
Cümhuriyetin " e Cümhuriyet eıerLerinm bekçiri sabahlan grketr tiyıui gazetedir. YENt ASffi Matbaasında basılmıştır_ 

Tarihin en kanlı savaşı devam ediyor 

"Stalingrad,, a her sokak 
v er e bir istihki 
___ * __ _ 

Ruslara karsı harp eden Rumen kuvvetlerinden bir kısımı yii:rüyü.§te 

Ruslara göre Alman· 
]ar ağır kayıplara 

rağmen i lerliyor 
--k-

_,.,......~_, _ - •• a- •- •- s - o- •- a••) 

Milli Şefimiz dün 1 
Mihvere ~öre Rusya harbi 

saha h )stanbulu 1 ''St ı• d d•• 
şert'fleodirdiler a ın gra " uş-

Solıalı harpleri çetin ve 
lıanıı, haua harpleri 

uallşiyane • Ruslar Moz• 
dolıta ilerlediler .. 

Moskova, 17 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliğine ektir: Rus 
k.ıtaları Stal:ngrad dolaylarında şiddetli 
.muharebeler vermiştir. 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) -Reisi
cümhurumuz Milli Şef İnönü bu
sabah (dün sabah) saat 9,30 da 
şehrimizi şereflendirmişlerdir. Mil
li Şefimiz kendilerini karşılayanla
ra beşuş çehre ile iltifatlarda bu
lunmuşlardır. ._._.....,._... ______________ _.~~ 

l!erşeyi Hükü
metten bekle

memeliyiz 
--- *---

Vurganc:ulal'a fıaPşı 
JtiUıürnetıe hallı ıeıeıı
lıüllerinin, memlefıetin 
namuslu çocufılarının 
müşterelı IJif' cephe 
Jııırnıalarına 
ihtiya~ 1HJrdıf'-

HAKKI OCAKOCLU 

İaşe maddeleri fiyatlarının devamlı 
bir şekilde yükselişi umumt efkarda çok 
lıakJı endişeler uyandırmağa başlamış· 
tır. Bu fiyat tereffülerinin nerede du
racağı, geçim zorluğuna göğüs vermek 
i~in ne gibi çarelere baş vurmak icap 
eyliyeceği bütün zihinleri meşgul eden 
l>ir mesele halindedir. 

Biz gazetelerde görülen neşriyattan ve 
halk arasında hüküm süren endişe ve 
~eyecandan kendimizi bir maneviyat 
bozukluğuna uğratmamız bakımından 
endi!?e eylemekteyiz. 

Öyle karışık bir d.8vanm karşısında 
bulunuyoruz ki hayat pahalılığı bir ha· 
iikat olmakla beraber bunun sebep ve 
men'!elerini yok etmek te kolay bir iş 
değildir. 
Açık konuşmak Wzuıı gelirse bayatı 

ucnzlatmağı yalnız büküme-tin omuzla
n.na yüklemek haklı bir talep olamaz .• 
Bu mevzuda hükümetle halkımızın iş 
birliği vücuda getirmesine ve bazı mah
rumiyetlere katlıınmo.sına zaruret var
mr. Sulh içindeyiz diye harpten evvelki 
hayatımızı aynen yaşamak arzusunu, 
hatta bir kısım vatanda~lann bol para 
kazanmaları yüzünden hayat şartlannı 
yükseltmek heveslerini önliycmezsck bu 
memlekette müvazeneli bir geçim tarzı 
kurmağa imkan tasavvur edemeyiz. 

Bugün harp felaketinin içinde ve dı
şında bulunan milletlerin katlanmak zo
runda kaldıklan mahrumiyetleri gözö
nünde tutmalıyız. 

İsteklerimizde ve hareketlerinıizde 
makul olmalıyız. 

Hiç bir dakika ımutmamahyız ki biz 
lınrp içinde olmamakla beraber harp 
ekonomisinin tevlit e)·lediği zorlukların 
tamamen tesidc-ri alhndayız. Hariçle 
miinasehatımız :\'ok farzedilecek kadar 
küçiilmii,.~i.ir: 1:'fü~ binlerce vatandaşımız 
mcmleketın ıstıklal, şeref ve namusunu 
mııhnfaza kin vatan borcunu ifaya koş-
muı;;tur. . 

Dün müstahsıl olan bu yurttaslannıız 
t'ı inde ve köyünde olduğunda~ daha 
fazla miistehlik bir duruma girmistir. 

Cir memlekette istihsal eksilir, ithalat 
Jmkanı kalkar ve istihlak c:oğalırsa bu
nun en tabii neticesi de hayatın paha
Jılasması ve geçimin zorlaşmasıdu. 

Bugiin memleketimizin umumi man
JJarast tamamen budur. 

Buna karşı ne yapabiJiriz? Elbette el
leri ko11an bağh duracak, memlekette 
sıkıntının artmasına seyirci kalacak 
dej!iliz. 

