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tıan milnderecatmdan mes'uliyet kabul edilmez.- Cilmhuriyetin ve Cümhuriyet e&eTlerinm bekçisi sabahlan çtlca1' siycui gazetedir. 

Milli 
IV:üdafaa 
istikrazı 

lngilizlere göre Rusyada vaziyet 

___ * __ _ 
Yurttaşların vicdanla· 
rına huzur uereeeıı bir 
ııatan hizmeti ve ııarıı 
IJi,. 1$ mevzuudur-. 

'' 
Si 

talingrad,, cenup batı
da Alın o tazyıkı arttı 

HAKKI OCAKOGLU 

Milli Müdafaanın fevkalade masrafla
rım karşılamak üzere yapılması tekar
rü.r eden yüz elli milyon liralık dahili 
istikraza ait tahviller dünden itibaren 
1Sat1ŞS arzoJunmuşti...'l". 

incir ve üzüm pi yusa ları açılı yor 

Dışarıya ''12300,, 
ton tızOm satıldı 

___ .* __ _ 
Rusların fevkalade 
muka v~metine rağ
men vaziyet vahim 

-*
Stalingradın cilıilleti 

Bu istikrazm devletin alelade zaman
ltll'da yapmağa mecbur kaldığı dahili ve 
lı_arici istikrazlardan büyük farkı var-

bityülı alıisler yapacafı, 
fafıat doğu eepfıesi Sta-

-:W: • lingraddan ibaret değil. 
Satıılal'da get;en senefıı dıra~ fıyatıarı .es~s tu- Londra, 15 (AA) - Bu sabahki Lon-cbr. 

Dünyanın manzarasını görüyoruz. Ci
hanın dört bucağını ateş sarmıştır. Mil-

tuldu - ineir fiyatla•• da f e11Jıalôde müsaıt... dra gazetelerinin yazılarından harbin 
Stalingrad.ın kapılarında cereyan ettiği 
anla~ılmaktadır. Fakat yazılar okundu
ğu vak.:t insana emniyet vermektedir. 

letler ölüm dirim mücadelesinde birbir· İncir ve üzüm piyasalarının önü-
lerinin gırtlağına sarılmış bulunuyor. müzdeki cuma günü açılması tekar-
Koskoca bir medeniyet çökmek tehlike- rür eylemiştir. Üzüm piyasası cuma 
5foe maruzdur. sabahı saat 10.30 da, İncir piyasası da 

Biz ise sulh ve sükun içinde iş ve gü- ayni gün saat 11.30 da borsada mutat 

memleketler alıcılariyle bir ~üddet- İ 
ten beri devam etmekte oldugunu ev
velce bildirdiğimiz üzüm satışı ko
nuşmaları dün kısmen kati mutabe
kat safhasına girmiş, 12500 ton üztim cümüzün başındayız. Yurdumuzun maz- merasimle açılacaktır. 

tıa:r olduğu bo nimete kıymet biçmeğe SATIŞ MUTABEKATİ OLDU satılmıştır. Satı.şlarda geçen seneki 
imkan yoktur. A • • • İhrac~tçı birlikleri umumi katipli- ihraç fiyatları esas tutulmuştur. 

. Fakat unutmamak ~dı~ ki hızı .b~ ğinden aİdığunız malfunata göre, dış (Sonu Sahife 4. Sütun fi da) 
bimete kavuşturan hükunıetin tedbırli .:.~-ı-u-.-c~-ı:ı-a-•-·a-~~·~-~u:-.ıı.-a• 1- ~-o .. ,~·:• 
hareketi, dürüst ve samimi politikası ol-
makla beraber hu politikayı muvaffak 
kılan da kahraman ordtmıuzun kudret 
ve kuvvetidir. 

Bugün güvenilir bir orduya sahip bu
lunmıyan milletlere hayat hakkı tanın
mamaktadır. 

Bu yazılarda Rusların fevkalade mu
kavemet gösterdıkleri ve Rusların da
yanmakla kalm1yarak bütün Alınan hü
cumlarını karşı hücumlarla püskürttük
leri belirtilmektedir. Bununla beraber 
şehrin v~~eti h.Al~ v~dir. 

TA YMISIN FIKIRLERI 
Taymisin askeri muharriri yazıyor: 
aStalingrad meydan muharebesi en 

yüksek haddine varmıştır. Bu şehir 
Rusyadaki bütün askeri vaziyete hMciın 
bulunuyor. Almanlar bunun için misli 
görülmemiş gayretler sarfediyorlar. Te

(Sonu Sahife 3. Sütun 1 del 
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YENt Asın Matbaasında basılmıştır" 

Stalingradm dış mahallelerinde geçen harp sahnelerinden biri.. 

Almanlara göre harp durumu 

"Stalingrad,, har
bi bitmek üzere 

HStalingl'adn da · yeniden arazi alındı.. uN'ovoPO• 
sisfıH in şimal doğusunda lıale tarzında yapıl· 
mış fafJriJıaların fJulund uğu ~evre zaptedildf-· 
Berlin, 15 (A.A) - SaJfilıiyetli Al- YALNIZ BİR KESİMDE 

man mahfillerinin kanaatine göre Sta- Berlin, 15 (A.A) - Bir Rus piyade 
lıngrad meydan muharebesi sona er- kolordusu cephenin yalnız bir kesimin-
mek üzeredir. de 67 tank kaybetmiştir. 

ALMAN TEBLlöl 

"1 . zmır,, mebuslarının tetkikleri Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği : 
Novorosiskin şimal doğusunda kale tar
zında yapılmış fabrikaların bulunduğu ...... 

Biz barısm nimetlerinden istifade ede
bilmek için ordumuzu her gün biraz 
daha kuvvetli bulundurmağa ve ona la
zım olan lıerşeyi temin eylemeğe mec
buruz. 

Bugiin banşm teminatı olan ordu, ya
nn vazifesini ifaya davet olunabilir. 
Çünkü bugün sulh icinde bulunmamız 
yann için de sulh içinde kalabilece'!i
anizin br teminatım teşkil eylemez. Zi
J'a ateş hudutlannuzın üzerindedir. Mu
harip memleketlerin stratejik ica{Jlan· 
nm neleri istilzam eyliyeceğini bileme
yiz. 

Dün geee••ızmir,, :~:.~~~::::~:~2~:~2~~:~ 
iller dinlen· ıdi YENi TALiHLiLER 

Bizim bileceğimiz bir şey vardır ki ne 
ıuman ve nel'eden ne şekilde olursa o1-
sun memleketimize tevcih edilebilecek 
faarruzu karşılamağa hazır bulunmak· 
tır. Esasen bütiln mesul devlet adam1a
rımız Türkiyenin bu azinı ve kararanı 
tlaima tekrarlamaktadırlar. 

Ha:rp dışında kalmak için elimizden 
gelen gayreti sarfedeceğiz. Azami dere
cede diiriist ve samimi olacağız. Buna 
l'ağmen bir gün düşman kapımızı çala
cak olursa tereddütsüz yurdumuzun is
tiklal, şeref ve namusunu müdafaa için 
'.kanımızı akıtacağız. Bu azinı ve kanrda 
olan bir milletin, barış nimetinden bu 
bakımdan da istifade etmesi, milli mü
dafaa hazırlıklannı büyük bir gayretle 
tamamlaması en tabii vazifesidir. 

Rus cenup ordulan başkumandanı Mareşal Timoçenko erkamharbiye reisi 
ile bir tetkik esnasında .. 

Sovyetlere ~öre vaziyet 

''Stalin19rad,, htl• 
euma dayanıyor 

MiHVERE K 1' RSI GAYRET 
* 

Batırılması 
•• • guç gemı 

yapılıyor 
- *-B. Ruzuelt ödüne uerme 

Jıanunu tatllilıatını ve 
İngilizlerin yaptığı 
yardımı anlattı.. 

Hükümetin bu noktayı ihmal etmedi
il de muhakkaktır. Nitekim bütçemizin Vaşington, 15 (A.A) - Amerikan 
büyük bir kısmı bu maksada ayrılmış- Merlıezde Almanlardan bir JıasafJa alındL Voro• meclisi yeni tipte bir yük gemisinin se.-
tır. Ge~n sene kısa vadeli istikraz tah- nejde Alman gayreti afıim- Hozdofıta bir yere ri _halinde inşa edileceğinden haberdar 
villeri ile fevkalade masraflar karşılan· • Al • Lf I h I I edilm~tr. Bu gemilerin torpil ile tahri
ınağa çalışılmıştır. Bu defa da yine mil· firen ntaft .anH arının m aSlftQ Ça iŞi ıyor... bi tnüınkUn olamıyacaktır. 
Jete müracaatla yirmi sene vadeli yüz Moskova, 15 (A.A) - Geceki Sovyet tir. B. RUZVELTİN BEYANATI 
elli milyon liralık bir istikraz akdi yolu- tebliği : Stalingradın batı ve cenup ba- Mozdokta meskU.O bir yere giren Al- Vaşington, 15 (AA) - Cümhurreisi 
na girilmiştir. tısında ve Mozdok bölgesinde çarpışma- man tanklarım kuvvetlerim.iz iınhaY8 B . ...Ruzvelt ödünç verme ve kiralama ka. 

Bunun bö:vle olması gayet tabildir. lar devam etmiştir. çalışıyorlar. . nununun tatbı.katına dair 6 mcı Uç ay-
NorınaJ gelir kaynakları milyonluk Stalingradın batısmda müdafaa muha- Merkez cephesinde üç günden berı lık raporunu kongreye vermiştir.. Bu 

bir orduyu beslemeğe ve onun bugünün rebelerinde düşmanın muhtelif hücum- yapılan muharebelerde dört bin Alınan raporda deniliyor ki: 
fıarp şartlanna uygun olarak teçhizatını !arı püskürtühnüştür. Bir kesim.de 600 askeri öldürülmüş, bir çok ganlınetler •Birleşik devletler harp endüstrlsi-
tamamlamağa kafi gelemez. di.işman subay ve eri öldUrülmüştür. alınmıştır. nin veri.in kabiliyetinin ancak yüzde el-

Harp i<'İnde ve dışında bulunan mil- Bir mikdar Alman tankı tahrip edil- Moskova, 15 (A.A) - Gece yarısı ~inden biraz fazlasını istihsal etmekte-
letlcr milli müdafaa masraflarını karşı- miştir. İki Rumen bölüğü yok edilm!ş- neşrolunan tebliğ : dirler. İngiltere ve Rusya Amerikadan 

<Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) -------------- Kıtalarım.ı.z Stalingrad, Voronej ve fa:zla :silah yapıyorlar. Halbuki Rusya 

-FıNüiNaıvAöi--Kiiliiı---l J~PONLA~LA HARP 

H<>rkesin ekmek Müttefikler 
istihkakı ayda 8,5 h J d 
kiloya çıkarılacak ava ar a 

( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Bazı şehirler ltalJıı 
yiyeeeJı milıdarının 
artırılmasını istedi 

Stokholm, 15 (A.A) - Helsinkiden 
bildirildiğine göre yiyecek mikdarı
nın artırılması hakkında bazı şehir
ler halkının isteğini hükilmet red
detmistir. 

SONDAKİ A 
•••••••••••• 

• • yare gemıoı 
[İr .Japon tay-

hakim .•. 
tahrip edildi -*

Japonların Salomon 
adalarını geri~e almalı * 
teşebbüsleri Avustral· 4 IJomba ve J torp~I !sa· 
yanın henüz tamamen bet ettirilen gemının 

lıurtuımadığını llanı(lı sanılıyor .. 
gösteriyor Pearl Harbour, ıs (A.A) - Ameri-

kan hava torpil uça.klan bir Japon taıy-
Pearl Harbour, 15 (AA) - Pasifik yare gemisine dört bomba ve üç torp!l 

f!losu umumi kararg_filımdan bildirildi- isabet ettlnnis1e1'dir. Gemi durmuş ve 
ğine göre Salomon adalarında Guadel baş tarafına doğru yatmıştır. Geminin 
kanal ve Tu1agıde alınan 450 Japon esi-
ri bu bö1ge dışında başka bir limana battığı sanılıyor .. 

___ * __ _ 
işçiler muhtelif di· 

'JekJerde bulundular 
-*

Fallrilıalal'dan ııııayet· 
ıer • uBalıfıçdılı iflas et· 
melı üzeredir» • Kazala-

rın ilıtlyaeı vilayete 
IJfldlrlldf • Tolnımlalı 

süratle temin edlleeelı 
tzmir 'ril&yetinin muhtelif kazaların• 

da tetkiklerde bulunan lzmir mebusları 
dün öğleden sonra vilayet makamında 
vali B. Sabri Öneyi ziyaret etmişler, ka
zalarda halkla tema.elan esnasında köy• 
lünün ızhar eyldikleri dileklerle ma
hallen yerine getirilmesi mümkün olan 

(Sonu Sahife 2. Sütun l de) 

Büyük ik-
ramiye Si
vasa çıktı 
MDli Piyangonun 
dünlıü 'lıeşldeslnde 
Jıazanan numaralar 

Ankara, 15 (Hususi) - Milli piyan
go 11 inci tertip 2 inci keşidesi bugün 
(Dün) 19 mayıs stadında yapılımştır. 

Kazanan numaralar şunlardır: 
25 BİN LİRA 

25 bin liralık büyük ikramiyeyi 250159 
sayıh bilet kmanmıştır. 

(Sonu Sahife 2. Slitun 5 te) 

Harp vaziyetine asker gözüyle bakış 

Almanlar "Stalingra_d,,ı_n 
son müdafaa hatları
nı da deldiler mi? 

