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Rusyada müthiş muharebeler oluyor 

'' 
a 

---· ... ---
Alman topçusu her 
şeyi tahrip etmekte 

-*-Almanlar seri netlc:e al· 

• 
ı a ,, diye 

amadı 
Alman - Rus harbine dair haberler 

••Stallng-rad" kıs· 
Stalingrad yolıında bir kasaba.da •okak muharebelerine hazırlık 

Almanlara gör~ Stalin~radda vaziy~t 

malı için Stallngrada 
Kalenin llölgesinden 
lıınNet gönderdlle.P. 

Stokholm, 14 (Londra radyosu) -

men Almanlar da o:~;H;~~~;;;;TI 
Kenar mahalle· 
lere kadarglrlldl 

~ n Bokun Stalingrad muharebelerinde 
serl bir neticeye varamamış olması ha
sebiyle Kalenin bölgesinden bir tümen 
tank kuvveti ile takviye edildiği bildi
rilmektedir. 

tTALYAN GAZE:rELERtNlN 
NEŞRİYATI 
Roma, 14 (A.A) - ltalyan gazetele

rinin Berlin muhabiri Stalingradm ce
nubunda Volga kıyılannm Almanlar ta
rafından işgalini, hAJA müdafaada ısr.n 
eden Sovyetler için kat't bir darbe te-
15kki etmektedir. 

Şe,,,.fn fabrllıalar lıısrnı Almanllll'a ,,.,, falı• 
hepsi lllr ilaç günde d öşecqe llenzendyor-

sıokholm, 14 'A.A) - Havas ajansı- masının başlıca dört sebebi vardır: 
nın hususi muhabiri bild!riyor: ı - Rusların olagan ilstü mukave-

Stalingrad önünde şiddetli çarpışma· metleri, 
la.r olmuş ve Alman kuvvetleri şehrin 2 _ Stalingradda harp eden kuvvet-
fabrikalar bulunan bir kısmqp ele ge-

Halkçı 
Re_jimde 

---*·---
En fJiiyüJı Jıuvueı ue 
en IJüylUt ltdJıfm 
flaJJım dUeOldlr •• 

ŞEVKt..'T BiLGİ~ 

Devlet, halkın geçimindeki zorlukları 
hafifletmek maksadiyle bir çok tedbir· 
Jcr alun~. Buna rağmen hayat; mnh· 
dut gelirli vatandaşlann tahammüllerini 
aşan bir şekilde pahalılaşmakta devam 
ediyor. Vurguncular fiyatları mütema
diyen yükseltmek için her fırsattan (ay
dalrunyorlar. 
Şu son iki hafta içinde sadeyağı 350 

den 450 ye, zeytinyağı 110 dan 140 a, 
pirinç 110 dan 145 e çıktı. Pahalılık gc-

• (it resminde diğer iaşe maddeleri de bu 
ridişe ayak uydurdular. Zaten eşya 
fi;ratlanmn birbirleriyle tabii münase
betleri ıöz önüne ıetirilirse şu veya bu 
madde iberindeki yükselişlerin diğerle
rine tesir etmemesi hemen hemen im

1 
Ç~tin * mukavemete 
rağmen ilerleniyor 

Alman esirler ve harp 
malzemesi pek çok.. 

Berlin, 14 (A.A) - Doğu cephesin
de Alman hücumları §İddetle devam 
ediyor. Alman kuvvetleri Sta1ingradın 
kenar mahallelerinde çarpışmakta ve 
c;ok §iddetli Rus mukavemetine rağmen 
ilerlemektedirler. 

Berlin, 14 (A.A) - Alman baş ko
mutanlığı Stalingrad muharebeleri hak

(Sonu Sahife 2. Siitun <! del 

Bu yeni manevra Almanların yalnı7 
Rus müdafaasına bir darbe indirmekle 
kalmamış, aynı zamanda cepheyi ikiye 
ayırarak Kafkasyayı tecrit etmek tchli. 
kesini ihdas etmiştir. 

EN M"OTH1Ş MUHAREBE 
Stalingrad muharebeleri, ~arkta şim. 

diye kadar yapılan muharebelerin en 
şiddetlisi ve müthişi olmuştur. 

Lavorn Façista diyor ki: «Bu harpte 
insana dehşet veren şey, her iki tara. 
fın muharebeye sürdüğü topçu kuvve

f S:unı Sahife 2 ~iitun l de) 

~..C-..t"J7..t"J'"/..t"A""~~..o:r..rA""..r.r..r~~~.rA"".r~~~~~~,~, 

Vekaletin tasvıp etmesi b~kleruyor ----
in f'lr ihr ~ liyı • 
ıı tespit edildi 

inc:lr piyasasının iznlfrde 40 • 60 '"""'' arasın• 
da açılması mümJıün görüJmefıtediP-

çirmiştir. Harbin bu şekli almasiyle Al- \erin harp ederek 700 kilometre gibi 
mantar Stalingrad harbinin son safhası- uzun bir yol katetmiş olmaları; 
nın başladığını iddia etmektedirler. Bu- 3 - Topoğrafik vaziyetin Ruslara mU· 
nunla beraber, bu iddia, şehrin bl.r kaç &a!t olması .. 
gUn !cinde zaotedileceğini göstermez. 4 - Don ile Volga arasında tutulması 

DÖRT SEBEP gereken Alman baraj hattının nazik ol-
Stnlingradda muharebelerin çok uza- ması .. 

Almanl4mı V orone;de Rml4r ı köprü. başın.dan atmak lçitt 
aarfettiği gayretle,.defl bw göril"iıf 

Unsmbr. Şu halde her şeyden evvel fi- --------------
yatlan sebepsiz yere yükseltenlerin teh
likeli oyunlanna bir seci çekmek lhun

-* Sovyetlt"re göre cephelerde vaziyet 
İncir komitesi yaptığı toplantılar so-

.tır. 
VurguncularlM sav~m neticesiz kal

mamasını istiyorsak kanunlarımıza şe
hir haydatlannm diret ve cesaretlerini 
kıracak en ağır hükümleri ilave etmeli
yiz. Kualannı doldurmak maksadiyle 
milletin umumi hayat ve emniyetini 
darbelcmekte ısrar edenleri ba~kalanna 
gerçekten ibret teşkil edecek surette ce
zalandırmalıyız. Ayni zamanda drıha 
has.41as, daha bilgili v daha muvaffak bir 
kontrol makanimıasına vürut vermeli
yiz. Bu makanizma fiyatlan kamçıla
mak için (Cvril~n binhir hileyi ,,e fesadı 
önliyerek kudrette olmalıdır. 

Diinl a ile ti..:uretimiz fc, kalade da
ralnu tır. Bununla beraber, ithalat iş
lerinde şayanı hayret oyunlardan bah
sediliyor. Söylendiğine göre, Mısırdan 
ithalat yapan bazı tacirler ithal ettikleri 
eşyanın vesikalannı yüzde yüz fiyat 
yüksekliği arzedcn bir şekilde tanzim 
ettiriyorlarmış.. Bu sayede yüz kuru
ta satın aldıklan bir malı 200 kuru-

<Sonu Sahife 2, Sütun 6 dal 

HARPTE SIRA 
---·*·---

Evveli Japon-
yayı matlup 

etmeli diyorlar 
-*

Mlttteflfı flaua aJıınıarı 
CIJ'ttı, yalnız IJlr .ı apon 
flaua meydanına 17 ton 

bomba atıldı.. 
Nevyork, 14 (AA) - Bir gazetenin 

yazdığı bir makaleye göre müttefik mil
letler önce Japonyayı mağlup etmekle 
gayelerine daha çabuk varabilecekler
dir. Zira Almanların Rusyada ıiddetli 
bir mukavemet önünde ve Mısırda da 
ikinci cephe ile me~gul bulundukları sı
rada Japonya Amerika ve Britanyaya 
karşı hücuma haır bulunmaktadır. 

Melbum, 14 (A.A) - Müttefik umu-

nunda yeni inc!r mahsulünün ihraç fi
yatını tesbit eylemiş ve bu fiyatlar ku
ru meyve ihracat~ birliği idare he
yetinde görüşülerek karara bağlannut
tır. Tesbit edilen ihraç fiyatları Ticaret 
vekaletinin tasvibine arzcdilmiştir. Tas
dik edilince ilan olunacak. ve keyf:yet 
bütün ihracatçılara bildirılecektir. 

Haber aldığımıza göre incir ihracat 

''Stalingrad,, da 
biraz gerilendi 

fiyatları tesbit edil:rken gerek incir ko- * 
mitesi ve gerek kuru meyve ihracatçı· 
ıarı birliği idare heyeti incir müstahsil· "Si mami na,, da da 
lerin:n ve fucirlcrin durumlarını ince· 
den inceye ıetkık eylemişıer: memleket Ruslar ilerlediler 
menfaatine en uygun olan fiyat esasını 
bulmuşlardır. -*-
PİYASA NASIL OLACAK? HoldoJıta Alman flüc:um• 
İhraç fiyatına nazaran incir piyasası-

nın İzmirde 40 - 60 kuruş arasında açıl- farı püsfdfnöldii.. 
ması mUmkün görülmektedir. 4 nwna· Moskova, 14 (A.A) - Bu aabahltl 
ra incirin İzmir borsasında 42, 5 numa· Sovyet tebliği: 
ranın 46, 6 numnıanm 50, 7 numaranın 13 Eylöl gecesi Stalingradın batı ve 
55, 8 numaranın 58 ve 9 numaranın 62 cenup batısında, Sinamina. Holkof ve 
kuruşta muamele görmesi mümkündUr. diğer bazı cephelerde şiddetli muhare-
4 numara incir bir kilosu 60 - 64 adet ıeıer olmuştur. 

Diğer cephelerde bir değişiklik olma
gelen incirlerdir. Diğer numaralar da bu mıştır. 
esasa göre hesaplanabilir.. STAL!NGRADDA 

Hariçte mtistahs:llerin yaptıkları sa- Moskova, 14 (A.A) _ Sovyet tebliği-
tışların İı.mirc kt.dar yol masrafını ve ne ektir: 
saireyi nazarı itibara alarak satış ve Stalingradın batısında şiddetli çar
sevk faaliyetine girişmeleri de hatırdan pışmalar devam etmiş ve bütün Alman 
geçebilir. 3 S"t 1 d l 
İHRAÇ FİYATLARINDA ESASLAR ~----~<S_o_n_u_s_a_h_if_e_._u_t_ın __ e~ 
İhraç fiyatlarına gelince : Kom'te ve 

birlik idare heyeti bu fiyatlara fob ih· 
rnç ma rafı, yUzde on ihracat vcrr)si, 
} üzde be e kadar komisyon, yüzde 15 şe 
kndnr kar ilave ederek ihraç esasını 
bulmuştur. 

OND iKA 

···········-
- - •• • lngilizler Şeı·burga 
Uzum pıya- bir baskın yaptı 

1 * Sası açı ıyor Berlin, 14 (AA) - Alman tebliği: 
12/ 1 3 eylül gecesi beş subay, bir baı * çavuş ve bir erden mürekkep küçük bir 
İngiliz ihraç grubu Şerburgun doğusun-

Piyasa cuma günü da karaya çıkmak istemi§tir. Müdafiler 
açdacalı tarafından vaktinde görülen bu grup 

Çok mevsuk bir menba~an haber al- ~zerine atq açılmış ve kayıkları tam bir 
dığımıza göre kuru üzüm piyasası önü· ıaabetle ~~tmlmı§l~r. . 
mUzdek1 cuma günü açılacaktır: Bu hu- 3 lngı1!z •u?ay?e I?eg~lcu hl~ denız 
sustaki bütün hazırlıklar ikmal edilmiJ- aubayı eaır edılmlf, bır bmbqı ile bq 
tir. Borsa idare heyetinin yann gaz.ete- Ç&VUf ve er 81cllrtilm&tt•. 
Jerle keyfiyeti ilb eylemesi beklen-

INGIL iZLERE GORE 
* Alman futuhat pro· 

gramı altüst oldu 
-*

StallngPCldı alsa IJIJe fon 
Boc:lı OPdaları artılı 

lllr ıey yapamaz 
Mo5kova, 14 (A.A) - Royterin husu

si muhabirinden: 
Alman Başkomutanlığının, yedi hafta 

önce kızıl ordunun Voronej civannda 
Donun batı kıyısına yaptığı harekette 
kaybedilen yerleri geriye almak için 
çok gayret sarfettiği görülüyor. Bu mu
harebelerin ağırlığı bilhassa Macar pi-

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

---·*·---
Kayseriden 
Konya ya 
doğru geçti 

-*-Bir çolı lstasyonlCIPda 
drıPareafı flüJıümet llbse
sl hababatın teslfmlnde· 

lıl ağırlılı sebı?plnlıd 
inceledi .. 

Kayseri, 14 (A.A) _ Ticaret Vekili 
Dr. Behcet Uz Yahşlhana, Balıklı, Kay
seri ile diğer bazı istasyonlarda durarak 
toprak ofisinin alım memurlanndan 
devlet hissesi yüzde yirmi beşlerin alım 
vaziyetini incelemiş ve depolarla silola· 

(Sonu Sahife 2. Sütun S te) 

AlMINYAOJN MEKTUPLAR 
---·*·---

"Korkuvoruz ve 
sulh istivoruz ••• ,, 

-*-Alman eslPlerlnde INl-
lanan melıtaplarda 

IHiyleyazdl 
Kahire, 14 (A.A) - Britanova ajanSı 

bildiriyor: 
Esir alınan Almanların üzerinde 'bu

lunan Almanyadan gelmiş mektuplarda 
d:kkate şayan haberler vardır. Bu mek
tuplardan birisinde deniliyor ki : • İngi
liz tayyareleri ;Jo geceden beri arka ar
kaya hücum ediyorlar. Çok büytik kor
ku iç!ndeyiz .. • 

Diler bir esire de Almanyadaki aile
sinden gelen mektupta : •Artık sulh is
tiyoruz. Hi~ olmazsa o zaman ne için 
çalıştığımızı bileceğiz..• deniliyor. 