Hiikiimet istihlitki tahdit maksadiyle 
vakti~·le miidahale politikası takip et. 
mis. el koyma kararlan ile istihsalabn 
adil~ne bir ııekildc vatandaslar arasında 
tevzii ~·oluna ginni~tir. J\faalec:ef bunda 
ınuv~:ık olamanmtır. TeskiJ5t noksa
nınıız, bn :rola kati ve cezri tedbirlerle 
giri~ek iml<anlarına sahip hulunama

··t 

tü diyorlar ... 
Alman tellliği sadece us talingr adn da arasız te
rafılıiler Jıaydedildiğini ve llaşlıa yerıerdelıi Rus 

hücumlarının püsJıür tüldüğünü IJildif'iyor 
Bükreş, 17 (A.A) - Rador ajan- VORONEJDE . .. .. 

sının Berlin muhabhi Stalingradın Al- Rusların VoroneJ kopru ~aşını ele 
man kıtalan tarafından işgal edildiğini geçirmek için yaptıklan teş~bbusl~r dün 
bildirmektedir. Her an buna dair husu- çetin müdafaa muharebelerile akirn bı-
si bir tebliğ neşri bekleıüyor. rakılmıştır. Düşman ağır kayıplara uğ-
. ALMAN TEBLtôJ ramıştır. 

Berlin, 1 7 (A.A) - Alınan tebliği : R IJEVDE 
Terek ırmağında inatçı ve çetin muha- R ijev çevresinde düşmanın hücum 
rebeler devam etmektedir. Rus karşı teşebbüsleri akamete maruz kalmış, 2 l 
hücumlan püskürtülmüştür. tank tahrip edilmiştir. 

STALtNGRADDA (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 
Stalingrad müstahkem şehri içıin ya-

pılan muharebede Alman kıtalan ara
sı:z terakkiler kaydediyorlar. 

DON CEPH E.SiNDE 
Don cephesinde çetin düşman hü

cum1an Macar kıtalarının karşt taarruz
larile püskürtülmüştür. Bir çok Rus sa
veş grupları imha veya em edilmiştir. 
24 düşman tankı tahrip olunmuştur. 

AYı ER ' KA • Vi Ş I ___ * __ _ 
Münasebet
ler belki de 

kesilecek 

IKINCl KA 'iP 
---*·---

Bir Amerika n tayya-
re ~emisinin daha 
battığı anlaşıldı 

- *Geminin batışı .Japon· 
farca far'lıedUmedlOin· 

den şimdiye Jıadar 
saJılandı.. 

Vaşington, 17 (AA) - Bahriye na
zırlığının dünkü tebliği : Amerika bir
leşik devletleri bahriyes:ne mensup 
Yorktovn uçak gemisi 7 haziranda Mid
vey muharebesi esnasında ve bu muha
rebeden sonra düşmanın yaptığı hareket 
neticesinde batmıştır. Düşmanın York· 

MOZDOKTA 
)fozdok kesimınde kıtalarmuz strate

jik ehemmieti ol;an bazı mesk-0.n yerleri 
almışlardır. 

KANLI SAVAŞLAR 
Moskova, 1'7 (A.A) - Moskova rad

yosu bu sabahki yayımında Stalingrad 
muharebesinin olagan üstü bir şiddetle 
arttığını ve savaşlann pek kanlı olarak 
cereyan ettiğ:ni bildirmiş ve şunları 
söy lciDistir: 

c - Düşman uğradığı çok ağır kayıp
lara rağmen devamlı surette terakkiler 
kaydetmektedir.• 

(Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) 

-*-- tovn uçak gemisinin kayıbını bilınedi~-
Y alıudilel'e Jıaf'fl alınan ni sanmak için hır çok sebepler mevcut Almanlann pek yavaş ilerledikleri 

(Sonu Sahife 4. Sütun ti da) Kafkaş geçitleriııden biri 
tedbirler ue Almanycıya ---------- ------ - ---
iş~i gönd erilmesi vazi-

yeti ger ginleftlrdi .. 
Paris, 17 (A.A) - Radyo Fransız. iş

çilerinden yeni bir grubun Tulozdan 
Alrnanyaya hareket ettiğini bildirmek
tedir. 

(Sonu Sahüe 2, Sütun 2 de) 

Ame·rika ile münasebetlerin kesil
m<'sini göze alıp almıyacağı me-

dilen B aı 

Uzüm • • 
ıncır piyasaları ve 

Bn sabah mera· 
simle Hfıılıyor 

incirler de numara Üzt>rinden satılacak 
- -----

9 numara üz ümün JS • 40 , İngiliz cenev!ni incirle· 
rin 46 • 50 1ı11f'ııştan mııa m ele göreceği umuluyor 

• 
1942 mahsul yılı üzüm ve incir piya- ~~~=~==i==~=!l~i~ saları bugün borsada mutat merasi.ınle ~..r..r..cr...c:ccc 

açılacaktır. Borsa salonu bayraklarla 
süslenecek ve saat 10.30 da üzüm alıcı- SON DAKiKA 
lan ve satıcıları borsanın üzüm salo
nunda toplanacaktır. 