Radyo gazetesine göre Stalln:gradın 
son müdafaa hattı üzerinde yapılan kan
lı muharebelerden sonra Alınan kıtala
rının bu son mi..idaiaa hatlarını delerek 
Volga nehrinin bar:katlarunış noktaları
na girmeğe muvaffak oldukları bildirili
yor. Bununla beraber Stalingradda mu
harebenin sona ereceği de kabul edile
mez. Sovyetlerin daha bir çok fedakar.: 
lıklardan çekinmiyecckleri muhakkak
tır. Stalingrad artık Almanlar için sem
bolik bir hedef olmu~tur. Almanların 
asıl hedefleri Volgadaki petrol ve saire 
nakliyatını kesmektir. Su anda da Al
manlar bu söylediğimiz hedefe u1aşm1ş 
bulunuyorlar. Stalingrad sokak ve ma
hallelerindeki kanlı boğuşmaların daha 
ziyade bir şeref uğrunda yapıldığım ka· 
bul etmek 18.zımdır. 

Don dirseği oışıld.ıktan, Stalingradda 
da iki taraftan Volgaya vanldıktan son· 
I a Alman başkomutanlığının kıştan ev
vel bir diğer cephede çalıştırılmak üze
re Stalingraddan kuvvetler tasarruf 
edeceğine şüphe yoktur. Almanların. 
müdafaa halinde bulundukları Voronej, 
Orel ve Leningradda kışı bekl:yerek ge
çireceklerini hic sanmıyoruz. Yeni ha· 
reketin nerede bashyacağıru tahmin et• 

Bir kısım halkın diğerleri zararına 
olarak himayesinin adilane bir hare
ket olmıyacağı belirtilmektedir. Al
manyanın Finlandiyaya bir mikdar 
un göndermesi üzerine ekmek tayı
nının ayda 7 den 8 buçuk kiloya çı
karılması, sfü tayınının da günde 
100 gramdan 200 grama cıkarılması 
bekleniyor .. 
--.-..-~·---.-.-·~·:· 

nakledilmiştir. ~-~,...!)l"""!)lY!)l'lll"!)l"""~ll'l~ll'!lOC!~~~oe-;~~ 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) ~.r..r...o".A""..rJ.:~-t:r-cr-cr~....-~ B. Bmvelt İng:i1b sefiri Lord llalilaks ile konuşuşor .. ( Sahil~ 4, Sütun 1 de ) 



SAHiFE 2 YENi ASIR 
-----

"lzmlı·,, mebuslarının tetkikleri 

ŞEHİRHABE Milli 
l\(üdafaa 

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

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

n1ıktaları vilayete bildirmişlerdir. Vali
ın.2 bu dilekleri not ederek mümkün 
elanların yerine getirilmesi hususunda 
Jü:ınmlu tedbirleri almıştır. 

İzmir mebusları Bn. Benal Anman, 
.B.B. Rahmi Köken, Nazmi llker. Kamil 
Dursun. Reşat Mimaroğlu, Hüseyin 
Hulki Cura, Mehmet Aldemir, Sadettin 
E.pikmen şimdiye kadar ödemiş, Tire, 
.Bayındır, Torbalı ve Kuşa dasına gide
rek halkla temas eylemişlerdir. 

TOHUMLUK iHTiY ACI 
Haber aldığımıza göre mÜ!!tahsiller 

l,ilhassa istihsal işleri etrafında temen
nilerde bulunmuşlar ve yeni sene to
humluk işleri etrafında dilekler ızhar ey
t~mişlerdir. 

Mehuslanmızın ehemmiyetle not et
tikleri tohumluk meselesi vilayetçe hal 
edilecektir. Vilayetin hemen aldığı ted
bir neticesi olarak ziraat muallimleri 
t oprak mahsulleri ofiş} depolarında tet
lrikat yaparak tohumluğa elverişli buğ
daylara ayıracaklardır. Ayrılacak olan 
kısım sarfedilmiyerek ziraat vekaletince 
parası ödenecek ve vilAyet tarafmdan 
halka parasız olarak tevzi dilecektir. 
Tolaum!uk olarak halka verilecek olan 
buğdaylar ilaçlandıktan ~onra dağıtı1a
cakhr. 

HALKEVJNDE 
1zmir mebusları dün akşam saat 1 8 

de Halltevi salonunda İz.mir halk.ile te
rmu eylemişler ve hasbihalde bulun
muşlardır. Çok istifadeli geçen bu has
hillalde serdediln dilekler üzerinde fi
kir taati edilmistir. 
Konuşma o kadar !!amimi olmuştur 

ltİ halkla mebuslarımız bütün dert ve şi
klyetler nzerincle serbestçe durmuşlar
Clır. MebuslarımlZ yerine getirilmesi ka
W olan bir çok dilekleri not ederek ala
kadarlar ve vilayet makamı nezdinde 
te~biislerde bulunacaklarını vaad et
mişlerdir. 

BiR IŞÇINtN ŞiKA YETl 
Toplanbda bir işçi mümes!!ili şu şika

yette bulunmuştur ~ 
- Biz. 2500 amelesi olan büyük bir 

faltrikada çaL~maktayız. Mensap oldu
ğmnuz fabrikada iş kanunu layikile tat
bik edilmemektedir . Evvela lıak ve ada
lete dayanan bu kanunun ernr~ttiği hü
kümlerin tatbikini sayın mebuslarımız
dan istirham ediyoruz. 

Fabrikamızın bir doktoru vardır. Fa
kat biz bu doktorun uzun günler yüzü
nü bile göremiyoruz. Amelenin sıhhi 
<lurumu airayetsiz ellerde kalmıştır. Son
ra yine bu fabrika, İşçilerine gUya sıcak 
yemek. veriyor. Bu yemekler ekseriya 
noh ut, fasu1yedir. Evvelce yemekleri
m.izi Kızılay veriyordu. Ondan çok 
memnunduk. Yine kızılay tarafından 
temiz ve ayni zamanda kalori bakımın
dan kuvvetli yemekler verilmesini rica 
ediyoruz_ > 

IŞÇILERlN ISTEDiKLE.Rl 
Bundan sonra muhtelif işçi mümea

ailleri söz alını§lar, fabrikaların kömür 
bulıımadıkJarı zaman çok. defa çalı~
madıklannı. böyl: gÜnlerde yevmiyele
rini alamadıkları için işçilerin perişan 
ve sefil düştüklerini, cumartesiyi paza
ra bağlıyan gecelerde çalıştırddıklarını, 
bu seb eple panr gününü yorgun olarak 
aeçirdiklerinden evlerine müfit olama
C:lık1annı söylemişler, hiç olmazsa cu
martesi geceainde çalı~tırılmamalarının 
teminini İstemişlerdir. 

Mebuslarımız, işçilerin bu dilek ve 
tik.ayetlerine cevaplar vermişler. bir 
çoklannı not etmişlerdir. 

TCITON PltYASASI HAKKINDA 
Bir vatandq da tütün piyasasının geç 

açılması yüzünden gelecek ekim yılına 
iyice hazırlanamadılclannı, para sıkıntı
sı çektiklerini söylemiştir. Bir mebusu
muz hu dileğe cevap vererek. satış im
kanları hazırlanmadan piyasanın açıl
ması mahzurlu olduğunu, hükümetin pi
yasayı geç açmasından tütüncülerin za
rar etmediğini, piyasa geç te açılsa hü
kümetin elde kalan tütünleri tamamen 
s~tın aldığını söylemiş ve parasız kalma 
işine gelince, bunun da kooperatiflerce 
V"'ri1mekte olan avan!lın çoğalblması su
retile giderilebileceğini anlatmış ve yi
ne lazım gelen cihetlerin temini hakkın
da c;alı!!ılacağını vaad etmiştir. 

TOHUMLUK IŞi 
Diğer bir vatanda~ tohumluk veril

mesi mevzuu Üzerinde hükümetin ehem
miyetle durmasını ve bunu çiftçiye za
manında temin etmesini ileriye sürmüş
tür. Başka bir mebusumuz bu dileğe ce
vap vererek hükümetin köylüye tohum
luk tevzii ile yakından alakadar oldu
ğunu, ofis anbarlannda mevcut olan 
buğdayların vilayet ziraat müdürlükle
rince tetkik ettirildiğini, buralardaki to
lıum luğa elverişl. buğdaylar satın alına
rak derhal köyliiye dağıtmağa başlanı
lacağını söylemiı VI" endişeye mahal ol
madığını biJdirmi tir. 

Daha sonra bir ba--ka amele söz al
mış ve kısaca demiştir ki : 

< - Askere giden arkadaşlarımızın 
mağdur olduklarını söylemek isterim. 
Fabrikalar aradan 99 günü geçince, as
kerden dönen herhangi bir işçisini tek
rar almamaktadır. Biz, vatani bir hiz
met için askere çağrılıyoruz. 99 günde 
kalınz. 199, 599 gün de ... Fabrika av
~etimizde neden biri eski yerimize al
mıyor~ Ve neden elimizi kolumuzu bağ
Jıyarak bizi perişan bırakıyor) Bunun 
da nl\7arı itibara alınması için yalvarı
)'oruz. > 

HUSUSi MUESSF..SE.LER 
VE PAHALILIK ZAMMI 

ess eseler inde çalışanlann JUaa! , ücret 
ve yevmiyelerine pahalılık zamları ya-

pıldığı halde bir çok husu.si müessese- •••••••••••••mmmı:m•et••••••••••••ımmmıiilİİmmJim;;~laiilalaiiiiaısı:d~I 
lerde çalışan memur ve amelenin elan · 
bu zamdan istifade edemediklerini söy
lemiş ve bunun teminini dilemiştir. 

Mebuslarımız bütün bu dertlerin has
sasiyetle takip edileceğini söylemisler
dir. 

RALIKCILIK iFLAS EDiYOR 
Daha s~nra, limir balıkçıları cemi

yeti reisi Ali reis söz almış ve demiştir 
ki ! 

c - İzmir ve bütün Türkiye balıkçı
ları namına söz söylüyorum. Balıkçılık 
iAas etmek üzeredir. Hükümetin yardı
mını bekliyoruz. Piyasada bahk ağı, ip
liği, olta vesaire yoktur. Varsa da tama
mile kara borsanın elindedir. Evvelce 
on kurusa aldığımız herhangi bir şeyi 
bugün 100 kuruşa zorla tedarik edebili
yoruz. Bu vaziyet karşısında balık fiyat
larının düşmesine imkan yoktur. Hükü
metten iplik verilmesinin teminini iste
riz. Balıkçılığı diriltmek ve halka ucuz 
balık yedirmek için yardım istiyoruz. 
Sonra bir mesele daha var. O da bizim 
hangi vekalete bağlı olduğumuzdur. Biz 
balıkçılar bunu bilmiyoruz. Hangi ve
kalet bize karışır?. > 

Bir mebusumuz, balıkçıların veziyet
leri itibarile ticaret vekaleti ile alakalı 
olduklarını söylemiştir. 

NETiCE 
Bundan sonra, çok samimi bir hava 

içeri!!inde geç vakte kadar devam eden 
bu toplantıya, başka bir dilek ve şikayet 
olmadığından son verilmiştir. 

İzmir mhu.slarını n pek istifadeli olan 
bu tetkikleri halkı memnun bırakmıştır. 
lzmir mebusları da müntehiplerile yap
tıkları temaslardan memnuniyet beyan 
eylemektedirler. ----·----roros sürat lıatarları· 
nın saatleri değiJtirUdi •• 

Ankara, 15 (A.A) - Cenuptan mem
leketimize gelen Toros sürat katarmın 
son zamanlarda hemen daima büyük ge
c!kmelerle gelmesinden doğan güçlükle
r: yenmek üzere bu ekspresin gün ve 
saatlerini Adan3 _ Haydarpaşa kısmın
da değiştirmek zarureti hasıl olmuştur. 
20 eylül 1942 dec itibaren bu katar 
Adanadan Pazar ve Çarşamba günleri 
saat 20.35 te, Ulukışladan pazartesi ve 
Perşembe günleı·i saat 1 de, Kayseriden 
ayni günler saat 4.42 de hareketle An
karaya 14.47 de gelecek ve 15.20 de kal
karak Haydaı·pa~aya salı ve cuma gün
leri 8.10 da varacaktır. 

ALMANLARA ~ ÖRE HARP 
DURUMU 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

tine rağmen zaptedilmiştir. 
TEREKTE 
Terek ırmağı üzerinde kuvvetli düş

man karşı hücumları akim kalmıştır. 
ST ALiNCRADDA 
Hava kuvvetlerinin himayesinde Sta

lin~rada muzafferane hücumlarda bulu
nan Alman kıtaları yeniden arazi elde 
etmiştir. Cereyan eden muharebelerde 
20 tank tahrip edilmiştir. 

HA VA HOCUMLARI 
ihtiyatların muvasalatile düsman ha

va meydariları ve tesisleri gec~ ve gün
düz bombalanmışhr. Volga üzerinde bir 
romorkör batırılmıştır. 

RUS HOCUMLARI 
Rijevin şimalinde düşman kuvvetli 

bir topçu yardımile hücruruannı tekrar
lamıştır. Düşman her yerde kan1 kayıp
larla püskürtülmüştür. Bir Rlll zırhlı 
treni bomba hücumile tahrip edilmiştir. 

Ladoga gölünün cenubunda düşma
nın mevzii hücumları müdafaa ateşimiz 
karşısında akim kalmıştır. 

DlCER YERLERDE 
Volkhof cephesinde bir çok kamp te

sisleri muvaffakiyetle neticelenen bir te
şebbüs ile tahrip edilmiştir. 

Dün gece sava, uçakları Murmansk 
ile !!ehir civarındaki hava meydanlarını 
ağır çapta bomba yağmuruna tutmuşlar
dır. 