Bremenden yazılan bir mektUpta da: 
.ıs gUnden beri çok korkunç gUnler ge
çiriyontt .. • denilmektedir. 

HINDl~TIN DERDi 
---*·---

yeniden bir çok kae-
rışık lık lar oldu 

-*-.,,. değirmeni yağma 
etmelı lstlyen üç ilin 
lıfflye ateı edlldL 

Bombay, 14 (A.A) - Hindistanda ye
niden birçok karışıklıklar olmuştur. 

BingaJe civarında bir değirmeni yağ
ma etmek ist!yen 3000 kişi üzerine polis 
ateş açmış ve üç kişi ölmüş, birkaç kişi 
de yaralanmıştır. 

Yeni Dclhi, 14 (A.A) - H!ndistan 
teşrii meclisi toplanmışbr. Toplantılar 
bir hnfta siirecektir 
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RISYADA MUTHtS MUHA· 
REBELER OLUYOR 

--·~ 
(8aşfarafı 1 inci Sahifede) 

tin ~yısıdır. lki taraftan binlerce top 
ı.lteş •üskürtmektedir. 

ALMANLARA GORE STALIN· 

cR~~~~:~~~ijede) ŞEHİR DABER~Ç~i 
kında şu tamamlayıcı malumatı vermiı-1 ... •••••••••••••••mıı••••••••••••••••••lllİİİİİımliiım•••İil•••llı'll...,I 

Halkçı 
Re.iimde 

tir : 
ı!n'AL!NGRAD DiYE 
:8*a ŞEH1R KALMADI Şeaer, Pirinç, Kahve işleri ---*·- --
.. riyera diyor ki: cAlman topçusu 

si.-.H bir tarzda ateş sahasında her 
ş..;i tahrip etmektetir. Stalingrad şehri 
diyeaiyeceğim bu şehrin bir zamanlar 
Ü9U'İlılde bulunduğu arazinin ele g~i
r._.. istenivorsa böylP hareket etmek 
ıere\tir > 

-~~---------İ NG iL 'ZL ERE GORE 

Alman ve müttefik kuvvetler 8 ve 9 
eylül tarihlerindeki tebliğlerinde bildi
rilenlerden fazla ganimet almışlardır . 
2 7 ağustostan 1 1 eylüle kadar 10500 
esir almmış, 1 34 top ve pek çok harp 
m11lzemesi elde edilmiştir. ~undan baş
ka 6 vapur da top atesile batırılmıştır. 

ALMAN TE.BUCi 
Berlin, 1 4 { A.A) - Alman tebliği: 

Stalingrad kalesi önündeki mulıarebe 
bölge!linde hücum kıtaları şehrin doğu
ııundaki müstahkem mevzilere girmiş
lerdir. Burada düsman kuvvetli bir top
çu ateşi himayesinde çok muannidane 
bir mukavemet göstermislir. 

Mebuslarımız 

bugün halkı 
dinliy ecekler 

---*----
Saat ıs de İzmir Hallıe· 
vinde halkla lıonlı$acafı 

Bn üÇ m ddenin 
bollaşması yakın 

En büyült lıuvvet ve 
en IJüy üft halıim 
hallıın dileğidir •• 

(6aşterah J ınci Sabıfede l 

şa alınmış gibi gösteriyor ve menıle
kettcn çıkardıkları paranın mühim bir 
kısmına ya l\I~u bankalarına yatır
mağa, yahut ta Mısırda muhtelif 
işlerde kullanmağa imkan buluyorlar· 
~ ... Yani havadan kazançlarla yaban. 
cı bir memlekette büyük servet idhar 
ediyorlarIDJş... Daha memlekete girme
den maliyet fiyatı yüzde yüz yüksel
tilen bu malların memlekete girdik
ten sonra her el değiştikçe fiyatı 
yükselmektedir. Böylece insafsız birkaç 
vurguncunun kurbanı olan yulnız halk 
de_i:rildir. Perakl:nde satış yapan esnaf ta 
büyiik telılikeleı· karşısındadırlar. Bun
ların bütün kazançları hayalidir .. Dük
kanları dış piyasa1ara göre lıakiki değe
rinden dört be<? misli fazla fiyata mal 
edilmiş eşya ile doludur. Yer yüzünde 

(Baştarafı 1 inci Sahifedel 

vaieei üzerindedir. Macarların yaptık
ian Aç hilcum muvaffak olamamış ve 
kaJ'ıplarla püskürtülmüştür. Sovyet 
k lR'fttleri bir hücumda Macarları ga
ıM a-tılamış ve iki ınayn tarlasını almış
tır. Aynı zamanda tıklım tıklım asker 
d•)a 14 kamyon tahrip edilmiştir. Ma

Kıtalarımız şehrin merkez kesiminin 
şimal batısına hakim olan tepeleri hü
cumla zaptetmişlerdir. Düsman beyhu
de yaptığı karşı hücumlarda 29 tank 
kavbetmivtir. 

Mebuslarımız Benal Arıman, Kamil 
Dursun, Rahmi Göken, Reşat Mimaroğ
lu, Mehmet Ald~mir, Nazmi İlker, Hü
seyin Hulki Cura ve Sadettin Epikmen 
Odemiş, Tire, T0rbah, Kuşadası ve Sel
çukla müntehipleriyle temaslar yaptık
t.;.n sonra dün şehrimize dönmüslerd:r .. 
Mebuslarımız her tarafta hararetle kar
şılanımslardır. Her uğradıkları yerde 
haikla ve bilhass<.? köylülerle konu~arak 
ic ve dıs siva<>etımiı. üzerinde halkı ten
,·ir etmişle~ ve halkın muhtelif dilekle
!"ini d'nliy~rc!• bır çok notlar almışlar
dır. 

Balılıallara şelıer ue~ili yor • Pirinç IJelfıi uc:uzlı· 
yacafı • Gümrülıtefıi Jıahvelerden IJ ilin 

çuvalı i zmirin ••• 

caslu geriye çekilmiştir. 
Ba§ka bir kesimde de yedisi harp dışı 

olaa tankları Macarlar bırakıp çekil
Jll~dir. tki bin Macar öldürülmüştür. 
~k suyunun cenup kıyısı önünde 

A..__lar on bir gün evvelki taarruzla 
ı..a,emJdarı muharebelere arasız devam 

Kuvvetli bava tenkilleri muharebelere 
rr.üdahale ederek Vol~anm doğusundan 
yeni getirilmiş olan Rus kıtalanna mu
vaffakiyetli hücumlarda bulunmuslar
dır. Şehrin şimalinde ve do~usundaki 
hava meydanları gece bombardıman 
edilmiştir. 

e-.ktedlrler. Şimdiye kadar Almanlar DıCE.R CE.PHE.LE.RDE 
5m QU vermiş ve 200 tank kaybetmiş. Don cephesinde Alman ve Macar teş-
hir .-ı"kdar da esir bırakmışlardır. killeri muvaffakiyetli hücumda bulun-
Dağ geçitlerinde Almanlar Rusların 

mu!\lardır. Dü~manın mükerrer hücumsı'k !!ilk manevralariyle tuzağa düşmek-
te• ler. lan çetin muharebelerden sonra ve ha-

STAI.JNGRADDA va kuvvetlerimizin yardımı ile püskür-
~gradda muharebeler bütün şid- tülmüstür. 1 3 tank tahrip edilmiştir. 

aetiyle devam ediyor. Almanlar yalnız RiJE.VDE 
celMltp batıda bir köy zaptedebilmişler- Rijev bölıteainde dün dü~manın top-
<tlır. çu ve zırhlı kıtalarının kuvvetli himaye-

Aanan uçaklarının savaşa müdahale- sinde vaotı~ı hücumlar erimiştiT. 
siai gören Rus komutanlığı silngü hü- KAFKAST A 
cı.mau emretmistir. Bu suretle bombala- Novorosiskin doğusunda bir tepe 

Mebu,,Jarmuz bugün saat 18 de İzmir 
Halkevindc halk'c. konu~acaklar ve mü
teakip günlerde de Gediz ve Yarım ada 
mıntakasıncla bulunan kazalarıınıza gi
derek scçicileriyle tem«slarına de\·am 
edeceklerdir. ----·----
'11 kayır akam 
l·a. 1~tnc:ia şehri

r.ı, iz ~ ~elivor 
rı:aıa kendi askerleri üzerine düşmesi- üzerinde bulunan tahkimli bir düşman 
n e .ant olmak için Alman uçakları mevzii zaptedilmiştir. * 
bombalarını atmaktan vaz geçmişlerdir. Terek çevresinde Alman kıtaları bü- A-.. d ... i lı ... na-

vük bir inatla müdafaa eden yeni mev- ' '"ara OH aymaHa * . -z:ileri yarmıslar ve düsmana a({ır kayıp- lıh Jıursu müdauimleri Londra Radyosundan : lngiliz gazete-
iea Stallngrad muharebesiyle meşgul- lar verdirmişlerdir. izm~rde tetlıilderde 
dikler. Deyli M eyi diyor ki: -•-- bulunacafılar 

.ş .. götilrmiyen birşey vardır : HARPTE SIR~ 1 Dahll'.ye veki'ıletinin tensibi;ie Anka-
S talingrad müdafaası Almanların fu- (Ba!?tarah 1 inci Sıthif..-dt>) rada açt!an kaymakamlık kursu ikinci 

1 '*ıl programını altnst etmiştir.. Şehir 
mi karargahının tebliği : devre müdavimlerini teşkil eden 27 kişi 

h• kurtarılabilir. O, Rusyadaki canlı- TrMOR ADALARINDA : Orta bü- tarafından vilayetimiz bölgesinde b:r 
!ıjıea son mueiusi olmıyacaktır. Stalin-

yüklükte bomba uçaklarımız Selo ada- gezi tertip edilın:ştir. Bu gezi vilayeti
grtıd dttşse bile general fon Bock'un or-

sında iki Japon ticaret gemisine hücum mizce hazırlanaC'ak programa göre ya-4Ju1Mıs kış gelmeden yeniden tensik edi-
leııek hfr hareket yapmağa muktedir etmiş ve tam isabetler kaydetmişlerdir. pı]acaktır. Gezin:n kafile reisliğine ma-

Vapurlardan birinin arka kısmı infilak halli idareleı· umwn müdürlüğü ikinci 
o]~l~~~R neticesinde gövdesinden ayrılmı!ltıT. Bu daire reisi B. Sabri Eke tayin edilmiş

vapura kaybolmuş gözile bakılabilir. tır. 
De,rl Meyi Y8%1Stna şöyle devam edi- öteki vapur da makineli tüfenk ateşine Misafirler 18 eylül cuma günü Anka-

yor: •BUy{lk Brıtanya, bUyilk gayretler tutulmuştur. radan hareketle cumartesi akşamı İzmi-
J'.apnaktadır. Rusyadan maada hiç bir LAHEDE : Müttefik bomba uçakla- re vasıl olac.:ıklardır.. Kültürparkı 
mAtteflldmiz bu gayretlerde onunla re- rı bir Japon hava meydanına iki defa ve İzmir mü7.c:sini, kö~,r enstitüsünü 
kal.et edemez. Büyük çapta bir gayret taarruz etmi;ılerdir. Yerde iki ağır bom- Aygır deposunu, Bucadaki sıhhi te
~. Fakat bu gayretimizi de ba uçağı tahrip edilmiş ve bir çok yan- sisatı, Bornovadaki zirai müessese-:Ai m!sline çıkannağa mecburuz .. Sta- gınlar çıkarılmıştır. Hedeflere ( l 7) ton leri, İzmir bez \'e kumaş fabrikalarını, 
lia«rad kurtulursa gayretimizin artırıl- bomba atılmıştır. Düşman uçakları bi- Turan fabr!kasını ziyaret ederek tetki
m.a yiD.e bir zarurettir. Fakat sukut zimkileri önlemeğe teşebbüs etmemişse katta bulunacaklardır. 
edene iki kat bir zaruret olacaktır.• de ııÇAksavarların ate.,i şiddetli olmuş- Misafirler 25 eylül cumartesi günü İz-
FRANSIZ İŞCİLERİ VE ALMANLAR tur. mirden ayrılıp .'\nkaraya gideceklerdir. 