Üzüm ve incir ihracatına ait fiyatlar 
Ticaret vekaletince tesbit ve ilan ed:l
miş bulunduğuna göre her iki piyasanın 
bu fiyatlar çerçıvesi dahilinde açılacağı
na muhakkak n;zariyle bakmak müm
kündür. 9 numarıı. üzümün 38 • 40 kuruş 
arasında, İngil:z cenevini adı verilen in
cirlerin 46 - 50 kuruş arasında muamele 
göreceği muhtemel addedilmektedir. 
rnın akşam tcsbit edildiğine göre ha

len İzmirde 20 bin çuval üzüm ve 5000 
c,.uval ncir mevc<ıttur. Dün geceki tren
lerle hariçten b:r mikdar daha mahsul 
gelmesine intizar edilmekte idi. 

* Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
.incir mahsulü borsada nümune üzerin
den ve analize tabi tutularak satılacak
tır. Bir çok satıcılar dün anal!z muame
lesi yaptırmak t.zere borsa komiserliği
ne müracaat etmişlerdir. 

İzmirdeki üzüm ve incir mağazaları 
da açılmıştır. 

•••••••••••• 

Leoin~radda 
har p kızıştı 

---*---
M osk o va, 1 7 (A.A) - Radyo Le-

ningradda da şiddetli şavaşlar olduğu
nu hildirmistir. 

t\laked on ya ha:a kan 
ve ateş içinde ••• 

---*·---
Sofya, 17 (A.A} - Maltedonya.-

da Babano dağlannda temizleme hare
ketleri esnasında Bulgar müfrezeleri bir 
eşkiya çetesini yok etmiştir. Hala mev
cut çeteler vardır. 19 çeteci öldürülmüş 
ve reisleTi dahil olmak ü:zere esirler alın-

Ticaret Vekilimiz ~eldi 

Izmi de kısa b i r 
m ftddet kalaeak 

Bugün incir ue üzüm piyasalarını açacalı, iaşe 
rnevzulaf'iyle de meıguJ oıacafı .. 

Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz refa- ~?~:---r:~"m'm?~~~~r-"'l"'!l'""'!"I 
katlerinde Toprak mahsulleri ofisi 
umum müdür muavini Atıf, Ticaret ve
Hleti Propaganda müdürü Suat Yurt
koru olduğu halde dün akşam 24.30 da 
şehrimlz.i şereflendirmişlerdir. Vekil Al
sancak istasyonunda vali, kor komutanı, 
belediye reisi, Parti başkanı, Borsa re
isi, Toprak mahsulleri müdür ve erka
nı, ticaret ve iktisat müdürleri ve erkA
nı, Belediye müdiranı, borsa idare he
yeti haları ve jandarma komutanı, em
niyet müdürü, matbuat erkAnı, ihracat 
tacirleri ve birçok dostları tarafından 
bareretle karşılanmıştır. 

Vekil bugün üzüm borsasının açılış 
töreninde hazır bulunacak ve şehrimiz
de bazı ehemmiyetli tetkikat yapacak
tır. Ticaret vekilimiz büyük bir ihtimal-
le çarşamba gününe kadar şehrimizde 
kalacaktır. 

Ticaret vekilimizin bu ziyaretine İz
mir ticari mahfillerinde büyük bir önem 
atfedilmekted!r. Bilhassa zeytinyağı ve 

u a-mümasil -ma dele .Jıakkında. . 
ler vekile maruzatta bulunacaklardır. 

ANTALYA, B~UR VE DİNARDA 
Antalya, 17 (A.A) - Ticaret vekili 

Doktor Behçet Uz bu sabah saat 6.30 
da Burdurdan muvasalet ederek Ofisi, 
dükkanları ve çarşıları gezmiştir. Bele- Dün gece §ehrimize gelen DT. Behçet 

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) Uz BQ.fl'ekı1imizle berabn 

Rusyada vaziyet ve harbin akibeti 

Ruslar biraz da· 
ha dayanırsa •• 
--~*·---

Müvazene demokra· 
sileri o tarafına 

do~ru ~~itecek 
- *-

Bana söyliyen İngilizler 
Sovyet ordusunun lıo· 
layca yenilemiyeceğinl 

ilaue ediyo,.ıar .. 
Londra, 17 (A.A) - İngiliz istihsal 

nazırı Litelton bir nutkunda şunları 
söylemiştir: 

• - Rusya daha birkaç hafta bugün
kü kuvvetli müdafaa vaziyetini muha
faza edebilirse müvazene bizim tarab
mıza eğilecek ve şimdiye kadar dünya
nın eşini görmediği bu harp en nazik 
anına yaklaşacaktır .. » 

STALİNGRADDA MUKAVEMET 
Londra, 17 (A.A) - Stalingradda 

Rus mukavemeti 23 günden beri devam 
ediyor. Bu şehrin akibeti hakkında ha
len• tahminlerde bulunulamıyor. 
Bazı Alman mahfillerine göre ilkba

har sonlarında başlıyan Alman taarru
zunun hedefi Uk.raynanın kalan kısmiy

(Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 

JAPO~LARLA HARP 
---*·---

Yeni Gine-
de Japon 

baskısı arttı 
* SaJomonda flarp hafif· 

ledf. .Japon donanması· 
na ve üslerine 
hücum edildi.. 