HAVALARDA KAYIPLAR 
1 2 - 14 eylülde 2 2 7 düşman uçağı 

dü~ürülmüştür. Ayni müddet zarfında 

bizim kayıbımız 23 uçaktır .. 
ST ALİNGRAD HARPLERİ. İKİNCİ 
CEPHE VE ALMANLAR 
Berlin, 15 (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan tebliğ edilmiştir : 12 eylülde 
Tayrnis gazetesinde çıkan bir makale 
buradaki siyasi mahfillerde ilgi uyandır
mıştır. Yarı resmi İngiliz gazetesi Sta
lingradın dü~mesindcn doğacak yankı
lardan bahsed!yor. Öyle anlaşılıyor ki 
bu makale ile Ruslara, ellerindeki ha
yali önemli bölgelerin müdafaasının 
kendilerine ait olduğu ve ikinci cephe 
açılsa bile bunun Stalingradm akibeti
ni dcğiştirmiyeceği belirtilmek istenil
miştir. Bu yazı SovyetJere yardım için 
yapılan ısrarlı tesebbüs1erin İngilterede 
meraret uyandırdığını teyit etmektedir. 

Kö mür sıkıntısı 

olmıyacak gibi 
•• •• .. . 

~orunu yor ___ * __ _ 
Muntaz amen odun Jıö

mürü getirilmelıte, ma· 
d en v e lıolı Jıömürü 

d e lıelıleniyor •• 
İzmirin kışlık odun ve kok kömürü 

:htiyacını temin hususunda vilayet ma
kamı ile belediye reisliği tarafından sar
fcdilen mesai iyi neticeler vermeğe baş
lamıştır. Şehrimize şimdi muntazam su
rette odun kömürü gefailmekte olduğu 
gibi yeni kömür yakmak üzere ihrakiye 
müsaadeleri de hazırlanmaktadır. 1 ilk 
leşrin gününden itibaren yeni. kömür 
yakıl~ağa başlanacaktır. Dün deniz yo
iuyle lzınire kafi deı·ecede odun kömü
rü get:rilmiştir. 

KOK KÖMÜRÜ 
Vali B. Sabri Öneyin hususi bir alaka 

göstermekte olduğu maden ve kok kö
mürü bahsinde de aylardan beri bek· 
1enen müsbet adım atılmıştır. 

Vilayetten aldığımız malumata göre, 
~u anda Zonguldak limanında bir vapur 
Izmire getirmek üzere 3500 ton maden 
kömürü yüklemektedir. Ayrıca bir baş
ka vapur da hemen 3000 ton kok kö
mi.irü yük~iyecektir. Bu kömürlerin ay 
başında Izmire getirilmesine intizar 
ediliyor. 

-----~----Fa b tikalann 
yarın işlemesi 

muhtemel ---·---
Mensucat falırifıaları 
lıömürsüzlülıten bugün 

işliyemiyorıar 
Kömürsüzlük yüzünden pamuk ve 

yün mensucat fabrikaları bugün çalışa
mıyacaklardır. Fabrikalar amelelerine 
ışe gelmemeleri iç!n dün talimat ver
mişlerdir. 

Son dakikada haber aldığımıza göre 
bu fabrikalar için icap eden kömür te
min olunmuştur. Yarın fabrikaların tek
rar işlemesi muhakkak sayılmakla.dır. 
---~tt.ıww~~-

E t fivatları 
yine fırlıyor 

---· ·----
Et. fiyatları alabildiğine yükselmekte

dir. Iç ve orta Anadoludan kasaphk 
hayvan getirilmesi için vagon verilme
mesinden doğan bu yeni fiyat tereffüü 
dün koyun etinin bazı semtlerde 140 ba
zt yerlerde de 150 kur~ satılm~sını 
icap ettirmiştir. Piyasa daha ziyade yük
selmeğe meyyaldir. 

-----~-----
Ş~ k~r ihtiyacı ---·---Son dört gün içinde Uşaktan İzmire 

65 ton şeker getirilmiştir. D ün halka bir 
çok bakkallarda yarımşar kilo seker ve-
rilmiştir. · 

--- o- --
Sigara lıtiğıdı yerine 

lıimyevi madde 
getirtilecelı 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına 
istinaden İtalyadan 200 bin liralık si
!;ara kağıdı getirilmesi evvelce tekarrür 
eylemişti. Di)n Ticaret vekaletinden ala
kadarlara gelen bir tamimde bu mem-
1eketten sigara kağıdı yerine 200 bin ·li
ralık kimyevi madde ithali tekarrür et
tiği bildirilmiştir. Bunun yüz bin liralı
ğını inhisarlar umum müdürlüğü getir· 
tecek, kalan kı3m1 tacirler tarafından 
ithal edilecektir. 

--- o- --
~- Muhip Ozyiğit geldi 
Istanbulda ve Ankarada tema~larda 

bulunan kooperatifler birliği umum mü
dürü B. Muhip Özyiğit şehrim.ize dön
müştür. 

~azot ve malıine yağı.. 
Izmire bir mikdar mazot ve makine 

yağı getirilmistir. Bunların tevziine baş
iarunıştır. 

~---... ..... .aaıııııw~~~-
ZABITADA 

KIZ KAÇIRA:C 
GENÇLER rurvLDU 

Zeytinyağı ve sabun fiyatları istikrazı 

Piyasaya 8z mal 
çıkarılıyor ... 

___ *_....:......_ 
Yurttaşların vicdanla
rına huzur 11erecelı bi r 
11atan hizm eti ve lıarlı 
bir i$ mevzuudur-. 

(Haştarah 1 inci Sahifede) 

lamak için dahili ve harici istikrazlara 
baş vurmuşlar, vergilerini ağırlaştırmak 
zaruretinde kalnm;Jardır. 

Fiyat artması devam ediyor 
Fiyatların istilırar bulması belıleniyor-

Dünya camiası içinde bizim de bu 
mecburiyetleri lıisseyliyeeeğimizde şiip
he yoktur. Nitekim vergilerimiz ağır· 
lnşnu'l, vatanda~lar bazı mahrumiyetle
re katlanmışlardır. İcap ederse bunun 
daha büyiik ağırlığını da memnuniyetle 
kar!?ıhyacak1ardır. 

Evvelce ticaret vekaletince tayin edil
miş olan zcytinyc-ğı ve sabun fiyatları 
iiga edilcı·ck fiyat serbestisi başlayınca 
hem fiyatlar yük~elmiş, hem de piyasa
aa bir tereddüt hasıl olmuştur. 

EJlerindc zeytinyağı bulunduran ta
cirler, varın daha iyi bir fiyat tekevvün 
edeceği düşüncesiyle piyasaya az mal 
çıkarmaktadırlar. 

İzmir piyasasmda bir buçuk asitlik 
yağ me\'cut olmadığı anlaşılmıştır.. Ev
velce Ticaret vekaletinin emri üzerine 
l:.anka depolarında 600 ton yemeklik 
zeytinyağı mevcut olduğu tesbit edil
m:şti. Bu yağlar henüz piyasaya çıkarıl-

mamış ve satılmamıştır. Bununla bera
ber fiyatlar istikrar kesbedince bu yağ-
ların piyasaya çıkarılacağı kanaati ha
kimdir. 

On üç buçuk ve on dört asitli zeytin 
yağlan toptan 117 - 120 kuruştan mua
mele görmü~tür. Sabunluk zeytinyağla
rı 107 - 110 kuruştan satılnuştır. 

Şehrimiz'.n muhtelif semtlerinde pe
rakende suretiyle zeytinyağı satışları 

130 - 140 kuruşa kadar yükseltilmiştir .. 
Fiyat serbestisi kararının şimdilik te
sirleri yükselme bahsinde görülmekte
dir. 

Vergilerin ağulığı, ve yahut hüki.imet
çe yeni emisyon yapılması hayat şartla• 
runızda yeni yeni vaziyetler ve mahrus 
ıniyetler doğurahilir. Bunun içindir kf 
milli mi.ida(aanın fe,·kalade masraflan• 
nın kar!?tlarunası için dahili istikraz yo
luna girilmi~tir. Zenginler ve küçük ta· 
~a~nıf sahipleri için çok karlı bir iş olan 
ıstıkraz tab,•illeri ayni zamanda mem
leket müdafaasına yurttaşlarımızın ic;ti
rakini temin etmek suretiyle gcnis bir 
vicdan huzuru da baZIJ:larnaktadır. · 

Ek meklik un tedariki ve belediyeler 

Yiizde yedi gelir getiren bu tahviller 
giinün en eınin bir k!r menuudur. Yüz
de be~ Caize riza gösterildiği takdirde 
büyük ikramiyelerden istifade ihtimali
ni de kuvvetlendirmektedir. 

Vergileri alakadar be
lediyeler ödeyecek 

B ugün ne banka faizleri ve ne de gay
ri menkul iratlan sermayeye bu dere
cede yüksek bir gelir verememektedir .. 
Cümhuriyet maliyesinin itıDa.n ise bu 
istikrazın enuıiyetini sağlamaktadır. 

Hepimiz biliyoruz ki Cümhuriyet ma
liyesinin şian denk bütçe, düzgün öde
medir. Cümhuriyet maliyesi Osmanlı 
imparatorluğunun borçlarını dahi tasfi
yeyi kabul etmiş, geçen umumi harbin 
dalıili istikrazlanrun tamamını ödemis-Değirmenlerin uergi mu afiyeti lıanunun tayin 

eylediği çerçive için de devam ediyor ••• tir. · 

Belediyelerce buğday tedarik edilerek 
vergiden muaf değirmenlerin halkın ek
mek ihtiyacını karşılamak üzere öğütül
mesi ve bu gibi ahvalde değirmenlerin 
muafiyeti devam edeceği, vergi)erin be
lediyelerden tahsili lazım geldiği hak
kında maliye vekaletinden aJ.akadarlara 
bir emir gönderilmiştir. Bu emri aynen 
yazıyoruz: 

ırBazı mahal belediyelerince bulun
dukları şehir ve kasabalar halkının ek
meklik ihtiyacını karşılamak üzere buğ
day mubayaa edilerek 3843 unmaralı 
muamele vergisi kanununun onımcu 
maddes!nin beşinci fıkrası mucibince 
vergiden muaf un değirmenlerinde öğli
tüldükten sonra fırınlara tevzi olundu
ğu ve sözü geçen değirmenlerin beledi
yelere bu şekilde un öğütmeleri hasehi
le muafiyetlerinin devam edip etm:ye
ccğinde tereddüt edildiği cereyan eden 
muhaberelerden anlaşılmaktadır. 

3843 numaralı muamele vergisi kanu
nunun onuncu maddesinin beş'.nci fıkra
sında,. ~ünhasıran halkın kendi ihtiyaç
ları ıçın getirdikleri hububatı öğütüp, 
fırınlara, un ve zahire tüccarlarına hu
bubat öğütmiyen ve kendi nam ve he
Eaplarına un öğütüp satmıyan yel ve su 
ile müteharrik valssiz, eleksiz değir
menlerle muharrik kuvveti kırk beygiri 
geçmiyen ayni şartlan haiz valssiz. e!ck
siz motörlü değirmenlerin muamele ver-

JAPONLARLA HARP . 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

SALOMON ADASI VE JAPONLAR 
Londra Radyosundan : 
Deyli Ekspres J aponlarm Salomon 

adalarını geriye almak için yaptık1arı 
teşebbüsleri hah.ıs mevzuu ederek şöy
le diyor : •Bütün bu gayretlerden A vus
tralyayı tehdit eden tehlikenin henüz 
bertaraf olmadığı anlaşılmaktadır.. Fa
kat Japonya havada müttefiklere reka
bet edecek halde değildir. 3000 kilomet
relik bir cephe üzerinde Amerikalılar 
ve Avustralyalılar havada hücuma geç
mişlerdir. 

TOKYO BOMBALANABİLECEK 
Çin orduları mareşal Çan Kay Şekin 

emri altında Çekyang ve Kiangsi eyalet
lerinin büyük kısmını geriye almışlar
dır. Burada ellerine geçirdikleri birçok 
hava meydanlarından Tokyo bombala
nabilir. • 

JAPONLARA YENİ HÜCUMLAR 
Melburn, 15 (AA) - Cenup pasifik 

Birleşik kuvvetler tebliği : 
Orta büyüklükte bomba uçaklarımız 

Timor adası müştemilatından Yordana 
adasından Swnnaki limanına hücwn et
miş, burada iki ticaret gemisini bomba
lamıştır. 

YENİ GİNEDE 
Oven Stanleyde umumt durumda bir 

Çökmüş imı>aratorluğun borçlarını 
gisinden muaf bulunduğu zikredildikten ödiycn Cüınhuriyet maliyesi elbette 
sonra, maddenin sonundaki parantez kendi borçlarına karşı üstün bir hassa
içinde bu değirmenlerde zati ihtiyaç için siyet gösterecektir. Bu noktada hic bir 
öğütülen unlar satılığa çıkarıldığı tak- kimsenin şüpheye hakkı yoktur. Hi·,. bir 
dirde bu unlardan vergi alınacağı tas- " 
rih edilmiştir. ntandaşm kafasında böyle bir şüphe· 

B 1 d . ı h-ıı-·- kın k iht' nin yer alabileceğine ihtimal veremeyiz. 
e e ıye erce ctllULl e e ıyacı- Bı"naenal h · •-~ lı b" · ı 
k ılamak . . ey eınm ve -r ır ıs o an 

nı arş uzere alınan hububatın mill. "d r . tikrazlannı alın k d vil 
kanunun yukarıda zikredilen hükmü ile k 

1 
mukahaa ıs k 11 b" a eg · 

'd f d v. enl d .. tl apısma em a ·ı ıca ır hareket, hem 
~;;gt~·ıen kmufıa 

1 
egırmte . ::ıirm u~re ~ de ~tanseverliğin tabii bir icabıdır. 

