
lifin milnder~ı.:.,: •. . -·•ı cL kabul edilmez. .• 

Stalingrad önlerindek.-i mu harebclerden iki göriiniiş 

Fon "Papen'' Berline !!İdiyor 

Almanya bize karşı her 
türlü ahval ve şeraitte 

sulhu muhafaza edecek 

Doğu 
Harbinde ___ * __ _ 
Kati safha 
başlamıştır 

-*-
Ba safhada her gün, 
her saat, her dalıilıa 
sayılıdır ... 

ŞEVKET BİLGİN 

J Fon Papen di31or lıl : 
<f.Jleplmlz 1Jili31orıız fıi 

flütün 'J'ürlı milleti ~elifı 
gilJI sıılhu muhafaza 

edecefıtir .. n 
lstanbul, 16 ( Yeni Asır ) - Al

manyanın Ankara büyük. elçisi Fon Pa
penin haf taya Berline gideceği ve ilk 
tqrin ortalanna doğru dönM:eği bildi
rilmektedir. Sefir lstanbuldaki Alman 
kolonisinin spor bayramının sona erme
si münasebetile ıöylediği uzun nutukta 
Almanların garp kültürünü muhafaza 
için ölüm kalım sava,ı yaptıklannı, da
vanın hudutlar meselesi olmayıp Avru
pa meselesi olduğunu, Avrupanın Ruır 
yadaki muharebe meydanlannda yeni 
bir hayat bulacağını ııöylemit ve Türltl
yeden de bahisle ıöyle demittir : 

(Sonu Sahife 4. Sütun? de) 

MISIRDl DURUM ___ * __ _ 

Havada fa
aliyet arttı 

-*-
İngiliz de11Jtiyeleri bü· 

tün Jıeslmlerde harelıet 
halinde bulunuyor 

SOUYETLERE GORE 
---*·---

Stalingrad-
• a vazıyet 

sıkışık 

Çeltik ve pirinçlere el konuldu · 

unlar değer fiyatları i e 
hükümetçe alınacak 

-*-
Şehrin batısında Al- 3 gün içi:de beyan-
nıan ordusu yeni

den ilerledi 
name vermek ]azım 

-*--*_ Muayyen mifıdarları 
Almanların StalingJtad hendi uasıta ariyle l&ii· 
batı cenııp J:esiminde lıiimet an!Jar arma ve

açtıldarı geclilı lıa atıl 1 renıerin anan mahsul· 
Moskova, 16 (AA) - Sovyet tebliği: 

Stalingrad ve Mozdok bölgelerinde şid
detli muharebeler yapılmıştır. 
Diğer cephelerde kayde değer deği

şilik yoktur. 
Moskova, 16 (AA) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Geceleyin Stalingradın 
batı ve cenup batısında ve Mo:r:dok çev
resinde savaşlar devam etm!ştir. 

Almanlnr Stnlingradın batısında yeni
d(n terakki kaydetmişlerdir. 

( Sahife 4. Sütun 1 de ) 

ler'i serbest lıalacaıı •• 
Ankara, 16 ('rclefonla} - 1942 yılı 

zarfında istihsal edilm~ ve edilecek olan 
~cltik mnhsulüne ve ayni mahsulden 
olup henilz fobr!.kalarda bulunan pirinç
lere hUkümetçc el konulmuş ve bunla
nn satın alınmasına toprak ofisi memur 
edilmiştir. 

Çeltiğin beher kilosuna biçilen değer 
ecnebi maddesi yUzde beşi geçmemek 
şartiyle 27.5 kuruştur. 

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

Al,man • Rus harbinde yeoi bir saf ha 
----------~~-----,,,__,~----------~~~-

Ruslar ''Voronej,, de 
''Don,, nehrini yeni bir 
noktadan daha geçtiler 

uRo]1tern in verdiği bu il aberl Sovyetl"'?r de mer
lıezde llerledilılerini sö ylfyerelı te31it edJyorıar 

Moskova, 16 (A.A) - Royter Ajansı-
nın hususi muhabiri bildiriyor: rı--:--=-:ır.?'"':;-.;~m;~~~nı:;t""""'~~ 

Almanlar merkez kesiminin muhtelif 
noktalarında oldukça önemli karşı hü
cumlara bütün gün devam etmişlerdir. 
Muharebe Rusların lehine bitmiştir. Al· 
manlar bu teşebbüslerinde 15 tank ve 
yüzlerce insan kaybetmişlerdir. Merkez 
cephesinin bazı kesiminde kızıl ordunun 
taarruzu devam etmektedir. 

VORONEJDE 
Voronejin cenubunda Pazar günü 

Ruslar Don nehrini yeni bir noktada 
geçmişlerdir. Rus kıtaları şimdi nehrin 
batı kıyısında ilerliyor. Bir köy yakı
nında şiddetli savaşlar olmaktadır. 

Almnnlar Don nehrinin batı kıyısın
da kaybettikleri yerleri geriye alınak 
için teşebbüslerine devam etmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. Düşman sa
vaş hattına yeni bir tümnle bir çok tank 
sürmüştür. Buradaki hava kuvvetlerini 
de arttırmıştır. 

Almanlar teşebbüslerinin aklın kal
masının mesuliyetini Macar subayları· 
na yükleyerek bunlan kurşuna dizdir· 
mi§lerdir. Şimdi Macar alaylarının ço
ğu iki Macar ve Alman taburundan mü
teşekkil bulunuyor. 

RUS ll..ERLEME.St 
Moskova, 16 (A.A) - Cepheden Ta.! 

Ajansına gelen bir telgrafa göre merke:ı 
(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 

Merkez cepı esinde Riievde Alman 
hava kuuvetleri Kumnadanı 

General GTeim bir tetkik 
esnasında 

Rusyada harp eden ltalyanlann blr yün'lyüşü 

Almanlara 2öre vaziyet 

••Staltnc ad,,dtlş· 
mete mahkftm •• 
Şehrin ortasında "Volga,, ya varıldı 

.Ber.lin, 16 (A.A) - Bu sabah cephe
den gelen haberlere göre Alman lruv
vetleri Stalingradm orta.smda Volga 
nehrine varmışlardır. 

Şehirde şiddetli sokak muharebeleri 
devam ediyor. 

Askeri mahfillerde illve edildiğine 
göre şehrin bütün müstahkem kuşak
ları son 24 saat içind kat'! olarak aşıl
m~. Şimdi Almanlar biribiri ardınca. 

Sovyetlerin son dakikada hu.ırladıklan 
kaleleri almakla meşguldUrler. 

EV EV MUHAREBELER 
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı

nın askeri kaynaklardan öğrendiğine 
göre Stalingradda ev ev şiddetıı muha· 
rebeler diln de devam etmiştir. Alman
ların muvaffakıyetli ileri hareketlerinia 
devamını bilyük hava 1e§ekkülleri det
te klemişlerdir. 

Harp -vaziyetin~ asker gözüyle bakış 
------------------~--~----~--~--

"Stalingrad,, ın sonu gel
di gibi görünüyor ••. 

Alman fıayıpları 1Jii31ülı • StaJlngrad 11e Kaflıas• 
tan başlıa 31erlerde teşe IJIJüs Rusların elindediP 

Radyo gazetesine göre Doğu cephesin
de en kanlı boğuşmaların cereyan ettiği 
Stalingrad meydiın muharebesi görUnü
§C göre sona ermek üzeredir. 

Maamafih Stalmgradın sokak ve cad
delermde hava kuvvetleri yardımından 
mahrum bir şekilde muharebe vermek 
zorunda kalan Almanların günden ,ruııe 
daha ziyade z.ayi&t vereceklerini de göz 
önünde tutmak lazımdır. 

SOH DAK.iKA 

········-··· 
"Stalingrad,, Alman• · 

la ra geçerse ••. 

BcrliDin saliıhiyetli askeri kaynakla
nndan verilen son haberlere göre, Al
manlar üç noktadan Stalingrad şehrine 
cirmlşlerdir. Fakat şehrin büyük kısmı 
Jai1i Ruslar elindedir. Stalingradı son 
10kak ve son evine kadar müdafaa et
meğe karar vermiş bulunan Kmlordu 
başkumandanlığı. Volga üzerindeki bü
tün köprüleri attırarak ricat yollatlllı 
kestikten sonra, müdafiler için istihkam
lannda veya si_p:erlerinde son damla 
kanlarını akıtmcaya kadar dayanmaktan 
başka çare kalmamıştır. Bu inatçı mu
kavemetin yalnız müdameri imhaya 
sürüklediğini zannetmek mantıksız biJ' 
şey olur. Bu kadar sert, bu derece aman
aız bir say~ın taarruz eden ordunun 
aaOannda daha korkunç boşluklar ya
ratmaması, daha kanlı kayıplara sebep 
olmaması imkansızdır. Yani general Fon 
Bock'un kuvvetleri Stalingrad kalesine 
hakim olunca bu kan selleri içinde ger
~kten müthiş bir manzara arzeden ha
J'Dbeyi zapt için ödemek zorunda kaldı
ğı bedel, zaferinin parlaklığını aylarca 
örtecek mahiyette bulunacağından şüp
•dilemez. 

Kahire, 16 (A.A) - Orta şark İngi~ 
liz tebliği : 15/16 eylül gecesi devriye
lerimiz bütün kesimlerde faaliyette bu
lunmuştur. Düşmanın işçi ekipler!.ne 
hücum edilmiştir. Kara kuvvetler!nin 
başka kayde değer bir faaliyeti olma
mıştır. Dün muharebe bölgesinde hava 
faaliyeti biraz artmıştır. B~ düşman 
uçağı tahrip edilmiştir. Başka beş uça- --------------·---------------

ğın dönemediği zannediliyor. Pahalıhg"' a kar~ı fili tedbı.rler 
RUS TAARRUZLAR! Moskovo, 16 (A.A) - Stalingradda 

vaziyetin vchameti gizlenmemektedir. 
Bu vehamet ikmal imk~ğmdan ile
riye geliyor. Merkez garının Almanlar
ca işgali yalanlar.maktadır. Almanların 
zaptettikleri yolcu garı değil, marşruı
dız gandır ve bu, şehrin ayrı bir kı9-
nıında fabrikaların olduğu yerdedir. 

Berlin, 16 (A.A) - Hafif toplulukla- • 
Harbin genel durumu üzerinde bu hi

disenin yapacağı tesire gelince, bita
f Sonu Sahife 2, Siltun 6 da) 

rma bombalarla tam isabetler kaydet
mişlerdir. Maltada askeri hedefler ve 
hava meydanları bombalanmıştır. 