Deyll Telgraf Almanlann Fransız iş- KAÇ ADASINDA : Keşif uçakları- Genç kaymakamların İzmir vilayelin-
çilerin.i kullanmalarından bahsederek · mız bir düşman gemiainj bombalamış- ~e yapacakları bu tetkikler bilhassa be
di,_. Jd : Efendilerini tel'in. eden adam- lardır. Bombardıman neticesi tesbit edi- lediyecilik mevzuunu istihdaf etınektc-
lardaa ne maharet , ne de enerji bekle- lememiştir. • . 
tur .. Bu kabil 1..şç.iler Nazi harp makine- SALAMON ADA LARlNDA : Bir oır. 
'sı.e 1ıldiri1en öldürücü darbeleri kapa- müttefik uçak te!lkili Japonlara ait bir Beledi);e lntHıabatı 
tamular. Onların mesaisi Almanların üs~0u VENbombalam5ısTtıAr. NLE.Y DAGLARI Defterleri indir ildi ao1u sahnelerinde insanca ve malzeme- -
ce utradıkları b üyük kayıplan örtemez. BöLGE.SlNDE. : Durumda bir değişik- Belediye ı;cçimi faaliyetinin ilk saf-

TaJmia müttefik milletlerin gayesi lik yoktuT. iki taraf kesif kollannın fa- hası olan seçici ve seçilecekler:n isimle
<lünyamıı her tarafında sıhhatli ve re- aliyeti kaydedilmi~tir. rini havi defterlerin asılma müddeti dün 
fahlı bir insan hayahnın temini olduğu- YE.Nl BRıTANYADA : Ağır bom- ak.~am nihayet bulmuş ve defterler yer
n u. Vilkinin seyahatinde bu gayeyi be- ba uçaklarımız bir Japon kruvazörüne lerinden indirilmiştir. İzmir halkı def-
Urttifini yazmaktadır. hücum etmiıtl erdir. Bomba uçaklarımız terlerin asılı bulunduğu müddetçe me-

KAFKASTA DURUM uçak!avarların şiddetli atesine maruz deni haklarını kullanmak suretile def-
X:udUa radyosundan: Moskova haber- kalmı•.,•a da heo<1i üsl,.rine dönmüştür. terleri tetkik eylemiş ve intihaba ala-

lerine göre Almanlar Novorosiskte Tu- JAONLAR ÇtNDEN kasını bu suretle de göstermiştir. 
ape limanına doğru ilerlemeğe çalışmış- ÇEKtLtYORLAR Belcd:ye seçiminin ikinci ve son saf-
lardır. Doğu Ka.fkasyada M.ozdokda Çung King, 14 (A.A) - Pakontoo ga- hası 1 ilk te~rin gününden itibaren rey-
R uslar teşebbilsU muhafaza eder görü- zetesi, japon kuvvetlerinin Hooetinin lerin kullanılınasiyle başlıyacaktır. 
nüyor1ar. Terekte kuşatılan Alman geniş ovalarından çekilmekte olduğunu 
kuvvetleri Cumartesi gilnU Rus çembe- yazml§tır. japonlar burada Çinlileri mu- OH. 'L!-ARDA 
rinl yarmağa .... 1 .... mışlardır. Almanlar barebeden vaz geçiremeyince burala- T. 1. --=' AB•'LV .. ~ .A .:--r::. Q,# 
26 tank kaybederek çekilmişlerdir. Moz- nnı terk etmişlerdir. · 
öok bölgesinde kar yağıyor. japonlar beş seneden beri buı-alarda ilk okullarda !:ayıt. ve kabul muame-

İzınire getirilmiş olan üç vagon şeke
rin dün bakkallara tevzline başlanm.ış
lır. 45 tondan ibaret olan bu şekerler 
Lakkallara bil'er çuval olarak verilmek
te ve şeker alan bakkallaı-ın listesi be
lediyece tetkik ve takip edilmektedir. 
l!iç b:r bakkal ..ı!dığı şekerlerden bir 
k.smını saklıyamıyacak ve hemen mü
rncaat edecek müsterilerine verecektir. 
Dundan başka y:ı;ın da İzmire tnühiın 
ınikdarda şeker getirilmesine:: intizar 
ediliyor. Bu !iekerlcr de ayni suretle p:
yasaya çıkarılacaktır. Toptancıların sa
tı;ı şubeleri açmaları için belediyece 
tedbirler alınmaktadır. 
PİRİNÇ BEKLENİYOR 
Her gün muntazam .,,urette İzmire ha

• :çten geçen sene mahsulü 20 - 50 çu
v::il pirinç getirilerek piyasaya çıkarıl
maktadıı-. 
Ş:mdiki halde pirinç fiyatı 120 - 135 

kuruş arasındadır. Müvarndat devam 
eylediğine göre fiyatların dü.şmesi pek 
mümkündür. 

Yeni mahsul pirinçler ancak ilkteş.dn 
ortalarında İzmire getirilecektir. Bun
l~nn !iyalı İzmirde yüz kuruşa mal edi
leceği hesaplanmaktadır. 

Cuvaı ve ııanavfçe 
DağıtılacaJı •• 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün sabah iaşe bürosunda çalışarak 
tı1uhtelif dağıtma işleriyle meşgul ol
muş, tacirlerle resmi müesseselere tevzi 
edilecek çuval ve kanaviçe listesini tet
kik eylemiştir. Çuval ve kanaviçelerin 
dağıtılmasına hemen başlanacaktır. 

ÇUVAL VE Kl\NA VİÇELER 
HAKKINDA YENİ BİR KARAR 
Eskiden muvakkat muaflık yoluyle 

:thal ed:len ambalajlık çuval ve kanavi
çelea·in getirildiği ülkeye iadesi ve ia
desini müteakip hesabının gümrükçe 
kapatılması usul ittihaz edilm:şti. 

Harp dolayısiyle bunun zorluğunu 
nazarı itibara alan Ticaret vekaleti Av
rupadan muaflık yoluyle ithal edilen 
bu gibi çuval ve kanaviçelerin getirüdi
ği ülkeye değil, A vrupanın her hangi 
bir ülkesıne ihraciyle gümrükteki he
sabının kapatılmasını muvafık görmüş 
\'e keyfiyet şehrim:zdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. ----···---Belediye güreş~ilere 
Ziyafet verdi .. 
Fuar gazinosunda belediye tarafından 

gilreşçiler şerefine bir ziyafet ve bu es
nada da birinci gelen güreşçilere hedi
:>·eleri veril~tir. 

_......;.... _____ _ 
BİRA VE RAKI 
GÖNDERİLDİ .. 
Şehrimizde bir müddetten beri bira 

\ e rakı darlığı vardır. İnhisarlar umum 
müdürlilğünden İzmir ihtiyacı için bir 
ınikdar bira va rakı gönderilmiştir. 

Bunlar peyderpey piyasaya çıkarıla
caktır. Bundan sonra İstanbuldan İz
mire muntazam surette b:ta getirilecek 
ve gazinolarla lokantaların bira ihtiyacı 
karşılanacaktır. 

RUS HüCUMLARI sulh ve nizam tesisine çalışmışlarsa da ksinc yarın başlanacaktır. 
Rijev bölgesinde Ruslar kuvvetle tah- muvaffak olamamıslardır. Burada ja· Liselerde ve ~rla okullarla sanat okul-

ıa:;-;ı;ı~;-r 

KAHVELERİN TAKSİMİ 
İzmir gümrüğünde mevcut 28 bin çu

val kahven!n tesellüm muamelesine bir 
heyet tarafından devam edilmektedir .. 
Bu kahvelerin 13 bin çuvalı İzmir vila
yeti ve mülhak<.ıtl emrine tahsis edil
miş, gümrükten inhisarlar idaresi depo
suna naklediJmeğe başlanmıştır. 

Bu hafta 5000 çuval kahve piyasaya 
cıkarılarak darlığın önüne geçilecektir .. 
. GUmrükte mevcut kahvelerden on bin 
çuvalı İstanbul valiliği emrine, 5 bin 
çuvalı da Ankaraya tahs:s edilmiştir. 
Ank11raya ait kahveler trenle hemen 
gönderiİecektir. İstanbula ayrılmış olan 
10 bin çuval kahveden 6-00 çuvalı dün 
yüklt:nmiştir. Hemen sevkedilecektir. 
Kalan kısmı da çarşamba ve cumartesi 
günleri İstanbula gönderilecektir. 

HUSUS[ AMBALAJLAR 

İnhisarlar idaresi İzmil'de kahve ve 
cay Jçin teşkilat meydana getirmektedir. 
Önümüzdeki ilkbahardan itibaren kah
ve ve çaylar hususi ambalajlarla piya
saya çıkarılacak, bu suretle karışık 
kahve ve çay kullanılmasının önüne ge
çilecektir. 

Yeni müdür ue 
muallim tayinleri 
Gazi orta okulu matematik öğretme

ni ve müdür muavini Şükm Çağatay 
İzmir - Tilkilik orta okul müdürlüğüne 
ve matematik öğretmenliğine, Kütahya 
i.:sesi müdürü ve felsefe öğretmeni En
ver Demir İzmir - İnönU lisesi müdür ve 
felsefe öğretmenliğine, Turgutlu Orta 
okul müdürü Hilmi Ziya Apak İzmir 
Karşıyaka orta okul müdürlüğüne ve 
Tabiiye öğretmenliğine tayin ed:lmiş
lerdir. 

HALKEVİNDE 
Pi ano ue şan konseri 
Ankara Devlet konservatuvarı piya-

no öğretmeni Tomris Yolaç ile Ayhan 
ve Salfilıettin Göktepe tarafından Cu
martesi günü a~amı saat 21 de Halke
vi Salonunda bir piyano ve şan konseri 
verilecektir. Program çok zengindir. 

Kültürparlı eğlenceleri .. 
Kültfüpark eğlenceleri devam etmek

tedir. Bilhassa paraşüt kulesinden atla
malar büyük alaka uyandırmıştır. 

Günde 15 - 20 defa paraşütle atlıyan
lar vardır. Gençlerden Şükran Benlioğ
lu 20 ağustos gününden beri 250 atla
yış yapmak suretiyle bir rekor tesis et
miştir. 

Evvelki gece 21324 kişi ziyaret eyle
miş ve ziyaretçi ~:tyısı 320600 rakamına 
baliğ olmuştur. 

--llıılllhf!llO---

DR. BEHÇET UZUN SEYAHATi 
(Başfanb 1 inci Sahifede) 

rı teftiş etmiştir. Vekil yolda Yozgat, 
Niğde ve Kayseri valileri tarafından 
karşılanmıştır. 

Ticaret Vekili müstahsilin borçlandı
rıldığı mikdarın teslimindeki ağırlığın 
sebeplerini sormuş ve . verilen izahatı 
dinledikten sonra icap eden direktifleri 
vermiş ve Konyaya doğru sehatine de
vam etmiştir. -----··----k.im edilmiş olııa. Alman mevzilerine hü- ponlar 4000 den fazla mitralyöz yuvası larında namzet talebe kaydı muamele

cumlarında hafif bir ilerleme kaydet- kurmuşlar ve geçen sene de irtibat için sine devam edilmektedir. 
ınişlerdir. Leni.ngrad kesiminde Alman 700 kilometrelik yol yapmı!<lardır. Buna İlk ve orta okullarla liselerde ve sanat 
hatlarının doğu cenahına taarruzunda rağmen Çin çetelerinin faaliyeti durma- okullarında derslere 1 ilkteşrin günü 
Ruslar az daha ilerlemişlerdir. mı~tır. :ıaslanılacaktır 

H olan P arti Ocalı 
1 lıongresL 
ft Tilkil!k nahiyesi Fettah Ocağı saat 
§ ?1 de.. 'J 
ı:-~~~ 

Salihlide Parti 
Ocafı Jıongreıerı.. 
Salihli, 14 (A.A) - Büyük bir alaka 

ile takip edilen parti ocak ve nahiye 
kongreleri bugün sona ermiştir. 

1 1 Büyük Hikaye i \ 
• • · - · - · - · F N I - - · - - · - · - · - · - _ D _ F _ F · - · - - - - _ _ .._,.ts) 

18 inci Asırda Bir Ko. saıı 

Lord Bayronun birinci ve ikinci kor
san şiirleri, bu devirdeki Yunan ka.
sanlarını takdir eder. 16 _ 17 inci asır
larda korsanlar mal ve mülk ile beraber 
kız ve kadın ve hatta delikanlıları da 
çalıp kaçırırlardı. Mısır. Tunus ve Fas 
esir pazarları, Napoli ve Palermo esir 
pazarları bunlar tarafından beslenir di! 

Misolongiye ve oradan da bin bir zor
lukla Zantaya geçti. 
Umduğu, gibi Venedik korsanı Delo

portanın Aı-kangelos gemisini ve yeğenl 
(Karabaşı) buldu. Ona: 

OkuyuculanmlZID şikıiyetleri 

Şeker bnliranı ve 
çocuklarımız 

* 

ı.ullıun avdet edeceği gün perakendeci
lerden t;oğ"tmun iCLis bayra~ınt t;ekmc
meleri imkansız olacaktır. 

Yabancı memleketlerden getirdiğimiz 
ithalat ~yası için vaziyet böyledir. Doğ
rudan doğru~·a y'1rli mallarına gelince, 
bu sahada bas vurulan hileler daha kü
çük değildir. Şiiı>he edilemez ki tüccar
larımızın büyük bir kısmı namııslu, fa
ziletli, ,•atansever insanlardır. l\laalese{ 
ticaret namusunu ayaklar altında çiğni· 
yen, kendi kazançlarından başka bir~ey 
düşünmiyen vurguncular iç piyasada 
çok slkı, çok imansız bir kontrolü 'Za

ruri kılacak vaziyet yaratınışlard•r. Yi
ne bunlar bugünkü serbest ekonomik 
sistemin manasını yanlış anlamaktadn
lar. Halkçı rejim vurıunculan yaşatmı
yacaktır. 

Hükümet vaziyetin gerektirdiği ted
birleri elbette alacaktır ve bu tedbirler 
bugün takip edilen ekonomik sistemin 
sasnıaz bir hassasiyetle hedefine varma
;ı~ı mutlaka temin edecektir. 
Vatandaş ıstırabı ile alay edercesine 

kendi zevklerinin, k endi doymak bil
miyen hırslarının tatmininden başka bir 
şey düııünmemeleri kanun harici hay
dutlar gibi cezalandırmaktan daha tabii 
bir ~e:r yok tur. Şeflerine bütün kalbi ile 
bağlı olan m illetin istediği şey kanunun 
vurguncular tarafından daha fazla emil
mesine müsaade edilmemesidir. Bu is
tek muhakkak suretie yfırini bulacaktır. 

Zira halle rejiminde en büyük kuvvet ve 
en büyük haklın halkın dileğidir. 

ŞEVKE'J' BİLGİN 

-----~-----
P arti g~oel sekreteri 

"Muş,, a ~itti 
---•·---

Muş, 14 (A.A ) - Cumhuriyet hallt 
partiai. genel sekreter i B. Memduh Şev
ket Esendal şehrimize gelmif, birinci 
umumi müfettiş A bidin Özmen, vali, 
memurlar ve halk tarafından karştlan
mı~tır. 

IUSACA 
••••••• 

DÜMENCİ 
Eczacı K emal K. Akıa, 

Baza darbı mesel kılıklı, izmar ve tel
mih yollu sözler vardır, dikkat ediyo
rum, bunlann pek çoğu zamanla mana
larında bir donukluk, bir fersizlik gös
teriyorlar. Diln küçUk oğlum Nezih Ak
taş birden bire: 

- Baba, dedi, dümen neferi ne de
mektir? .. Sınıfın dümencisi ne manaya 
geliyor? 