0 6 ... u ere rın ara vzı esı, ne- De let öd~·· v • • b 
vima zatı ihtiyaç için öğütülen unların la.r v d e ":"1ar vereceg=~ udilpara-
satılığa çıkanlması mahiyetini arzetmek Y!11'. ~ ~u a~ t e ecek, 
t 1 -'-"'- d w• en} . fırınlar şerefimizin \e varhğıınızm korunması-e o up, meLAur egırm erın .ı akt 

•• w .. tın . klind lı1kki edil . na yarıyac ır. 
un ogu esı şe e te ~ emıye- Yurt · tildru tehlik d .. stüw.. .. 
ceğinden bu halin değirmenlerin muafi- timv~ .15 

hi b. kıeye et~ ·kagul gun 
ti · · be t f tmi w. b. 'd' serve ızm c ır ym ı amaz .. ye erıru r ara e yecegı ta ıı ır .. V bv b. · 1 Bu tl .. w .. tülm.. 1 1 b ar gunın ır kıymet o arak muha{aza 

. ~ure ded o~u uşdo an un ar.1.1': ı:- edebilmek icin oı~un korunmasında ge-
şıncı ma enın sonun a parantez ıçerı- •k h" · ·c ı · d · d ki h ''km t vfik 18 . . dd re en ızmet ve vazı e en zamanın a, 
sı.n e u e e an . ınc~ ı:ıa e- yerinde ifa etmekle mükellefiz. 
nın C fıkrasının son bendi mucıbınce 19 ı· ·tc h"'k '' t b -•- tl ta ..1 _, dd d ı ı ~ u unıe 11 mıuua a va nUtLc;-
~~kau tma lınme e kyazı ı tiunsurl ar nt azakd~ı lara b ir imkan ba~eylemiş b ulunuyo; .. 

ı • e a a sure y e resen a ır Yüz eJJ' ·ı nl k ·stiikr kırk ·ı. k · t · d'l k 1 ı mı yo u ı azın mı 
omısyonunca ayın e ı ece emsa sa- yonu 30 e l'"l k d b~tün· bankal 

t b d ' l · .. · d ·ı . . b Y u e a a:r ;u ann 
J.'.? e eı erı uzerın en vergı erının u · el · d td kttr ..:· dd t d w_ 

1 .. v •• tt·· b 1 eli 1 gış erın e sa aca . 1u.u e oun.a-
un an ogu uren e e ye er namına ta- dan b ıikd t ı bul v 

l::.akkuk ettirilerek tahsil olunması ve oh-'~-!1... arın sa ıMm~ ~cagmı 
.. .. d v • enl d v d w m a1UU1A sayıyoruz. evzuun karlı ve 

sozu geçen egırm er ogru an dog- emniyetli olusuna ilaveten halkımızın 
ruya fırınlara un ve zahire tüccarlarına vatan müdaf&"asına taallU.k eden isterde-
ve satılmak üzere. kendi nam ve hesa- ki h • t• b k t• · · bü. •• .. k 
b .. w .. tm kt d ttikl . assasıye ı u anaa ımızm en yu 
ına un ogu eme e evam e erı ku ticlir 

müddetçe muafiyetten istifade ettiril- Bvve · tikra.. aff kı ı· h • te 
1 

· · d u ıs zın muv a ye ı anç n 
me erı ıcap e er .. • b' · ··zı· nl d filli' • b" ~. kil ızı go ıye ere e ır cevap ı.eş 

YENi TALiHLiLER 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ONAR BİN LİRA KAZANANLAR 
Onar bin lira kazanan biletler .şun

lardır : 
175090 332516 349175 

BEŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Be.şer bin lira kazanan numaralar : 
~21547 057679 195753 260754 273099 
Ikişer bin lira kazanan numaralar : 

01358Q 056946 087001 90487 110469 
175125 189248 212109 219454 219698 
254362 264027 307138 307999 322538 
361021 363972 372747 378993 38(){i79 

Biner lira kazanan nwnaralar : 
1296 4582 6738 9525 14014 

15253 15840 18977 30912 34436 
36219 51403 57740 63096 76689 
82448 93951 100561 108502 109510 

119446 135832 138255 154882 155522 
155718 160805 172650 173445 191062 
200897 205659 210932 218771 219178 
219908 224028 225924 226494 228583 
246137 252148 254904 262290 264151 
269258 293734 299905 32897~ 129820 
336725 339732 346055 347956 353987 
361256 376550 381349 381704 384674 

KAZANAN DİGER NUMARALAR 
Son dört rakamı 4987. 5784 ve 9419 

olanlar beşer yüz lira, 
Son üç rakamı 801, 947 olanlar yüzer 

lira, 

edecek, hükümet ile halle arasındaki iş 
birliğinin en canlı ve en kuvvetli deli
lini verecektir. 

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

Milli Müdafaa istik-
razı tahvilleri satışa 

çıkarıldı 

- *-
İllı gün olmasına rağ-

m en dün lriiyüfı bir 
rağbet gösterildi 

Ankara, 15 (A.A) - Bu sabahtan 
(Dün sabahtan) itibaren tedavüle çıka
rılan ve satışı 30 eylülde sona erecek 
olan 40 milyon liralık birinci tertip mil
li müdafaa istikı-<1zı tahvillerinin satış 
vaziyeti hakkında elde edilen malumat 
ilk gün olmasına rağmen halkımızın bü
yük alakasını göstermektedir. İlgili 
mahfiller bunun vatandaşlann milli 
müdafaa hakkındaki fedakarlık hislerini 
ve Cümhuriyet maliyesine itimatlarını 
göstermesi bakımmdan büyük ehemmi
yetini bilhassa tebarüz ettiriyorlar. 

--- o- --
Zi raat Bankası ik-

ç~kildi 
. . 

r a m1 v .. sı 
---··---· değişiklik yoktur. Yalnız keşif faaliyet

leri artmıştır. Müttefik hava kuvvetleri 
alçaktan uçarak diişmana ateş etmiştir. İkiçeşmelikte oturan Neşet Üzülme

z.in ırM• adında iki seneden beri tanıştı
ğı bir kızı kaçU'arak taarruz.da bulun
duğu zab1taya şikftyet edihniş, Neşet 
tutulmuştur. 

BAŞKUMANDAN 
YENİ GİNEDEN DÖNDÜ 

Son üç rakamı 848 ve 952 olanlar el
lişer lira, 

Son üç rakamı 057, 098, 334, 642, 830 
olanlar yirmişer lira, 

Son iki rakamı 35, 51 olan bilet.ter 
onar lira, 

izmirden yüz lira 
fıazananıar uar -

Yine bir iı.ıçi, hükümet daire ve mü-

Doğudaki durum hakkındaki İngiliz tef
sirleri Rusların son zamanlarda mütte
fiklere karşı takındıkları tavrın anlaşıl
ması mümkün olduğunu teslim etmekle 
beraber ikinci cephe kararının münha
sıran İngiltereye ait bir iş olduğunu ih
sas etmektedir. Görünüşe bak.ılırsa İn
giliz imparatorluğu için büyük: bir teh
like teşkil etmiyeceği kanaati hasıl ol
madıkça, Londra Moskovanm hatırı uğ
runa hiç bir teşebbüse girişmiyecektir. Şehitlerde oturan Kadri İpkoparan 

adında bir genç te 15 yaşında başka bir 
kız hakkında ayni suretle hareket ettiği 
iddiasiyle tutulmuştur. 

Melburn, 15 (A.A) - Şimdi açığa vu
rulduğuna göre Avustralya kuvvetleri 
başkumandanı general Blamey Yeni 
Gineyi ziyaretten dönmüştür.. General 
buradaki muharip kıtal.arı teftiş etmiş-

Son rakamları O ve 9 ile nihayetlenen 
biletler de üçer lira kazanmışlardır . 

Ankara, 15 (A.A) - Ziraat Bankası 
tasarruf hesaplarında 50 liradan daha 
fazla mevdub olanlar arasında her üç 
ayda bir çekilen piyangoda Boyabaddaıı 
Ayşe Topan bin lira, Uşaktan Hayd~ 
'I'omay 500 lira, Smdırgıdan Mustafa il
han 250 lira. İzntlrden Hasan Yılmaz ve 
diğer yerlerden bazı mevduat sahipleri 
yüz lira, muhtelif yerlerden 95 hesap 
sahibi 20 _ 50 lirc. arasında ikramiyeler 
kazanmışlardır. 

·.DENiZ GAZiNO ve RESTORANI . . . 

IZ.MIRJN.EMSALSIZGURUBUNU SEYRETMEK 

·:.r~k E.un .·._ ı:~M!~ ~~~~vı.~. GÜZEL YEMEK ·.!t.!: 4007 

Bir otomobil lıazası 
Alsancakta otobüsten inen Salih is

minde bir genç, şoför Ali Nihat Büyük
lerin idaresindeki otomobilin carpmasi
le yaralanmıştır. 

tır. 
JAPONLAR ÇiNDE MOTE
MADiYEN ÇEKiUYORLAR 
Çun King, 15 (A.A) - Resmi teb

lığ : Çin kuvvetleri Kinhava şehrine 
yaklaşıyorlar. Nanşingin şimal doğusun-

* 25 bin lira kaza.nan 250159 sayılı bile-
tin Sivasta satıldığı anlaşılmışb.r. 

da Japonlar püskürtülmüşlerdir. Çinli
ler ilerliyorlar. Nanşingte çıkan yangın
lardan düşmanın bu şehri boşaltmak 
üzere olduğu sanılıyor. 



INGİLİZLERE GÖRE RUS· 
YADA VAZIYET 

(Baştarafı 1 inci Sahıfede) 

bbi.i.sleı-inde muvaffak olup olmaına
)an harbin bütün akı~ında büyük akis
ler yapacakt,ır. Almanlar bu şehri alsa
w bile unutulmamalıdır ki doğu cep
:fıei bundan ibaret değildir. Kafkas ya
•açlarından Leningrada kadar çok ge
niş bir cephenin bir çok kesimlerinde 
d\lrum Rusların lehindedir .. • 
DEYLİ EKSPRESE GÖRE 
Deyli Ekspres diyor ki: 
•Almanlar Stalingrad sokaklarında 

muhaı·ebe ediyorlar. Stalingrad muhare
besi bizim muharebemizdir. Eğer Al
manlar burada yaptıkları savaşı sona 
erCirirlerse serbest kalacak olan Alman 
hava kuvvetlerim İngiltereye karşı yeni 
hava taarruzlarında kullanacaklardır .. 

Böyle bir durumu önlemek istersek 
.R.-ısların tutunmalarını temin edecek 
surette daha büyük yardımlar yapmalı-
yı& .. • . 

ALMAN TAZYIKI ART'l'l 
Londra Radyosundan : Mihver kuv

vetlerinin Stalingradın cenup batısında 
1':zyikleri artmıştır. Cephenin bu kesi
m.iade yüzlerce Alman bombardıman 
tayyaresi zırhlı birliklere yol açmağa 
!;alışıyorlar. 

MANCESTER GARDİYANIN 
YAZDIKLARI 
Mancester Gardiyanın askeri muhar

riri yazıyor : Ruslar en son istihkamda 
çarpışırken müthiştirler. Bugün de Sta
Jıngrad kurtulabilir. 
~ningradın cenup batısından, Voro

nefın batısına kadar Rusların taarruz
ları devam ediyor. Geçen sene Baltık
taa Karadenize kadar uzanan büyük 
cephe kısmmd Alman hücumları devam 
ederken Almanların bir istihkam harbi 
yapmağa mecbur olacaklarına kimse 
iaamnıyordu. Şimdilik yalnız Kafkasya. 
da bir hareket harbi vardır. 

PETROL KUYULAR! iÇlN HARP 
Kudüs radyosundan : Kafkasyada 

Mozdok bölgesinde Almanlar Terek 
nehrinin cenup kıyısına bir tank kuvve
ti geçirebilmişlerdir. Ruslar yeni mevzi
ieıe çekilmişlerse de bu tank kuvvetini 
çevirmişlerdir. Buradaki muharebe Groz 
rü petrol kuyularından 80 kilometre me
eafl"de vuku bulmaktadır. 

RUS HOCUMU VE 
BEY ANNAME.LERl 
Ruslar Ploesti Romen petrol menba-

1arını bombardımanlarından dönerken 
Romen şehirleri Üzerine binlerce beyan
name atmışlardır. 

Borsa 
ÜZÜM 

166 Şükrü Uğur 30 43 
15 j. Kohen 31 31 

181 Yeldln 
223405 Umumi yekfuı 

No. 1 36 
Ne. 8 38 
No. 9 41 
No. 10 45 
No. ıı . 49 

ZAHİRE 
104 Ton Susam 59 62 
20 çuval Börülce 34 
24 çuval Nohut 48 
33 çuval Fasulye 
15 Ton Fasulye 36 
82 çuval Bakla 
20 ton Bakhl 30 50 30 75 
20 çuval Kendir T. 40 
4 Ton T. Badem içi 180 
1 ton Balmumu 382 50 

~ ..-.,:;.-...-;.~- · 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ euGUNKU NeşRtYAT ~ 
~~-......<..'..<:.°').<,.'""'' 

7'30 Program ve memleket saat aya
rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayan 12.33 Müzik p1. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
:zık : Şarkı ve türküler 18.00 Program ve 
l\lemleket saat ;,yarı 18.03 Müzik : Fa
ıSJl heyeti 18.45 Müz!k : Radyo salon or
kestrası 19.30 Memleket saat ayarı ve 
oL1jans baberleri 19.45 Müzik : Yurttan 
sesler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Bir halle türküsü öğreniyoruz.. 21.00 
Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Müzik pl 
21.30 Temsil - Kimgil ailes! 21.50 Mü
zik : Riyaseticümhur bandosu 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
~kapanış .. 