(Sonu Sahife 4. Siitun fi da) 

lftuı1iz1erin Orta ~ark kutmctleri lı as kımuırıd,.nı G<mt>ral Alek~andt 
ff Mtsır 1mvvctleri kumand~mı General 1t1011tgomeri bir arada 

Pa t• güzel bir 
te,.ebb s ya tı 

l 1cuz iaşe maddesi teminine çalışılıyor 
~~~~----~~~-

Naı uslarına ue mali ltııdre ler8 e • ımat ed!!ir 
tac·~ er en :r lıısmı bu ·ş; i.hzer! r·ne alıyortlar •• 

Ha>:at .pahnlılığının alabildiğine yük- nircilerden ve bilumum gıda maddeleri 
s~lmeııı bır çok yurddaşlar arasında en· antan tacirlerden namuslarına ve mali 
dışe uyandırdığına §Üphe yoktur. Bu- kudretlerine itimat edilebilir dörder ki
nunla ~era.be~ m~vz~un hassasiyet .ve şi .. davet edilerek bu mevzu etrahnda 
ehemm!yetı hıç bır kımse tarafından ın- guzel bir haabihal yapılmıştır. 
ki~ edı~rı:ıemektcdir .. Devletin müd~h_a- Tacirlere cihanın maruz kaldığı fela-
lecı polıtıkaııı menfı netice vermıştır. (S S h·r 4 S"t •• d ) 
S b A k 1 d . h 1 onu n ı c . u un _ e 

er estı arar arı a fıyatlann ız o --------------
yükselmesi yolundadır. = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Bu itibarla her ııeyi devletten bekle- ;: ( • •• •• • = 
mek bu davanın biricik hal yolu değil- ~ ncı r ve uzum pıya·§ 
dirHükümet karartannı muvaffak kıl- ~vasası yarın açılıyor~ 
mak için halkımızın ve halk te~ekkül1e- = = - -rinin harekete gelmesine ihtiyaç vardır. E Yeni ihraç fiyatları tesbit edildi .• ~ 

C. H. P. Vilayet idare heyeti halkın ~Harice de dürt bin ton daha tizüm l§ 
ıztırabını imkan dahilinde önlemek jçin - -

k 1 b 
= sntıJmak üzere.. = 

ço güze ir te§ebbüse giri~miştir. = T f -
K 

= a ilat 2 ind sabitemizdedlr.. 5 
antariyecilrden, yağcılardan. pey- =nmı111111111111111mm111ıımm11wwıuumu1S 

Alman tebliğinde Voronej, Rjev ve 
Ladoga gölU bölgelerinde Sovyetlerin 
taarruz halinde olduklan, f::ıkat bunla
nn hepsinin de püskürtüldüğü bildirili
yor. Bugünkü günde Alınanlar yalnız 
Stalingrad ile Kafkas cephesinde teşeb
büsü ellerinde tutuyorlar, diğer biitün 
ccphe1erdc teşebbüs Sovyetlerin elinde
dir. Fakat Sovyet1erin muvaffak olur: 
olmadıkları iyice bilinmemektedir. . 

Mihver kaynakları Rus taarruzlannı 
hep püskürttüklerini iddia ediyorinr .. 
Sovyct ve İngilizler de taarruz yerlerin
de yeni meskun yerler elde edildiğini 

(Sonu ~nlıifr 2 ~iif•ı:ı '2 del 

Stalingrad düşerse Kafkasya ile Ru9-
yanın arası ayrılncaktır. Esasen BakO
yu Astragana bnğlıyan demiryolu bun
dan bir ny evvel kesilmiştir. 

Ruayanın Avrupa - AB1Ja kısımlarını ayının Grcmzede 
Altn4n a.skeTleri ilerliyor 
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-ı-:alkımızın ~ıda ihti}~acı 

iki yerde ekmekvebuğ-ı~~~~~~~~E~~~~~ı 
Doğu 
Harbinde 

day sıkıntısı var ... 
Vilayet malıamının e hemmiyetıe nazarı 

dffdıatini çelıiyoruz ••• 
J[ar,ıyaka Örnek köy Yamanlar cad

desi :il numarada oturan ziraat amelesi 
B. Toysel Şahinden aldığımız bir mek
tup .. deniliyor ki: 

dliiyümüz halkının yüzde 20 si sa
n•yi, yilzde 80 ni ziraat amelesidir. Sa
nayi amelesine kart ile ekmek veril
raektedir. Ziraat amelesine ise günde 
24' gram buğday verilirken 20 gün ev
vel ltu buğdayların verilmesinden vaz 
geıd-iştir. Biz ne yapalım? Kilosu 40 
kur• satılan arpa ile 60 kuruşa satılan 
bujiayı nasıl alıpta maişetimizi temin 
eıkllm?.• 

YEN! ASA - Bu okuyucu şikdyetine 
alüadar makamın nazarı dikkatini cel
beıleriı. 

* . 
Cumaovasında oturan okuyucuları-

maian B. Salim Karahandan şu mek
t~u aldılı:: 

Nahiye merkezimizin istihsal ettiği 
buğiay ve arpa gibi mühim gıda mad
delerinin k!fi mikdarda olmadığı ihti
yaç istatistik cetvelleri üzerinde ına-

ÇEL TIK VE PiRiNÇLERE 
El KONULDU 
-*-( Blıttarııtı l inci Sahifede) 

Pirincin değer fi.yatı da ecnebt mad
desi yüzde beşi geçmemek şartiyle alt
mış ~ Jı:uruıı olarak tayin edilmiştir. 

li:enebi maddeleri bu hadlerden fazla 
olan çelülı: ve pirinçlerdeld her nevi faz
la ylhde bir ecnebl madde için fiyattan 
yüzde bir tenzillt yapılacaktır. Fiyatla
ra malın alını yerine göre nakliyatın 
icap ettirdiği masraflar, vergi ve sair 
maliyet unsurları dahildir. 

Çeltik fabrikalarında bulunan çeltik
lerle 1942 mahsulü çeltikten mamul pi
r;,..leri fabrika ve Rink sahipleri bu· 
giiımıien (Dilnden) itibaren üç gün için
de lteyana mecbur tutulmuştur. Buna 
dair :9oordinasyou kararında gereken 
hllklmler ......ı.u-. 

Tapılacak tahmin, beyan ve tetkiklere 
g<lıre on h"'! tona kadar olmak üzere - on 
h9' ton hariç - tesbit edilen mikdarın 
ytbde onunu, on beş ton dahil olarak 
b..deıı fazlasının yüzde yirmisini ken
di ~ wya -.Uı edeceği ve...;tle 
toprak •ab•ılleri ofis teşkilltuıa veya 
mezk<lr of!mı saWıiyetli kıldığı teşek
killlel'e tebllgattan itıôaren nihayet bir 
ayda teslim edenlerin geriye kalan mal
•- tizerinde htt tUrlü tasarrufları ser
'-lıtir. 

Çeltilı: ile pirinç fiyatları arasında hü
lı:ilımetçe yarı yanya farlı: kabul edilmiş
tir. Bir ay için& bu şekild,. pirinçlerini 

lumdur. Nahiyemizin müstahsil olma
yan halkı yüzde 80 ve hatta 90 nı bul
duğu gibi bunlar fakirdirler. Buna bi
naen müstahsil olmayan halk ia~esini 
Tepeköy Torbalı. Tire köylerinden buğ
dayın beher tenekesini (yani 15 kilosu
nu) 450 ila 500 ku~ alırken bir hafta, 
on günden bcr: buğd~yın tenekesi 8 
ve hatta 10 liraya kadar çıkarıldığından 
halkımız iaşesini temin etmek için zor
luk karşısında kalmaktadır. Bilhassa 
hariçten nahiye merkezine buğday ve 
arpa getiren bazı kimseler de fırsatı ga
nimet bilerek bundan evvel 450 kuruşa 
sattıkları buğdayların tenekesini 8 ve 10 
liraya kadar satmağa devam etmekte
dirler. Bu fiyatlar halkımızın ihtiyaçla
rını temin etmeği imkinsız bıraktığın
dan bundan evvel olduğu gibi fakir hal
kın iaşesinin kolayhkla temini için top
rak mahsülleri ofisi tarafından nahiye
mize iaşe maddesi verilmesini ve bu su
retle fakir halkın muhtekirlerden kur
tarılmasın1 ve bu işin önüne geçilmesi 
için köycü ve halkçı. Hükümetimize bil
dirilnıesini rica ederim. 

HARP VAZıYETINE ASKER 
GÖZÜYLE BAKIS 

-*-(Baştarab t inci Sahifrcle) 

bildiriyorlar. Hakikati tayin etmek güç 
i.se de o cephelerdeki büyük şehirlerin 
bili Almanların elinde olduğu görülü
yor. 

Mozdoktaki Rus ileri hareketini Al
manlar durdurmuşlardır. 

Görülüyor ki harekat çok ağır 
devam etmektedir.. Yarın kar baş
lddığı zaman bilhassa Kafkaslarda 
ha.rekellerin daha yavaşlıyacağı tabiidir. 
Mevsimin harekata müsaade ettiği za
mana kadar Almanlar Kafkasta biraz 
daha yer kazanacaklar ve Arızalı yer
lerde ve tepelerde duracaklardır.. Al
manlar asıl harekata 1943 ilkbaharında 
başlıyacaklardır. Bizim kanaatimiz ve 
umumi kanaat bu merkezdedir. 

teslim etmiyenler, bu müddetin sonun
iian itibaren tekrar bir ay içinde borç
landıkları mikcLm yukarıda kaydedilen 
yan yarıya farktan istifade edemeden 
teslime mecbur tutulacaklardır. Bu hü
kümlere riayet etmiyenler mi111 korun
ma kanunu ahkamı üzere cezaya çarp
tırılacaklardır. 

Pirinç ve çeltik alımının hitam bul· 
duğu Ticaret vekaleti tarafından ilan 
olunacak ve bu ilandan sonra çeltik ve 
pirinçler hakkındaki mecburiyetler or
tadan kalkacakbr. 

Caz Kralı lak allan 
YAKINDA FUAR GJZINOSUNDA 

TEL: 36-46 
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- 7 ••• 
Del.aporta, Kapsiyi yanına çağırttı; 

çift için öküz satın alan bir ~ gibi 
Kapsiyi gözden geçirdi, nihayet gemisi
ne korsan olarak almağa razı oldu. 

Yuvanni Kapsinin iki kardeşi daha 
vardı: Niko Kapsi ile kaptan Tromara
nın da iki korsan gemisi sahibi old ukla-
1' ını burada yeğeni Yergi Karabaşından 
öğrendi. Bu iki kardeş Sildod adalarını 
haraca bağlamışlardı. 

* Arkanjelos Zantaya on gün kadar da-
ha kaldı; Kap.ı burada Eleonoranın kar· 
deşi Menel.aos Galanakiyi gördü. Ve ar
tık korsan olduğunu söyledi. Menelaos: 

- Yalnış bir hareket!.. dedi 
- Ne yapa1un, kabahat benim değil-

dir. Fakat bunun asıl sebebini Lldori1tl
ye döndüğiin vakit öğreneceksin. Ve 
vahşi bir güliqle; 

- Köye gittiğin vakit Eleonoraya 
benden de ... ı&m .ı!yle ... dedi. 

Kapsi.nin bu son sözleri, halindeki 
v~ilik Menelaosda iilphe uyandırdı; 
zaten Kap.sinin kız kardeşine olan duy
gıılarını da şöyle, böyle biliyordu ve k12 
kardeşini de köyde yalnız bırakmıştı. 
Bunun için, korku ve telaş ile: 

- Hemşire ne haldedir? İyi midir?. 
diye sordu. 

Kapsi, belirsiz ve kayıtsız bir halle: 
- İyidir. Ama papas tftanyos sana bu 

hususta daha iyi malfunat verebilecek
tir! dedi. 

Ve .. Başka bir şey söylemeden, bir de
li gibi uzaklaştı. 

Menelaos da, içinde peydahlanan şüp
he ile işini yanda bırakarak köyüne 
dönmek zorunda kaldı. 

-15-
KAPS! BtR KORSAN GEMlSt 

SAHlBt OLDU 
Arkanjelos, güzel bir meltemin esti

ği bir gün erkenden Zantadan ayrıldı. 

l ç yerde orman 
yan~ını çıktı 

ve söndürüldü 
---*---

K~razlı 11e Yayla arasın-
da t;ılıan )1angın sefıiz 

saat sürdü •• 
Ku!i?adası mıntakasında Kirazlı ve 

Yayla arasında bir orman yangını çıka
rak sekiz saat devam ettikten sonra sön
dürülmü~tür. 20 hektarlık arazide 3500 
kızıl çam ve 3500 kental baltalık odun 
yandığı teshil edilmiştir. Yangının nasıl 
ve kimin tarafından çıkarıldığı arastı-
rılmaktadır. ~ 
DİGER YANGINLAR 
Bergaınanın Zeytindağı nahiyesine 

bağlı Saloahçe ve Göneyli köyleri ara
sında Kozye_r mevkiindeki devlet orma
nında yangın (!ıkmı.ş ve halkın ~ayretile 
söndürülmüstür. Zarar azdtr. 

Urlanın Kızıldere mevkiinde de bir 
yangın çıkmış ve söndürülmüştür. 

- --------
PAZARGVNiJ 

Yapılacalı maçlar 
Önümüzdeki pazar günü y•pılacak 

kupa maçları şunlardır: 
