tecavüze as
keri sebeplerle başlandığı iddiası doğru 
değildir. İn~ilizler ve Amerikalılar ha-

Tokyo, 12 (A.A) - Başvekil ve hari
~iye nazırı general Tojonun Tokyodaki 
Isviçre elçiliği vasıtasiyle 9 eylülde Bir
leşik Amerika hü.kümet!ne gönderdiği 
bir notanın metni neşredilmiştir .. 

Bu notada Amerikan esirlerine ve göz 
altında tutulan sivil Amerikalılara Ame
rikan Kızılhaçı tarafından gönderilen 
muhtelif yardımlarla alakalı olarak 
ağustos sonlarında yine İsviçre elçiliği 
vasıtasiyle gelen Amerikan notasına ce
vap verilmektedir. Amerikan hükümeti 
Japonyayı harp esirleri hakkında 1929 
tarihli Cenevre anlaŞmasına r!ayet et
memekle itham ediyordu. Japon ceva
bında şöyle denilmektedir: 

Japonya hü.kümeti harp başlar başla
maz yaptığı tebligatta Cenevre mukave
lesini tasdik etmemekle beraber bu mu
kaveleye uygun muamele yapacağını 
bildirmiş olduğunu hatırlatmak ister .. 
Bu anlaşmaya hiç bir suretle bağlı ol
madığı halde Japon hükümeti elbise ve 
yiyecek gibi esirlere gönderilen zati eş
yayı teslim etmekte kusur etmemiştir .. 
Şimdiye kadar Amerikan Kızılliaçı ta
rafından gönderilen 650 tonluk eşya 
esirlere dağıtılmıştır. B:nlerce ton da 
yolda bulunuyor. Esirlere gönderilen 
mektuplarla pahtlerin sahiplerine ve
rilmediği hakkında radyo ve diğer va
sıtalar la yapılan kötü propagandayı Ja
pon hükümeti şıddetle protesto eder. 

haneler icat etmek zorunda kalmı:şlar
dır. • 
TEDBİR VE TEŞEBBÜS 

Bir gazeteci Fransanın buna karşı 
hususi tedb:rler alıp almıyacağını sor
muş, B. Laval •Şimdilik hayır!• cevabı
nı vermiştir. Frunsanın teşebbüslerde 
bulunup bulunmıyacağı sualine •Evet. 
diye cevap veren B. Laval Amerikanın 
Martinik adası hakkında olduğu gibi 
Madagaskar hakkında da umumi bir ga
ranti verip vermed!ği sualine de :şu ce
vabı vermiştir: 

ır - Vaşington ve Londranın tebliğ
leri Madagaskarın yeniden Fransaya 
döneceği vaadini ihtiva etmekte ise de 
bu vaadin n e zaman tutulacağı maalesef 
tasr:h edilmemiştir.• 
AMERİKA - vişi 
Vaşington, 12 (A.A) - Hariciye na

zırı B. Kordel Hull, İngilizler tarafın
dan Madagaskara karşı yapılan hare
ket münasebetiyle Birleşik devletler ve 
Fransa münasebetlerinde her hangi bir 
değişiklik olacağını gösteren bir emare 
mevcut olmadığını söylem: tir. 

______ naplık gösterelim ve cuzlaşmaya çalışa-

İNGİL'J'EREDE 
Kızıl ue Difteri uar 
Londra, 12 (A.A) - Sağlık nazırlığı 

tarafından bildirildiğine göre Büyük 
Britanyada, Londra da dahil, bütün bü
yük şehirlerde kızıl ve difteri vakalan 
görülmüştür. 

Almanyada ef.ırne{le 
a rpa lıarıştırılıyor-
Londra, 12 (A.A). - Almanyada ek

mek yapılan unlara yüzde 6 nisbetinde 
arpa karıştırılmağa başlanmıştır. 