Düşilndilm, çocuğa bunun manasını 
anlatmak bir mesele idi. Üşenmedim, 
dedim ki: 

- Oğlum, İstanbulda ilk vapurun iş
lemesi aşağı yukarı Mecit zamanına rast 
geliyor. O devrin büyüklerinden Cevdet 
ve Fuat paşalar Boğaz i'ine işuyen bU
yük kayıkların yerine onların işini da~ 
ha iyi yapmak üıere Şirketi Hayriyeyi 
kurmuşlar, aşağı yukarı bir asır kadar 

-------- ---- -------- --~ 
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Kapsi de bu sırada kendini göstermiş
tir. Henüz Venedik idaresinde bulunan 
Girit vesair ada ve limanlar haçlı bay
rak taşıyan korsan veya harp gemisi için 
açıktı. Rum korsanlar nedense! - Bu mü
saadeden pek faydalanmazlardı. Kapsi, 
doğu Akdenizdeki faaliyetine rağmen 
doğrudan doğruya Yunan istiklaline ça· 
lışanlardan olmuştur. Küçük, dağlık ve 
fakir köyünden, sırtında işlediği bir su
çun günahını taşıdığı halde çkımış olan 
Kapsi, birden bire bir korsan gemisi ba
~ında sahneye gi.rm.iştir. hem de duyul~ 
mamış ve görülmemiş maceralar yoluna 
girmiş olmak şartiyle! 

- Bizim köyde bana göre iş bula
mıyorum. Ben de seninle beraber ge
mide ve denizlerde çall§mak istiyorum 
dedi. 

Fakat Karabaş: 
- Deniz işleri senin işin değildir. Se

nin için en iyisi köye dönmek, tarlalar-

Dün gözleri yaşlı bir muallim arkadaş 
matbaamıza gelerek derdini ~öyle an
lattı: 

önce ... O zamanlarda vapur yepyeni bir 
icatta ve dümenin idaresi vapurun arka 
tarafında tıpkı kr.ptan mevkii gibi bir 
de dümenci yeri ile göze çarpardı. Kap
tan eliyle vapurun arkasında oturan dü
menciye işaret verir, vapuru sağa, sola 
idare ederdi. Vapurda baca, kaptan ye
ri, direk ve dümenci odası göze çarpan 
§eylerdendi .. 

- Bu saatte gelen kimdir? diye ken
di kendine sordu, fakat gelenin kim ol
duğunu anlamak bile istemedi manastı
rın iç taraflarına doğru kaçtı. 

İşte, bugünden sonra Lidurikililerden 
hiç bir kimse bir daha Kapsiyi göre
ıiiedl 

Kapsi kaçınış, belirsiz diyarlara git-
miş idi .......•••.•••••••• •.• ••• ••• ••. •.• . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ' . ...... ... ........ . 

-(-
KAPSt ARKENGELOS KORSAN 

GEMtStNDE 
Bu lnı Kapsi, bir deli gibi köyünü 

bıraktığı ve nihayet korsan olmağa ka
rar verdiği sıralarda, İyonyo denizine 
ve Pelopanezyaya Venedik:liler hakim 
ddiler. Y elkenlerinden birisi, Stormo 
Mavrokefalos Venedik korsan gemile
rinden Arkangeloa (Azrail) gemisinde 
ç lışıyordu. Bu gemi Venedikli kaptan 

Delaportanın kumandasında idi. 
Kapsi, bu yeğenini bulmak için Zan

taya gitmiş idi. 
Bu sıralarda Akdeniz ve Ege denizle

rinde korsanlık en korkunç bir duruma 
girmişti. Osmanlılar Venedikliler idare
sindeki Rumlarla, İspanyol ve İtalyan
lardan bir çok kimseler korsan olmuş
lardı. Hepsi Türkler ve Müslümanlar 
aleyhine çalışıyorlardı. Bununla bera
ber, Rum korsanların asıl aradıkları ça
pul olduğundan zengin bir Venedik ve
ya bir İspanyol gemisi de, bunlann şer
rinden kurtulamıyordu. Bunlardan baş
ka Türk ve Cezair korsanlar da vardı. 
Venedik ve Napoli korsanları da, Türk 
ve Cezair korsanlarından korktukları 
için, Venedik idaresinin gevşekliğinden 
yer bularak en ziyade Akdenizin doğu
sunda, Ege ve Yunan kıyılarını kasıp 
kavuruyordu. 

Bu adam, hayatta hiç bir kimsenin ve 
biç bir tarafın dostu olmamıştır. O dai
ma sağa, sola saldıran azgın ve kuduz 
bir köpeği andır.nı.ştır! 

* Aya llya manastırından, Eleonorayı 
bir hücre içinde kapalı bırakarak kaçan 
Kapsi bir zamanlar dağlarda dolaştı. La
kin bir gün gelip te cinayetinin intikamJ 
alınacağını bildiği için dağlardan evve!S 

da çalışmaktır! Cevabını verdi. 
Kapsinin yüzüne, hele gözlerine ba

kınca, şaşırdı. Kaldı; bu kanlı gözlerde 
korkunç bir cinayetin gölgelerini gör· 
müş gibi oldu ve: 

- Haydi istediğin olsun. Fakat bir 
defa da bizim kaptana haber vermek 
gerektir! dedi. • 

Onu ambara aldı; burada İspanyol· 
lar, İtalyanlar ve Rumlardan, hatta Ber· 
berilerden bir sürü haydut vardı. Hay
dutlar kendi kendilerine eğleniyorlar, 
bağırıyorlar, küfür ediyorlardı, bu hal, 
Kapsiyi adeı.a ürküttü. Köye dönmek 
artık olamazdı. Bunun için bir kenara 
çekildi, alnının yazısına boyun eğmek· 
ten başka bir çare olmadığmı anladı. 

- BİT M E Dİ -

- Ben ilk. mektep öğretmeniyim. Altı 
aylık bir çocuğum var. Anasının südü 
kafi gelmediğinden kendisini sütle bes
liyoruz.. Dört gündür İzıniri altüst et
tim. Yarını kilo şeker bulamadım. Yav
ruma akide şekeriyle süt vermeğe mec
bur kaldım .. Hastalandı. Belki de haya
tına mal olacak... El altından iki liraya 
satıldığını söyledikleri yerlere de baş 
vurdum .. Bana vermediler .. Belki tahar
ri memuru sanarak korktular. FevkaHl
de teessür içindeyim. Kendimiz kahve, 
çay içmekten vaz geçtik .. Egasen maaşı
mız böyle şeylere k1fi gelmez. 

Fakat yavrularımızı düşünecek, bun
lara şeker teroin edecek bir makam yok 
mu? .. 
YENİ ASIR - Muallim arkadışımı

zm yüreği yanarak anlattıkları bizim de 
kalbimizi yaktı.. Herşeyden evvel has
taları ve çocuktan düşünmek !Azım ol
duğuna ::anii%.. 

İstanbullular, vapurun arkasında dü
menin çarkını döndüren dümenciye iza
feten her topluluğun sonunda gelene 
dümenci demişlerdL Mesela muntazam 
bir taburun son neferine dümen neferi, 
suıuınm en sonunda kalan talebeye de 
dümenci demişlerdi. 

Oğlum izahımı dinledi, dümenci keli
mesindeki telmihi pek yerinde ve zarif 
bulmadığı besbellt idi. Halbuki zama-

nında dümen neferi ne güzel, ne zarif 
bir nükte idi. Zaman durmıyor ki, va
purlar dümenC:yi kaptanın yanına alm
cc:. dümencinin sonda gelişini söyliyen 
nilkte de yersiz, fersiz ve sönük kaldı. 
Her mevcut gibi söz de eskiyor, zaman 
onu da eskitiyor~ 



1§ EYLOL SALI TENi ASJR SARIPE J 

SOVYETLERE GÖRE CEP· 
HELERDE VAZIYET 

17..MtR SİCtLt TtCARE.T MR\fUR
LUCUNDAN: 
İzmirde Mimar Kemalettin caddesin

de 38 numarada ya7.ına, tülbent ve em-
{Baştarab 1 ind Sahılede) sali mallar üzerine ticaretle i~tigal eden 

~ ...... u··ı püskül'tülmüştür. Bir kesim- (Abdi Yusuf Korman ve ortağı) şirke
u 2lt Alman yok edilmiş, diğer.o bir linin 12/EylO.i/942 tarihinden itibaren 
l~n&cil de bir Rumen piyade taburu feshine mütedair beyanname ticaret ka
be•leuştur. Kıtalarıınız takviye alan nunu hükümlerine göre sicilin 4609 nu
d"'• ... :am hücumlarına karşı müdafaa ınarasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
~ olunur. 
sn~ında devam etmiştir. l _BEYANNAME. 

A•nlar ilerliyerek mesk\ln bir yeri 
ele ge!irmişlerdlr. 

Mos\ova, 14 (A.A) - Sabahki t~bli
ğe ek 
SNlisgroıdın batısında dün şiddetli 
savaF olmuştur. 7 tank tahrip edilmiş 
ve 211 Alman öldürülmüştür. Diğer bir 
ke•imlle çetin muharebeler oluyor. Bu
radn tkı bir Alman müfrezesi yok edil
mıslh. 

DıôER YERLERDE 

Moldokta bir hücum püskürtülm\ii
tür. Snaminada Ruslar meskun bir ye-

İzmir sicili ticaret memurluğu re.c;ıni 
mührü ve F. Tenik imzası. 
FESHt StRKET 
BEY ANNAMESt 
İzmir üçüncü noterliğince' ınusaddak 

==· 
Borsa 

ÜZÖ'M 

138 Hasan Scdcr 
24 Öztürk f]ir. 
24 j. Kohen 
9 Hayim Kori 

195 Yek<ı.n 
223029 Eski yekun 
223224 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

iNCiR 

3G 
34 
34 
43 

100 çuval M. izmiroğlu ~:ı 
150 M. Hilmi Uyar 28 
250 Yekun 

187836 Eski yekun 
188056 Umumi yekun 

w 

37 
34 
34 
43 

3G 
38 
45 
45 
51 

33 
28 

ZAHİRE 
11 Ton Bakla 
4 Ton Fasulye 
2 ton Mercimek 

29 50 30 75 
35 50 
J>O 

ri geri:Je almışlardır. 20 blokhavz da 
a~ır. Düşman çok ağır kayıplara 
u8nJa.,tır. Son iki günde 28 düşman 
tankı iahrip edilmiştir. 

30/ Haziran / 936 tarihli ve 5707 umumi 
ve 4/10 numaralı husu!':i mııkrvclena
me mucibince teşkil ettiğinıiz tzmirde 
Mimar Kemalettin caddesinde 38 nu
maralı mağazada kfün (Abdi Yusuf 
Korman ve ortağı) unvanlı kollektif sir
keli 12/ Eylul/942 tarihinden muteber 
olmak iizere rı7.ayı tarafeyn ile feshetti
mizi ve tamamen tasfiye edilmiş olan 
muameHHı şirketten dolayı şürekanın 
yekdiğerleri zimmetlerinde hiç bir hak 
ve alacakları kalmamış olduğundan bu 
hususa ve muamelatı şirkete müteallik 
olarak yekcliğerimizin ümmetlerini mü- ........ ...,,. "' ...... " '-" -~...,,, ... ~~"")..c;.."ı.<" 
tekabiten ibra ve iskat eylemiş olduğu- An kara_Hadyosu ~ 

!ı.LlıfAN GEDICİ KAPATILDI muzu beyan ederiz. i-

Mos'k.ova, 14 (A.A) - Sovyet tebli
ği: Almanlar Stalingradm battsında 

Abdi Yııc;uf Korman Must<ıfo Yenseni İ 
imzası imzası ~ BUGUNKU NEŞRiYAT 

m~ mevzilerimizde bir gedik aç
m~ da bir Sovyet karşı hikumu 

Umumi No. 11106 Hususi No. 16-227 •1y;::y;::~y;;:-.....:::-~~~..c;::,~.<.~~~ 
İşbu feshi sirket beyannamesi altına 

konulan imzaların şahıs ve hüviyetleri 
marufum İ7.mirdc Göztepede İnönü cad
desinde 924 numaralı evde oturan Abdi 
Yusuf Korman ve aynı mahalde misafir 

dil,rn.'lnı geriye atmağa muvaffak ol
muşhtr. 

HUKUK HA- tave tstanbulda Talimhanede Şehit Muh-
MJNEMEN SULH r caddesinde Cemali apartmanında 6 

K.1ML1C1NDEN: numarada mukim Mustafa Ycnsenin ol
Yaaıkköylü Halit ÖğUt tarafından ka

rısı t>mmühan Öğüt aleyhine açılan 
!':ulh teşebbüsi.1 davasının cari muhake
mesinde; 

Adres ve ikametgahı meçhul kalan 
ÜuunUhana illnen tebligat yapılması 
karaftaftınlaralı:: dlva arzuhali sureti 
mahkeme divanhanesine asılmıştır. 