Saat 15 le finale kalan Ateş - Karşı· 

yaka takımlal'l karşılaşacaktır. Hakem 
Mustafa Bayra, Yan hakemleri Musta· 
fa Şenkal. Alaettin Kazanovadır .. 
İkinci müsabaka saat 17 de Altay-Göz

tepe takımları arasında yapılacaktır .. 
Hakem Esat Merter, yan ha.kemleri 

Mustafa Bayra, Faruk Kantaroğludur .. ----·----HİLELİ BİR MAZOI' 
SA7'JŞI ... 
Kemerde 1147 inci sokakta 2 nuına· 

ralı evde oturan Tahir ~ya tenekesi 
beş liradan 4 teneke su ile karıştırılmış 
mazot sattığı iddia edilen Hamdi Yılma• 
tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 

CAM SATIŞINDA 
İhtifıar iddiası.. 

Anafartalar caddesinde 232 sayılı dük· 
kanda kalfa Hasan oğlu Şefik Güz.eler 
ve Niyazi Çalpurun yüksek fiyatla cam 
sattıklan ve cam mevcut olduğu baldo 
bazı hallerde satıµ arzetmedikleri şika
yet edilmesi üzerine tutulmuşlardır. 

o---
DİKİLİDE LİMAN 
BİNA.fi YAPILJYOR 
Dikilide im;asına karar verilen liman 

binası 24540 liraya yaptırılacaktır. İnşa
at eksiltmeye çıkarılmıştır. 

---o---
Çiğlide bir fıadmı 
lllll'dllkır .. 
Çiğli köyünden Akraba Mustafa adın

da bir şahıs bir çoculı: meselesinden kav
ga ettiği Ferhat karısı Zehrayı sopa ile 
başından, bıçak sokarak ta bacağından 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı hemen 
hastaneye yatırılmış ve suçlu yakalan
mıştır. 

Bagiintoplanacalı 
olan Parti Oealı 
KongresL 

Tilkilik nahiyesi Faikpaşa ocağı sa

at 21 dc::e;;;··;,,.,oocıocıocaca1J011JOCXIC1CCl:"1 ~~=aa=:: :::::::ece. 

Atlı.spor fıalüllünün 
Gardenpartbi 
Atlıspor kulübü menfaatine olarak 

Vali bay Sabri Öneyin himayesi altında 
yarın akşam Kültürpark fuar gazino
sunda bir gardenparti verilecektir. Bu 
gardenpartin:n çok parlak olması için 
bütün hazırlıkla!' yapılmıştır. Her tara
fa nakliye vasıtaları ve saat 3 te Kar
şıyakaya vapur temin edilmiştir. 

Evvela Patrasa, oradan da Kolamiye 
geçti, burada zamanın belli başlı hay
dutlarından Tomazellinin Jerakl korsan 
gemisi ile birleşerek Giride doğru dil
men tuttu. 

Kapsi, günlerce süren bu deniz yol
culuğundan hiç te memnun kalmadı; o 
ateş ve kan görmek için habırsızlanı
yordu; hatta Dolaporta bir gün Kap· 
siye: 

- Sen korkunç bir korsan olacaksın! 
dedi. 

Nihayet Maraton açıklarında bu fır
satta çıktı: Türk korsanı Kara Hasanın 
cAteş• adlı gemisine rastladılar. 

Bu Kara Hasan bir zamanlar Osmanlı 
donanmasının serden geçtilerinden idi. 
Son zamanlarda kendi başına korsanlı
ğa başlamıştı. Çok cesurdu. Arkanje
los ile Jeraki daha büyük, daha kuv
vetli gemilerdi. Kara Hasan böyle üs
tünlüklerden yılmaz,gözü pek bir adam
dı; bunun için savaştan zerre kadar çe
kinmedi. Çok büyüle üstünlüklerle sal· 
dırmağa savaştı. Kara Ha!Bnın küçük 
gemisinin manevraları evvelll Arkanje
los ve Jeraklyi şaşırttı; fakat gerek top 
ve gerek korsan bakımından iki misli 
olan bu iki korsan gemisi çok kanlı bir 
savaştan sonra sıvışmağa muvaffak ol
dular. 

Bu çarpışmanın. Blilnçosu, her iki 
korsan gemisinin zedelenmesi ve bir 

• ---*---
Kati safha Uzüm ·ve incir ~iyasaları 

bin ton daha 
ftzftın satılıyor 

''4-,, başlan~ıştır 
-*-

Ba safhada her gün, 
her saat, her dafıifıa 
Sa)1dldır ••• 

ihraç f lvatlaı-ı tespit edildi 
(Baştarab 1 mci Saluiede) 

raf askeri münekkitler ve hatta İtalyan 
gazetelerinin askeri yazarları Stalingra
dın zaptı Volganın doğu kıyılannda 
Sovyetleri ayni şiddetle mücadeleye de
vamdan alıkoyamıyacnğına kanidirler_ 
Halbuki doğuda büyiik taarruz başladı
ğı zaman Alınanlann heden Kızılordu
nun tmanıen imhası idi. Mihverciler tah
minlerinin fevkinde bir mukavemetle 
l.arşılaşınca bu hedefi bir derece hafif
leterek Rus ordusunu Almanya için cid. 
dl tehlike teşkil cdemiyecek hale sok
manın da kafi bir zafer olacağını söy
lemekte idiler. Stalingrad meydan mu
harebesinin uzaması bu hesabı altüst 
etmiştir. Zira ikinci dünya harbinde en 
harikalı zaferlerini hareket harbinin göz 
açtırmıyan yıldırım darbelerine borçlu 
olan Almanlar, ;!k de(a olarak müstah
kem bir şehir önünde bugüne kadar .şi 
görülmem.iş gayretler ve fedakirlıklar 
yaptıkları halde. diişmanlarıoı yine dip 
diri karşılannda bulmaktadırlar. 

Dofıtor Behçet Uz geli)1or, hem üzüm - İndr piya
sasi)1le, hem de ze)1tinyağı 11e saban işleriyle 

meşgul olacaıı ... 
Ankara. 16 (A.A) - Ticaret vek8.- bir rekolte ile üzüm piyasasına girilmiı 

letinden : olması alıcıları az çok düşündürmekten 
1 - E~e mınt.akaıında bu sene kuru hali kalmıyordu. Dahili istihlak nazara 

üzüm ve kuru incir piyasalarının 18 ey- alındığı zaman bile 30 bin tonluk bir 
lül cuma günü başlaması kararlaştırıl- üzüm partisinin ihraç edilmesi lüzumu-
mı~tır. nu göz önünde tutmak gerekmektedir. 

2 - Çekirdeksiz kuru üzümün, kutu- Filhakika satılmuı takarrür eden 
da te,Hm şartile, tiplerine göre fop iz- 12500 tonluk üzüm partisinin bir kısmı 
mir ihraç fiyatları şöyle tespit edilmiş- geçen seneden elde kalmış olan miktar
tir : 7 numara 58, 8 nwnara 59, 9 nu· dan verilecektir. Böyle de olsa yeni 
mara 61. t O numara 65, 11 numara 72 mahsul yılına stoksuz girmek ve yeni 
kuru,tur. rekolteden mühimce bir miktar sabş ya-

3 - Natürel halinde torbada teslim para1c. piyasayı açmak, kuru meyve ihra
~artile kuru incirin fop lzmir fiyatları catçıları birliğine elbete halc.lı bir gurur 
aşağıdaki şekilde teıpit edilmittir : vermektedir. 
Standard 1 numara 106, 2 numara 100, Dıı; memleketlere yapılmış olan bu 
3 numara 95. 4 numara 91, 5 numara 12500 tonluk kati satışa yakın günlerde 
86, 6 numara 83, 7 numa.ra 78, 8 nu- daha dört bin tonluk bir parti üzüm sa
mara 77, 9 numara 75, 1 O numara 69 tı.şının da katılması beklenmek:tedir. Bu 
lcuruştur. hususta icap eden temaslar yapılmakta-

Belki bunun için, Alman askeri mah
filleri büyüls yaz taarru7.Unda tesbit edi
len hedefin Stalingradın zaptından iba
te! olduğunu söyliyorlar. 1942 Alman 
taarruzu 1941 <aarruzundan bambaşka 
bil' manzara arzctıniştir. Geçen yıl bü
tün cephe Uzeriııde tam manasiyle hare. 
ket harbi yapan Alınanlar, bu defa do
ğu cephesinin büyük kısmı iiıerinde bu 
!abiyenin sökmediğini rörnıü~er, hatır 
ve hayallerinden gcçmiyen bir istilıkıim 
harbi yapmak mecburiyetinde kalmış
lardır. Alman taarntzunuo kış basma
dan öne" daha bazı inkişaflar arzetme
si muhtemeldir. Fakat görünii~ göre, 
mih,-cr ordularının bundan sonra Rus· 
yada yrnideo biiyük sahalara yayılma· 
tarı artık bahis mevzuu değ'ildir. 

* dır. 
Cuma günü açılması mukarrer bulu- Yakında bazı ecne-bi alıcıların tzmire 

nan üzüm ve incir piyasalarına ticaret gelmeleri ve önümüzdeki pazar gunu 
vekaletince huswt bir ehemmiyet ven1· ticaret vekilimize tzmirde müliki olma
mektcdir. Piyasanın açılmasına teka.cl- ları muhtemeldir. 
düm eden bugünlerde gerek üzüm mah· Haber aldığllllıza göre bir mani çık· 
sulünün ve gerek incirlerin satış ve fiyat madıiı takdirde ticaret vekilimiz Dr. 
durumları belli olmuştur. Behçet Uz önümüzdeki cumartesi günü 

Bilhassa dış memleketlerden birine aqamı saat 24 te Denizli yolile lzmire 
yapılan 12500 tonluk üzüm satışının pi- gelecektir. Ticaret vekilimiz lzmirde ia
yasanın açılma91na tekaddüm eden bu- şe mevzularını tetkik. edeceği gibi üzüm 
günlerde lzmirde yaptığı mÜlpet tesiri ve incir piyasasilc de alikadar olacak 
memnuniyetle tebarüz ettirmek lazım- ve zeytinyağı. sabun gjbi mevzulara da 
dır. Bir harp senesi için kabarık sayılan tetkik etmek fırsatını bulacakbr. 

Bloke paralar ve ınenkul kıymetlf'r 
Ask~rl münekkitlerden Maks Werne

rin söylediği gibi Almanlar baltalardan 
beri miimlı:ün olduğu kadar müstakar 
cepheler ve sabit harp sahneleri üzerin
de dövüşmektedirler. Ruslar tutunmak 
imkanı olan her yerde muhkem bir mu
kavemet göstermişlerdir. Stalingrad 
mnydan muharebesinin şu en ümitsiz 
safhasında bile mukavemet kudretleri· 
nin bütün tahminleri geride bıraktığ1 
oöylenebilir. Bilhassa en şayanı dikkat 
olan şey bu vaziyette cephenin önemli 
bir kısnunda inisyatifi bala ellerinden 
bırakmllllllŞ olmalarıdır. 

Bunlara mukabil bazı 
ihracat serbest oldu 

Tiirk parasının kıymetini koruma 
hakkında maliye vekiUetince neşredilen 
12 numaralı kararnamede bloke para ve 
menkul kıymetlerin harice çıkarılması 
için bazı maddelerin ihracına milsaade 
edilmiştir. Bu maddeler arasında Ana
son, yabani Domuz etleri, Yaş sebze, 

E$KİŞEHİRDE 
Şehirler arası esfırim 
müscıbalıaları ]1apddı 
Eskişehir, 16 (A.A) - Eskrim fede-

rasyonunun Eskişehirde tertip ettiği 
müsabakalar cuma, cumartesi ve pazar 
günleri yapılınışi.ır. Ankara, Eski.şelıir, 
ve Mersin bölgelerinden 30 eskrimci bu 
müsabakalara girmiştir. Müsabakalar 
Eskişehirde çok alaka toplamıştır. Flo
red.e Ankaradan Alaettin birinci, An· 
karadan Ömer ikinci, Eskişehirden Zi
ya üçüncü, Eskişehirden Hldi dördiincü 
gelmişlerdir. Dört çift kılıçta Eskişehir
den Salim birinci, Ankaradan Reşat 
ikinci, Eskişehirduı Cevdet üçüncü ve 
Ankaradan Osman dördiincü olmuşlar
öır. 8 çift kılıçta Ankaradau Yavuz bi
rinci, Esk!şeWrdcn Yümni ikinci, Mer
sinden Ali üçüncü ve Eski.şehirden Zi
ya dördiincü derece alıruşlardır. 

Eskişehir bölgesi eskrimciler ~erefine 
bir akşam yemeği vermiş ve kazanan
lara mükafatlar dağıtmıştır. 

çok korsanın ölümü, yaralanması oldu. 
Fakat asıl netice şu oldu: Henüz pek 
genç olan ve ilk defa olarak ateşe giren 
Kapoi yararlık gösterdi ve kendisine ol
dukça mühim mükafat verildi. 

Bu ilk çarpışmayı bir geminin zaptı 
takip etti ve Delaporta bir mikdar kor
sanla bu geminin araştırılmasına Kap
siyi memur etti. 