-~~--tt--,~~~ 

IRANDA KARARLAR 
---·*---

Amerikadan 
maarif heyeti 
getiriyorlar 

-*-
KÜL TÜR KALKINMASI iÇiN 
PROuRAM HlZUiLANACAK 

-*-Radyo gazetesinden : İran hüküm.eti, 
memleketin istihsal ve ziraat işlerinin 
ıslahı için bir Amerikan mütehassısı iş 
başına geçirmişti. Tahran radyosunun 
haber verdiğine göre şimdi Amerika
dan bir de maarif mütehassıslan heyeti 
gefutilmektedir. 
İran radyosuna göre Ittıaat gazetesi 

bu hususta şunlan yazmıştır : 
sİranın kültür işleriyle meşgul olmak 

üzere b ir Amerikan heyeti gelecektir .. 
Bu heyet İ.ranın kültür bakımından kal
kınmasını esaslı bir program altına ala
cak ve tetkiklerden sonra bu programı 
hazırlıyacaktır. Maarif nezaretim.ize dü
şen vazife her şeyi olduğu gibi göster
mek ve !ttihazı gereken tedbirleri tama
miyle tatbik etmektir.n 

~-~----~11----

. DÜN iKi VAGON ŞEKER 
DAHA GETiRiLDi 

( Baştarab 1 ind Sahifede) 

evlerde şeker istif edilmemesine şeker 
istifine kalkışanların takibine dikkat 
edilecektir. 

KAHVE MESELE.Si 
Ticaret ofisine ait olarak İzmir güm

rüğünde mevcut bulunn 28000 çuval 
kahvenin inhisarlar veMletine devri ta
karrür etm~tir. Mali mevzu halledilmiş
tir. tnhisarlar idaresince teslim alınma
ğa başlanan bu kahveler peyder pey pi
yasaya çıkarılacak, İziiıirin ve civar vi
layetlerin kahve ihtiyacı temin edile
cektir. 

* BELEDlYELER HUBUBAT 
ALAB!LECEK 
Ankara, 12 (A.A ) - İcra vekilleri 

heyeti tarafından kab ul edilen bir kara
ra göre mahalli ihtiyaçlar için b iltimum 
belediyelere hükümete borçlanmış olan 
mikdar haricinde hububat mubayaa et
mek saıah.iyeti verilmiştir. Bu salahiyet 
mucibince belediyeler faaliyete geçerek, 
ekmek ihtiyacını temin edeceklerdir . 

TOIIDMLUK TEM1N1 
Ankara, 12 (A.A} - Bize verilen ma

lUıı:ıata göre lüzumlu tohumluk tedariki 
için toprak ofislerine salfilıiyet verilmiş
tir. Tohumluk hububatın mümkün ol
duğu kadar en az fira ile saklanabilir 
cinsten olması lazımdır. B unun için bu 
yolda tetkikler yapılmakta ve ecnebi 
kitaplardan favdalanarak bir talimatna-

lım.> 
LORTLAR KAMARASINDA 
Lortlar kamarasında B. Emeri, Gan

diyi olagan üstü bir tahrikçi olarak va
sıflandınnl§ ve Hintlilerin yakında hü
kümctle anlaşabilecek bir durumda ola
bileceklerini ümit ettiğini söylemiştir. 

ÇöRÇ!L HAK!KATI SöYLEDt 
Bombay, 12 (A.A) - Irındistan umu

mi valiliği icra komitesi az&ından Meh
met Osman, Çörçilin dün Avam Kama
rasında vuku bulan beyanatını okuduk
tan sonra Royter muhabirine demiş
tir ki: 

c - Size yalnız şunu söyleyebilirim: 
Çörçil Hindistarun hakiki durumunu 
çızmıştır.> 

DEMiRYOLLARINDA ÇALIŞMA 
- Demiryol mensuplarının vazifele

rini ifa hususunda büyük gayret sarfet
mekte olduklarını memnuniyetle gör
düm. 

Bu sene yaz aylarının sıcak geçmesi 
bir kısım müstahdirnlerimiz veya bun
ların ailelesi arasında çokca sıtma vaka
larmın görülmesine sebep olmuştur. 