Melburn,. 17 (A.A) - Cenup Batı 
Pasifik müttefik tebliği : Oven Stanley 
çevresi : Düşman ağır bir baskı yapı
yor. Şiddetli bir savaş cereyan etmek
tedir. Bu anda müttefik ordusunun bir 
ke# birliği plajlarda mavunalara bom
balarla hücum etmiştir. Hücumun neti
cesi görülemem;stir. 

ESAS KUVVETI....ER 
KARŞILAŞIYOR 
Melburn, 17 (A.A) - General Mark

(S~mu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Be, 11ıUık Çin - Japon harbine ait 31eni bir görünüs 
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T.CaRC:T ~EK·UMıZ GELDi ____ * ___ _ 
( 8aı;taratı 1 ıaci Sahilede) 

C•)''t'Jı de .liyareı eden Ticaret vekili 
~ &ptknakta olan iınar işlerini ve şehrin 
diJe-r i .. yerlerint görmü§tilr. Ticaret ve 
zalılir~ borsasında bir iki gün evvel ku
rulaıı ya1'm milyonluk milli şirketin 
dan yaptığı ilk muamelede hazır bulun
ıı•lıi.'llur. 

Vek<l Halkevınde tüccar ve diğer il
g!Hlerle görüştükten sonra Dinara ha4 

rekc:t etmiştir . 

Burdur. 17 (.A) - Ticaı·et vc.k!li Dr. 
Beh~et Uz bu sabah 8.50 de Antalyadan 
n<a..ıura gelmiş, burada bulunan me
bu.ta.r ve ileri gelenler tarafından kar
><11U>I!llslır. Dr. Behçet Uz şehrimizde 
J.: Ml bir müdd~· kaldıktan sonra İzmir 
trea.me btııınek itzere otoınobille Dinara 
ı-..ı..ı.eı etmişti'. 
:A'.NTALYADA ZİYAFET VE NUTUK 

A.ı1alya. 17 (A.A) - Dün akşam şe
r•6erine veden 150 kişilik ziyafette 
buru.an Ticaret vekili Dr. Behçet Uz 
'Ö:I' kdiği nutukta hakkında göstorilen 
s~mlırıi tezahiira a teşekkür4en sonra 
oe~tir kı: 

•-Antalyalıları çok ~alışkan gördüm 
\ e iaan ettim ki toprak. deniz ve ağaç, 
her ~Y burada var] ıklarını büyük bir 
h~ınetle ifade ediyor. Halkı yükseliş 
jçintie gördüm. Antalyalılar tnerji ve 
kablliyetleriye temayüz etmişlerdir. 
Halkın bağlılıklarını derin bir tahas
·~ milşahede ettim. Kudretli ve işkü-
7.&I' •aliniz İçcanın eserleri bir Türk ço
cuğ-un neler yapabileceğinin en iyi 
~aüldir. 
Kıymet bilir Antalyal1lar arasında 

g.,..w.ıiğim bugünün hatırasını unutmı
y,....ğ1m .. Sizleri tebrik ve takdiı· ede
rlla. • 

~--_.., ..... ~..,_.~---
ÜZ İM VE INC R PİYASALAR! 

---*·---
(Baştaralı 1 inci Sahitede) 

İncir almı ve satımı numara 

-- bağlandı.. ...... edilecelı: natürel kuru incir tip-
lerlmiıo standartlaştırılması hususunda, 
'l"imwt vekilimiz Dr. Beh~t Uzun tas
vihiJle kuru meyve ihracatçiları birli
ğinee bir karar alındığı maIQmdur. Bu 
kararm alıcı piyasalarda gen.iş ölçüde 
meıımunluk uyandırdığı işitilmiştir. 

AMERiKA · VIŞI 
----*----

(Baştarah J inci Sahifede} 

Londra, 17 (A.A) - ~al altında bu
lunmayan Fransada yahuailer aleyhin
de alınan son tedbirlerle Almanyaya 
Fransız işçilerir.in gönderilmesi Ameri
kalılar arasında çok fena tesir yapmıştır. 
Müşahitlere göl'e Anterika ve Fransa 
arasında siyasi münasebetler.lıı kesilme
si ihtimali şimdi daha ziyade kuwetlen
n1iştir. Fransız bozgunundan beri Ame
rika - Fransa münasebct!crinde hiç bir 
zaman bu derece gerginlik görülmemiş
tir. Vişi hükümcti bugün bir cıkma1.a 
girmiştir. Fransız umumi efk§.rı Ameri
ka ile siyasi münasebetlerin kesil ınesini 
hio şüphesiz çok fena karstlıyacaktır. 