!ZlVItR S!CtLt TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 

Seı \'el Algım ticaret unvanile tzmir
de Vali Kazım Dirik caddesinde 23 nu
maralı bina dahilinde 2 numarada 
15 '9/942 tarihinden itibaren her nevi 
emtiayi ticariye üzerine dahili ticaretle 
iştigal eden Servet Algımın işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
ı·e sicilin 4612 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 5431 (2452) 

TURGUTLU BELEDtYES1NDEN: 
Belediyemize ait et nakliye otosu ka

sası hariç şasi ve makinesile beraber 
albsı mtislamel ve üçü az kullanılmış 
kamyon lastiği ile beraber satılacaktır. 

Şasi ve makinesi ile beraber altısı 
müstamel ve üçü az kullanılmış kamyon 
lastiğine dört bin lira muhammen bedel 
1akdir olunmuştur. 

thale 24/9/942 tarihine ınüsadif per
sembe günü saat 14 te encümeni belE.'di
ve huzurunda icra kılınacaktır. İstekli
lerin yukarıda tayin olunan gün vc~a-
u tn lwl diyeye müracaatları. l 

16. 19, 22 5408 (2448) 

Daktilo aranıyor Türk Parası Kıymetini Koruma 
Ticarethanelerde çalışmış orta mek

tep mezunu daktilo bilir bir Türk ba
yana ihtiyaç vardır Fransızca bilenler 
tercih edilir. 

Hakkındaki 
12 numaralı kararnamenin tadiline dair karar 

Taliplerin Nuri Sevil ve Haki Erol 
Limited $irketine müracaatları 

1 - 3 H.3 ı '~442) 

Madde 1 -23/11/1937 tarih ve 2/7695 
sayılı Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararnamenin 
8 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 8 - Bankalar Türk parası ola
,..-==-~~ rak yapılan tevdiatı, müsaadesiz, hiç 

Dolıtor • Operatör bir suretle ecnebi parasına tahvil ede-

V E Fİ K A GAR m~~l=~~etgahı Türkiye dışında bulunan 
Askeri hastanesi doğum \'C l{adın hakiki ve hükmi şahısların Türkiyedeki 

hastalıkları mütehassısı mallaı·mın iratları ve satış bedelleri, 
Hastalarını her gün kabul eder.. sermaye ve iştirak hisselerinin gelirl<:>ri 

İkinci Beyler sokak No. 79 ve Türk parasile olan her nevi ınevcut-
TELEFON · Klinik 2727 EV: 3374 ları ve alacakları ve yerli ve ecnebi 

iZMtR üÇüNCü SULH 
MAHKEMEStNDEN: 

menkul kıymetleri blokedir. Muayyen 
bir bankaya yatırılması kanun ve karar

HUKUK nameler iktizasmdan bulunan mebaliğ 

Müddei Devlet Demir yolları vekili 
avukat Murat Çınar tarafından müddei 
aleyh aslen Tavas kazasının orta mahal
lesinden olup ödemişin adağide nahiye
sinde 5 numaralı otomobilde şöfür Ka
dir oğlu 336 doğumlu Muharrem aley
hine 942/348 numara ile açılan 350 ku
ru,ş alacak davasının cari duruşması sı
rasında: 

Müddei aleyh namına çıkarılan dave
tiyenin bila tebliğ iadesi üzerine zabıta
ca yaptırılan tahkikatta da bu yerde ol
madığı ve halen ikametgahının meçhul 
bulunduğu anlaşılmakla ta!ep veçhile 
mahkemece davetiyenin ilanen teblii~ine 
karar verilmiş ve duruşma 25/9/942 cu
ma günü saat 9.30 a bırakılmış oldu
ğundan mezkur günde gelmediğiniz ve
ya tarafınızdan bir vekil göndermediği
niz takdirde hakkınızda gıyap kararı 
verileceği davetiye makamına kaim ol
mak ve bir nüshası da adliye divanhane
sine talik kılınmak suretile ilan olunur. 

5446 (2446) 

ile Türkiyede yapılacak masraf ve mu
bayaaları karşılamak üzere hariçten 
gönderilen serbest dövizlerin satışından 
mütehassıl paralar blokajdan müstes
nadır. 

Hariçte bulunan hakiki ve hükmi şa
hısların Tiirkiyedeki bloke alacaklarını 
istifa ve menkul kıymetlerini tesellüm 
edecek şahıslar kambiyo murakabe mer
cilerinden müsaade alarak Türk liraları
nı istifa tarihinden itibaren bir ay içinde 
Türkiye Cumhuriyet ve merkez banka
sına ve menkul kıymetleri tesellüm ta
rihinden itibaren ayni müddet icinde 
diledikleri bir bankaya tcvdie mecbur
durlar. 

Tiirkiycdeki hakiki ve hükmi sahıslar 
tarafından Türkiye haricinde bulun?n 
hakiki ve hi.ikmi sahıslar lehine Thk 
lirası üzı>rinden kredi acılamavacağı 
.l!ibi tevdiat da yapılamaz ve Türkivede 
bulun::ın Pcnebilere hic bir suretle Türk 
parasile ikrazatta bulunulamaz. Ba1.1 
istisnai ve hususi hallerde bu ~ekilde 
kredi küsadı ve ikraz yapılması Maliye 
VekalP!iıün ve tevdiat icrası da kambiyo 

1ZM!R BELED!YES!l\L>EN: murakabe mercilerinin mezuniyetine 
863 üncü sokakta belediyeye ait 22 bağlıdır. Haricteki firmalar lehine te

sayılı dükkan bir sene mUddetle kiraya minai olarak Türkiyedeki bankalara ya
~erilecektir. Muha1;1men b~deli icarı .40 pılacak tevdiat kambiyo murakabe mer
lıra muvakkat temınatı 6 lıradır. Talıp- ·ı · · mus·· aadesine tabidir. 
1 . . t . b k k cı Prının • 
erın tem~a 1. ış an. a_sına yatırara Bloka oara ve menkul kıymetlerin 
makbuzlarıle ıhale tarihı olan 18/9/942 Türki\·c dahilinde istimal şekilleri Ma
Cuma günü saat 16 da encümene mü.ra-

1 

liye Vekaletince bir talimatname ile ta-
caatlan. 4, 8, 12, 16 5220 (2341) vin olunur. 

1

. Bu nevi paraların harice çıkarılması 
1ZM!R SiCtL1 TlCARET MEMUR- aşağıdaki malların ihracı suretile müm-

LUôUNDAN: . . kündür. Bloke paraların transferi hak-
Mahmut Nedım Bayraktar tıcaret kındaki mukavele ve anlaşmalar hü

unvanı ile !zmirde Keçecilerde 548 nu- kümleri mahfuzdur. 
maralı mağazada sünger, kolonya imali 1 _ Anason 
ve müstahzaratı alım v: satımı ile işti- 2 _Sünger 

i§bu ticaret unvanı ticaret kanunu hü- 4 _ Yas sebze 

14 - Cehri 
15 - Maden suyu 
16 - Zımpara cevheri 
17 -Prina köspesi 
18 Kuru üzüm (1941 mahsulü) 
19 _ Fındık (1940 ve 1941 yıllarına 

ait) 
Yukarıda yazılı mallar (hizalarında 

hususi kayıt bulunanlar bu kayıtlarla 
mukayyet olmak üzere) münhasıran 
ecnebi şahısların tabiiyetini taşıdıkları 
veya ikametgahlarının bulunduğu mem
leketlere ve sermayesi kısmen veya ta
mamen ecnebi sirket ve müesseselerin 
var ise ana ıne;kezlerinin yoksa hisse
darlarının ikametgahlarının bulunduğu 
memleketlere Maliye Vekaletinin müsa
adesile ihraç edilebilir. 

Bu memleketler kliringli veya benzeri 
bir anlaşma ile bağlı bulunduğumuz 
memleketler olduğu takdirde ihraç edi
len mal bedellerinin kliring, takas veya 
kayıt harici bırakılacağına dair bu mem
leketlerin alakadar resmi müesseselerin
den müsaade istihsal edilmesi ve bu 
müsaadelerle Maliye vekaletine müra
caat olunması lazımdır. 

thraç edilecek malların navlun, sigor
ta, koınüsyon gibi ihraç masrafları aIA
kadarlar tarafından elde edilecek döviz
lerle ınevridde ödenir. 

Her hangi bir memlekette hususi ta
kas hesabımızda teraküm etmiş mühim 
mikdtarda mebaJiğ bulunduğu ve o 
memleketten ithalatın ehemmiyetli su
rette güçlesmiş olduğu 2/15843 sayılı 
kararnamenin 6 ncı maddesi mucibince 
mütesekkil (ticari tediyeleri tanzim ko
mitesi) tarafından tayin ve tesbit edfl
diği hallerde yukarda yaztlı malların 
ihracına müsaade edilmeyip bu nevi 
paraların o memlekette açılmış hususi 
takas hesabımızda mukayyet mebaliğden 
mahsubu suretile transferi yapılır. 

Muvakkat madde - Nezdlerinde blo
ke para ve menkul kıymet bulunan ha
kiki ve hükmi şahıslaı· bu kararname
nin neşri tarihinden itibaren bir ay 
içinde kambiyo murakabe mercilerinden 
müsaade alarak bloke Ti.irk liralannı 
Türkiye Cumuriyet merkez bankasına 
ve bloke menkul kıymetleri de diledik
leri bir bankaya tevdie mecburdurlar. 
Halen bankalarda bloke bulunan meba
liğin Türkiye Cumhuriyet merkez ban
kasına tevdii için kambiyo murakabe 
mercilerinden müsaade istihsaline lü
zum yoktur. 

Madde 2 - 23/11/1937 tarih ve 2/7695 
sayılı Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 12 numaralı kararnamenin 

Hususi Devrim Ana ve ilk 
Oku~u Alsancak 

1 - 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren Ana sınıfına ve ilk okulun dör
düncü sınıfına kadar bütün sınıflara talebe kaydına başlanacaktır. ilk oku
la yablı talebe de alınır. 
2 - Derslere birinci teşrin ayının birinci günü başlanacaktır. Eski tale

benin ve fazla izahat almak isteyen !erin okul idaresine ve okul adresine 
müracaatları. • 
Adres: Alsancak 2 inci kordon 204 No. 7 8 

20 2 J 23 25 27 28 30 1 2 
11 
3 

13 
4 5 

14 
6 

16 18 
8 9 

.C"7:'!?!:!!!2:~.aBll!!!!!l!l:!l!!m ........... 

rürfı Maarif Cemiyeti Karantina Kız ve Er· 
lıeJı ralebe Yurtları Müdürlüğünden : 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından hu sene yeniden Karantinada iki erkek yur
Clu ve izmirin en mutena yeri olan İnönü caddesi Köprü mevkii tramvay cadde
sinde bir kız yurdu açılmıştır. Yepyeni bir tesisat ve zihniyetle kurulan kız ve 
erkek yurtları kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. 

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

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

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

Tatil günleri hariç her gün saat 9 dan saat 17 ye kadar Karantina polis kara
kolu mektep sokak talebe ıurdu müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

Telefon No.su 4411 13 16 5396 (2421) 

Yüfıselı Ziraat Enstitüsü Veteriner falıültesi as· 
lıeri lıısmının lıayıt ve lıabul şartları.. 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner Fakültesi askeri kısmına bu 
yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermi;ı olmak şartiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin a~ğıdaki 
şartlan haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tab"asından bulunmak. 
B - Yaşı 18 - 22 olmak 22 dahildir. 
C - Beden teşekkiilleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete mü

sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
O - TaV1r vr. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası' jbraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları lazımdır. 
A - Nüfus cüzdanı vey& musaddak sureti. 
B - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve ll§1 kağıdL 
C - Lise mezuniyet olgunluk şahadetnamesi veya mueadda.lt aureti. 
O - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan kabul ettiği 

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

Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpmmaya müptell olmadığ1 hak
kında. velilerinin noterlikten tasdikli teahbütnameai (Bu gibi hastalıklard 
biri ile okula girmezden evvel malul olduklan sonradan anla§ılanlar olruld 
çıkanlır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki aşkerlik şubelerine istida ile müra 
caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikte 
sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe &.mir 
liğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihte 
sonra müracaat kabul edHmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve 
göre<lir. lstekli aded: tamam olunca kayıt işleri kapanır ve 
müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 
14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 4693 (2121) 

gal eden Mahmut Nedım Bayraktarın 1 3 _ Yabani domuz eti 

hilmlerine göre sicilin 4605 numarasına 5 _ K'"k boya 
kayt ve tescil edi1diği ilan olunur. ı 6 _ H~lı 

! 7 - Lületaşı 
31 inci maddesile 23/10/1940, 28/4/19411------------------------------· 

ALTAY GENÇLİK KULUBU MEN- 8 - Tütün (1937 ve daha evvelki se-
SUPLARINA: neler mahsulü) 

15/7/1941 tarih ve 2/14573, 2/15663, 
2/16202 sayılı kararnameler kal<lınl

Kulübümüzün idare heyeti seçimi 9 - Yaş meyve 
için 12/9/942 tarihine müsadif cumar- 10 - Çöven 

m1$tır. 

Madde 4 - Bu kararnamenin icrasına 
rihinden muteberdir. 

tesi günü saat 17 de icrası mukarrer 1 11 - Sarap 
kong7e .ekseriyet olmadığından akdedile-

1 
12 - Likör 

memıştır. 13 - Gülyağ 

Madtle 4 Bu kararnamenin icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

5432 (2459) 
Kongrenin akdi 20 eylül 942 tarihine ı 

ınüsadif Pazar günü saat 13 e bırakılmış tZMiR TtCARET StCtL MEMURLUcUNOAN 
olduğundan sayın azaların yevmi mez- ( AV ORONLE.Rl TORK ANONİM ŞiRKETi ) ticaret unvanile İzmirde 
kfuda Alsancak mesudiye caddesindeki Salhane şimendifer istasyonu karşısındaki binada ziraatımıza zarar veren do
klüp binasına her halde teşrifleri rica muz ve sair muzır hayvanatı itlaf ve bunlardan nema temin etmek ve her ne
olunur. 5442 (2450) vi sınai ve ticari işlerle iştigal etmek üzere te,ekkül edecek olan işbu şirke-

tin ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi ile teşekkülünün tasdikine mü
tedair İzmir asliye mahkemesi ticaret dairesi kararı ticaret kanunu hükümle-s • J 

. . 