Kapsi, bu geminin ambarında Vene
dikli bir esir tüccarı buldu. Bu tüccar, 
iplerle bağlı güzel ve yan çıplak bir kı
tı kucaklamış, bir türlü bırakmak iste
miyordu. 

Kapsi esirciye: 
- Bu kızı nereden kaçırdınız? diye 

sordu. 
Esirci, başına gelecek her şeye razı 

bir tavırla: 
- Milodan! diye cevap verdi. 
- Nereye götiirüyordunuz? 
- Napolide satacağım. 
- Başka esiriniz var mı? 
- Hayır ... 
- Mümkün değil .. Yoksa .. 
Ve K.apsi.nin üstüne yürüdüğünü gö. 

ren esirci: 
- Vardı, amil. Denize attık! dedi. 
Kap.si, bundan sonrasını aramadı; 

ve esirci ile genç kızı alarak Tomazelli
nin yanına götürdü. 

- BİTMEDİ -

Kök boya, Halı, 1937 ve daha evvelki 
seneler mahsulülTütiin, Yaş meyve, Çö
ven, Şarap ve Likörler, Gül yağı, Zım
para cevheri, pirina küspesi ve 941 yılı 
mahsulü üzümler vardır. Bu maddeleı 
maliye vekiUetinin müsaadesiyle ihraç 
edilebilecektir. 

Elektrik fabrikaları ve 
benzerleri istimlak 

edilemiyecek 

Almanların çok büyük muvaffakıyet
ler kazandıkları aşikardır. Fakat bu 
muvaffakıyetler için ödedikleri bedel 
nedir? Asıl harbin mukadderatı bala
ınmdan mühim olan şey budur. Unut· 
maınak lizuı:ıdır ki Alman tecavüz kud
reti bir dev kudret teşkil etmeşine rağ
men 1941 senesine ııisbetle daha mah
duttur. Şu 1% hafta içinde doinda ya
pılan savaşlar bunu kili derecede be· 
lirtmiştir. Stalingrad zaferinden sonra 
Alınanların baştan başa bütün Kafkas
yayı ellerine geçirmek istiyece!Jerl 
tahmin edilebilir. Acaba huna vakit ve 
imliu bulacaklar mı? Zira kışın bas· 
tırması için Almanların önlerinde dört 
beş haftalık bir zamaa kalmıştır. Diğer 
taraftan Ruslar Stalingrad meydan mu
harebesinde tecrübelerini artırmışlardır. 

Almanların bwıdan sonraki hedefleri 
kış basmadan Kafkasları almak, Rus or· 

... ......:... .......... ........_........, ~-- """"~-.....< dusunun savaş kudretine yeni darbeler 
' An kara Rad VOSU ~ indirmektir. Kwllano hedefleri İse bir 

Ankara, 16 (Telefonla) - Dahiliye 
vekiUeti villyell~re tebligatta buluna
rak elektrik fabrJ<ası ve benzeri yerle
rin gayri menkul sayılamıyacakları için 
isti.mllilti cihetine gidilemiyeceğini bil
dirmiştir. Bazı belediyeler umumt men
f.·at kararı vererek bu gibi müessesele
ri istimJak etmektedirler. Vekalet böy
le kararın mülkiye funirlerince tasvip 
edilmemesini bildirmiştir. 

, .1 < 'mha harbi yaparak Alman ordusunun 
}. - r taarruz kudreti.:ıi kırmaktır. 
~ BUGUNKU NESRIYAT ~ Harbin bu en hayati safhasında hangi 
~"""""'""'"''-<-,.....Y. taraf hedefine dııha çok yaklaşacaktır .. 

7.30 Program ve Memleket saat aya- İşte dünyanın merakla ve halli dakika
rı 7 .32 Vücudumuzu ı;alıştıraJını_. 7.40 dan dakikaya artan bir heyecanla takip 
Ajans haberleri 7 .55 - 8.30 Müzik pl. ettiği şey budur. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, Almanlar şu birkaç hafta içinde bü-
12.33 Müzik pi. 12.45 Ajans haberleri tün hedeflerine varamazlarsa ikinci kış 
13.00 - 13.30 Müzik : Nihavent ve Hicaz harbinin yeni sürprizleri yaratması yl
makamlarından şarkılar 18.00 Program ne mümkündür. Bu sebeple biz Alman· 
ve memleket saat ayan 18.03 Müzik: Fa- ların bu kısa müddet zarfında çok mu· 
sıl heyeti 18.45 Müzik : Saz eserleri 19. azzam hamleler yapacaklannı tahmin 
Konuşma (Ziraat saati .. ) 19.15 Müzik : etmekteyiz. 
pi. 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ŞEVKET BİLGİN 
haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 ___ , _____ _ 

Müzik : Karışık makamlardan şarkılar. f 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik.. (pi.) "A 1 ah~" ki ta b l mü-
21.00 Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Mü-
zik: Müzik Sohbetleri.. 21.45 Müzik: sabakaSI bitti 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle-
ket saat ayarı, ajans haberleri ve borsa- * 
tar 22.45 - 22.50 Yarınki program ve Bil'inc:Uil)i Kay&eride, 

ka-pauış-=·· ~------:ıtKl2 nciliği Balılıesirde bir 

l
oo::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::c: ::::::::: öğretmen fıazanddar 

Yeni baştan tezyin edilen 
KAR Ş 1 y AKA Ankara, 16 (A.A) - l/Haziran/1942 

MELEK 
..,İNEMA..,J de açılan ilk okullar alfabe kitabı mü-
.a .a sabakası sona ermiştir. Müsabakaya gi-

Buründen itibaren ren 21 kitabın dereceleri şunlardır: 
2 BuA·yüCtfjKlimlRe ::!..ı1annıA..,laçıyor ı 1 inci Kayserinin Bozaklı okulu baş-

"' 11 .ıı: .a öğretmeni Hilmi Güçlü, 2 nci Balıkesi-
ENTERMEZZO rin Necati bey okulu öğretmen muavini 

ROMEO JULYETİ Mahir Gürsel, üçilncü lstanbul Erkek 
Yaratan Dahi Sanatlı:Br lisesi tarih öğretmeni Hayri T'oren, dör-
LESLİE HOWARD ~ düncü lstanbulda Kadıköyünde Leman 

Tarafından tenıııil edilmiş ailevi \' Donan, beşinci Ihsan Gökçe ve Murat 
\ özen. 

Aşk ve aile dramı.. ~ Hilmi. Güçlünün alfabesi 1943 • 44 
İLAVETEN E 

GECE KJLAVUZLARI
R ders yılından itibaren üç sene müddet-

le okunulacak ve 1942 - 43 ders yılında 
Heyecanlı Amerikan sergüzeşt filmJ )· eski alfabe kitabının okutulmasına de-

ucc: = :====~~ vam edilecektir. 
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Satılık koşu tayı 
llUiıt kan Arap kısrak iki buçuk ya· 

ııuaOıı .cioru renkte, üç ayağı sekili, alnı 
a , göğsünde servi işaretli satılık 
ın el bir yarış hayvanıdır. Talip 
lk•7U -raklılarının Gazieınirde asken 

\"'etenDere müracaatları. 2464) 
---~ 

ı Devren kiralık 
daire 

....... vada dört büyük oda, hava gazı 
'teııölıoıtını havi banyo mutbak ve iki 
gti»l lıalkona malik bahçe içinde bir 
dalft eevren kiraya verilecektir. Gör· 
nı"Jı: n görüşmek üzere her gün 12-12.30 
aı = + 4106 ya telefon edilmesi ilan 
ol- ı - 3 H. 3 (2465) 

lZMlR BELED1YES1NDEN: 
ltta;;,e idaresine 700 metre 8 telli 

12 . }ot almos!er tazyika mütehammil 
k e lea veya kendir hortum alınması, ya
zı İıfl.ri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçbile açık eksiltmeye konulmuştur. 
,Muı...men bedeli 4200 lira muvakkat 
te11lİllllb 315 liradır. Taliplerin teminab 
iş lıaakasına yatırarak makbuzlariyle 
;hale 1ıuihi olan 25/9/ 942 Cuma gilnü 
ııaal ll ela encümene müracaatları. 

10. 13. 17 2~ 5314 (2398) 

* l - Şehitler caddesinde belediye un 
fab.aıa..ı iki sene müddetle kiraya veri· 
lecelı:tir. Muhammen bedeli icarı 12000 
liradma 24000 lira, muvakkat teminab 
1800 :.adır. Şartnamesi yazı işleri mü
diirlllığihıdedir. Taliplerin teminab iş 
baabmıa yatırarak makburlariyle iha
le \ariloi olan 28/9/942 Pazartesi günü 
saat 18 da encümene müracaatları. 

2 - ltfalye idaresi için 95 adet miğfer 
,veya yangıntası salın alınması, yazı i?
eri mlldllrlüğündekl ~mesi veçhile 
açık eblltmeye konulmuştur. Muh3m

'ı men bedeli 1520 lira vumakkat teminatı 
114 lindır. Taliplerin temİDatı iş ban· 
kasma yatırarak makbuzlariyle ihale 

ı tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günü saat 
116 da encümene müracaatlan. 
• 3 - Yılmaz mahallesi 436 ncı sokak

f ta ki kanalizasyonun 35 metre boyda 
1 uzatılması, fen işleri müdürlüğündeki 
şartaame ve keşifnaınesi veçbile açık 

t ehiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
1337 lira 73 kuruş muvakkat teminatı 25 
l lira 35 kuruştur. Taliplerin teminaiı iş 
ı baııltasma yabrarak ınakbuzlariyle iha· 
l le tarilııi olan 28/9/942 Pazartesi günü 
saat 1' da encümene müracaatları. 

• ıs. ı1, 21, 2s 5400 c242oı 

rsATILIK DEMiR BORU. 
1 Tihlı:i;ve CUmhuriyeti ziraat bankası 
Ayda ıubeaiııe ait beher metresi 6 lira 
muluımınen lcymette 2 inçelik müsta-

1 
mel 140 metre kadar uzunluktaki su bo
ruları 2%fEYIO.l/942 Salı gUnU saat 16 da 

t mUzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
bankaya mUracaatlan ilAn olunur. 

ıs. 11 5398 (2428) 
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Bıı üç harf. bütün ılünyada baş harflerile tanı· 
nan ve büyük bir lngiliz kimya sanayii itıihadı olan: 
IMPl!RIAL CHEMICAL INDUSTRIES'ln rümuzudur. 

BRUNNER MONO, NOBEL'S EXPLOSIVES, UNITEO • ALKAU 

•• THE BRmSH OYESTUFFS CORPORATION gibi bir kaç meş
hur·frrman'ın birleşmesi ile 1926 senesinde tf'.şekkül 
eden ). C. I.. Büyük Britanya adalannda bir çok fabrikalar 
işleten ve binlerce işçi kullanan bir teŞt>kkiildür. Yalnız 
sıliih altına alınan 1. C. l. müstahdemini adedi bıigün 

11.000 i geçmektedir. [. C. Lnin bütün dünyaya şamil 
bir satış teşkilatı vardır. 

l. C. [. bütün dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçları istih· 
sal edf!n firmaların belki de en büyüğüdür. Boya 
ve uzvi kimya maddeleri imali hususunda dahi 1. C. L 
en büyük üç teşekkülden biri olup, demirden gayn 
maılenlerin istihsali sahasında ıse bütün dünyada en 
başlarda gelir. 1. C. (. müstahzaratının miktarı yiizle· 
rı bulur. 1. C. J. ııin fenni araştırmalara tahsis ettiği 
mr.bliiğ senede 700.000 İngiliz lirası gibi yüksek bir 
yckündır. Bu rakkaın, teşkilatımızın daima rakip· 
!erinden daha ileride oluşunu lemin eden, büyük ke· 
şiffere yol açan ve semerelerini ancak uzun vade ile 
veren derin fenni araştırıııalarıo hümmalı surette ta· 
kibi hususunda 1. C. 1. nin hiç bir •.ahmet ve masraf· 
tan çekinmediğine en bariz bir delildir. Bu rakkam, 
liiboratuarlarda doğan en yüksek icat fikri 1le ihtisa
sın, fabrikalarda lngiliz işçiliğine has ustalıkla imtizaç 
ettiğinin bir garantisidir. 

I. C. [. alameti farikasına her nerede rast gelir· 
senız! bu rümuzlarm kimya sanayiinin istihsal edebi· 
leceği en iyi maddeleri temsil ettiğine emin olabilir. 
siniz, 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LiMiTED. 
London, S. W. 1. 