RAH1PLERDE PROTESTO 
EDiYORLAR 
Londra. 17 (A.A) _ İsv-içre radyosu

na göre Vatikan P eten lı.üküınetiyle 
Fransada kilise mensl\!)ı..rı arasında ya
budiler aleyhinde alınan tedbirlerden 
dolayı ÇJkan anlaşmaz4ğı gidermek için 
arabulacaktır. Maksadı şiddetli tedbir
leri bir az olSWı 1'.afifletrnektir. Katolik 
ve Protistan rahipleırin, Vişi hükünıe
tince yahudiler aleyhinde alınan karar. 
!arı protesto ettikleri bildiriliyor. 

-----·--,~--TARiHiN EN KANLI SAVAŞ! 
DEVAM EO. yoq 

ı ttaı;tarah ı mcı Sahifede) 

Radyo şehir üzerindeki hava savaşla
rını vahşi keliınesiyle •.:asıflandırmı.ştı.r .. 

ALMANLAR İLERLEDİLER 
Moskova, 17 ( A.A) - Royter ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Stal!n
gradın şimal ba't dolaylarında kanlı bir 
muharebe olmaktadır .Alman tankları 
ve hücum kıtalurı dün buraya girmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

HER YER BİR İSTİHKAM 
Şehirde her <lam, her bodrum ve her 

pencere adeta miıstahk.em bir mevzi ha
lııi almıştır. Almanlar ve Ruslar sokak 
bı;şlannda çarpışıyorlar. Muharebe ba
= bir taraf, hazan öbür taraf lehine 
akmakta, Sovyet kıtaları şehir dışında 
kaybettikleri ehemmiyetli tepeleri tek
rar ele geçirmek için cetin ~!ar yap
maktadrr. 

i ., __ 
rıe oldu? 

Yağ fiyallar.ıntn artmasınl icap etti
ren vaz iyet şöyle başlamıştlr : 

1 - Geoen zeytinyağı mahsul yılı ip
tidttsnıda .zeytinyağı fiyatl rının yüksel
mesi üzerine ticaret vekilliği zeytinyağı 
ihracatını men eylemişti. Bu defa tica
ret vekaleti dış ticaret dairesinin gön
derdiği 60 sayıh bir sirgülerle zeytinya
ğı ihracına şarta muallak olarak müsa
ade edilmiş; daha ihraç pozisyonuna 
girilmeden bu haberin tesiri piyasada 
hemen görülmüştür. 

2- ihracat haberini, fiyatların ser
best bırakılması karan takip eylemiştir. 
Fiyatlar serbest bırakılınca tacirl er dile
dikleri fiyatlarla sipariş vermeğe ve si
pariş almağa başlamışlardır. 

* Zeytinyağı fiyatlarının daha ne ka-
dar bir artış göstereceğ: şimdiden kes
tirilemez. Bu sene ancak 22,000 tonluk 
bir zeytinyağı rekoltesinin elde edilece
ği hesaplanmaktadır. Eğer resmi kayıt
lara istinat eden yukarıdaki rakam doğ
ru çıkarsa, bu miktar memleketin yağ 
ihtiyacını karşılayacak bir durum göeter
memektedir. Bu itibarla hem ihracat va
ziyetinin yarattığı hava ve hem de dahi
li istihlake cevap verilemiyecek bir re
kolte ile yeni seneye girilmiş olması zey
tinyağı fiyatlarının yükselmesini izah 
etmektedir. 

.... 
Bir tacirle temas ettik. Bize dedi ki : 
c - Zeytinyağt piyasası hemen dü

BE#R 
---- ...._ -

Biri şelıer beyannamesi , bir fırıncı da un verme· 
miş • Otuz lıuruşa elıme lı satanlar da yalıalandı 

Alsancakta ikinci kordonda 325 nu
maralı dükkanda bakkal Asını Türkel 
ve kardeşi Mustafa Türkel, iş yaptıkları 
<1ükkanda şeker bulunduğu halde be
yanname :le bikLrmedikleri ve Milli ko
runma kanununa aykırı hareket ettik
leri iddiasiyle ınahkemeye verilmiştir. 

Karantinada İnönü caddesinde 125 sa
yıda fırıncı Kadr: Akyurt, fırınında un 
bulunduğu ve pazartesi günleri halktan 
L.tiyenlere kart karşılığında satması 
ı.;ulden olduğu halde satmadığı iddia
s;y]e tutulmuştuı·. 

İkiçeşmelikte Türk pazarında Yuda 
ve İsak, 40 kilo ekmeği gizli olarak ta
nesini otuzar kuruştan sattıkları iddia
s:yle zabıtaca tutulmuşlardır. Bunlar, 
s.;ttıkları ekmekleri İkiçeşmelik cadde
sinde 232 numaı·ah fırında Nuri oğlu 

Eekirden tanesini 27 kuruştan, Anafar
talar caddesinde 555 numaralı fırında 

Ahmet oğlu Abdıden tanesini 26 kuruş
tan satın aldıklaıını söylemişlerdir. 

Zabı\aca tahkikata ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. 