NİÇİN 

Veni T okalon 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbalnnı anlatıyor: * Onun blr çok cazip ve 

yeni renkleri vardır. * o, bütün kullandığım 
pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. * Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis kokusuna perestiş 

ediyorum. * O. lıütün gun sabit kalır. 
Çlinku terkibinde başka 
hiç bir pudradıı bulun
mayan l{rema kcipüğiı 

vardır. 

* Ya~murlu, rüzgarlı ha
vaya ra~men Yem To
kalon Pudrası t.enimı 

dalma terü taze muha
faza eder. * Eminim ki her ne ba
hasına olursa olsun bun
dan daha iyi bir pudra 
hulm:ık imkanı yoktur. 

rine göre sicilin 4607 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur . 
T - Mukavele 
2 - Mahkeme kararı. 
jzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. T enik imzası. 

AV ORONLERt TORK ANONİM ŞIRKETi ESAS MUKAVE.LENAME.Si 
BtRtNCl FASIL 

Teşekkül, Müessisler, Unvan, Maksat, Merkez, ve Müddet 
Madde 1 - A,ağıda imzaları yazılı müessisler ile bu mukavelenamedeki 

maddelerde gösterildiği veçhile tertip ve ihraç edilecek hisseler sahipleri ara
sında meri kanunlar ve isbu esas mukavelename hükümlerine tevfikan idare 
olunmak üzere bir Türk Anonim ~irketi teşkil edilmiştir. 

Madde 2 - Şirket mües!lisleri jqbu esas mukavelenameye imzalarını koy
mus olan : 

l - Kemal p,.kün (istanbulda Taksim Talimhane semti Ayhan aparttma-
nında No. 7) · 

2 - Mustafa Rarutçuoğlu (lzmirde ~nönü caddesinde No. 746) 
3 - M. Hakkı Altınta~ (izmirde faıkpa!!a mahallesi Karakapı Ca. No. 40) 
4 - Mehmet Adar (lzmirde lkiçeşmelikte Hasta sokak No. 42) 
5 - Kamil Nişli (İzmirde lnönü caddesinde No. 758) 
6 - ibrahim Öner (lzmirde Tilkilik mahallesinde lplikçizade So. No. 1) 
7 - Hasan Onmuş (İzmirde Tilkilik mahallesinin Han sokak No. 22) 
Madde 3 - Şirketin unvanı ( AV ORONLERt TORK ANONiM ŞiRKE-

Tİ ) olacaktır. 
Madde 4 - Sirket aşağıda yazılı muamelat ile iştigal etmek üzeTe kurul

mu!ltur. 
1 - z;raatımıza zarar veren domuz ve sair muzır hayvanatı itlaf ve bun

lardan nema temin etmek. 
2 - Her nevi sinai ve ticari işler yapmaktır. 
Şirket yukarda gösterilen maksat ile doğrudan doğruya münasebettar bu

lunan bilumum mali, ticari ve sınai muamelatı icra ve bu muamelat ile iştigal 
eden diğer ııirketlerin hisse senedat ve tahvillerini mübayaa ve bu nevi sirket~ 
ler tesis edebilir. · 

Nevi ve mahiyeti itibarile işbu maddede zikredilen muamelattan gayri her 
hangi bir muamelenin ifası şirket için nafi görüldüğü takdirde idare meclisi
nin teklifi üzerine heyeti umumiye tarafından karar verilmesine ve tadil ma
hiyetinde olan işbu kararın hükümetçe tasdik dilmesine mütevakkıftır. Bu su
retle tasdik edilen karar İ$bu mukavelenameye zeylen ilave olunur. 

Sirket esas maksat ve t~dviri muamelatı zımnında kanunu mahsusuna tev
fikan gayri menkul mallar tasarruf edebilir. 

Madde 5 - Sirketin merkezi (IZMfR) olacak gerek Türkiyede ve gerek 
ecnebi memleketlerde lüzum görüldükçe idare meclisi tarafından umumi he• 
yete arzedilmek sartile snbeler açabilecek ve keyfiyeti ticaret vekaletine ihbar 
ve gazetelerle ilan decektir. 

Madde 6 - Sirketin müddeti ahkamı kanuniye ve işbu esas mukavelena
mede münderiç hallere veya umumi heyetçe ittihaz olunacak bir karara müs
teniden kesilmed!ği veya uzatılm,dığı takdirde kati teessüs gününden itiba
ren yirmi seneden ibaret olacaktır. 

- SONU YARIN -

İ7. İR VAKIFLAR f.i!'lVRLVGVHDEN : 
Sen• liği 
Lra 

24 
24 
48 

Cinsi 
Dükkan 

> 
Mescit 

No. 
32 
34 
41 

Mevkii 
Cadde üzeri Oeğirmendağ 

> > 
ikiçeşmelik Gedikli sokak 

Vakfı 
Akarcalı cami 

> > 
lngiliz zade 
H. İbrahim 

Yukanda yazılı kiralık akarata açık arttırma müddeti içinde isteklisi çık
madığından beş gün müddetle müzayedeleri temdit edilmiştir. ihalesi 1 1 /9 / 
942 perşembe günü saat 1 O dadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları 
ilan olunur. 5435 (2449) 

lzmir Iohisarlar Başmüdürlü~üodeo: 
Baş müdürlüğümüz merkezindeki mıntakalar ve l:ımirle civar kazalar ara

sında 942 mali yılında yapılacak ispirto suma ve ispirtolu içkHerle mevaddı 
ınfilikiye nakliyatı 25 / 9 /942 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen nakliye ücreti tutan 14948. 75 muvakkat teminatı 1121.16 
liradır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplannı muvakkat teminat 
nakit makbuz veya banka teminat mektuplariyle 2S/9/942 günü aaat 14 de 
kadar baş müdüriyetimizdeki komisyona vermeleri ilan olunur. 

5356 (2309) 

İzmir Gümrükleri B aımüdürlüğünden : 
Levazım ve aabş servisi ilan tahtasında müfredatı yazılı bir varil adi eüt 

kostik ile 9atışları tehir edilen pamuk tül perdelik ve diğer eşyalar 30/9/942 
çarşamba günü saat 15 te satılacağından talip olanların ayni gün saat 14 de 
kadar teminatlannı baş müdürlük veznesine yatırmaları yatırmıyanlann mü-
zayedeye sokulınıyacakları ilan olunur. 16 25 5426 (2444) 

Bayındır lıazası hüfıüm et lıonağında yapılaca 
tamirata ait ilcin.-

BAYIHDIR MAL MÜDÜRİYETİNDEN: 
Keşif bedeli Muvakkat teminat 

miktarı 
Cinsi Ll. Kr. Li. Kr. 

Bayındır hükümet konağı tamiratı 5024 40 376 83 
Yukarda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminat akçesi miktarı gösterilen 

Bayındır hükümet konağı a~ağıdaki !!artlar dahilinde tamir ettirilecektir. 
1 - Eksiltme açık olarak icra olunacaktır. 
2 - Eksiltme 16/9 /942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasa

ya vazedilmiştir. 
3 - ihale Bayındır Malmüdürlük odasında müteşekkil komisyon tarafın

dan 1/10/942 perşembe günü saat 10 da icra kılınacakhr. 
4 - Her gün Bayındır malmüdürlüğünde mevcut dosyasındaki hususi şart

name, keşifname ve bu işe ait evrak mesai saatı dahilinde görülebilir. işbu 
evrak İzmirde de nafia müdürlüğünden görmek mümkündür. 

5 -Taliplerden muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunun 1 7 ci mad
desinde sayılan nakit mahiyetindeki evraklar kabul olunur. 

6 - Münaka9aya iştirak edecek müteahhidin bermucibi talimat kanuna 
bağlı formül dahilinde ehliyet beyannamesi ibraz etmesi ~arttır. 

7 - Teminat akçesinin vezneye ya,tırıldığına dair olan makbuzlar yukan
da gösterilen ihale gün ve saatından bir saat evveline kadar kabul edilir. Bu 
saattan sonra vaki müracaatlar nazara alınmaz. 

16 20 24 28 5407 (2443) 

IO""J.:ll'"..C"'..1"'..,,.~/~J"'~J'"J"~~~===cıc 

Daktilo aranıyor 
Taliplerin Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesine müracaatları. 

1 - 3 (2431) Adres : Alsancak 408 .. 
~.,.CC,:C,..-;~-~~~...co""..C"'~J"'J'"4'J"'.#"J"'~/~J"'/J"'..;"J"//J"'J"'..ı"",,cce 

AD.EMİ İKTİDAR VE BELG~Y$E~LİGİNE 

FORTRÖBiN 
S. v ı İ. MUAVEN ET VEKAU:TİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR. PDSTA'K.UTUSU 228 
• REÇETE llE SATllJR. 



VIYA NADA BtR lÇTIMA ___ * __ _ 
"Avrupa ı?enç

lik teşkilatı bir-
liii'' kon~resi 

toplandı 
-*-

V.yana, 15 (A.A) - Avrupa gençlik 
te~kliau birliği kongresi, Avrupa mem
leketleri gençlik murahhaslarının işti
: ;;.kiyle Viyanada açılmıştır. 

Alman gençlik murahhası fon Şirab 
ehemmiyetli bir demeçte bulunmuştur .. 
Hatip Alman gençHğinin 1914 ten beri 
hangi şartlar altında yetiştirildiğini a11-
lr.tarak demiştir ki: 

• - Avrupa gençliğinin yeni teşkila
tı, yeni gençliğin ve yeni nizamın remzi 
olacaktır. Gençlik teşkiHWarının en 
büyük ehemmiyeti, milli mahiyeti hfüz 
olmalarındadır. 

Her Milll gençlik teşkilatı birlik da
hilinde müsavi reye ve müsavi mevkie 
sahip olacaktır. Bir teşekkülün birliğe 
hbul edilmesi jçin evvela mensup ol
duğu hilkUmet tarafından tanınmış ol
ması 18.zımdır. G~nçlilt teşkilatı kongre
si her sene toplanacaktır. 1943 toplan
tısının İtalyada yapılması teklif edil
miştir.• ___ ..,,,,_,.,.~--~--
HARP VAZ ıYETINE ASKER 

GÖZÜYLE BAKIŞ 
-*-(Baştarah l iod Sahifede) 

mek gilçtür; fakat kar dilşmeğe başlı
yan Kafkas cephesinden önce asıl Rus 
cephesinde bir hareket yapılacağı ve 
yahut Moskovanın hedef tutulacağı ak
la daha yakın bir ihtimaldir. Bu ikinci 
ihtimal daha kuvvetlidir. Çünkü böyle 
kir hareketin muvaffak olınası halinde 
Sovyetler bir çok mühim ikmal yolla
nndnn malınım edilecek ve Ruslar bu
günkü manevra kabiliyetinin yarısın
da!\ fazlnsını kaybedeceklerdir. 

Italyanların gemi kayıplan hakkında 
Deyli Telgrafın eylül nüshalannda bir 
yazı çıkmıştır; bu yazıya göre İtalyanlar 
bu harpte şimdiye kadar 1.478.000 to
nilatoluk ticaret gemisi kaybetmişlerdir. 
Bundan başka 887 bin tonilatoluk İtal
yan gemisi de ya batırılmış ve yahut 
tahrip edilmiştir. 

İtalyanların donanma kayıpları da 
şunlardır : İtalyanın 940 ta mevcut altı 
muharebe gemisinden Taranto baskının
(Ja Konte Di Kavur tamamen kaybol
m~tur. İnşa halmde bulunan Roma ve 
Emperonun hizmete girdiği iddia olun
maktadır. İtalya donanması h!ç bir yer
Cfe toplu olarak görülmemiş olduğundan 
bu iki muharebe gemisinin hizmete alın
dıw süphelidir. 
İtalyanlann yedi ağır kruvazörllnden 

ancak bir veya ıkisi kalmış, 12 hafif 
kruvazöründen yedisi batırılmıştır. 3362 
tonilAtoluk Repolo sınıfı kruvazörlerin
aen bir kısmının inşası bittiği söylen-
2nektedir. 130 torp!do ve muhripten ya
:nsı, 120 denizaltısından yüzde otuzu 
batırılmıştır. 

Ayni gazete, Akdenizde miittefik ka
yıplarını da şu suretle belirtiyor: Bar
han, Ark Royal ve Engle tayyare ge
misi ve bir dilzine kadar torpido Akde
nizde batmıştır. İki uçak gemisi ile di
ğer bazı gemiler daha hasara uğramışsa 
da bunlar tamir edilerek tekrar hizme
te girmişlerdir. · 

İngiliz donanması kayıplarını ana va
tan filosundan tamamladığı halde İtal
yanın çelik fıkdanı yüzünden kayıpları
nı telafi eteği çok şüphelidir. Amerika
nın da harbe girmesi, Akdenizdeki müt
tefik deniz kuvvetlerinin bUtün kayıp
larını tamamlamıştır. 