- - - - . - -

lzmir ltalyan Erkek ve Kız mt"ktf'pl*'ri tZMIR TICARET SiCiL MEMURLU~UNDAN : 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

İtalyan Erkek ve Ayyıldız kız nehari ve leyli mektepleri 1 .birinci teşrin ta
rirunde açılacaktır. ille, lisan dersleri ve kadın işleri. Talebe le.aydına baılan-

17 19 21 (2462) mı~br. 

izmir Defterdarlığın dan : 
Satış 

No. 

Muhammen B. 

629 Bornova Birinci Ta.rlabaıı sokak 32 M. M. 9 taj 
numaralı ahır 

630 Balçova köyü Ilıca bogazı mevkiinde 9288 M. M. 425 
No.lu zeytin ve sair cşçarı havi ve bir odayı müştemil 
harap bağ yeri ve tarla 

631 Balçova köyü Ilıaı. boga21 mevlciinde 42S M. M. 
müştemilatı havi harap değirmen 

632 Turan 1595 inci Menemen caddesi 2038 ada 3 parsel 
400 M. M. 201 tajlı arsa 

633 Kahramanlar M. 1396 ıncı Seliinik solı:ak 191 O ada 
22 parsel 47, 25 M. M. 17 tailı hane 

634 llı:inci Karantina Muhdeıı yol 353 ada 3 parsel 286,50 
M. M. araa 

25 635 Köprü M. Tenezzüh sokak 827 ada 2 panel 191, 
M. M. arsa 

636 ikinci Karantina M. Alsancak sokak 1 754 ada 13 
parsel 253,25 M. M. numaras1z arsa 

637 Köprii M. Dere sokak 1732 ada 13 panel 193,25 M. 
Marsa 

638 lklnci Karantina Muhdes yol 1 758 ada 12 parsel 
208 M. M. anıa 

639 ikinci Karantina Muhdes yol 1760 ada 6 panel 
295,25 M. M. arsa 

640 ikinci Karantina Kayseri sokak 1 75 7 ada 12 parsel 
1 78 M. M. arsa 

641 ikinci Karantina Muhdes yol 1757 ada 5 parsel 
174,50 M. M. arsa 

642 ikinci Karantina Kurudere sokak 1761 ada 4 parsel 
232.50 M. M. arsa 

643 ikinci Karantina Muhdes yol 1764 ada 12 parsel 
1 72 M. M. arsa 

644 ikinci Karantina Muhdes yol 1771 ada 1 O parsel 
249.50 M. M. arsa 

645 ikinci Karantina Muhdes yol 1772 ada 6 parsel 
1 72 M. M. arsa 

646 ikınci Karantina Şerbetçi yolu 1 777 ada 3 parsel 
320 M. M. arsa 

647 ikinci Karantina Muhdes yol 175 7 ada 6 parsel 
172,50 M. M. ana 

Lira K. 

90 00 

1250 00 

450 00 

400 00 

400 00 

43 00 

48 00 

50 60 

40 00 

42 00 

42 00 

36 00 

34 00 

35 00 

26 00 

37 00 

34 40 

48 00 

35 00 
648 ikinci Karantina Kayseri sokak 1757 ada 1 1 parsel 

178 M. M. arsa 35 60 
Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin peıin para ile mülkiyetleri 13/9/ 

942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arttırmaya konulmuftuT. 28/9 /942 
tarihine müsadif pazartesi günü aaa 15 tc ihaleleri ayrı ayn yapılacak.tir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat akçesini mü
zayede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkfude Milli Emlak müdürlü· 
ğijnde müteşcekkil satı§ komisyonuna müracaatları. 5391 (245 6) 

y ALNIZ (4) GtlN İÇİN 
LALE ve TANDA 

J ··DENİZALTI D. J (TVRKÇE) 
2 •• , AA E'J' YUVASJ(TÜRKÇE Sözlü ve ARAPÇA Şarkılı) 
D İ K K /\ T : Lıilc , .• Tan sincınıılnrı pazartesi günü tatil edilip 24/9/94% 
pcrseınbc günü _,·eni mevsimin ~ahescrleri ile sayın mü~terilerine kapıla· 
rını a(acaklardır .. 

iKINCI FASIL 
Sermaye. Sermayenin ıuret ve t~diy~ tartlan. S~rmaycnin arttırılması, 

Eksiltilmeııı. Hıase senetlerı 
Madde 7 - Sirke tin sermaye•i beheri yüz Türk lirası kıymetinde (dört 

yüz) hisseye münkasım kırk bin Türk lirasından ibarettir. Bu hisseler mec
muunun atideki maddelede münderiç sekil dahilinde hissedar sıfatile iıtiralc 
edecekler tarafından iştira.sının taahhüt ve imza ve bedellerinin tesviyesi me,
ruttur. 

Mücssislcr tarafından iştirası taahhüt olunan sermayenin miktarı bu muk.a-
velenamenin 104 üncü maddesinde göaterilmiş ve rubu bedel mukavelenin 
imzası •ırasında tediye edilmiştir. 

işbu maddede zilcredilen hisse senetlerinden başlı:.a müeuialerle tirketin te
essüsü için hizmeti görülmüş, olanlar arasında aşağıda gösterildiği şekilde teY.. 
zi olunmak üzere bili bedel (yiiz} adet hamiline muhaner müessis hiue se· 
nedatı ihraç olunacaktır. 

1 - Kt-mal Pf'küne 36 Müeuia hiue senedi 
2 - Mustafa Barutçuoğ)una 36 > > > 
3 - M. Hakkı Altıntaşa 6 > > > 
4 - Mehmet Adara 5 > > > 
5-U~N~~ 4 > > > 
6 - lbrahim Önere 2 > > > 
7 - H..,...n Onmuşa 1 > > > 

8 - Nuri Umura 
<ı - Ihsan T urguta 

5 
5 

100 

> 
> 
> 

> 
> 

Madde 8 -. - Muayyen günde toolanan tesis umumi heyetinde nakdi serma
yenin 18.akal yarısı temsil edilmedikçe müzakeTe yapılamaz. Her bet hisse Nr

hibi bir reye maliktir. Ancak hisselerin taaddüdü halinde bir biosedann on 
reyden fazla reyi olamaz. Kararlar mevcut aranın ckseriyetile ittihaz olunur. 
Kendilerine menafii mahsusa temin edilen müessis ve hissedarlann menafii 
mahqu"~nın tespitine dair yapılacak rnüzalcer"de rey ha.klan yoktur. 

Madde 9 - Müessislerin şirketi tesis için ihtiyar edecekleri masraflar tesis 
umumi heyetince taodik olunmak şartile şirketin hesabına kayd olunacaktır. 

Madde 9 mükerrer - Tesis heyeti umumiyesinde ticaret vek&letinden ko
mİl!ler sıfatile memur edilen zahn huzuru ve müzakerat zabıtname11ile mulcar-
reratın zirini reye iştirak eden his.,edaran ile birlikte imza etmesi meşruttur. 
ittihaz olunan karann mahiyet ve nctayici ile muhalif kalanlann esbabı muha• 
)efeli zabıtnamelere derç olunur. Aksi takdirde ittihaz olunacak kararlar k..., 
enl,..mvekiindur. 

Madde 1 O - Müessisler işbu esas mukavelename ile merbutatını ticaret 
veki1etine tevdi ve )Bzımgelen mezuniveti iatihaal ettikten sonra evrak. ve ve
saiki lizimeyi aalihiyettar ticaret mahkemesine ibraz v tevdi ederek ,irket:n 
teşekkülü hakkında istihsal edecekleri karar üzerine tesçil ve ilBn muamelihnı 
yapacaklardır. 

- SONU YARIN -

İLAN 
BORSA iDARE HEYETİNDEN: 

1942 mahsulü üzüm piyasasının 18/ 9/942 cuma günü slat 10,30 da incir 
piyasasının da ayni günde saat 11.30 da açılması mukarrerdir. 

lncirlerimizin nümune üzerinden -ve analize tabi tutularak ıatışa arz edile
ceğine göre satıcıların analizlerini yapbrmak üzere nümunelerini bugünden 
borsadaki memuruna tevdi etmeleri. 

t LAN 
İzmir Viltiyetf Defterdarlığından : 

Defterdarlık merkez ve mülhakatında açılacak maaşlı vt ücretli memuriyet· 
!ere alınacak memurlar için 18/9 / 942 tarihine müsadif cuma günü aaat 9 da 
müsabaka imtiharu yapılacaktır. Müsabakaya girebilmelı: İç.İn memurin kanu· 
nunda yazlı evsafı haiz olmakla beraber askerliğini ifa etıniş bulunmak ve yaıı 
35 ti mütecaviz olmamak şaıtlır. 1 O 12 14 17 5315 (2399). 

SAHİFE J 
:ı 11111111111111 ıı 111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 ili 111 1111111111111 1111111111111111 ıc 

~Aydında Talebe ·urd açıldı~ 
§ Aydında avukat merhum Cemal beyin kötkiinde Raif Aydoğdu tarafın· ~ 
§ dan, C. H, Parfui himayesinde bir talebe yurdu açılmıftır. § 
;: Vasi bahçe ortasında, havadar ve her türlü sıhhi ve içtimai ıartlan baiz ;: 
§ bir yerde açılmJ§ olan bu yurt için talebe kaydma bqlanıtllfbr. Orta ve § 
: sanat okullarına devam eden Ye edecek talebe için açtlan bu yurda ırirmelı:. ;: 
§ iıtiyenl.erin ıimdı1ik Aydm C. H. Partisi matbaası bürosuna müracaat edi· § 
:§ lecektir. Yurt, talebe velilerine bir kolaylık olmak üzere talı:.&itleri aylara § 
;: taksim ederek aylık tİt. alır. Ayniyat ta kabul eder. ;: = 13 15 17 19 21 (2425) = 
:iııı 11111111il11111111111111111111111111 1111111111111111111il111111111 il 111111111111111111111 il 11111111111111111111111111;: 

Hususi Devrim Ana ve ilk 
Oku!u Alsancak 

1 - 16 Eylül Çarp.mba gününden itibaren Ana sınıfına ve ilk ole ulun dör· 
düncü sınıfına kadar bütün sınıflara talebe kaydına başlanacaktır. ilk oku
la yablı talebe de alınır . 

2 - Derılere birinci te!Jrin ayının birinci günü başlanac.Ütır. Eski tale
benin ve fazla izahat almak isteyenlerin o.kul idaresine ve okul adresine 
müracaatları. 
Adres: Alsancak 2 inci kordon 204 No. 

20 21 23 25 27 26 30 
7 
1 

8 
2 

il 
3 

13 
4 5 

14 
6 

16 18 
8 9 . ,... -=:-=-=----=:z::.=-----... 

Daktilo aranıyor 
Taliplerin Türk.iye kömür sahf ve tevzi müessesesine müraca•tlan: 

1 - 3 (2431) Adres : Alsancak 408 .. 
~..c:·.cc.ı-~-:. • ~ .,,. -:cocc:c ""'g c ==~~-= cccccc~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
iMTİHANLA MEMUR ALINACAKTIR 

1 - Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için 21/9/942 tarihine müaadif 
pazaıtesi günü: Lise ve Orta mektep mezunları aruında : lstanbulda, Anlı:.ara
da, Adanada, Samsun ve İzmir baı müdüriyetlerinde bir imtihan yapılacaktır. 
Lise mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep mezunlannın öğleden ıonra 
imtihanları yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müıbiıe ve iki fotoiıafla bitlikte ı .. 
tanbulda. zat işleri şubemize ve Ankarada, Adana Sam.un, ve lzmlıde bu m .. 
haller baş müdüriyetlerine mü.ıa.caat etmelidir. 

4 - Jmtihana girmek isteyenlerin afağıda yazılı vaııf ve şartlan haiz oim.-
lar• lizundır. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak. 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yatından yukarı olmamak. 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
O - Aakerliğini yapı:tll§ olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa her iki 

halde de son yoklamalarını cüzdanlarına kaydettirmit olmak. 
5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve talıail vaziyetlerine göre ha· 

remdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek aırasiyle tayinleri yapı
lır. 

6 - Müracaatlar, 19/ 9/942 cumarıeai ıı:ünü saat 13 çe kadar kabul celil..., 
cektir. 9 11 13 15 17 5265 (2391) 

DEVLET DEMİRYOLLARI MESLEK OKULU
NA TALEBE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Devlet demir yollarının muhtelif ihtisas ~ubeleri için memur yetiıtirilmck 