Bir katil idan1 edilecek 
Torbalının Çalıırbeyli lı öyünden Süleyman Ka· 
raseli öldüren Osman ti nalın muhalıemesi bitti .. 
Torbalının Çakırbeyli köyünde Süley

man Karaseli taanımüden öldürmekten 
sı..çlu Mehmet oğlu Osman Ünalın ağır 
cezada bir müddetten beri devam eden 
:::".uhakemesi neticelenmiştir. 
Yaoılan muhakemede elde editen de

l.:iler; nazaran, Osman Ünalın kendisi 
gibi kom.isyoncu.ı.uk yapan Süleymanın 
vücudumunu ortadan kaldırıp bu işi 
kendisine hasretmek ve Süleymanın 
üzerinde mevcut paraları almak ınaksa
diyle cinayeti işlemeğe karaı· verdiği, 
hadise gecesi geçeceği yol üzerinde bek-

l~yerek Süleymanı pusu kurduğu yer
den tabanca ile ateş ederek öldürdüğü 
anlaşılmıştrr. Suçlunun Süleyman Kara
>el öldül.-ten sonra yerden aldığı büyük 
bir taşla ve tabanca kabzesiyle maktu
lün başını ezdiğt de anlaşılmıştır. 

İddia makamının talebi veçhile suç
lunun hareketine uyan Türk ceza kanu
nunun 450 inci maddesinin 4 ve 7 inci 
bentleriyle sonuncu fıkrasına uyularak 
ölüm cezasiyle malıldlm.iyetine ve mak
tulün veresesine bin lira ölüm tazmina
tı ödemesine karr.r verilmiştir. 

Mlistalıailin. ihraç fiyatlarına müvazl 
oluak iç piyasa fiyatlarınm hakild du
rWDUDdan haberdar olabilmesi için İz
mir borsasının da ihraç tiplerindeki tas
nifi. eaM olarak kabul ettiği öğrenilmiş
tir_ Borsaca kabul edilen esasa nazaran 
i~ hoylıırına göre şöylece nırmara-
121>Clmlrnaktadır: 

Pek ziyade takviye edilmiş olan Al
man hava kuvvetleri Rus kıtalannın fa
aliyetini felce uğratnmğa çalışmaktadır. 
Nakliye uçakları da düşmana devamlı 
5urette takviyeler getirmektedir. 

şebilir. Zeytinyağı davasının anahtarla- ---------------- -----------------

ALMAN GAYRETİ 
"iş ve Ziraat bankalarının ellerindedir. Y""rln atl"'fı"zm mu··sabak· alaı·ı var 
Tüccar. satın aldığı yağları bu bankala- ıu. "-

Numara -
Beher kilodaki 
asgari ve azam1 

incir adedi 

1 33/36 
2 37/40 
3 41/44 
' 45/48 
5 49/52 
6 53/56 
7 57/60 
8 61/64 
9 65/74 

10 75/-
Bugün horsanm açılmasından itiba

ren tatbik edilecek olan bu usulle, hiç 
bir esasa. istinat etmediği gibi piyasanın 
umumi seyir ve temayüiünü göstermek
ten <;ok uzak bulunan koluva satış, ya
digılrı süzme, elleme, paçal ilah .. indi sı
nıflandırına tarihe karışacaktır. 

RUSYADA VAZIYET VE HAR· 
BiN AKIBETI 
(Baştan& 1 inci Salıitede) 

le Don havzasını işgal etmek idi.. Bu 
mahfillerin bu kanaatlerinden Almanla
nn Stalingradın şiddetli mukavemetini 
hesaba katmadıkları anlaşılmaktdır. İki 
aydan beri hurai:.rda vaziyet çok değiş
miştir. 
KIŞ GELİRKEN 
Almanların ikinci bir kıştan evvel 

Rusları yenemedikleri görülüyor.. Sta
llngrad ve Voronej mukavemet ediyor. 
Kalenin, Rjev, V olkhofta Rusların taar
ruzları da devam ediyor. Bütün bunlar 
Kızılordunun kolayca harp dışı edilemi
yecei!ini göstermektedir. 

Stalingrad meydan haı·bini görenler
den biri İzvestiyn gazetesinde diyor ki: 

• - Ayakları altında şehrin uzandı
ğını gören Almanlar kendi kanlarının 
kokusuyle sarhoş olarak ve yine ken
<l.ileri.ı_ı.den olan binlerce ölünün cesetle
ri üzerinden atl1yarak çılgınca ileriye 
atı1makta, harap olmu.ş yüzlerce tankın 
önüne geçerek şehre doğru bir yol aç
mağa çalışmaktadır.' 

rın depolarına vererek kredi almıştır. 
Eğer bu bankalar hemen krediyi keser 
ve tüccar nezdindeki alacağını isterse 
zeytinyağı piyasasının hemen 1 00 kuru
şa ve hatta daha aşağıya düşmesi müm
kündür. > 

ADNAN BILGET 

---~·--~---Bütun tohurr_ -
---o---

MtHVERE GÖnE RUSYA HARBi luk ihtiyacı 
MURM;~;~;;h l inci Sahifede) temin 0iundu 
Murmansk çevr .. inde bir keşif hü· *---

cumu sırasında geyiklere bindirilmiş bir • 
Rus tugayının bir taburu yok edilmiştir. Izmir Vilayeti dahilinde 