Demiryollarının ıııhhi teşkilatına 
mensup doktorlar en uzak istasyonlara 
kadar haftada bir giderek memurlarımızı 
ve ailelerini tedavi etmektedir. D evlet 

DEMIRYOLU OKULU 
Demiryollarımızın cer ve yol oubele

rine mütehassıs memur yetiştirmek için 
Ankarada bir demiryolu meslek o1r.u1u 
bu sene faaliyete geçecek tir. 

UMANLARIN 1ŞLETtLMESt 
Jskenderun ve Mersin limanları tah

mil ve tahliye işleri devlet demiryollım 
memurları ile daha iyi işliyecektir. Bu 
limanlarda işlerin bir elden idaresi te4 

min edilmiştir.> 

~------~·""""'tlıl-~--
J AP ONLAR l A HARP 

iktisat vekili Istaobula gitti dün 

---*·---
Japon harp ge-
mileriı~e yeni 
isabetler oldu -·-

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - İktisat 
vekili B. Sırrı Day bugün şehrimize gel
miştir. 

Vekil İstanbulda tetkiklerde buluna-

Makineve 
, ,. erilirken 

JAPON KUVVETLERi YENi 
GlNEDE BiRAZ tLERLEDILER ST nlıNGHADllA ALMANLAR 

- .- SOVYET MEVZiLERiNi YA· 
RAMAMIŞLAR Melburn, 12 (A.A) - Müttefik umu

mi karargahının tebliği : Yeni Ginede 
Oven Stanley cephesi : Düşman yeni AıVtı·----
ilerlemeler kaydetmemiştir. Müttefik L ondra. 12 (A.A) - Moakova ra'd-
hava kuvvetleri kara kuvvetlerine mü- ıu bugün ıöyle demİltir: Stalingrad et
zaherette bulunmuşlardır. rafındaki d urum vahim olmakla devam 

Normandi adası : Ağır bomba uçakla- ediyor ve ehemmiyetli bir tepe için ıid
rımız iki Japon torpido muhribine hü- detli muharebeler oluyor. Almanlar küt 
cuxn etmişler ve birine tam isabet kay- le halinde yeni taarruzlarda bulunuy or-

şl larsa da Sovyet mevzilerini yarınağa 
detmi erdir. B u muhripte yangın çıktı- muvaffak olmıyorlar. Stalingradın ce-
ğ1 ve geminin sonradan batmakta oldu- nup batısında muharebenin buiz vasfı
ğu ve mürettebatının sallara bindikleri nı Sovyet kıtalannın göster.J:~i büyük 
görülmüştür. Orta büyüklükte bomba u.aı:o 

faaliyet teşkil etmektedir. 
uçaklarımızdan birisi diğer bir Japon MACAR TEBL1öi 
harp gemisinin hemen yakınına lxımba 
atmıştır. Geminin hasara uğradığı muh- Budapeşte, 12 (A.A) - Son Macar 
temeldir. Uçaklarımızın hepsi dönmüş- tebliğinde bildirildiğine göre Macar kı
lerdir. talarının bütünlüğü kesimde müteaddit 

Buna : Bir düşman hava meydanı or- Sovyet taarruzları püskürtülmüştür. Al-
man ve Macar teşkilleri ehemmiyetli 

ta b~~~klükğr~te bo!~a uB~ı·· arımızbo mbalhü- bir düşman mevziini zaptetmişlerdir. 
cum u amı~...... u un m ar 0 .. k1 d .1 b w k 
h d f b"'l · d" ·· t.. y d .. uşmanm tan ar yar ınu e yap gı ar-

e e o ~es~c uşınuş ur. er. e dil1:1ç tı taarruzlar akim kalmıştır. Yüzlerce 
uçak ve bır mıkdar kamyon tahrıp e - . alın 9 So et tankı tahrip 

· ti B' k gınl ıkarılm esır mış ve vy 
mı.ş r. ır ço_ ya~ ar ~ . ı~ır .. edilmiştir. Karşı koyma topları tarafm-
Uçak savarl.arın mudahalesı şıddetlı ol- dan 22 düşman uçağı düşürülmüştür. 
muşsa da düşman av uçakları uçaklan- Cephelere karııı yapılan temizleme hare-
mızı karşılamamışlardır. ketlerinde 1 temmuzdan 1 eylüle kadar 
YENİ G1NEDE B'OYOK Macar kıtalan 11 subay ve 245 er ölü 
HAREKETLERE DOCRU 1 02 kayıp. ve 19 subayla 41 6 yaralı 