üzere Ankarada bir c Demiryol meslek okulu > tesis edilmiştir. 
Mektep yatılı olup tedris müddeti üç •enedir. Talebenin her türlü elbı.e yi

yecek yatacak ve tedris malzemesi ida re<:e paraıız temin edilir. ltbu mektep 
mezunları devlet demir yollarında lise mezunlarına malıma maaı ve haklara 
sahip olur1ar. Aakerlik mükellefiyetlerinde kısa hizmete tabi tutu1urlar. De.mir 
yol meslek okulunu iyi derecede bitirenler arasında veyahut meelelc hayatında 
yülı:.selı:. ehliyet gösterenlerinden «:nebi memleketlere idare heaabına yülı:.aelt 
tahsil ve ihtisas yaptınlmak üzere her sene ayrıca talebe ve memur seçilecek.tir. 

KAYIT VE KABUL ŞARTI.ARI : 
1 - Türk olmak 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak 11hhat ve pııilı:oıeknilı: muay ... 

nelerinde sıhhatli olduğu anlllJllmalc. 
3 - 1 4 yaşını doldunnUJ ve 18 y&Jıru bitirmeıniı olmak 
4 - Açılacalı: musabalı:.a imtibanındu kazanmak c imtihanlar Türkçe, me

tamati.k. ve tabiat bilgisinden yapılacalı:.tır. 
5 - En az orta okul mezunu olmak tahsil seviyesi ortadan yüksek olanlar· 

dan meslek okulunun birinci 11nıfına kabul olunurlar. 
MESLEK lMTIHANl.ARl : 

Ankara, lstanbul, Haydarpaşa ve Sirkecide E.kiıehir, Balıkeair, Afyon, lz
rnir, Kayseri, Adana, Malatya. Erzurum, §Chirlerinde ifletme müdürlükleriı>
de 1 birinci teırin 942 perıembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 eylül 942 tarihine kadar imtihan olmak iotedikleri ıe
hirlerdclci demir yolları iıletme müdürlkJerine birer dilekçe ile müracaat etm~ 
lidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesilı:.alar şunlardır : 
1 - lsteklilerin bu günkü haline uygun fotografı taşıyan nüfus hüviyet eÜZ· 

danı. 
2 - Mektep diploması veyahut tasdiknam .. i c bunlara yapıştırılacak fo. 

tograflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir. > 
3 - iyi huy kağıdı. 
4 - Aşı kô.ğıdL 
lıletme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda göaıerilen dilekçe ve v ... 

aikalannı bizzat işletme müdürlükleTine götürerek bir kayıt numarası alacak. .. 
!ardır. Diğer yerlerden gelecek istekliler 20 den 28 eylüle kadar en yalcın d.,. 
mir yol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve vesikalannı istasyon şefine RÖste
recek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühürile mühürlendikten 
ıonra seyahat edecekleri tre.nin tarih. numara ve aaatını yazdıracaklar ve bu 
vesika 'VC dilekçe ile trende ikinci mevkide parasız seyahat edeceklerdir. işbu 
istekliler müracaat ettikleri i.staqona göre en yakın işletme merkezine giderek 
orada imtihan olmağa mecburdurlar. Ancak müracaat tarihlerindeki tren 
vaziyetine 2öre gidecekleri en ya.kın iıletme merkezine 30 eylül tarihinden ev
vel yetişmedikleri takdirde bu tarihten evvel yetioebilecekleri diğer işletme 
merkezlerinden en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe 
yolda lc.ontrol esnasında üzerlerinde bulunduracak1arı İ$hu vesikalan katar me
murlanna göstereceklerdir. tstasyonl•rdan bu suretle işletme merkezlerine gelen 
talebe derhal işletme müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikalan 
yukarıda yazıldığı gibi bizzat alakadar iı:ıletmeye verecek ve kayıt numarası 
alacaklardır. 

istasyonlara müracaat edecdtlerin, gerek trenleri beklemek. üzere vak.it ka
yıp etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukarıdaki tarihlerde jlJletme mer
kezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden tahkik etmeleri menfa
atleri icabındandır. isteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre 
müsabakadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme müdürlüklerince tes
bit edilecek tarih ve saatlarda sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacakbr. 
Müsabaka imtihanından ve muayeneden aonra i tekliler neticeyi beklemeksizin 
i$1etme müdürlüklerinden alacakları parı:1.srz seyahat müsaadenamelerile gel
dikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunlann arasında neticeyi imtihan yapılan 
şehirlerde almak istiyenler bulunursa bu arzularını ve oradaki adreslerini dilek
çelerinin altına yazdırmalıdırl&r. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmE;zlcrse dönecck..leri yerlere parasız aeya· 
hat hakkını kaybederler. Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kaza
nanlann adreslerine tebliğ yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ay
rıca temin olunur. 

ltbu meslek okulunda tahsil edenler bet aenelik mecburi hizmete tabi ıuıula
caklanndan mektebe girerken getirecekleri noterden musaddak taahhüt sene
dinin numunsini işletme müdürlüklerinden tedarik edeceklerdir. 

Zavi 
24/8/940 tarihin.de Bornova Ziraat 

mektebinden aldığım 298 sayılı diploma· 
mı zayi eltim. Y enisi.ni alacağımdan es· 
kisinin hükmü o:maclığını ilan eder:m. 

1762 ıncı sokak No. 9 
KEMAL EKENKOL 

(%463) Karşıyaka 

15 17 21 25 5411 (2434) 

MEMUR ALINACAK 
Ticarethanelerde çalışıruş, Daktilo bi

lır orta mektep mezunu bir memur alı
nacaktır. Fransızca bilenler tercih edi· 
lir .. 

Nuri Sevil ve Ha.ki Erol Limited şif. 
lo:etine müracaatlan .. 

1- 2 (2442) 
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DR. BEHÇET UZUN SEYAHATi «U iŞ)) ~E Arı:ER\KA TORKtYE • BULGARiSTAN SON HAVA AKlNLARI ___ .* __ _ ---·*--- ~~~* *~~-

Afyon ve Bur
dura ui"radık
tan sonra An
talvava ~itti 

Amerika ye lki milletin "Bükreş,, te 
ni bir ihtar- büyük saa- 33 yangın 
da bulundu deti sulhta çıkarıldı 

~*~ ~*~ -*
l\1iinast'betler sami· Arada bir çolı yerlere Hul diyor Jıi:Almanyaya 

de uğrıyaralı lıöylülerıe işci göndermelı Ameri· 
knnıqtu, mahsul vaziye- ~Jıanın düşmanlarına mi yet havası için-

t~ni tetlıilı etti.. yardım etmelı demeJıtir d J • 
Afyon, 16 (A.A) - ?ün sah~ .Kon- Vaşington, 16 (A.A) - Birleşik Ame- e ~e JŞl yor •.• 

yadan hareket edeI>: tıcaret vekili ~r: rika hariciye nazırı Kordel Hul Fı-an- --*--
Behçet Uz beraberınde Afyon va,lısı sadaki yahudilerın kütle halinde .. rü- B .cı • • 
toprak ofisi umum müdürü, zirai komi· lerek Alınanlara tesl'mini isy :~~ici j • "J'evl:ı Berlıerın beya• 
talar bölge reisi olduğu halde ~~ray önü, şeytani bir hareket ~larak ta~~if e etmiş natı • Bir Bulgar gaze· 
Kadınhan, Dgın ve Çayda ofısın depo- ve demistir ki· tesin• ne i • larını görmüş, mahsul vaziyetini tetkik . . . .. .. . . . . 1 on şr va~ı .. 
tm' k"" l""l 

1 
.. .. "şt"" « - Amerıka hukumetı bmlerce ışçı- 1 Sofya, 16 (A.A) _ Türkiyenin Sof-

e T~ vet oyk~l" etr he goruşmlınu ur. k" 
1 

yi Almanyaya göndermek için Lavalin ya elçiliğinden büyük elçilikle hariciye 
ıcare ve ı ı o umu o ıyan oy e- t f ff ~. bb.. 1 · ı · k A 

re dağıtılacak tohum1uklann en iyi ~r :p -~ .!g~. t_eş~ us ~rı. taı.ıp etme te- vekaleti. umumi katipliğine tayin edilen 
cinsten olmasını emretmiştir. d~;r· Gonullu ışçı t~?~~ıkı ~e Almanyaya ~: ~-evkı ~erker Bulgar gazetccilerile bir 

Çay is~onundan Afyon valisiyle gondermek teşeh~usu aklın kalmıştır.» goruşm~sın?e Bu1garistanı terk etmek 
beraber hareket ederek Afyona gelmiş- FR~SAYA Bffi İHTAR . m~c~.>Urıyet~d~ .. olm~st?da~ dolayı sa
tir. Burada Afycın belediyesinin salo- . ~aşıngton, 16 (A.A) - Amerika_ ~a: ~ım~ teessurunu bıldirmış ve demiş
nunda tüccar ve ~nafın bir toplantısın- rıcıye nazu·ı Kordel Hul Fransız; elçısını tır kı: 
da hazır bufonmustur. Gece Burdura kabul etmiş ve kendis'.ne Lavalin son < - Bulgar - Türk milletlerinin bü-
doğru seyahatine d~vam etmiştir. tedbirleri münasebetiyle hükümetinin yük saadeti yan yana sulh halinde ya-* noktai nazarını bildirmiştir. şama1arıdır. Yeni vazifemde de Türki-

Burdur, 16 (A.A) _ Ticaret vekili Kordel Hul demi~tir ki: ye - Bul~aristan arasındaki samimt mü-
Dr. Behçet Uz beraberlerindeki zevatla • - Alınanyaya Fransız işçisi gön- nas:betleri daha ziyade kuvvetlcndir-
birlikte bu sabah (dün sabah) saat 9.40 dermek için yapılan hareket Amerika- ~ege gayret edeceğime emin olabilirsi-
da Burdura gelmiş vali, belediye ve om düşmanlarına hizmet etmek olması nız.~. .. . .. . . 
parti erk~ı, memurlarla halk tarafın- dolayısiyle Fransanın beynelmilel taah- Buyuk elçı Turkıyenın sulh ve taraf-
dan karşılanmıştır. hütlerine aykırıdır .. ıı sı~lı~ siyasetine devam azmini kaydet-

Vekil, parti kurağında ilgililerle te- Londra radyosundan : İngiliz gazete· mıştır. 
masta bulunmuş, toprak ofisi, depo!arı leri Fransada mecburi iş mükellefiyeti- «UTRO» NUN YAZDIKLARI 
ve dokuma teşkilatını gezmiş ve vali ni ihdasa çalışan Laval:n te!3ebbüsü hak- Sofy~, 16 -~A.A_~ -: Yan .resmi Utro 
ile belediyeyi ziyaret etmiş, saat 9,30 da kında neşriyatta bulunuyorlar.. ga~etesı ~ugun .Turkiyeye aıt başmaka-
otomobil ile Antalyaya hareket etmiş- D r M •l di k'· lesınde dıyor kı: 
tir B~y ~ es l .zor l \~ di tt l <Komşumuz Türkler tam bir tarafsız~ 

· -·-
11 
~~ a kalvl•a end h yu~ aş a_rı- lık siyasetine devam ediyorlar Türkler 

Il;ID
1 

e erm~ ve 0 arını a a agır zm- yalnız kt>ndi hudutlarının ve ~emleket-

SOVYETLERE GORE cır erle baglamı~ ve onları Almanlara lerinne ikfüadi vaz· r · ·ı · ı · 1 k k · t · t' B · ıye ın ıyı eşmesıy e 
esır 0 ara . V~r!Ile . ıs emış ı::..... ütün meşguldürler. Ankara, anlaşmazlığın 

(Baştarab 1 inci Sahifede) b~ar yem nıza~ ~er~~n gorülmekte: başından beri tuttui?'u siyasetten aynl
~r .. ~Im~ tel~ısınc .f!o~~ Avrupad~kı ınak niyetinde dei!'ildir.:> 
bilt~n diger milletler ustun ırkın hız- Gazete Türk _ Bulgar ticari münase-