Berlin, 17 (A.A) - Stefani ajansı 628 ton toflumlufı 
bildiriyor : Seriinin askeri mahfille- brıg" da" ayrıldı.. 
rinden Stalingrad muharebesi hakkında 3 
bu sabah şu malumat alınmıştır : 1 Vilayet:mizin muhtelif yerlerinde top-

Almanlar dün de Stalingradda iler- rak mahsulleri ofisi anbarlarında tetki
lemeğe devam etmişlerdir. Şehirde çe- katta bulunarak tohumluk buğday ayı
lin muharebeler devam ediyor. Rus mü- ran ziraat xnualhmleri avdet eylemişler
dafaası bô.la ıiddetini muhafaza etmek- d:r. Anbarlarda mevcut buğdaylardan 
tedir. Hemen hemen bütiin sokaklar ba- tohumluğa elverışli 628 ton buğday ay
rikatlarla ve tank barajlarile kaplıdır. rılınıştır. Bunun 350 tonu Bergamadan, 
Fabrikaların, binaların. hastaneJ erin ~ tonu Ödemişten, 24 tonu Tireden, 54 
cepheleri b irer istihkam haline getir il- tonu Bayındırdau, 14 tonu Menemen-
miştir. den ve 120 tonu Pancar çiftl:ğinden ay-

RUSLAR TAKViYE GETiRiYOR nlmıştır. Ceman yekfuı 628 ton tutan 
Ruslar uçaklarla mütemadiyen takyj- tohumluk buğdaylar Ziraat vekaletince 

yeler getiriyorlar. Son 24 saatta düşma.. ~atın alınacak ve İzmir viliyetindeki 
nın bir çok nakliye uçağı avcılarımtz ve miic;tahsillere verilecektir. 
karşı koyma toplarımız tarafından dü· Bu suretle viJAyetimizin tohumluk ih-
süriilmüştür. t:yacı temin pd.ilmiş bulunmaktadı.r. 

MUHAREBE 
FEVKALADE ÇETtN 
Berlin, 17 (A.A) - Stalingrad muha

rebeleri Alman basınının dikkat ve ala
kasını çekmeğe devam ediyor. Gazete
ler, muharebelerin fevkalade çetin ol
duğunu gösteren yazılarla doludur. Al
man hava kuvvetleri kara hareketlerini 
ehemmiyetle desteklemektedir. 

~~.r~._,..._,,..._,....oQo:ı:ı::TAOı:rJ...r..r/.ıeooı:R 

~ Bugün toplanacalı ! 
<:: olan Pa,.ti Ocafı ~ 
~ Kongresi.. ;-; 
~ Alsancak nahiyesi Pasaport ocağı § 
.. aat 21 de.. ~ 
.,. ...,....~..,.~~~J/ ' 

gemi sahihi ettiği sırada Akdeniz baştan 
başa fi\cialar sahnesi idi. Her milletten 
en korkunç korsanlar bu deni:derde her 
şeye hakim idiler. 

18 inci Asırda Bir Ko .. san 
Bazı devletler harp çıktığı vakit kor

sanların da yarclJmını para ile elde eder
lerdi. 1645 de Venedikliler, Girit muha
rebesinde Rum korsanı Gerakakisin yar. 
dımmı elde etmek için çok paralar ver
mişlerdi. Fakat Venedik krımanaanı 
Fransisko Morozini, Gerakakis Pelopo
nezde yardım vadettiği halde, bu vaadi
ni tutmamış ve P eloponezi Venedik he
sabına mal etmeğe kalkışmıştı! 

-~---------~-·-----~-
y AZAN : F. Ş BENLİOÖLU 

••• 8 ••• 
O zamanın adetine göre esir edilen 

gemilerin kıymette ağır, yükte hafif eş
yası ve esirleri alınır, sonra gemi batı
ı· ılır veyahut ateşlenirdi. Bunun sebebi 
de yolda başka gemilere rast gelmek ih
timal idi. Böylece hareket de mecburi 
idi. Fazlalık taşımak korsanlık hayatın
da her vakit tehlikeli idi. 

Kapsi, işini bitirüp gemisine döndük
ten sonra Tomazelliye: 

- Sizden bir iyilik i.stiyeceğim! dedi. 
- Merak etme, sana her istediğini ve-

rirler, diyen Tomazelli Kapsinin genç 
kızı lııtiyeceğini sanmıştı! Fakat Kapsi: 

- Bu zaptettiğim!z gemiyi batırmayı
pı.ı; ve bana bağışlayınız ben de bununla 
V enedi k bayrağı altında korsanlık ya
parım. Her vakit için de size dost ka
lacağım! dedL 

Bu görüşmeyi dinlemekte olan ku
ınandan gözlerini güzel kıza dikmiş ol
duğu halde: 

- Bu gemiyi sana versem, sen de 
karşılık ne vereceksin? diye sordu. 

Kapsi, birden bire anlıyamadığı bu is-
tek önünde: 

- Ne gibi bir şey verebilirim?. dedi. 
Bu §nda, genç esir kız: 
- Beni Valansiyaya gönderiniz, ba

bam çok zengindir, benim için size iste
diğinizi verecektir! diye söze karıştı. 