İtalyanın İskenderiye yakınlanna ka
dar şimal Afrika kıyılarından favdalan
masma muknbll toplu deniz hareketi 
ı;örülmemiş ve buna mukabil orta şark 
İngiliz filosu durumun mü.c;kül olması
na rağmen icabında vazifesini yapmağa 
devam etmiştir. Deyli Telgrafın yazısı
r.a göre de son Tobruk akını bunun ye
n: bir misalidir. ______ ., _____ __ 
SOYYETLERE GORE VAZIYET 

-*-(Baş taralı l ind Sahifede) 

Volkhoftn düşmanla çetin muharebeler 
yapmışlardır. 
Diğer cephelerde kayde değer deği

şıklik yoktur. 
Moskova. 15 (AA) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Kıtalarımız geceleyin 
Stalinı:rradın batı ve batı cenubunda ve 
l\Iozdok bölsresinde muharebeye devam 
etm=şlcrdir. Öteki cephelerde önemli bir 
de i iklik olmamıştır. 

MERKEZDE 
Rus kuvvetleri merkez kesiminde bir 

kasabayı zaptetmişlerdir. 
VORONEJDE 
Londra, 15 (A.A) - Moskova radyo

su Voronejde Alman kuvvetlerinin 
Rusları Don nehrinden atmak için ümit
ıı;iz bir gayret sarfettiklerini bHdiriyor .. 
Ruslar her noktada düşmanlarına ağır 
kayıplar verdirerek mukavemet ediyor
lar. 

- -o---
Davasını lıaybedince 
/'_:.·" ~atını 11e hasmını 
öldürdü!-
Avinyon. 15 (AA) - Muhnkeme

ııinin aleyhinde neticelenmesinden hid
detlenen bir diivacı avukatının yazıha
nesine giderek tabanca ile avukatını, vc
kiJin.i ve hasmını öldürmÜ§tÜr. 

YENf AS'IR 

«VIŞi >) N N KARARI Bir yıldön ümü 
* *------

HINDıSTAN GAILEC\1 ___ * __ _ 

Amerika da u harbin Maddi za-
aleyhtarlık talihi değiş- rarların tu-

a rtıyor tiği gün... tarı mühim 
--*-- --*--

Viş in in mecburi hizmet İki yıl evvel, 15 eylül 940 ta Alman-
ltararı Almanlara 31ar• lnrın Londra üzerine 500 tayyare ile 
dım sa.v .. liı"Or ve müna• yaptıkları bir hava hücumunda 187 tay-

., yare kaybettikleri ve buna mukabil İn-
sebetlerin lıesiimesi giliz uçak kayıbınaı 25 olduğu ilan edil-

isteniyor.. mişti. Bu günün yıldönümü münasebe-
Londra, 15 (AA) _ Lavalin Fransa- tiyle İngU.iz radyosu dünkü neşriyatın

da mecburi iş ihdas etmesi Londrada da şöyle demiştir: 
birçok akisler uyandırmıştır. Deyli • - İki sene evvel vatanı istiltidan 
Meylin Madrid muhabiri gazetes!ne çek- kurtarmış olan bir avuç tayyareciye 
tıği bir telgrafta diyor ki : Lavalin ye- minnetlerimizi bildirİriz .. ıı 
ni kanunu Fransada sade heyecan de- Diğer bir İngiliz radyosu da şunları 
ğil, ayni zamanda infial uyandırmıştır.. söylemiştir: 
Bu hususta verilen resmt izahat kanu- • - Bu zaferin kazanıldığı günden 
nun neşrine saik olan sebepleri belirt- ik! yıl sonra durumda esaslı bir deği
miyor. Maksat Almanya hesabına çalı- ş:kl:k olmu~tur. Şimdi Alınanlar mü
şan işçi sayısını artırmaktır. Lavalin ar- ciafaaya ve İngilizler hücuma geçmiş 
zusu yalnız lağvedilen sendikaların de- l:ulunuyorlar .. • 
ğil, işçilerin sıhhi muayenesine memur Müttefik hava kuvvetlerinin önümüz
doktorların da ınümaneat!yle karşılan- deki uzun kış g~elerinden faydalana
maktadır. Doktorlar muayene ettikleri rak taarruzlarına hız verecekleri anla
tşçilerin çoğunu çalışabilecek bir du- şılmaktadır. Amerikan hava kuvvetleri 
rumda bulmamaktadır. Yakında Alman randmanının tamamlanması, şimdiye ka
polisinin Franstz polisiyle işbirliği ya- dar bombalanamıyan doğu Almanyanın 

oa hava hücumlarından masun kalmıya
parak gönüllü servisinden kurtulmak cağını göstermektedir. 
ıstiyenler hakkuıda takibat yapması Zürihte çıkan bir gazete bu son ha-
beklenebilir. beri verdikten sonra, Almanyada uçak 
AMERİKADAKİ TESİR savarlann bombardımanlara mani ola

Royter ajansının Nevyork muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre kararın 
Amerikadaki ilk tesiri umumi efkann 
Amerika ve Vişi arasında diplomatik 
münasebetlerin derhal kesilmesini talep 
etmesi şeklinde tecelli etmiştir. Lavalin 
son hiyaneti umumi efkarı çok mütees
sir etmiş ve sinirlendirmiştir. Gazetele
rin yaz.ılarından bir çoğunun hülnsası
ru veren muhabirler arlık Lavali bıra
kıp Fransız milletinin yanında yer al
mak znmanının geldiğini belirliyorlar. ----·-·----MISIR HAREKETLERi _____ * __ __ 
In,i izlerin Tob
ruka paraşütçü 

indirdikleri 
asılsız 
-*

robruğa çılıan ingiliz 
aslıerıeri büyült tahri· 

bat yaptılıtan sonra 
geriye alındı •• 

Kahire, 15 (A.A) - Orta şark İngi
liz tebliği : Cephede karşılıklı topçu dil
ellosu olmuştur. Bu faaliyet bilhassa 
cenup kesim!nde görülmüştür. 

mıyacağını da söyliyor .. 
L<.ındra, 15 (A.A) - İngiltere muha

ı:ebesinın yıldönümü münasebetiyle 
~erika hava :nareşalı general Arnold 
lngiliz harbiye nazırına bir mesaj gön
dermiştir. Bu mesajda hülfısnten denili
yor ki: 

•O gün gösterdiğiniz mukavemet har
bin taliini değiştirm:ş, Nazilerin ümidi
ni yıkmıştır. İngiltere harbinde hayat
larını feda eden kahramanları insanlık 
her sene bugün seve seve y§detmelidir. • 
TAYMİSİN NEŞRİYATI 
Lo_ndra Radyo5undnn : İngiliz gazete

leri Ing!ltere muharebesinin yıldönümü 
ile meşguldürler. Taymis •Bir hava Tra
falgarın başlığı altında yazdığı makalede 
diyor ki: 

•Britanya muharebesi Manşta İngiliz 
Mkimiyetini muhafaza içln yapılmış 
sr.vaşların en mühimlerinden biridir. Bu 
harbi Nelsonun '11rafalgar zaferiyle mu
kayese etmek kabildir. 1803 ten 1805 se
nı:sine kadar Nelson Tulondan garbt 
H:nt adalarına uzanan bütün denizlerde 
İngiliz hakimiyetini temin etmişti. Tra
falgar, Napolyonun son ümidini mahvet
miştir. 1940 ta Almanlar dar s:ıların 
kontrolünü ellerine geçirmek için mu
harebe etmişlerd1r. Bu muharebe deniz
de değil, havada olmuştur. Fakat kar
)!laştıkları netico Trafalgarın aynidir ... 
uç ay süren hava çarpışmaları, Nelso
nun zaferi kadaı önemli bir stratejik 
zaferle neticelenmiştir. Trafalgar o gün 
de harbi bitirmemiş, fakat Britanya 
adalarını istiredan kurtarmıştır. Bu de
faki zaferin neticesini yalnız yuvalan 
kurtulanlar değil, bütün milletler his
setmişlerdir .. • 
YENİ ZAFERE DOORU 

-*--
200 garda hasar uar, 24 
tren 31oldan ~ılıarıldı. 55 
postahane hücuma uğ
radı ve bunlardan 

53 ii yalııldı-
Y eni Delhi, 15 (AA) - Hind mec

lisinde beyanatta bulunan hükümet er
kanından bir zat son karışıklıklarda 200 
garın hasara uğradığını, demir yollan 
boyunca baltalamalar yapıldığını, 24 
katarın yoldan çıkarıldığım, bütün bu 
hadiselerin Bahor eyaletinde vuku bul
duğunu, bir müddet harp malzemesi ve 
asker nakliyatının geçiktiğini, fak.at alı
nan tedbirlerle bütün bunların önlendi
ğini ııöylemiştir. 

Posta nazırı 55 postahane binasının 
taarruza uğradığını, elli üçünün yakıl
dığını, 7500 Sterling kıymetinde nakit 
ve pulların kaybolduğunu söylemiştir. 

Bombay, 1 S (AA) - Madra.sın es
ki başvekili Şariyar, Stafort Krips taTB
fından yapılan tekliflerin Hind kongre
since reddinden mahatma Candinin 
mesul olduğunu yalanlamışhr. 

Şariyar demiştir ki: 
c - Gandi hapiste bulunduğundan 

bu iddiayı yalanlayacak halde değildir. 
Fakat ben müzakerelere iştirak etmiş 
bir şahıs sıfatile söyliyebilirim ki Gandi 
olan bitenden mesul değildir. Kripsin 
bu hususta sabi~ bir fikri vardır. Bunu 
bir türlü kafasından çıkanp atamamak
tadır. > 

Fransızlar Almanlara 
gazete işçisi de 
veriyorlar-
Paris, 15 (A.A) -- Gündelik gaze

teler işçilerinden ilk kafile bugÜn Al
manyaya hareket etmiştir. 

----...--ta----~ 

SON HAVA HUCUMLARI 
-----*·---

Vilhelmshaf en 
Alman den·z 
üssü şiddetle 
bombalandı 

-*-Alman resmi tebliği 
uVilhelmshafenn de cid· 
di Jıayıplara uğradılıla· 

rını bildiriyor .. 
Londra, 15 (A.A) - İngiliz bombar

dıman teşekkülleri Bremenden sonra 
Vilhelmshafene hücum etmişlerdir. Al
manyanın bu en mühim denizaltı üssü
ne büyük mikdarda bomba atılmış ve 
nıüh.im tahribat ·yapılımştır. Yalnız bir 
İngiliz uçağı kayıptır .• 

1'.illi Şefimizin tetkikleri 

Dün mesleki ve teknik 
tedrisat müsteşarlığı
nı şereflendirdiler 

Ankara, 1 S ( Tele fonla ) - Cum
hur reisimiz Milli Şef İnönü bugÜn 
(dün) saat 16,30 da maarif vekaleti 
mesleki ve teknik tedrisat müste§8.J'lığı
ru şereflendirmişler ve teşriflerinde bat
vekil B. Şükrü Saraçoğlu, Maarif vekili 
B. Hasan A1i Yücel ile müstefBl'lık er
kanı tarafından karşılanmışlardır. Cum
hur reisimiz bu müsteşarlığın meggul ol-

duğu mevzular üzerinde ve hu arada 
Ankarada eski tayyare meydanında in• 
şa edilecek yüksek sanat okulu ile An
kara bölge sanat okulu hakkında izahat 
almışlardır. Milli Şefimiz müsteşarlıkta 
bir müddet meşgul olduktan sonra Gui 
terbiye enstitüsü yanında yapılan mo
tör usta okulu ile mesleki öğretmen ok~ 
lunu tetkik etmiılerdir. 

izinli erlere mahsus ka
tarlar ihdas edildi 
~- ~ ----~---------~-

Ankara, 15 (A.A.) - Yolcu katarla- eden katar her cumartesi günü saatl9,30 
nnda son zamanlarda görülen fevkaade da , Diyarbakır münakalatmı temin 
izdihamı önlemek maksadile mevcut eden katar da keza her cumartesi gUnt1 
yolcu katarlarından başka biri Hayda saat 11, 15 de Haydarpaşadan hareket 
paşa - Ankara - Kayseri _ Sivas _ Erzu- edecektir. Dönüşte bu katarlar Erzu
rum, diğeri Haydar paşa _ Eski§ehir • rumdan her salı günü saat 21 de ve D). 
Afyon _ Konya _ Adana _ Malatya _ Di- yarbakırdan her. salı gUnü saat 22,30 da 

b kır da lmak 
.. hareket edecektll'. 

yar a arasın o uzere ve yalnız Çetink Mal ty irti'b t rte • · li . . aya - a a a ı paza 51 
izm erlere mahsus karşılıklı iki kata- günlerine rastlamaktadır. 
nn se!ere konması tekarrür etmiştir. 11k katarlar Haydarpaşadan 19 eylül 

Erzuruma giden katar ayni zamanda 942 cumartesi günü Erzurum ve Diyar
Çetin kayadan Malatyaya da irtibat bakırdan 22 eylül ;alı günü hareket 
verecektir. Erzurum irtibatını temin edeceklerdir. 

Orta Anad.oluda kış başla~ı 
İstanbul, 15 ( Yeni Asır } - Orta 1 ğına kar yağmaktadır. Şehrin içi de so

Anadoluda kış kendini göstermiştir. ğumuştur. Etraf kış manzarasına bürün
Kayaeriden bildirildiğine göre Erciş da- müş, paltolar meydana çıkmıştır. 

Pamuk f iv atları az ~örülüvor 
Ankara, 15 (Telefonla) - Adana 1 tespit edilen fiyatların müstahsili koru• 

mıntakası ~a~uk mü~t~hsillerinden bir madığından bahisle alakadar makamla
heyet şehrımıze gelmıştır. Pamukçular ra müracaatta bulunmaktadırlar. 

akineve 
rerilirken 

ALMANLAR STALINGRADA 
GIRDlLER 
- *-Berlin, 15 (AA) - Bu ak.tamın ilk 

sa.atlarında Bedin askeri kaynaklann
dan bildirildiiine göre Almanlar üç nok 
tadan Stalingrada girmişlerdir. Ancak 
ıehirde Sovyetlerin elinde bulunan kı-

sun Alman k..ıtalannm inal etmiş olduk
lan kısımdan §imdilik daha büyüktür. 
Şu cihet bir kene daha belirtiliyor ki 

MALİYEDE 
YENİ rAYİHLER 

-*--
An k r a, 1 S ( Telefonla ) - Maliye 

teftiş heyeti reisi Rü§tÜ Koray mali tet• 
kik heyeti reisliğine, eski varidat umum 
müdürü Ihsan Pınar müsteşar muavinli
ğine, lstanbul defterdarı Şevket Adal 
teftit heyeti reisliğine tayin olunmuşlar• 
dır. 