metınde olacaklardır. betlerinden ve yeni ticari müzakereler-

Başka cephelerde önemli hiç bir de
gisiklik yoktur. 

Moskova, 16 (A.A) - Royter ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Stalin
grad cephesinden alınan haberler mü· 
dafilerin son 24 saat zarfında umumiyet 
itibariyle mevzilerini muhafaza ettikle· 
rini belirtmektedir. Muharebe temposu 
hızlanmakta berdevamdır. Stalingradın 
batı cenup kesiminde Alınanların önem
li tank ve piyade kıtafariyle açtıkları 
gedik dün bir çok kar~ hücumlardan 

----•-" den de bahsederek diyor ki: 

1 • ı• ı M <Bir Bulgar ticaret heyeti Ankaraya n21 iZ . er H a- hareket etmiştir. Türk ve Bulgar müna
sebetleri samimiyet havas1 içinde geliş-

da k " d mektedir. Türkiye ve Bulgaristan her 
~as ar a sahııda işbirliği yapmak anlasmazlık 

gücliiklerini yenmek için biribirlerine 

il erli vorlar yardım azmindedirler.» 
------cıt...wıw~-~ ---·---sonra kapatılmıştır. Ruslar bu kesimde 

'.Alman piyadelerini tanklardan ayırma- Vqiye göre İngilizler 
ğa muvffak olınuşlar ve bir çok Alınan ~etin bir mukavemetle 
tankını tahrip etm!şlerdir. Jıarsıl4fl"Or 
VAZİYET ÜMİTSİZ. FAKAT - " 
Londra, 16 (A.A) - Deyli Ekspres Londra, 16 (A.A) - Madagaskarda 

gazetesi •Acaba Stalingrad mukavemet Majonkada bütün müesseseler çalışmak. 
edecek nü?• serlevhalı yazısında diyor ta ve memurlar i~ başında bulunmakta~ 
ki: dırlar. Bankalar da faalıyete geçmiştir. 

•Vaziyet haikaten Umitsizdir. Alman Mahalli Fransız makamları işgal kuv-
kudretiyle Rus kahramanlığı arasında vetlerinin nazik muamelelerine teşek
bir yarışa şahit oluyoruz. Sonbahar yağ- kür et~lerdir. 
murlan ve soğuklan Alınan başkomu· Vişi, 16 (A.A) - 14 eylülde saat 15 
tanlığını çok hızlı harekete mecbur et• te Madagaskarda İngil:zler Tananarin
mekted!r. Almanlar muazzam ihtiyat den 250 kiJometre uzakta bulunan An~ 
kuvvetlerine dayanmaktadırlar .. Fakat tinaya Orsiyaya yaklaşmışlardır. İngi
dar bir cephede harp ediyorlar. Ruslar lizler çetin bir m~avemetle karşılaşı
Saratoftan takviyeler alıyorlar .. Ruslar yorlar. Morandava Ingilizler tarafından 
'.Almanları geçen yıl Moskovanın kenar işgal edeilmiştir. 
mahallelerinde olduğu gibi bu defa da Londra, 16 (A.A) -Tamariv radyosu 
Stalingradın kenar mahallelerinde tuta- Madagaskar umum valisinin adayı tn
bilirlerse hafif bir ümit kalır.. Alınan· gilizlere teslim etmeğe karar verdiğini 
lann sol cenahı açıktır. Bu küçük bir ve teslim şartlarını müzakereye girişti-
şanstır. Fakat Rus harbinde bir çok mu- ~ni bildirmiştir. 
cizeler olmustur.• * Moskova, 16 (A.A) _ Sabahki Sov- Radyo gazetesi de yukarıdaki haberi 
yet tebliğine ektir: teyit etmekte, İngiliz ve Fransız kuv-

Stalingradda şiddetli savaşlar devam vetlerine <ateş kes> emri verildiğini ila
ediyor. Düşman dar bir kesimde büyük ve eylemektedir. 
mikdarda piyade, tank ve tayyare top-. ----8----
lamış ve art arda şiddetli hücumlarda PAHALILIG \ KAR Si f Lİ 
bulunmuştur. Şiddetli muharebelere, 
ağır k;ıyıplardan sonra ve düşman bir TEOBıRLER 
ara ilerlemeğe muvaffak olmuştur. Top- (Haştarab ı inci Sahifede) 
çumuz 6 düşman tankı tahrip etmiş ve 
dün 35 Alman uçağı düşilrü]müştür. ketler izah edilerek memleketimizin ba-

MOZDOKTA rış içinde kalmasının ne büyük bahtiyar-
Mozdok cephesinde de dti§man hü- lık teşk.ı1 eylediği belirtilmiş ve halkı

cumları püskürtülmüş ve 6 tank daha mızın buna rağmen maruz kaldığı geçim 
Novorosiskte bahriye silah endazlan- sıkıntısına nazarı dikkat celbolunmuş

rnız üç gün devam eden şiddetli bir mu- tur. 
barebede bir piyade alyını yok etmiş- Bu toplantıda memleketin namuslu 
tir. çocuklarına bugün her günkünden fazla 

Moskova, 16 (A.A) - Kızıl Yıldız muhtaç bulunduğu, namuslu ve varlıklı 
gazetesi bildiriyor: tacirlerin sahayı soygunculara bırakma-
Düşman Novorosiskin cenubunda iler- maları bir vatan borcu olduğu noktasın• 

lemrğe çalışıyor. Bir kesimde 70 Alman da ittifak edilmi,tir. 
tankının desteklediği bir hücum püskür- Çok iyi intibalarla içtimadan ayrı1an 
tülmü~. 8 tank tahrip edilmiştir. Ba!<ka tacirler kendi aralarında vurguncularla 
bir kec:imde düşmanın ilerleyen kuv- mücadele imkanlarını aramağa başla-
vet !erinin arkası çevrilmiştir. mıııfardır. 

ALMAN HÜCUMLARI Memnuniyetle haber aldığımıza göre 
PüSKüRTüLüYOR kantariyecilerden mali kudretleri kafi 
Moskova, 16 (A.A) - Diin Almanla- ve memleketin çok temiz evlatları olan 

ALMAN • f, US HARBiNDE 
YENl B.R S.1FHA 

( 8aştarab l inci Sahifede) 

cephesinde Ruslar ilcrleıneğe devam edl 
yorlar. Burada muharebe bölgesi çorak 
bir manzara almıştır. Alınanlar bir çok 
köyleri yıkmışlar ve yerlerinde müda
faa mevzileri yapmışlardır. Bütün yol 
ağızlan ve geçitler maynlerle tıkanmış
tır. Toplar öyle yerleştirilmiştir ki hiç 
bir müdafaa bunların ateşinden masun 
değildir. Buna rağmen son günlerde 
Ruslar bir çok köyleri zaptetmişler ve 
pek çok Almanı öldürmüşlerdir. 

Berlin, 16 (A.A} - Alınan tebliği: 
Terek ırmağı üzerinde bir çok düş

man hücumları akim kalmıştır. 
ST ALlNGRADDA 
Stalingrad için yapılan muharebeler• 

de çetin çarpışmalardan sonra mühim 
arazi kazançları elde edilmiştir. Hava 
kuvvetleri Volganın ağzındaki yollar
da düşman münakales.ine hücumlarda 
bulunmuştur. 

RUS HüCUMLARl 
Voronej çevresinde düşman mühim 
kuvvetlerle hücumlarına yeniden başla
mışsa da çetin muharebelerden sonra 
ağır kayıolarla püskürtülmüştür. 

Don Rijev yakınlarında düsmanm 
püskürtülen hücum1an esnasında bir kol 
ordu kesiminde 106 tank tahrip edil
miştir. Başka bir yerde muvaffakiyetli 
mevzii bir hücumda bulunduk. Diğer 
bir yerde Bolşeviklerin mevzii ilerleme 
hareketi akim kalmıştır. 

Ladogada az sayıda düşman kuvveti 
çevrilmiş ve yok dilmiştir. T opçumtU: 
düşman istinat noktalarını dövmüştür. 
İyi neticeler elde edilmiştir. 

UÇAK KAYIPLARI 
5 eylül ile 15 eylül arasında Sovyet

ler 12 l 5 uçak kaybetmiştir. Ayni müd· 
det zarfında doğu cephesinde 8 7 uçak 
kaybettik. 

RUS DENIZAL Tl KA YBl 
Düşmanın evvelce bi1dirilen kayıpla

rı da dahil olmak üzere bu yaz 28 Sov
yet denİ7altı tahrio edilmiqtir. 
KAFKA~TA RUSLARIN 
DURUMU 

-*
Sovyetler Ploesti petrol 
şehrini yalıtılılarını, Kö· 
n~ısberge de hücum et· 

tUderini bildiriyorlar 
Moskova, 16 (A.A) - Tas Ajansı bil

diriyor: 
13/ 14 Eylfıl gecesi büyük uçak teşek. 

ki.illerimiz Almanyada Köninksberg ile 
Romanyanın Bükreş ve Ploesti şehirle
rindeki askeri hedefleri ve harp endüst
risini bombalamışlardır. 
Bükreşte 33 yangın !;ıkarılmıştır. Kış

lalar, mühimma1 depoları ve harbiye 
nazırlığı bölgesind'e beş infilak olmuş
tur. 

Ploesti yanıyor. Burada altı bilyük 
infilak olmuştur. 

Biri müstesna olmak üzere diğer 
uçaklarımız. dönmüs1erdir. 

RUMENLERE GÖRE 
Bükreş, 16 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre 13/ 14 Eylul gecesi bir diiş
man uçak teşekkülü Romanya arazisi 
üzerine raketler ve bombalar atmıştır. 
Askeri ve sınai hedeflere isabet yoktur. 
Köylülerden 14 ölü vardır. 

--o--
JAPONLAR 
Hindistana hava 
hücumları yapıyorlar 
Yeni Delhi, 16 (A.A) - MilJi müda-

faa nazır muavini merkez teşrii heyetin
de de beyanatta bulunarak Hindistan 
üzerine yapılan düşman hava akınların
dan bahsetmişt:'.r. Bu arada Manipor 
eyaletinin merkezine de iki akın yapıl
dığını bildirmiştir. 
Yalnız askeri sebepler dolayısiyle 

akın yerlerinin bildirilmiyeceğini de 
sözlerine ilave etmiştir. 

~----~·~,-~--

Arjantin Mih-
verle miinase
ba tını kesecek 

---*----
Mebus an hariciye encü· 
meni bunu ekseriyetle 

lıa1Jul etti 
.Boynes Ayres, 16 (A.A) - Mebuslar 

meclisi hariciye encümeni Arjantinin 
rr.ihver devletleriyle siyasi münasebe~ 
lerini kesmesi teklifini ekseriyetle ka
bul etmiştir. Bundan başka Arjantin 
hüküm.etin!n Riyo dö Janeyrodaki son 
Fan Amerikan kongresinin kararlarma 
iştiraki temennisi de izhar edilmiştir. 

~---_,,,,·tl~---

Cebelüttarılıta faaliyet 
ve bir hddlse •• 
Laünea, 16 (A.A) - Cebelüttankta 

evvelki gece ve dün sabah kara ve ha
va kuvvetleri müşterek manevralar 
yapmışlardır. Harp malzemesi yUklU altı 
ticaret gemisi dün öğleden sonra limana 
gelın'.ş ve hamulelerini boşaltmağa baş
lc:.mışlardır. Az sonra Akdenizden bir 
denizaltı da gelmiştir. Sabah vapurlar
dan birinde bir infilfilt olmuş ve vapur 
batmağa başlamıştır. Vapur derhal ka
t•aya oturtulmuştur. İnfilakın neden ile
riye· geldiği bilinmiyor. 

-~--,--ti.._,._ __ _ 

Bulgarbtan llallıına 
ayalılıabı veriyor •• 
Sofya, 16 (A.A) - Ticaret vekili Za

haryef hükümetin Bulgar halkına kış
tan evvel ayakkabı temini için yUz bin 
baş büyük hayvanın kesilmesine karar 
verdiğ:ni bildirmiştir. Bunların deri
sinden iki milyon çarholi denilen köylü 
ayakkabı yapılacaktır. Etleri de konser
ve yapılacaktır. 

~~---t1~~-~ 

Amerihada madeni 
eşya toplanıyor-

Vaşi~g1ton, 16 (A.A) - Reis Ruzvelt, 
gazctecı er toplantısında, harp ihtiyaçla-
rı için hurda dcnıir ve bazı madenlerle 
bunlardan yapılmış ve kullanılmıyan eş 

MiJli Şefimizin seyahatları 

Istanbula hare 
ket buyurdular 

Ankara, 16 (A.A) - Cümhurreisi l•k Renda, Başvekil B. Şükrü Saraçol 
Milü Şef İsmet İnönü bu akşam (Dün Vekiller, Cümhuriyet Halk partisi 
akşam) saat 20 de hususi trenlerile İs- kam, _generaller ve vekaletler y·· 
tanbula doğru şehrimizden hareket bu- memW'ları ile Ankara emniyet müd" 
yurmuşlardır. Milli Şefmiz istasyonda ve garnizon kumandanı tarafından uw 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Abdülha- lunmışlardır. 
~~~><;::::..ç:><;::~~~:ı.<::::~~~..<--~.<S 