Muhakeme günil olan 25/9/942 Cuma 
günü saat 10,40 da Menemen sulh hu
kuk mahkemesinde hazır bulunması 
akai ıakdirde dlvaya gıyabında bakıla-
cağı ilin olunur. 5420 (2439) 

duğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Eylul ayının on ikinci 
Cumartesi günü 12/ 9/942 

T. C. İzmir üçiincü noteri Süreyya 
Olcay resmi mührü ve imzası. 
Umumi No. 11106 Hususi No. 16-227 
1şbu feshi şirket beyannamesi sureti-

nin daire dosyasında saklı 12/9/942 ta
rih ve (11106) numaralı aslına uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Eyl\11 ayının on ikinci 
Cumartesi günü 12/9/942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 12 
Eyl<ıl 942 tarih ve İzmir üçüncil noter
liği resmi mührü ve Süreyya Olcay 

1Zlıl1R SİCtLt TiCARET MEMUR- imzası. 
LUCUNDAN: 

Mttblt Akalın ticaret unvanı ile tz
mirie belediye caddesinde 14 numara- ~ Oaktilo aran1vor 
da iıaşaat mUteahbitliği ile i~tigal eden Taliplerin Türk!ye kömür satış ve 
Mithat Akalının işbu ticaret unvanı ti- § tevzi müessestsine müracaatları .. 
carei kanunu hilkUmlerine göre sicilin ~ Adr ı ak 408 , k il dild"ği es : A sanc .. 4608 numarasına ayıt ve tesc e ı .~ ı _ 3 (2431) 
ilh olunur. 5421 (2438) M ~ ...... ...-...-~~~.r.r..r..::~..r,-.r...:/. ~-=-~ 

YDdyet Daimi Encümen·nden: 
On adet lu.1lanılmıt otomobil lastiği sahlacalctır. 
1 - lzmir tllrlatlk yolları mıntaka müdürlüğü kamyonlarından çıkarılmıı 

on adet kullanılmıı ı .. tiğin satışına dair olan arttırmaya istekli çıkmadığından 
14/9/942 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Muhammen kıymeti 800 liradır. 
3 - Muvakht teminat 60 liradır. 
4 - Arttırma 24/9/ 942 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümeni

nin odasında yapılacaktır. 
5 - Lastikleri görmek. ve şartnamesini <?kumak istiyenler türistik yollar 

mıntaka müdürlüE:rüne müracaatları. 5422 (2437) 

eferihlsar c. MUdde luınumiliğinden : 
Fazla fiyatla bakır çivi satmak suretile milli koruma kanununa muhalefet

ten suçlu Seferihisann Hıdırlık mahallesinden Hüseyin oğlu Mehmet Yavaşın 
yapılan duru!lması sonunda : 

Mumaileyhin meı:kur kanunun 31 İnci maddesinin 2 - 3 üncü fıkralarile 32 
inci maddenin A fıkrası delaletile 59 uncu maddenin 3 üncü bendine göre 
1 S lira ağır para censile mahkumiyetine ve yedi gün müddetle icrayı ticaret
ten menine mütedalr olan karar katileştiğinden ayni kanunun 63 üncü mad-
desi~ tevfikan ilin olunur. 5403 (2440) 

Jzrnfr Defterdarlığından : 
Oe"it kızı Afetin Karşıyaka ıubesine borçlanma bedelinden mevcut 300 li

:ra borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karşıyaka Alay bey ma
halleginin Celal bey sokağında kain 19 ada 5 parsel sayıda mukayyet 74, 76 
numaralı ve 400 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanununun hü
kümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmı~tır. 

Tallplerin 5/10/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca-
atları ilin olunur. 15 20 25 30 5365 (2429) 

Ziraat Alet ve Malıineıerı ihtisas rnelıtelJi 
ın ·· dUrlüilünden : 

1 - Mektebimizin 1942 - 1943 devresi birinci sınıfına 30 talebe alınaca-
ğından 10 eylül 1942 tarihinden itibaren talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - KABUL ŞARTI.ARI : 
7.irııat alet ve makine ihtisas mektebine girebilmek için : 
A - Türkiye cümhuriyeti tabauından ve iyi hal sahibi olmak. 
B - Orta ziraat mektebinden pek iyi veya iyi derecede mezun olmak. 
C - Yaşı 17 den az 22 den fazla olmamak. 
D - Hastalıklardan salim olmak ve her hanği bir arızası bulunmamak. 
3 - Bu şartları haiz olan talebeler aşağıdaki yazılı vesikalarla Ankarada Zi-

raat aHit makine ihtisas mektebine müracaat eder. 
a - Orta ziraat mektebi diploması. 
b - Hiivivet cüzdanı. 
c - Sağlık raporu ve aşı vesikası. 
d - iyi hal kağıdı. 
c - Altı kıta fotoğraf. 

4 - Yukarıdaki şeraitt göre evrak ve vesaikini nihayet 1 ilk teşrin 1942 ta
rih ' rte kr,dar mektep idaresine gönderi1""·~i 1il7ımrhr. 

5 - Kayıt muamelesi 1 ilk teşrin 1 <l42 tadhirı-le J,itam lwlAca~ı ... r'.!an mii
racaat edenler araııında yapılacak ııeçim ÜZ!'rİne k!'hu1 edilenlerin dPrs bas
langıcı bildirilip gönderilecek numune .. i verhile kefaletnamelerini tA•ni"" rde-
rek !T'•kt,,l-• ,ı.,.,,..., rd .. bilecekleri lüzumu iH>n olunur. (7A30) 

ıs 20 25 5409 (2435) 

İS'l'AHBVL BELEDİY.,..~fu~F.N: 
Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak 140 _kalem tı_bhi eC7.a kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuatur .. Mecmuunun tahmın bedelı 2081 O lira ve ilk teminatı 
J 560 lira 75 kurugtur. Şartname zabıtve muamelat müdürlüğü kaleminde gö
rülebilir. İhale 22/9/942 salı günil saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım 
gelen diğer vesikalarile 2490 nolu kanunun tarifatı çevreainde hazırlayacak
ları t~klif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri 
lizımdır. 7, 11, IS, 19. 5248 (2364) 

r---- ELS~ ~~ITOL , 

1 
idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, idrar zorluğu, me

sane ve prostat iltihabı, sistit ve koli aistitlere, böbrek. rahatıızlıklanna kar
şı en mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar 
yUkarıda yazıla hastalıklardan çabuk:. kurtulurlar. BUtUn eczane ve ecza 

- depolarından arayınız.---------

7.30 Program ve Memleket saat aya· 
rı, 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pi.) 
12.30 Program .,,e memleket saat ayarı, 
12.33 Müzik pi. 12.45 Ajans haberleri.. 
13.00 • 13.30 Müzik : Oyun havaları. 
taksim ve türküler 18.00 Program \'e 
memleket saat oyarı, 18.03 Müzik: Rad
yo salon orkestrı.ısı 18.45 Müzik : Fasıl 
heyeti 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Müzik : Halkevleri 
Folklor saati.. 20.15 Radyo gazete.si 20. 
45 Müzik pl 21.00 Konuşma (Ev!n saa
ti .. ) 21.15 Müzik pi. 21.30 Konuşma : 
(Sağlık saati .. ) 21.45 Müzik : Klfuiik 
Türk müziği programı 22.30 Meınleket 
saat ayarı, ajans haberleri ve borsalar .. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa-
nış .. 

TASHİH 

Gazetc.mi7.in 14 tarihli nüshasında İz
mir defterdarlığına ait 614 satış il!nı
nın sevk numarası 745 olarak yazılması 
!Azım gelirken sehven 754 olarak çık
mış ve 626 satış numarasında kaydı gay
ri menkulUn arsa kelimesi dahi konul
madığından bu -:ranlışlıkları tashih ede
riz. 

SA'l'ILIK D MİR BORU-
Türkiye Cümhuriyeti ziraat bankası 

Aydın şubesine ait beher metresi 6 lira 
muhammen lı:ıymette 2 liiçelJk milsta
mel 140 metre kadar uzunluktaki su bo
ruları 22/EylCıl/942 Salı gilnil saat 16 da 
müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
bankaya müracaatları illn olunur. 

15, 17 5398 (2428) 

iZMtR BELEDtYEStNDEN: 
- Faik Ene.r parkına isim levhas! 

yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek.;fü. 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 414,80 
lira muvakkat teminatı 31, 11 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25/9/942 Cuma gÜnü saat 16 da en..:ü
mene müracaatları. 

11, 15, 19, 23 5358 (2308) 

* 863 üncü sokakta belediyeye ait 22 
sayılı dükkan bir s~ne milddetle kiraya 
verilecekti.-. Muhammen bedeli icarı 40 
lira muvakkat teminatı 6 liradır. Talip
lerin temin .. tı iş banko.sına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 18/91942 
Cuma günü saa~ 16 da encümene müra-
caatları. 4, 8, 12, 16 5220 (2341) 

* - Ayda 60 lira aylık ücretli fen iş-
leri kamyoneti şoförlüğü münhaldir. 
İsteklilerin yedlerindeki ehliyetnamele
riyle birlikte mUracaatları ilin olunur. 

10, 15, 16, 20 5320 (2397) 

tZMtR SULH HUKUK HAKtMLİ· 
C1NDEN: 

tzmirde Karat.aşta İnönü caddesinde 
216 numarada mukime Emine Erdizdar 
ile tzmlrde Fettah mahallesinde 1299 
uncu sokakda kain 10 numaralı hanede 
mukime Nesibe aralarındaki izalei şuyu 
davasının yapılan muhakemesi netice
sinde fzmlrde Fettah mahallesinde 1299 
uncu sokakta 10 numarayı taşıyan ve 
kütük 84 pafta 58 ada 373 parsel 5 te 
mukayyet evin kabili taksim olmama
sından satılarak paraya çevrilmesi~e 
karar verilmiş olduğundan bu karara ıs
tinaden bu ev satılacaktır. 

Eve tahmin olunan kıymet 1500 lira
dır. 

Satış İzmir sulh hukuk mahkemesi 
kaleminde açık arttırma ile yapılacak
tır. 

Birinci arttırması 28/Eylul/942 tari
hine müsadif Pazartesi günil saat 15 te 
ikinci arttırması da 8/l'eşrinievvel/942 
tarihine müsadif Perşembe günU saat 
on beşte icra edilecektir. 

Birinci arttırmada tahmin edilen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde ihalesi icra olunacak aksi takdir
de satış on gün daha uzatılacaktır. 

Müzayedeye iştirak etmek için takdir 
olunan kıymetin yüzde yedi buçuğu nis
betinde depozito akçası yatırılması veya 
millt bir banka mektubu verilmesi muk
tazidlr. 

DellAliye resmi alıcıya aittir. Daha 
fazla malO.mat ~lmak istiyenler İzmı:
Sulh Hukuk Mkimliğ!nin 942/206 nu
maralı dosyasından izahat almak üzere 
mezkö.r mahkeme başkAtipliğine müra
caat etmeleri ilAn olunur. 5423 (2436) 

:::::::ı:wz 

tZMtR SlCILt 'MCARET MEMUR
LUOUNDAN: 

(Abdi Yusuf Korman ve ortağı) ti
caret uncaniyle tı.mlrde Mimar Kema
lettin caddesinde 38 numaralı mağazada 
manifaturacılık, yazmacılık ve bu mev
zuu nlikalandıran boya, apre ve imallt 
işleriyle iştigal etmek üzere teşekkill 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelenaınesi ticaret kanunu hil
küınlerine göre sicilin 4610 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilAn olunur. 

1 - MUKAVELENAME. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Bugün 12/9/942 bin dokuz ytiz kırk 

iki senesi EylUl ayının on ikinci Cu
martesi günü saat on bir buçuk sırala
rında tzmirde Doktor Huliısi bey cad
desinde Kardiçalı han 15 numaralı dai
rei mahsusasında Türkiye Cümhuriyeti 
kanunlarının bnhşettiği salfilıiyetle va
zife gören ben aşağıda mühilr ve imza
sını koyan İzmir üçüncü noteri Sürey
ya Olcav, yanıma gelen kanuni ehliyet 
ve vasıfları haiz olmakla şahadete ehli 
oldukları görülen İzmir Eşrefpaşa Ha
tay caddesi Yüzbaşı Hasan ağa sokak 
138 No. da Hüseyin Erbilgiç ve İz.mirde 
Uçüncti Sultaniye ikinci Havai so. 6 Şa
hnp Bezen nam şahitlerin tarif ve şaha
detleriyle taayyün eden ehliyeti kanu
niyevi haiz bulunan, bir taraftan fzmlr
de Göztepcde lnönU caddesinde 929 nu· 
maralı evde oturan ve mahallt mezkt1ru 

:mzz: 
:11111111111ııil111111111ı11111111111111111111111111111111111111ıııı11ıil1111111111111111111111111111111111ı1111111111 ıı ı ıc 1 Avdında Talebe ,rurdu açıldı~ 
~ Aydında avukat memum Cemal beyin köıkünde Raif Aydoğdu tarafın- ~ 
E elan, C. H. Partisi himayesinde bir talebe yurdu açllmltlD'. § 
§ Vasi bahçe ortaAOda, havadar ve her türlii •ıhhi Ye içtimai ,.nlan haiz E 
E bir yerde açılmıı olan bu yurt için talebe kaydma batlanmqhr. Orta ve 
~ sanat okullanna devam eden ve edecek talebe için açılan bu yurda girmek 
;: utlyenlerin timdilik Aydm C. H. Partisi matbaası büroıuııa miiracaat edi- _ 
E leceldir. Yurt, talebe velilerine bir kolaylık olmak üzere tallsitleri aylara = 
:= taksim ederek aylık ta ahr. Ayniyat tİı kabul eder. _ 
5 13 ıs 11 19 21 (2425) = 
;ııııım11111111111111111111111111111rı111111111111111ıııııııı11111111111111111ıııııı1111111111ıııııııı111111111111111111 r. 

inhisarlar Vmıım Müdürlüğünden : 
İMTİHANLA MEMUR ALI.NACAKTIR 

- TeıkiJatımızdaki münhal memuriyetler için 21 /9/942 tarihine müııadif 
pazartesi günü: Lise ve Orta mektep mezunları arasında : lstanbulda, Ankara
da, Adanada, Samsun ve lzmir baı müdürlyetlerinde bir imtihan yapılacakbr. 
Lise mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep mezunlannın öğleden sonra 
imtihanları yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve iki fotoğrafla birlikte ls
tanbulda zat işleri şubemize ve Ankarada, Adana Samsun, ve lzmirde bu ma
haller baı müdüriyetlerine müracaat etmelidir. 

4 - imtihana girmek isteyenlerin uağıda yazılı vuıf ve şartları haiz olma-
lnrı lilzımdır. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak. 
B - 18 ya,ıru bitirmit olmak ve 45 yaıından yukan olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D - Askerliğini yapmlf olmak veya müeccel bulunmak ve bilha11a her iki 

halde de son yoklamalarını cüzdanlanna kaydettirmit olmak.. 
5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahaı1 vaziyetlerine göre ba· 

remdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sırasiyle tayinleri yapı· 
lır. 