Kömür ihtiyacı ue m illi 
Korunma lıanunu 

12/13 eylül gecesi müttefik hava kuv
vetleri ağır ve orta bombardıman tay
yareleri düşmana taarruzlarda bUlun
muştur. Binga.ı_i liman ve tesisleri bom
balanmıştır. 

Uzak mesafeli avcılarımız Tobruk ve 
Sidi Himeç tayyare meydanını bombar
dıman etmiş ve düşman bomba tayya
relerini, bombalarını oldukları yere bı
rakmak zorunda bırakmışlardır. 

Dey li Ekspres yazıyor : •Eğer Al
manlar imkan bulurlarsa yeniden bü
ylik Britanyaya havadan saldıracaklar
dır. Britanya halkı İngiltere semaların
da yeni büyük bir zafer kazanmağa ha

ALMANLARIN VERD1ôt 
TAFSİLAT ..• 
Berlin, 15 (A.A) - Alınan tebliği: 
Dün münferit Britanya bomba uçak

ları şimal Almanya üzerinde uçmuş, 
atılan birkaç i.nfilAk bombası binalarda 
hafif hasara sebep olmuştur. 

' Bo}Jevi.kler aon derece ümitaiz bir mu
kavemet göstererek ıebri müdafaaya 
ça}ı§ıyorlar ve Stalingrad meydan mu• 

letanbul 1 5 { Yeni Asır ) - iktisat 
vekili Sım Day kömür tevzii işleri etra• 
fında tetkiklerine devam eylemektedir~ 
Bugün de milli korunma mahkemesi re
isini ziyaret edeTCk kömür tevziinde ka
nunun suç saydığı fülleri iıliyenler bak· 
kında alınacak tedbirler üzerinde göıiif. 
müı bazı eaaelar kararlaşmıştır. ,, 
Muğlada Dolıumacdılı 
teşuilı ediliyor-

Bir Messerşmit 109 dilşürülmüştür. 
Bizim kayıbımız yoktur. 
TOBRUôA YAPILAN AKJN 
Kahire, 15 (AA) - Amirallığın tel>-

liği : 13 eylül gecesi hafif deniz birlik
lerimiz tarnfından den~zden Tobruğa 
bir akın yapılmıştır. Evvelden tahmin 
edildiği üzere çıkarılan kuvvetlerin ge
riye alınması kayıpsız olmamıştır. Kuv
vetlerimiz karaya çıkmışlar ve düşma
na büyük kayıplar ve hasar verdirdik-
ten sonra geriye çekilın:şlerdir. 

DABBA DA BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 
Başka bir hafif teşkilimiz de Dabba

daki tesisleri bombardıman etmiş ve ka
yıpsız dönmeğe muvaffak olmuştur. 
PARAŞÜTÇÜ İNDİRİLMEDİ 
Londra, 15 (AA) - Tobruğa İngiliz 

parasiltçüleri indirildiği hakkında mih
ver kaynaklan tarafından verilen qabe
ri Londra mahfilleri teyit etmemekte
dir. 

iTALYANLARA GÖRE 
Roma, 15 (A.A) - Askeri mahfillere 

göre İngilizlerin Tobruğa hücumu gu
ruptan biraz sonra yapılmıştır.. Sahile 
qıkan İngil=z askerleri ya öldürülmüş 
ve yahut esir alıı:ımıştır. 3~ il subay ol
mak üzere 576 Ing.iliz esir alınmıştır .. 
Denize dökülenler Italyan gemileri ta
rafından kurtarıımı~tır. İtalyan kayıbı 
176 dan ibarettir .• 
İSKENDERİYEYE BİR HÜCUM 
Berlin. 15 (AA) - D. N. B. Askeri 

bir kaynaktan bıidiriyor: 
Haf!f savaş uçaklarımız dün gece İs

kenderiye civarındaki İngiliz asker ve 
taşıt topluluklarını alçaktan bombardı
man etmiş ve yangınlar çıkarmıştır. 

---o----
Prens Bismarlıın torunu 

Ru ıara esir düştü
Londra, 1 S (AA) - Royter ajan

sına göre Prens Bismarkın torununun 
oğlu kont Heyvrik Ayuzinger Rus cep
h~inde esir edilmiştir. Kendisi Alman 
ordusunda subny olnrak hizmet etmekte 
idi. . 

zır bulunmalıdıriar.• 

DR, BEHÇcT UZUN SEYAHATi 
---*·---

Konyadan 
Afyona gitti 

-*-Konya Ereğlisl, Kara· 
man ue Cumrada müs• 
tahsille temas etti, Silo, 
değirmen ue depoları 

gördü-
Konya, 15 (A.A) - Kayseriden ha

reket etmiş olan '.(icaret vekili doktor 
Behçet Uz Konya Ereğlisi, Knraman ve 
C~r~ istasyonlarında valUer, belediye 
reislerı, halkla ve müstahsil ile temas 
etmiş, toprak ofis, silo ve depolar ile de
ğirmenleri teftiş etmiş ve akşam Kon
yaya varmıştır. Vekil burada tüccar ve 
esnaf ile bir hasbihalde bulunmuştur. 

Doktor Behçet Uz bu sabah (Dün sa
bah) Afyona hareket etmiştir. 

Almanların yeni ba
tırdıklarını söyle
dikleri vapurlar 

----*-----
B erlin, 15 (A.A.) - Alman hususi 

tebliği: 13 eylül tarihli hususi tebliğde 
de bildirildiği üzere denizaltılarımız 
İngiltcreye gelen ve kuvvetli himaye 
altında bulunan bir kafileye rastlamış 
ve o gündenberi şiddetli hücumlarına 
devam etmiştir. 122,000 tonilato hacmin
de 19 taşıt gemisi ile iki torpido, bir kor
vet batırılmıştır. Diğer altı gemi hasara 
oğratılmıştır. Kafileden ancak ehemmi
y~tsiz ve dağınık bir kaç parça knçabil
m!§tir. 

Dün gece Britanya hava kuvvetleri 
Ş:mal Almanya sahiline hücum etmişler
dir. Halk arasında kayıplar vardır. Bil
hassa Vilhelmshafen şehrinin ikamet
gah mahallesinde yangınlar çıkmış, bi
nalarda hasarlar ve başka ciddt kayıp
lar olmuştur. 

Gece avcıları ve uçak savar topçusu 
hücum eden uçaklardan dördünU d~ür
müştür. 
FİNLANDİYAYA HÜCUM 
Helsinki, 15 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Dün gece dtişman tayyareleri Fin-

1<.ndiya körfez:nde keşif hareketlerinde 
bulunmu!?tur. Bir düşman uçağı alevler 
içinde denize düşürülmüştür. Münferit 
uçan düşman uçaklan bazı şehirlerde 
tehlike işareti verilmesine sebep olmuş
tur. 
BULGARİSTANA HÜCUM 
Sofya, 15 (A.A) - Bulgar genel kur~ 

mayının tebliği : Pazartesi gecesi milli
yeti meçhul bir düşman uçağı Bulgaris
tan üzerinde uçmuş, bombalar atmıştır. 
Bom balar askeri olınıyan hedeflere düş
müştür. ------- ,,,,,,,,,,, __ _ 
~11HVERE KARŞI GAYRET 

( Haştarab 1 inci Sahifede) 

en büyük muharebe meydanıdır. İngil
tere ise bir tnarruz üssüdür. Kiralama 
ve ödünç verme kanunu mucibince is
tihsa1utın l•üzde ctuz beşi İngiltereye, 
yüzde otuz beşi Rusyaya, diğer yüzde 
otuz mikdarı da orta şarka, Avustralya
ya ve diğer memleketlere verilmektedir. 
Çine yardımlarımız mahdut kalmıştır .. 
Yeni vasıtalar kuvvetleşince bu iş dü
zelecektir. Ancak müttefiklerimizi kuv
vetlendirmek ve bizim kuvvetlerimizi 
onların kuvvetleriyle b:rleştirmek sure
tiyledir ki bu harbi muhakkak kazana
biliriz. 
İNGİLİZ YARDIMI 
Müttefiklerimiz de bizim için çalış

maktadırlar. Yalmz temmuz ayında İn
gilterede 250 bin işçi Amerikan ordusu 
hesabına uçak yapmıştır. Bundan başka 
bir çok harp malzemesi de verilmiştir.• 

harebesi hiç 9üpheaiz bu harbin en bü
yük en çetin ve dolayuiyle en kanlı mey 
dan muharebelerinden biri arasında yer 
alacakbr. Stalingradın zaptı bel.ki d4! ba· 
zı amatörlerin zannettiği kadar çabuk 
olmamı§tır. Salahiyetli ukeri kaynakla· 
rm dediklerine göre bunun sebebi Al
man komutanlığlnca askerin imkan nis
petinde canını korumak. hususunda gö.-
terilen azami itinadır. Alman askeri 
kaynaklan Stalingradda Sovyet asker• 
lerinin fevkalade mukavemet gösterdi
ğini ve bunlann birer birer öldürülıneai 
lazım geldiğini kaydediyorlar. Stalin
gradı Volganın doğu sahiline bağlıyan 
köprüler yıkılmış olduğundan Sovyetler 
öbür kıyıya ancak yüzerek geçebilirler. 
Orada ise onlan mitralyöz ateşine tut
mıya hazır kendi kıtaları bulunmakta
dır. Binaenaleyh Sovyet aııkerleri için 
iki gıktan birini tercih etmekten başka 
çare yoktur. Ya Alman kurgunlan ile 
ölecekler yahut ta Sovyet kurounlan ile. 

Salahiyetli Alman askeri kaynakları 
Sta1ingrad meydan muharebesinin sonu 
yaklaşması münasebetile bu seneki Al
man yaz taarruzunun hedefleri hakkın
da şu malumatı vermişlerdir. Evvela 
Sovyetlerin iaşesi için pek büyük ehem· 
miyeti olan Don, Donetz havzasının ve
rimli topraklan ile Sovyet endüstrisi için 
Stalingrad da dahil olmak üzere zaruri 
bütün ham madde kaynaklarını ele ge
çirme sonra da Sovyetleri Kafkasyadan 
Kafkasyanın petrollerinden ayırmak Al
manya kadar büyük olan Kafkasyanın 
tamamını Sovyltler birliğinin diğer kıs
mından ayırmak mümkün olursa bütün 
bu harbin devamınca artık Sovyetlerin 
taarruz kudretinin kati olarak bertaraf 
edilmiş olacağı söylenebilir. 

Salahiyetli Alman kaynakları Stalin
grad düştükten sonra serbest kalacak 
Alman kıtalarının nereye tahsi~ edilece
ğini bildirmekten imtina etmişlerdir. 

- - o,,,,,,.,,,,--
BULG RLAR iKi SINlF S iLA~~ 

Al TtNA Ç~ GiRiYORLAR 
Sofya, 15 (A.A) - 1922 doKurnlu

larln orta tahsilini bitirmiş olan 192 4 
lüler aila.h altına alınacaktır. 

Muğla, 15 (AA) - Vilayetimizde d
raat ve hayvancılıkla iştigal edip doku
macılık ta yapacak olanlara verihnek 
Uz.ere iktisat vekfıleti 100 el tezgAbı gön
dermiştir. Bundan başka iktisat vekale
ti Muğlada dokumacılık kurslan a~cak 
ve bu kurslarda muvaffak olanlara do
kuma tezgahlarını bedava verecektir. 

----oıww.a-------
lNC iR VE OZOM p,YA· 

SASI ACILIYOR 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ÜZÜM İHRAÇ FİYATLARI • 
İhracatçılan."nız şimdiye kadar yap-

t:ıkları hazırlıklarda dış piyasalara, 
tayin ed!lecek resmt fiyatlarla satı§ 
mümkün olabileceğini bild.innişlerdir. 
Resmi fiyatlar bugünlerde ticaret vekA
letince ilan edilecektir. Bunu müteakip 
ferdi satışlar da tekemmül safhasına gi
recektir. Geçen seneki asgari ihraç fi· 
yatları 7 numara için 58 kuruş, 8 nu
mara için 59 kuruş, 9 numnra iç!n 61 
kur~. 10 numara için 65 kuruş ve 11 
ııuınara için de 72 kuruştu. 

Bu fiyatların fovkinde satış imkAnla
nm aramak ihracatçılanmızın hem ken
di menfaatleri' ve hem de memleket 
menfaati bakımından ihmal etmedikleri 
ve etmiyecekleri bir vazife olarak mü
tnlBa edilmektedir. 

Asgari fiyatlar tayin edilirken Ticaret 
vekaletince ve kuru meyve ihracatçıla
rı b~rliğince mahsul şartları, alıcı piya
saların alış kabihyetleri ve nakliyat im
kanları gibi unsurlar gözönilnde tutul
muş ve memleket menfaatine en uygun 
kararlar alınmıştır. 
İNCİR FİYA'l'LARI 
İncirler için tayin edilen ihracat fi

yatlarına nazaran dahili fiyatların fev
kalfide müsait olduğu anlaşılmıştır. 

Müstahsil fiyatlardan memnundur. 
Bu suretle incir mhsulünün ihraç yolu 
ile sarf ve istih!akinin çok kolay o1acnğı 
anlaşılmıştır. 

İncir ihraç fiyatlarına nnzaran incir 
niyasasının 42 - 68 kuruş arasında açı
l.1cağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 