Mantar ihtiyacı temin olunuyor 

50 bin kilodan fazla man 
tar özü istihsal edildi 

Yurdumuzun cenup bölgesi ormanlarında 
mantar iıletmesi Jıuruldu ve çalıııyol' .. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Şimdiye Hatayda 125 b:..O hektar genişliğind 
kadar daima hariçten getirilen mantar- ormanlarda bulunan meşe nevinin ı 
ların son zamanlarda harp dolayısiy le mantar meşesi evsafına yakın m 
ithali im.kam kalmadığından dolayı bir verebileceği tesbit edilmiştir. 
çok müşkülftt çekiliyordu. Mantar me- Mevsimin ilerlemiş olmasına ve 
şesi denilen bir nevi meşe ağacının ka- sek dağlarda çalışmanın zorluğuna ıı 
buğundan imal olunan mantarın mem- men yapılan istihsal elli bin kiloyu g 
leketimizin ormanlarından istihsali miştir. Bu mikdann artırılmasına 
mümkün olup olmadığı hususunda mü- mevsim sonuna kadar memleketin il 
tehassıslarca yapılan tetkikler neticelen- yacına yetecek nisbette mantar me 
miş ve cenup bölgesi ormanlarında bir çıkarılıp tevzi edilmesine çalışılıyor 
mantar işletm.esi kurulmuştur. Çıkarılacak meşe kabukları güm 

Alakalı mütehassıslar Seyhan, İçel ve ve inhisarlar vekaletine verilece 
Hatay ormanlarında tetkikatta bulun- Vekalet bunları işleterek mantar 
muşlardır. Gavur dağı ormanları ile edecektir. 

"Dikili,, kaymakamı a 
liyece tevkif olundu 

Kemal Etizel'in lıendlsi için sahte s.ahadetna 
tanzim etmiş oldağ u iddia edUmelıte •• 

Ankara, 16 (Telefonla) - Dikili kay- nu olduğuna dair sahte vesika ta 
makamı Kemal Etiz.er mahalli Cü.mhu- ederek dahiliye veklletine mür 
rlyet müddeiumumiliğince sahte şaha- etmiş, muamelesi tekemmül edere 

d 
. ek . . yin olunm~tu. Şahadetnamesinin • 

etiıame tanzim etm suçıyle ıtham t ligı" · ..::-ı d b lli im . . . . . e son 6uu.ıer e e o uş ve 
edilerek tevkif edilmiştır. makam bunun üzerine tevkif edi 

Kemal Etizer hukuk fakültesi mezu- ür. 

Anka raya bir japon heyeti geliyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - Japon Amirah Namora ile bir Kontr Amiral 
dahil bulunduğu bir japon heyeti ayın on .sekizinde .Ankaraya geleeektir. 

Dün Istanbulda kanlı 
müessif iki hadise ol 
Balıırlıöyde yeni mallall e lıaralıolunda ge~en 
hadise ölümle bi"i .. Bir adam da lıa~arlıen ö 
İstanbul, 16 {Yeni Asır) - Bakırköy

de Yeni mahalle polis karakolunda kan
h bir hAdise olın~. Komiser Şevket 
çekmecesindeki 200 liranın kaybolması 
üzerine polis Rizayı çağırarak •Paralar 
kaybolmuş, haberin var mı? .. • diye sor
muştur. 

Riza kendisinden Şüphe edilmesine 
kızarak tabancasını çekmiş, komisere 
ateş etmiştir. Komiser çevik bir hare
ketle kurtulmuş, •Vuruldumu diyerek 
kendisini yere atmıştır. Bunun üzerine 

Riza komiserin öldüğünü sanarak 
çarken düşmüş, bu esnada patlıy 
bancasının kurşunu ile ölmüştür. 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 
ADLİYEDEKİ HADİSE 
İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Adl 

kanlı bir hadise olmuştur. Bir t 
dolandırmaktan maznun Feyzi a 
biri tevkif edilmesi üzerine pence 
atlıyarak kaçmak istemi§, taşlar 
ne düşerek ölınüştür. • 

Ordu hayvan 
hakkında 

bedelleri ve vasıtala 
yeni bir proje hazırland 

--------
Ankara, 16 (Telefonla) - Ordu ve 

jandarmaya mensup subaylarla yem be
deline istihkakı olanların teslim alına
cak hayvanları ve orduya alınan ahali 
vasıtaları hayvan yem bedellerinin 
ödenmesi hakkındaki kanunun ikinci 

maddesini değiştiren bir proje h 
mıştır. Eldeki kanun fevkal~de v 
te binek hayvanı ve harap olan 
vasıtaları için tazminat verilmesin 
hükmü ihtiva etmekte idi Yeni k 
bu hüküm konmuştur. 

lzmire Is tan bollu atletler geliyor 
rın ihtiyat1arla desteklenen tank tesek- dört, beş kişi birleşerek iki yüz bin lira 
küllerinin hücumu püskürtülmüş ve 40 sermayeli bir şirket kunnu:ılardır. Şirket 
tank tahrio cdilmic;tir. Alman zırhlı bir- kantariye mevzuuna dahil iaşe medde
likleri müdafaa hatlarımıza saldırmıs- lerini istihsal bölgelerinden satın alarak 
lar ve y'ne hareket noktalarına sürül- lzmire getirecek ve çok az bir karla 
mlişlerdir. Diiı;man buna rağmen yeni bunlan halka kendi kontrolü altında 
bir te ebbüs daha yapmış ve havan top- sattıracaktır. 

Moskova, 16 (A.A) - Moskova :rad
yosunun bi1dirdi1!ine göre Kafkas dağ
larının şimal eteklerinde köylerde ve 
ı;teçitlerde ca:-pı<:malar devam edivor. 
Rus kuvvetleri, da;;lardaki mevzilerinde 
kuvvetli tutunmaktadır. Bu yükı;ek 
mevzilerde Ruslar mütecavize karşı ha
kim durumdadır. 

yanın halk tarafından riza1ariyle hükü
mete tesl'mi emredildiğini söylem.iştir .. 

Ankara, 16 (Telefonla) - İzmir 9 Ey lô.l atletizm müsabakaları Eyl\ilu 
da bir kısım İstanbul atletlerinin iştira kiyle tzmirde yapılacaktır. 
..... ~~....,,..._,_.,:..~ ::r.."'>".~~..,...:..-.,,...;..~~'...<::'~ 

farımızın atesi ile karsılanmış, ve hare- Şirketin maksadı çok kar etmekten 
ket ettiı?i nnklava kadar tardedilmiştir. ziyade şehrimizin iaşe durumuna bir hiz-
.-STALtNGRAD~ mette bulunmak ve hükümetin çok ye-
tKlYE BÖLÜNDÜ rinde aldığı kararların muvaffak.iyeLini 
Moskova, 16 (A.A) _ Stalingrad ı;eh- temine çalı,maktır. 

ri simdi ikiyC' bölünmü<:tür. Alma;lar Bu işe ön ayak olan, irşat vazifesini 
bir noktada Volgaya kadar varmışlar- bihakkin ve yerinde yapan Cümhuriyet 
dır. Fakat c:ehrin büyük kısmı hala eli- Halk partisi vilayet idare heyeti reisi ile 
mizdedir. azalarını ve bu davete icabetle hemen 

BOMBARDIMANLAR faaliyete geçen memleketin temiz ço-
PEK MüTHtŞ cuklarını samimiyetle tebrik ederiz. 
Almanlar fazla zayiattan kurtulmak Halk işlerinde halk teşekküllerinin 

-
__ _._iç~ı_n_ş_i_d_de_t"'"li_h_a_v_a -..b_o_m"'"b_a_r .... d_ım~a..:.:.n,;.:1n..:..r~ın:.;.a:..ıım ... u_" c_a__:dt..:e.:.le-::_,y.:,.i_..:k:ı:a:.:b.ı:ul etmeleri en müspet 

· hunu 

---- ----
FON c<PAP~rö) BER· 

LINE GlDiYOR 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

« - Bizim misafir bulunduğumuz 
mt>mbkete karşı vazifelerimiz açık ve 
sarihtir. Politikasını temsil eylediğim 
Fübrerin direktifi üzerine Türk dostla
rımıza A1manyanın Türkiyeye, Türk 
milletine karşı her türlü ahval ve §el'aİl 
içinde sulhu muhafaza edeceğini vaad 
ettim. Biz hepimiz biliyoruz ki Türkiye 

·· ·· · ' en · · ec:i ordusu da, 

Teslim edilen mıkdar ihtiyaca kafi gel
mediği takdirde gizlenen bu gibi eşyaya 
el konulacağını da bildirmiştir. 

-----.--11-.--~--

ALMAI"LARA GÖRE 
iran lıabinesi ve 
ffal'biye nazırlığı •• 
Alınan radyosu dün akşamki yayı

nında yeni İran kabinesinde harbiye na
zırlığını hiç bir kimsenin kabul etmedi
ğini bildirmiştir. Bu radyoya göre har
biye nazırlığının kabulü memleketi İn
gilizler hesabına harbe sokmak demek 
olacağından harbiye nazırlığını kabul 
etmemeleri hakkmda bütün İran Gene-

iRANDA 
B~r dağa lıar yağdı 
Tahran, 16 (A.A) :_ Tahran üzerin-

deki Demavend adlı 6000 metre yüksek
likteki dağa ağu~tos ayında kar yağmış
tır. Bundan bu sene kışın erken bastı
racağı ve şiddetli olacağı anlaşılmakta
dır. Bu dağa kar teşrinlerde yağar. 

---o---
B. Villıi iran baıvelıili 
ile Jıonuştu •• 
Tahran, 16 (A.A) - Vandel Vilki 

başvekil Kıvamuı.saltana ile uzun bir 
görüşmede bulunmuş, bazı fabrikaları 

• ı 11 ı b +-cnn 

Norveçte ıoo yahu 
tevlıif edHdi •• 
Stokholm, 16 (A.A) - Norv 

susluk suçu ile 100 yahudinin 
edildiği bildiriliyor. Oslo baş ham 
bunların arasında bulunmakta 

---·~t1~~---

Ml SIRDA OURU:YI 
( Kaşıarafı 1 inci Sahi 

1TALYAN TEBLtöt 
Roma, 16 (A.A) -Tebliğ: 
Dün Tobruk bölgesinde temizl 

reketleri neticesinde 20 esir d 
mıştır. Hava muharebelerinde 

y Malta 