6 - Müracaatlar, 19/9/942 cumartesi günü saat 13 çe kadar kabul edile-
cektir. 9 '1 13 15 17 5265 (2391) 

kanuni ikametgahı ittihaz edem Abdi•--------------------------------
Yusuf Korman ve dij!er taraftan yine 
aynı evde oturan ve kezalik burasını 
kanuni ikametı?ah ittihaz eden Münir 
Kormandan sebebi müracaatlarını sor
duğ'umda anlatacakları gibi tarafımdan 
resen bir mukavelenamenin yazılmasını 
istediler. tsim ve adresleri yukanda ya
zılı şahitler yanında müttefikan söze 
ba.,lıyarak: 

Madde 1 Şirketin nev'i kollettiftir. 
Madde 2 - Şirketin unvanı (Abdi 

Yusuf Korman ve ortağı) dır. 
Madde 3 - Sirketin merkezi İzmir ve 

merkez muamelatı lzmirde Mimar Ke
malettin caddesinde 38 numaralı mağa
zadır. 

Madde 4 - Şirketin mevzuu: İzmir 
ve t.stanbulda ve şeriklerin münasip gö
recekleri sair mahallerde manifaturacı
lık. yazmacılık ve bu mevruu alAkalan
dıran boya, apre ve imalAt işleridir. 

Madde 5 - Sirketin sermayesi 
(30.000) otuz bin Türk lirasından iba
ret olup .bu sermayenin (15.000) on beş 
bin lirası Abdi Yusuf Karman (15.000) 
on b~ bin lirası da Münir Korman ta
raFlnrından konulmuştur. 

Mndde 6 - Şirketin te~cdli: Sirketi 
alfikadar eden ve taahhüt alhna koyan 
her türlü muamclAt ve akitlerde her iki 
şerik unvanı şirketle birlikte müştere
ken imza rdeceklerdir. 

Madde 7 - Şeriklerin kar ve zarar 
hisselcrl şirket muamclAt1 icln yapılan 
umumt mac;ar!f teıızl edi1dlkten sonra 
ka1acak safi klirın yüzde ellisi Abdi Kor
man ve yüzde ellisi de Münir Kormana 
ait olmak üzere şerikler arasında tak
sim edilecektir. Zarar dahi avnı nisbet
ler dahilinde taksim olunacaktır. 

Madde 8 - Şirketin müddeti: 12 Ey
lul 942 tarihinden itibaren 12 Eylıll 947 
tarihine kadar devam etmek üzere beş 
sene olup bu müddetin hitamından altı 
ay evvel akitlerden biri tarafından fes
hi sirket hakkında talep vak! olmadığı 
lnkdirde daha beş sene müddetle temdit 
edilmiş olacak ve her beş senelik devre
ler içinde aynı suretle kendiliğinden 
temdit edilmiş sayılacaktır. 

Madde 9 - Şirkete mevzu sermaye
nin yüzde elli.si zarar edildiği takdirde 
şeriklerden her hanıd birisi şirketin fes
hini talebe mezundur. 

Madde 10 _ Şerikler arasında gerek 
şirketin devamı müddP.tin<:e gerekse 
tasfiye veya feshi arasında lhtilM zuhur 
ettiğinde hfikem olarak Mustafa Yen
seniyi her iki şerik şimdiden kabul et
ti~l0rini teahhüt ederler. 

Madde 11 - Zanırl ihtiyaçları için 
şeriklerden Abdi Yusuf Korman ayda 
050) yilz elli lira ve Münir Korman da 
000) yUz lira çekebilecektir. Bu meblAl! 
umumt masrafa kaydedilecektir. Ancak 
Abdi Yusuf Karman işbu yilz elli lira· 
dan gayri bilAnço netice~ndeki kAnna 
mahsuben ayda (150) yllz e1li lira daha 
almak hakkını habdlr. 

Madde 12 - Şerikler bilnn~ovu mUtP
akip hisselerine isabet eden kA.rın yüz
de ohızıında fazlasını işten çekemeıler 
hu mebali! şirketin devamı mUddetince 
bili\ faiz şeriklerin şah!;t hesaplaMnda 
bloke kalacakhr. Zarurt ihtiyaç halinde 
ve hAkemin tensibiyle bu yüzde ni.c;beti 
mikdarı azaltılıp çoğaltılabilit' eerek 
Abdi Yusuf Korman gerekse Münir 
Konnan şirket haricinde ne şah.cıen ne 
de hilvası~ veya ba11;kalanna l!;tirak su
retivle hiç bir işle iştival edemezler. 

Taraflar başka bir diyecekleri olma
dığını beyan ve ifade etmeleri Uzerlne 
ben yeminli noter sıfatiyle yanlan bu 
rnukavelenameyi açıkça ve yilksek se:!l
le okudum ve manasını anlattım. Dile
dikleri gibi yazıldığını benim ve şahitle
rin yanında tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten kendilerine ve 11;ahitlere imza 
ettirdikten sonra ben de imza ve ta~dik 
ettim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Ey-
1(11 avının on ikinci Cumartesi günü 
12/ 9/942 

Taraflar: İmzalan. 
Sahitler: İmzalan. 
T. C. İzmir üçilncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mührü ve imzası. 
Umumt No. 11107 Husus! No. 
İşbu mukavelename suretinin daire 

dosyasında saklı 12/ 9/942 tarih ve 11107 
numaralı aslına uygun oldu~unu tasdik 
ederim. Bin dokuz yUz kırk iki senesi 
EylQl avının on ikinci Cumartesi günU 
12/ 9/942 

60 kuruşluk dam~a pulu üzerinde 12 
Eyl\11 942 tarih ve İzmir üçüncU noter
liği resmt mUhrU ve Süreyya Olcay 
imzuı. 542'1 (2432) 

İstanbul c. MüddeiwnurnUiğinden : 
lstanbul cua ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 300.000 çift ekmek ihtiya

cı kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konm111tur. Muhammen bede'ı.ı S 1.000 
lira muvakkat teminatı 3825 liradır.Ekmek bedelinin tediyesi esna11nda bil
cümle vergiler idare tarafından ödenecektir. Eksiltme 22/9/942 salı günü saat 
l 5 te lstanbul Sultan Ahmelle ceza ve tvldf evi binasında yapılacaktır. lateldi
ler bu.na ait ,artnameyi tatil günlerinden mada her aün mesai saatleri dalıiliııde 
mezkur müdürlükte görülebilir. lstekillerin kanuni vesikalarını havi kapah zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evv1ine kadar mezkw müdürlükte toplanacak 
.komisyon reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri tqradan cönde
rilecek. teahhütlü mektupların posta gecikmesinden bir mesuliyet kabul edilmi· 
yeceğiilanolunur. l S 10 15 5050 (2312) 

usrA ARANIYOR .. 
ızınır Sağır, Dilsiz ve lıörler müessesesinden : 
Müeaeesemi.zfo 75 ~er lira ücretli marangoz ve demirci ustaLklarfyle 60 pr 

lira ücretli fırçacılık ve 1epetçilik ustalıktan açıktır. Sanat okullan mezunlann-
dan iateltlilerin müeaaeseye müracaatları. 12 15 18 5367 (2417) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
i Devlet Demır Y oiiarınaan . . 

• . • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muhammen bedeli 19680 ( on dokuz bin altı yüz seksen ) lira olan muht&

lif ebatta 20500 ( yirmi bin beş yüz ) Kg. kurşun boru (2 bi:rinci teşrin 1942) 
cuma günü saat ( 15.30) on beı buçuk ta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulil e satın alınacaktır. 

Bu ite airmek istiyenlerin 14 76 (bin dört yüz. yetmif alu) liralık muvakkat 
teminat, bnunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gÜD 
saat 14, 30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lwmdır. 

Bu işe ait ~attnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
15 18 21 24 5399 (2430) 

DEVLET DEMİRYOLLARI MESLEK OKULU· 
NA rALEBE ALINACAKrlR 

Devlet Demlryolları U rnurn Müdürlüğünden : 
Devlet demir yollannın muhtelif ihtisas tubeleri için memur yetiftirilmek 

üzere Ankarada bir c Demiryol meslek okulu ııı tesia edilmiftir. 
Mektep yalllı olup tedria müddeti üç aenedir. Talebenin her türlü clbüe yi

yecek yatacak ve tedris malzemesi idarece paraııız temin edilir. ltbu mektep 
mezunlan devlet demir yollarında lise mezunlanna mahsua m.aq ve baldan. 
sahip olurlar. Askerlik mükellefiyetlerinde kısa hizmete tabi tutulurlar. Demir 
yol meslek okulunu iyi derecede bitirenler arasında veyahut mealek hayatmda 
yükselt ehliyet göıterenlerinden ecnebi memleketlere idare hesabına yübek 
tahsil ve ihtiaas yaptınlmak üzere her sene aynca talebe ve memur aeçilecektir. 

KA YiT VE KABUL ŞARTLARI : 
1 - Türk olmak 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve psikoteknik muaye

nelerinde sıhhatli olduğu anlaşJmak. 
3 - l 4 yqını doldurmuş ve 18 yatını biti.rmemiş olmak 
4 - Açılaca.1' musabaka imtihanında kazanmak c imtihanlar Türkçe, me

tamatik. ve tabiat bilgisinden yapılacaktır. 
S - En az orta okul mezunu olmak tahsil sevjyesi ortadan yüksek olanlar

dan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar. 
MESLEK iMTiHANLARI : 

Ankara, lstanbul. Haydarpaşa ve Sirkecide Eskişehir, Bahkeair, Afyon. İz
mir, Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum, şehirlerinde işletme müdürlüklerin
de 1 birinci te§rln 942 perşembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 eylül 942 tarihine kadar imtihan olmak i.tedikleri ıe
hirlerdeki demir yolları işletme müdürlklerine birer dilelcçe ile müracaat etme
lidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar §U nlardaı : 
1 - isteklilerin bu günkü haline uygun fotografı taşıyan nüfus hüviyet cüz

danı. 
2 - Mektep diploması veyahut ta!ldiknamesi c bunlara yap.,ıınlac&k fo-

tograflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir. ııı 
3 - iyi huy kağıdı. 
4 - Aşı kağıdı. 
l~letme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilekçe ve ve

sikalannı birzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt numarası alacak
lardır. Diğer yerlerden gelecek istekliler 20 den 28 eylüle kadar en yakın de
mir yol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve vesikalannı istasyon şefine göste
recek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühürile mühürlendikten 
sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve saatını yazdıracaklar ve bu 
vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide parasız ıeyahat edeceklerdir. lııbu 
istekL1er müracaat ettikleri istasyona göre en yakm işletme merkezine giderek 
orada imtihan olma.ğa mecburdurlar. Ancak: müracaat tarihlerindeki tren 
vaziyetine göre gidecekleri en yakın işletme merkezine 30 eylül tarihinden ev
vel yeti§medikleri takdirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diğer işletme 
merkezlerinden en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracaklan işbu vesikaları katar me
murlarına göstereceklerdir. istasyonlardan bu suretle iıletme merkezlerine gelen 
talebe derhal işletme müdürlüklerine müracaat ederek yanlannda1d veaikalan 
yukarıda yazıldığı gibi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numarası 
alacalr.lard ır. 

istasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere vakit ka
yıp etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukarıdaki tarihlerde işletme mer
kezlerine yeti~ebilmek için tren vaziyetlerini evvelden tahkik etmeleri menfa
atleri icabındandır. isteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre 
müsabakadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme müdürlüklerince te.
bit edilecek tarih ve saatlarda sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır. 
Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler neticeyi beklemek.sizin 
işletme müdürlüklerinden alacakları paraaız seyahat müııaadenamelerile gel
dikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunların arasında neticeyi imtihan yapılan 
ıehitlerde almak istiyenler bulunursa bu arzulannı ve oradaki adreslerini dilek
çelerinin altına yazdınnalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere para11Z seya• 
hat hakkını kaybederler. Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kaza
nanlann adreslerine tebliğ yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayw 
rıca temin olunur. 

işbu meslek. okulunda tahlil edenler bet sendik mecburi hizmete tabi tutula· 
caklanndan mektebe girerken getirecekleri noterden musaddalc taahhüt .ene-
dinin numunsini işletme müdürlüklerinden tedarik. edeceklerdir. 

ıs t7 21 ıs s411 (2434) 
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Almanlar "Stalingrad,, lngilizler 
da adım adını ilerliyorlar içerilerde 
.No11orosisfı c:i11arında Rus 111aJıa11emeti de11arn il er 1 İ Y Ü r lar 

Harp karşı-
d Ş k Milli Şefimizin meş~uliyetleri 

sın a ar 
·milletleri Dün yurdumuzun su iş

ediyoP • Voronejd e Alman ıaar,.uzu ve 
Rus taa ,.,.uzları ... 

Radyo gazetesinden : Sovyetler Ncr 
vorosiskin doğusunda ve cenubunda ha
l~ mukavemet ediyorlar. Bundan sonra 
arazi harekata elverişsiz olduğundan bu 
muka\•emetin artması beklenebilir. Bu
n unla bera her Almanlar Karadeniz Rus 
donanmasını Sıvastopoldan sonra en 
mühim üssünden mahrum ederek müş
kül duruma düşürmek gibi önemli bir 
netice elde etmişlerdir. 