Melburn, 12 (AA) - Ordu söz.cüsü 
Oven Stanleyde her iki taraiın da bü
yük hareketlere geçmek üzere kuvvet
lerini tensik etmekte olduklannı söyle
miştir. ______ , __ _ 

cağını söylemiş '\e bugün denizyollann
da meşgul olmuştur. Vekil kömür stok· 
larının vaziyeti ile kömür tevzi işlerini 
tetkik edecektirk. 

HIRVADISTANDA ADAM BA· 
ŞıNA 150, ~CIR IŞÇ ıLERE 

300 GR~M EKMEK 
VERiLECEK 

-~~----~ .. ~.~~~ 
Budape§te 12 (A.A) - Zagrept~ 

bildirildiiine göre Hırvatiatanda adam 
bll§ma günde verilecek. ekmek miktarı 
150 gram olarak tesbit edilmiıtir. ağıı 
işçilere 300 gram verilecektir. 

vermişlerdir. Macar karıı koyma top
lan tarafından ağustos ayında 84 ve ey .. 
lülün ilk haftasında da 2 3 Sovyet uçaiı 
dü§lirülmüştür. Bundan bqka hava mu
harebelerinde Macar avcıları 11 uçak 
düşürmüşlerdir. 

MOSKOVAYA CöRE 
ALMANLARJN DURUMU 
Moıkova, 12 (A.A) - Alman tau-

larını Stalingradın batısında Sovyet k.ı
talanmn üç meskun mevkii tahliye et
mek zorunda kaldıklan bir kesimde tek
sif etmişlerdir. R uslar yeni mevzilerinde 
bütün taarruzları püskürtüyorlar ve d\i§
mana ağır kayıplar verdiriyorla. Stalin
gadın cenup batısında Almanlar yeni 
kuvvetler getirerek Sovyet mevzilerini 
ele geçirmek için arasız taarruzlarda bu
lunuyor !ar. Mozdok cephesinde Terek 
nehrinin cf'nup sahiline geçen düııman 
grubunun etrafındaki cenber ağır ağır 
faka.t emniyetle sıkıftırı1maktadır. Sov· 
yet topçusu ve hava kuvvetleri düşman 
T ereki geçerken büyük kuvvelerini im
ha eylemiştir ve şimdi de takviyeler g~ 
tirmesini güçleştirmektedir. 

BUG U N 
Kanada Yunanistana 
her ay on beş bin ton 
Buğday uereceıı •• YENİ K OPYA ÜÇ MUAZZAM TtİRKÇE FlLlM BİRDEN 

Londra, 12 (A.A) - Kanada ticaret 
nazırı, Kanadanın Yunanistana ayda on 
beş bin ton buğday göndermeğe amade 
olduğunu bildirmiştir. Kanada buğdayı
nı taşıyan üç gemi son zamanda Yuna· 
nistana varmıştır. 

me vücuda getirilmektedir. 

AMBAR 'I'EŞKtLATI VE 
EKMEK F ABRtKALARI 
Ticaret veldtleti tarafından hububat 

işlerine dair toprak ofise, daha başka 
emirler de verilmiştir. Bunlar arasında 
memlekette b ir ambar teşkilatı vücuda 
getirilmesi ve ekmek fabrikalan kurul
ması da vardır. 

- 1 - . 
MİHRACENİN GOZDESJ 

( Birinci devre ) 
- 2-

HiN'J' MEZARJ 
( İkinci ve son devresi ) 

-3-
KRALICENİN ELMASLARI 

Don AMi.ş ve meşhur üç palavracılar 
SE AN SLAR 

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

Cumartesi ve pazar günleri 1 d e başlar. , 
DiKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ BALK matineJe-

ridir. SALON 20 Jmnıştur. , 