Mozdok bölgesinde Almanlar, Terek 
suyu boyunca Sovyet müstahkem mev
illerini, şiddetli mukavemete rağmen, 
deldiklerini resmi tebliğlerinde bildiri
yorlar. Sovyet tebliği se Almanların 

zaptettikleri mevzilerden püskürtüldü
ğünü ve altı tankın Sovyet topçusu ta
rafından tahrip edildiğini iddia ediyor .. 
Geçen günler zarfında Sovyetler bu ke
simde dalına mukabil taarruzlar yapa
rak Almanların Terek suyu cenubunda 
köprü başı mevzlı kurmalarına rn~ ol
mağa çalış1yorlardı. Şimdi anlaşılıyor ki 
bu hareketlerinde muvaffak: olamamış
lardır. Çünkü Alman piyade birlikleri 
Terek suyunun cenubunda yerlemeğe 
muvaffak olmuşlar ve hattA zırhlı bir
liklerinin mühim bir kısmım da suyun 
cenubuna geçinnişlerdir. Sovyetler de 
tunu itiraf etmiş bulunuyorlar. 
STALİNGRADDA 
Stalingrad meydan muharebesi şidde

tini azaltmadan devam ed:yor. Almanla
rın batıdan açtıklan gedik kapatılmış, 
fakat 'bu sefer cenup batı istikametinden 
yeni bir Alman ilerleyişi olmuştur. Mu-

iSTiHSAL GAYRETLERi 
---·*·---

Amerika da is-
tihsalin esaslı 
ha1ırlık saf
hası bitti 

harebeler müstahkem mevki içinde ce
reyan ed!yor ve Alman ilerleyişi Sivas
topol içinde olduğu gibi adım adım olu
yor. Sovyetler taze takviyelerle bu iler
leyişi durdurmak için bazı şaşırtma ta
arruzlarında bulunuyorlarsa da gelen 
haberlere göre üstün Alınan topçusu ve 
üstün Alınan hav4 kuvvetlerinin tesiri
le bu taarruzlar derhal püskürtülmek
tf:dir. 

VORONEJDE 
Voronej kesiminde Alınan ve Macal' 

kuvvetleri Sovyet köprü başlarına kar
şı yeni bir taarruza g.iri§ı:nişlerdir.. Al
man tebliği bu taarruzun başısrı ile ne
ticelendiğ:ni bildirmiştir. 

Almanlarm bu teşebbüslere devam 
ederek buradaki Sovyet mevzilerini ta
mamiy le ve ileride bir tehlike teşkil et
miyecek surette temizlemeleri icap et
mektedir. Bu suretle Almanlar Don 
nehri gibi bir m&ni sayesinde tasarruf 
edebilecekleri kuvvetleri siklet merkez
lerinde kullanaraı.. kati netice almak is-; 
tiyeceklerdir. 

RJEVDE 
Rjevde Sovyet taarruzları devam edi

yor. Almanlar bu hücumların akinı kal
dığını bildiriyorlarsa da Sovyet ve İn
giliz kaynakları bir müstahkem mevzile 
meskfuı bir yerin, b!r mikdar esir ve 
ganimetin elde edildiğini bildriyorlar .. 
Evvelce de söylcd:ğimiz gibi buradaki 
hareketin büyük bir netice vereceğine 
kani değiliz.. Burada kazanılacak zafe
rin ancak manevi kıymeti olacaktır. 

DENiZLERDE ~1UHAREBE ___ * __ _ 
lngiliz denizal
tıları şimdi~ 

ye kadar ne
ler yaptı?· 

~*~ ~*~ 
A.ınerilıada harp malze· Mihuere verdirilen lıa· 

mesi istiltsaliitı yıp : 350 nafıliye gemisi 
~urmadan artıy~r~ ve 87 harp gemisi 

Vaşıngton, 14 (A.A) - tş daıresı ko- L dra 14 (AA) B hr. 
•t . • . d il .. ledi' ~· b. on ' . - a ıye nazır-

ını esı reısı ra yo e soy 6 1 ır nu- lıw b. t br- h b. b d b · 
tukta demiştir ki: . gının ır e ıgı ar m aşın an erı 

c - japonların Par} Harbur baskının- Ingiliz denizaltılarının 300 düşman iaşe 

dan beri çok iş yapıldı. İstihsal işlerin- gemisini batırdıklarını ve em gemiyi de 
de esaslı hazırlık safhasını bitinnis bu- hasara uğrattıklarını, yine denizaltıları 
lunuyoruz. Hür Amerikan ~~~Heri ve-

~ tarafından batırılan veya hasara uğra-
brlerı ve gayretleriyle temayüz etmiş- ttlan du·. ş.man harp gemilerın· ın' sayısı 87 
'ti:r. işçilerimiz bizim en büyük gizli si-
lihlanmız demektir, Düşman bu silah- oldutuDu bildiriyor 
tan mahrumdur, çünkü düşman işçileri ALMANLARIN BATIRDIKLARI 
kırpaç altında çalışıyorlar. tstihsalatınnz VE DÜŞÜRDÜKLERİ 
durmadan artmaktadır.> 

Aınel'Dıan ordusunda· 
fıi ingllizler-
Vaşington, 14 (A.A) - Amerikan or

ausunda hizmet eden İngilizler üç ay 
faaliyetten sonra isterlerse Amerikan 
tabiiyetine geçe bileceklerdir. ___ ,....,.,,_,~~-~~ 

MISIR HARBi ___ * __ _ 
ln~ilizler Tob
ru~u tahrip et

mek istedi 

Berlin, 14 (AA) - Alman deniz ve 
hava kuvvetleri son haftalar içinde 329 
biıı tonilato hacminde 35 düşman harp 
ve ticaret gemisi bat:ırmJştır. 

Dilipnan ayni müddet içinde Almanya 
üzer~llde ve orta şarkta 74 uçak k.ay
lietmiştir. ____ _,.,.,._, __ _ 

YENi B R ORDU ___ * __ _ 
l~abeşistan bü
ytk bir orduy~ 

sahip oldu 
-*ltalyanlara göre İngiliz Harbin bütün yenililıle· 

mafısadı asfıer çıfıa,.. rini bilen Habeş ordu· 
-·-

ınalıtı ve bu malısat sunu İngilizler 
alıim lıaldı.. - yetiftirdi •• 

Roma, 14 (A.A) - Tebliğ : Dün gece Londra, 14 (A.A) - Britanya harbi-
İngilizler ş:ddetlı bir hava hücumundan ye nezaretinin bir tebliğ!, Habesistanda 
sonra Tobruğa paraşütçülerle birlikte İngiliz subaylarından ve erbaşl~rından 
bir çıkartma hareketi yapmışlardır. Ha- müteşekkil heyetlerin bUyük bir Habeş 
fif deniz kuvvetl~ri tarafınd<ın yapılan ordusunu nasıl kurmağa muvaffak ol
bu hareketi 6 harp gemisi de destekle- duklarını bildirmektedir. Herşeyden ev
miştir. İtalyan V€ Almanlar teşebbüsü vel bilgili bir ordu yetiştirrneğe ehem
süratle önlem:şler, iki harp gemisi ya- miyet verilmiştir. Yeni Habeş ordusu
kılmış, birisi de scmradan batmıştır. Ha- nun piyade, topçu, istihkam, muhabere 
va ır.uharebele:·ırıde iki düşman tayya- birliklerinde modern harbin bütün ye
resi dü.şürülmü:? ve 4 uçak ta uçak sa- n:liklerl kabul edilmiştir. Şimdi bir 
V<!rlar t"'rafında:ı düşürülmüştür. zırhlı tugay teşkil olunmaktadır. 

İ1."\1GİLİZ HAREKETİNDEN Britanyanın yHrdımiyle kurtulan Ha-
MAKSAT?.. beşistan modern bjr orduya sahip olmu~ 
Radyo gazetesınden : İtalyan tebliği bulwırnaktadır. 

İngilizlerin altı harp sefinesi himayesin- __ 
0 
__ _ 

de Tobruğa 'bir asker çıkarma teşebbü- Bulgar mebuslarının 
sündc bulunduklarını bildiriyor. 

Müttefiklerin, son zamanlarda mihve- gizli içtinıaları bitti 
rin bir ikmal :skelesi olan '1'obruk lima- --*--
r..ını tahrip için bu harekete teşebbüs Sofya, 14 (A.A) - Ekseriyet partisi-
eliikleri sanılıyor. r.e mensup Sobranya azalanmn üç gün-
İ.NGİLİZ TEBLİGİ den beri devam eden toplantıları sona 
Kahire, 14 (A.A) - Orta şark tebli- ermiştir. Dahil!ye, ticaret, ziraat, mali

ği: Geçen cumartesi günü devriyeleri- ye ve harbiye nazırları tarafından veri
m:z faaliyetlerine deva~ etmişlerdir. len izahattan sonra, başvekil B. Filof bir 
Şimal ve orta kesimlerde düşmana nutuk söylemiş ve toplantıya son veril

hücum edilmiştir. Cenupta topçu düel- miııtir. 
losu olmuştur. Muharebe bölgesi iize- Başvekil intihap dairelerine hareket
rinde dört hava carpışmasında altı düş- lerinden evvel mebuslara direktifler 
man tavvaresi hasara uğratılmıştır. vermiştir. 

~~ ~·~ 
Madagasfıarda İngiliz· B. HVilfıin ye göre Şarfı 
ler az malıavernet ve milletleri mihvere değil 
yerlilerden dostlulı Demo'lırasilere 

göPüyorlar.. taraftar-
Londra, 14 (Londra radyosu) - Ma- Londra, 14 (Londra radyosu) - B. 

dagaskarda müttefik kuvvetler adanın Vandel Vilki bugün hava tarikiyle Tah
içine do!!;ru ileriernektedirler. Moranda- rana gitmiştir. B. Vilki bir demecinde 
vada ileri hareket eden müttefik kıtalar .şark milletleriai.n arzuları Hitlerin yeni 
hemen hemen hiç denecek kadar az bir nizamı değil, müttefiklerin tasvip ettiği 
mukavmetle karşılaşmışlardır. istikbal olduğu kendisine ittifakla belir-

Majonkada da kuvvetler içeriye doğ- tilmiş olduğunu söylemiştir. 
ru ilerliyorlar, Diyego Suvarezden ha- B'ACDATTA tKEN 
reket eden kuvvetler de Ambajayı ala
rak cenuba doğru ilerlemektedir. 
İÇERİLERE İLERLEYİŞ 
Nairobi, 14 (A.A) - Royter bildiri

yor: 
Madagaskar hareketleri hakkında ge

len haberlere göre Majonka, karaya çı
karılan asker tarafından Uç saat içinde 
işgal edilmiştir. 
Kıtalarımız gece yarısından bir saat 

sonra karaya ~ıkarılmış ve şafakla be
raber muharebeye başlamıştır. İki tara
fın kayıpları ölülerle birlikte kırkı geç
memiştir. Britanyalılar Fransızların 
kahramanca dövüştüklerini söyliyorlar. 
Akşama doğru tabii hal avdet etmiştir. 
YERLİLERİN VAZİYETİ 
Yerliler müttefik askerlerle dostça 

konuşmaktadırlar. Fransızlar Majonka
ya hücumu bekliyorlardı. Taarruz pl~
nınm tatbik mevkiine konması zamanı 
çok iyi seçilmiştir. 

Askerlerimiz şehirden 12 kilometre 
mesafeye çıkarılmış ve şehre ilerlemiş
tir. Deniz uçakları bunları korumuş, 
faka~ Fransız uçakları hücum etmemiş
tir. Ing:liz kruvazör ve destroyerlerin
den müteşekkil gemiler sahil yakınla
rında durmuş, fakat harekete geçrne
mislerdir. 

FRANSIZ KOMUTANI YARALI 
Fransız komutanı albay Ma.rten yara

}! olarak esir alınml.$iır. Kayıplarımız 
azdır. Majonkadaki Fransız kayıpları 
da cok hafiftir. 
HAREKETİN GAYESİ 
Bu hareket birleşmiş milletler iç!n 

askeri ve stratejik bir mecburiyetti. Ga
yesi Mozambik boğazını düşmandan te
mizlemekti. İngilizler, mecbur olmadık
ça Fransızlara kayıp verd:rmekten çe
kin111iı::tir. 

1NG1Ltz TEBL.tôt 
Londra. 14 (A.A) - İngiliz harbiye 

nazırlığını ntebliği : Madagaskarın ce-
nup batı sahilinde Morandavaya çıkan 
kıtalarımızın ileri hareketi devam edi
yor. Hiç bir mukavemet gösterilmiyor. 
Maj onka • Tananaryo yolu üzerinde 
Macbata işgal edilmiştir. Şimal batıda 
Ambanjeye karşı harek:lt başarı ile de
vam etmiştir. 

---MMıo .. ~---
FRANS ZLAR VE VIŞI ___ * __ _ 

Heryonun le j .. 
yondöı.ör aile
sinden istif ası 
işi büvüyor 

Bağdat, 14 (A.A) - B. Vandel VHki 
sarayda Kral Naibi tarafından şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 
Pazar günü öğ1eyln İngiliz seliriy]e bir
likte yemek yemiş ve öğleden sonra da 
Amerikan elçiliğinde bir kabul resmi 
yapıhnıştır. 

B. vtLKtNlN DEMEÇt 
Bağdat, 14 (A.A) - B. Ruzveltin hu

susi mümessili B. Vandel Vilki Ameri
ka el~ilil!inde yapılan kabul resminde 
vel'diği demeçte demiştir ki: 

«Batı çölün~ son gün1erde bilyük 'bir 
zafer kazandık. Durum hakkında büyük 
bir gü.venim vardır. 

TORKtYEYE DA!R 
Türkiyede hükUm sürdüğünü gördtl

ğUm emniyet hava.<ıı üzerimde çok de
rin bir tesir yapmıştır. 

IRA.KIN DOSTLUCU 
B. Vilki Irak Başvekili Nuri Sayit pa

şadan bahsederken şöy1e demiştir: 
« - Burada hlç şüphesiz iy.i bir dos

ta malik bulunuyoruz.> ______ , __ _ 
Bulgari.itan mal alıp 
vepmede ço,•şıyoP •• 

Sofya, 14 (A.A) - Bulgar milli ikti
sat nazırlığında büyük bir faaliyet göze 
carpmaktadır. Bu faaliyetin sonbahara 
kadar slireceği zannediliyor. Sofyanm 
dorru haber alan mahfillerin~ göre Bul
ı;raristanla Fin1andiya arasında yeni bir 
ticaret anl~şması için müzakere1ere ya
kında baslanacaktır. Diğer taraftan Al
manya milli iktisat nazırlığı müstesan
nın reisliğinde bir heyetin önümüzdeki 
ay ba_şmda Bulgaristana gelmesi bekle
niyor. BuJgaristanla Almanya arasında 
altı aylık bir tediye anlaşması yapıla
caktır. 

Romanya ile Bulgaristan arasında 
haftalardan beri devam etmekte olan ti
cari müzakerele!' sona ermiş ve anlaş
ma bu sabah imza edilmiştir. Nihayet 
bir Buh~ar ticaret heyetinin Türkiyeye 
gittiği haber verilmektedir. Başka bir 
heyet te yakında ltalyaya gidecektir. 

---~-~---

ALMANYA YA HÜCUMLAR 
* ln~iliz ve Rus 

uçakları iki ta
raflı akınlar 
yapıyorlar 

- *-
-•- Breınen yüzüncü hiic:a· 

uVişiu de ga leyan anı· ma uğPadı. Budapeıte, 
yor, solıalılal'a ve Bülıreı ve BulgaPistan 

evlere mitralyözl er da llombalandı 
yerleştirikfj Berli~, 14 (A.A) - O. N. B. ajan· 

Londra, 14 (A.A) _ Hür Fransızlar 111~1n bıldir.diğine göre İngiliz uçakl~~ı 
Milli komitesi matbuat dairesinden bil- dun gece ı:ıına.I ve batı Almanyaya hu
diriyor: cum etmiştir. Binalarda hasar vardır. 13 

«Rusyada ölen iki Fransız subayı için d_üşman bomba tayyaresi düşürülmü~ 
Alman subaylan huzurunda lejyon dö- tut. . 
nor nişanının tevcihini protesto maksa- Berlin, 14 (A.A) - ~a~ tebl~ği:. 
diy le mebusan reisi B. Heryonun lej- . , Batı Almanya üzerındekı n.eticesız 
yon dönor ailesinden istifa etmesi mü- ız aç uç~şlarından sonra İngiliz hava 
na.sebetiyle Amerikada bulunan beş kuvvet~erı 14 Eylfil gecesi bilh~ Bre
Fransız mebusu B. Heryoya yaptığı bu mene hır .~ethiş a!mıı yapmışlardır. Halle 
cesurane harekete iştirak ettiklerini arasında olen ve yaralanan olmuştur. 
bildirmişlerdir. tNG:tLtZ TEBLtC1 

Ayan ve mebusan reislerinin hareketi . ~ndra, 14 (A.A) - Tebliğ: Bir ln
gijsteriyor ki Vi.şi ayn bir idaredir. tki gıhz bombardıman uçak teşekkülü şi
meclis reisj hemen hemen bütün Fran- ~~l batı Almanyada Bremene ağU' bir 
sızlarm duygulannın tercümanı olmuş- huc':1.?1da bl1:1':1nmuştur. 
lardır. Vi.şi Fransayı asla teahhUt ltına Dıger !ngılız tayyareleri Hollandada 
sokamaz.~ - a taa~ruzi uçuşlar yapmışlardır. Bütün bu 

B. Heryoya yadan mektubun altın- genış. h.arekattan 19 İngiliz uçağı dön-
d P' k t Ed s S b memıstır. 

a ı_Yer o , . v.ar oyna, _en me usu ALMANYA tKi ATI:"~ ARASINDA 
Hamı Dolevil, Pıyer Mund ımzalan da L d 14 ( L ~ 
vardır. on ra, ondra radyosu ) -

V1S!DE GALEYAN Sarktan ve garp ten gelen tayyareler dün 
Radyo gazetesinden : Stokholmdan "'ece Almanya üzerine bombalar atm1ş

gelen bir habere göre Vişide galeyan tır. Rus tayyareTeri sark! Almanvava, 
artmaktadır. Dagets Niyeter gazetesi Britanya tayyareleri de şimali garM Al
-cumartesi günü Vişide askerlerin vazi- maıwava taamt:ı: etmi<1lerdir. 
feye çağırıldığını, her tarafta, hatta ev- FRANSA VE HOLLANDADA 
lere mitralyözler yerleştirildiğini ve bu- Brit:-nya av tavvareleri de geceleyin 
nun yakında yapılacak talimler için ol- q;maJi Francıa ve Hollı\nda üzerinde ııa
duğunun bildirildiğini kaydetmektedir. qırt•"t har,.ketlerde bulunmu~tur. 

---o--- l 9 tn~iliz tayyaresi üssüne 'dönme-
Rornanyada yahudile· mi~th·. 

P0ı::M1=".NF, VJ:.Nt l-JilCUMLA.R 
rin Hıristiyan hizmetçi p .. ,.men vi;.,;;ncii d~~" oları>t:: bom-
Jıullanrnası yasalı.. ~"r,.1 • ...., ...... ,.!'ln,...;"~h. tnno ıır<ılcla :v:on•
Bükreş, 14 (A.A) - Rumen hüküme- 1-.n 'h~. l.:;~··"'lrhn b., .. ka. ,.1;;,.t ,,..ntr,..l;i 

tjnin yeni bir emrine göre evler!nde hı- •n J.:~ •• j;\. J,,.,..,..ı," tayyarelerile de hü
ristiyan hizmetçi kullanacak yahudiler ~,,,.,..,ı~ ..... ı~~ .......... ..r.T. 
iki sene hapse ve 2.000 ley para cezası- P1 rrı11. Dr.c-T"t" 'it:' 1lilVDt:'~J:". 
na çarptırılacaklardır. Dlin gece Budapegtede hava tehlikesi 

lerini tetkik ·buyurdular 
Su işleri Peisliği binasını şereflendiren Milli Şef, 
g~ ua'llte lıadar 'llal'i ta ve malıetıeıe üze· 

rinde ıneıg ul oldular •• 
Ankara, 14 (Telefonla) - Cümhurre- lerini sıktıktan sonra proje ve etüdlerlıt. 

isi.miz Milli Şef İsmet İnönü bugün hazırlandığı kısmı görmüşler, oradaıı. 
(Dün) saat 16 da Nafıa vekfileü su iş- doğruca maketlerin bulunduğu alt kat
leri reisliği binasını şereflendirerek taki büyük salond inmişlerdir. Milli Şe
programa dahil ~ahşmaları tetkik bu- fiın.fz burada umwru harita üzerinde su 
yurmuşlardır. Milli Şefimizi başvekil işleri bakımından çalı.şılmış ve çalışıl-

makta olan sahalım tetkik ettikten son
Şükrü Saraçoğlu, Nafıa vekili general ra maketler ve bbartma haritalar üze-
Ali Fuat Cebesoy ve su işleri reisi bay rinde c;alışmalarm son safiıasını tetkik 
Salfilıettin binanın methalinde karşıla- etı:niışler ve nafıa vekili ile su işleri rei-
ınışlardır. sind~n izahat ahmşlardır. 

CUmhurreisimiz bu idarede çalışan CUmhurreisimiz su işleri dai.reshic19 
memur ve milhendislerin ayrı ayı:ı el- geç vakte kadar meşgul olmuşlardır~ 

Seller çekilmeğe başladı 

Ankara - Istanbul de
miryolu yeniden açıldı 

' lzmitln içinde ve ova sında sular azalıyor 
Ankara, 14 (Telefonla) - İstanbul zulan iki kilometrelik tren hattının ta

clvarında Derince ile Yanınca arasın- miri bitmiştir. ı 
da bozulan demıryolu hattı açılmış ve İzmit. 14 (Hususi) - Şehrimizde ba
saat 11 de Toros ekspresi İstanbuldan zı evlerle lrağıt fabrikasını, fidanlığı ıııe 
hareket etmiştir. Ankara treni de bir İzmit ovasını basan sular, bugün (Dün) 
saat teahhürle hareket etmiştir.. Diğer hava açtığı için kısmen çekilmişür ye 
katarlar akşam üzeri zamanında kalk- çekilmeğe devam etmektedir. . 
mışlardır. Sular İzmit - Büyük Derbent~-

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Derince da demi.ryolunda hasar yaptığından tren 
ile Yarımca arasında yağmurlardan bo- seferleri bir müddet durmuştur. 

Efgan parlamentosu reisi geliyor 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Tahran radyosunun verdiği habere göre Afgu 
parlfunentosu reisi Abdülahat Han Tahrana gelmiştir. Abdülahat Han Tahran
dan memleketimize gelecektir. 

Şehirler arası atıcılık müsabakası 

Ankara, 14 (Telefonla) - Muhtelif semtlerdeki fabrika ve müessese kulU.p
lerinden atıcılıkta birinciliği kazananlar arasında 19 ve 20 Eylfilde Ankarada 
müsabakalar başlıyacaktır. 
~:'>'<..::~y;;;::::r<;::~,.o;;::,~~~.c;;::::..~~~~;:::,.<~~~~:::,..c;;:~~~ 

Partiden yardım ist iyeo talebeye 
Ankara, 14 (A.A) - CUmhuriyet halk 

partisi Genel sekreterliğinden tebliğ 
edilmiştir: 

Partice yardım yapılması dileğiyle 
müracaatta bulunan yüzlerce talebenin 
ancak pek azının dileklerinin isafı 

Anfıal'ada lıatll lıadının 
nuıllarıemesl başladı 
Ankara, 14 (Telefonla) - Tabarin 

barda çalışan kiracısı Glllüzarı bir mü
nakaşa sonunda tabanca ile vurup 
öldüren Bozkurt mahallesinde terzi Me
llhatın muhakemesine meşhut .suçlar 
kanunu mucibince bugün Ankara ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. Mu
hakeme sırasında muttasıl dişlerini gı
cırdatan Melahat delilik asarı gösterdi
ğinden adli tabibe muayene ettirilmiş, 
adli tabip bunun temaruz eseri olduğu
nu bildirmiştir. Suçlunun heyeti sıhhı
yece muayene ettirilme.si için muhake
menin devamı yanna (bugüne) b1rakıl
mıştır. 

istanfJulda Beyfıozda 
şeni bir vaııa oldu.. 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Beyko
zun Yalı köyünde şeni bir vaka olmuş
tur. Tevfik adında canavar ruhlu bir 
baba on yaşlarında öz kızı Saadete te
cavüz eylemiştir. Vaka annesinin adli
yeye müracaati üzerfne anlaşılmıştır. 
Kız muayeneye sevkedilmiş ve kirle-

tilmiş olduğu sabit olmuştur. Teville 
yakalanmıştır. 

S·OMADA 
Kurtulu$ baypamı. 
Soma, 14 (Hususi) - Düşmana ilk 

l-ursunu atan Somanın 20 inci kurtuluş 
yıldÔnümU heyecanlı bir törenle kutlan
mıştır. 

işareti verilmiştir. Bükreşte iki defa ha
va tehlikesi işareti verilmi~ ve şehrin 
uçaksavarları faaliyete geçmiştir. 

BULGARIST ANDA 
Sofyadan alınan bir habere göre hü

viyeti meçhul tayyareler Bulgar topıak
ları üzerinde uçmuş ve bir kaç bomba 
atmıstu. 

RUS TEBL!C.t 
Moskova, 14 (A.A) - Bir Rus tebli

ği Rus bomba uçaklanmn Könin~berg, 
Bükreş ve Pluestide askeri hedefleri ve 
petrol tesisatını bombabyarak yangın
lar çıkardıklarını bildiriyor. 

MACARLARA GöRE 
Budapeşte, 14 (A.A) - Resmen 

bildirildİğine göre doğu Macaristanda 
pazar ve pazartesi geceleri hav11- tehlike
ai işareti verilmiştir. Fakat dü~man 
uçakları Macar arazisi üzerine geleme
~lerdir. 

mümkün olmuştur. Bunlara Eyl(il so
nunda tebligatta bulunulacaktır. Bütçe
nin imkansızlığı hasebiyle yardım S(S.re-

miyecek olanların beyhude yere bıtizar. 
da bulunmamaları tebliğ olunUL 

Makineye 
, ., erilirken 

RUS UÇ AKl ft RINlr4 AKINLARI 
Moskova, 14 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre 13/14 Eylfil gecesi ehem
miyetli Sovyet bomba uçak teşkilleri 
Bükreş P1oesti ve Koıı.igsbergdeki as
keri ve sınai hedeflere taarruz etmişler~ 
dir. Bükreşte 33 yangın ve beşi şiddetli 
olmak üzere bir çok infilaklar tesbit 
edilmiştir. Bunlar kışla tersanede ve 
harbiye nazırlığı mahallelerinde olmuş• 
tur. Ploestide al h büyük yangın görül
müştür. Şehir alevler içindedir Konigs
bergde sekiz yangın çıkmış ve infilaklar 
olmuştur. Uçaklanmızdan biri üssüne 
dönmemiştir. 

___ ...,. __ _ 
MADAGAS~ARDAKI HAqEKAT 

Vişi, 14 (AA) - Madagaskar hare
ketleri hakkında aşağıdaki tebliğ neş
redilmiştir. Dii§manın yeni getirdiği 
takviyelere ve malzemeye rağmen kıta
larımız kahramanca dövüşmekte ve dü~
manı Fransız komutanlığının planına 
uygun olarak önlemektedir. 

INGIL ı z TERU G' 
Kahire, 14 (A.A) - Orta şark tngil~ 

tebliği: 
Devriyelerimiz Cumartesi gecesi de 

faaliyetlerine devam etmişlerdir. Şimal 
ve merkez kesimlerinde kıtalarımız düş
man mevzileriyle devriyelerine hücum 
etmiştir. Dün cenup batı kesiminde kar
şılıklı topçu ateşi olmuştur. Yine dün 
muharebe bölgesi üzerinde az ehemmi
yette dört bava çarpışması yapılmıştır. 
Avcılarımız en aşağı 6 düşman uçağını 
hasara uğratmştır. -----•H----
ING'LiZ ucn KLARININ ~ Kl~l 

Londra, 14 (A.A) - Hava nazırlığı
nın bildirdiğine göre İngiliz bomba uçak.. 
!arından mürekkep mühim hava teşkil
leri Pazartesi gecesi şimal batı Alman· 
ya üzerinde uçmuşlardır. Bremen şid
detli bombalanmıştır. 10 bomba uçağı
mız kayıptır. Yine aynı gece av uçakla4 

rımız Hollanda ve şimal Frall$a toprak~ 
lan üzerinde 1aarnız deniyeleri yap
mJ_şlardır. 

J 