Kapsi hayretle: 
- Ne? .. dedi, sen bir İspanyol musun? 
- Evet, Miloya misafir gelmiştim. 
Esirin bir İspanyol olması Kapsinin 

çok işine yaradı; nihayet bir gemi için 
bir İspanyol kızı her vakit feda olunabi
lirdi. 

Ve böylece yaptı; bu sayede Kapsi, 
çok kısa bir korsanlık hayatından sonra, 
bir gemi sahlbi olabildi 

-6-
KAPSt KORSANLIK YOLUNDA 

Kader ve talUn bu suretle Kapsiyl bir 

İşte, Kapsinin ilk korsan gemisini do
nattığı sıralarda Akdenizde durum böy
le idi. 

Köprülü Fazıl Ahmet paşa, Venedik
lilerle uğraşıyorken korsanlarla uğraş
mak işini özel teşebbüsleri, Türk kor
sanlarına bırakmıştı bir düşman korsan 
reisinin başını getirene büyük para mü
kafatı veriyordu. 

* Kapsi, gemisini donattıktan sonra, 
kardeşleri Niko Kapsi ve kaptan Troma
ra ile buluştu ve üç kardeş kuvvetleri
ni birleştirmiş bir halde çalışmağa ka
rar verdiler. Kap.si, ilk zamanlarda doğ
rudan doğruya hücumlarda ve savaşlar
da bulunmadı; hafif gemisi ile ticaret ge
milerini pusuya düşürdü; mtidafaasız 
kıyılardan MUslümaolar aşırdı ve sattı, 
fırsat buldukça. akla ve hayale sığmaz 

--- --------------·---
istanbııl atletlerinin ifti ralı edeceği bu müsaba· 

lıalara istiyen her sp orcu da girebilec:elı-
Yann saat 1 7 de Alsancak stadyo

munda İstanbullu atletlerin de iştiraki
le büyük atletizm müsabakaları yapıla
caktır. Müsabakaya. iatiyen atletler işti

rak etmekte serbesttirler. Günün en iyi 
derecesini alacak olan atlete bir kupa 
verilecektir. Bundan başka derece alan 
atletlere de aynca mükafatlar tevzi edi
lecektir. 

Müsabaka proğramı şöyledir : 
400 manialı - 1 00 M. seçme - 800 

M. - 3000 M. - 110 M, 100 M. final. 

KIRIKLAR KOYU 
Hududunda yangın 
Dikilinin Kırıklar köyü hududunda 

yangın çıkmış, havanın fırtınalı olma
sından genişliyerck Hanbuk tepesi me
rasına sirayet eylemiş ve halkın gayre
tiyle söndürülmüştür. 1000 dönüm mera 
yanmış, 300 meşe ve çam ağacı ateşten 
müteessir olmuştur. Yangının nasıl çık
tığı henüz anlaşılamamıştır. 

---o---
Bucada verem hasta· 
nesi için istimlôlı 
Verem mücadele cemiyeti tarafından 

Buca civarında bir verem hastanesi açı
lacağını yazmıştık. Hastane ittihazına 
karar verilen bina sahipli olduğundan 
bunun istimlakine teşebbüs edilmiştir. 

---o----
Belediye Reisinin 
retıı11ııerı •• 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu, 

dün şehrimizin muhtelif yerlerindeki 
helediye inşaatım ve çarşıda muhtelif 
<ı•da maddelerinin fiyatlarını tetkik et-

400 M, 200 M, gülle, cirit, sırık, disk, 
çek.iç. tek adım, üç adım, ve Balkan 
bayrak yarışı. 

HakcmleT heyeti. şöyle teıkil edil

miştir : 
Baş hakem : Naili Moran, Starter : 

Sa.it Odyak. Katip Alaeddin, Sadi, Ke
mal Özerdim. Hüseyin, lbrahim Sevin, 
Lütfi, Fehmi Eriş, İsmail Hakkı, Tahsin 
Keni, izzet ve Cevat. 

Müsabakaların çok zevkli ve heye
ca nlı olacağı tahmin edilmektedir. 

ZABITADA 

~rlııbirhırsız 

Yalıaıandı •• 
Kemerde 1261 inci sokakta oturan 

Hüseyin kızı 40 yaşında Zeynep Özakın 
e\Oine giren Kadri Bulut, odadaki iki 
s=dığı karıştmn;~, bazı eşyayı hohça 
içine koymuş, kaçacağı sırada ev sahibi
n.in geldiğini görmüştür. Suçlu, bıçağını 
çekerek Zeynebc hücum etmişse de ka
ciın bağırmış ve yetişen komşuları hır
sızı yakalamış, polise teslim etmişlerdir. 

KARŞIY AKADA 
Bir Jıumarbazlılı 
Karşıyakada Kemalpaşa caddesinde 9 

numarada mana• Kemal Ergenekonun 
dükkan.mm üst katında Cevat, İbrahim, 
Sıtkı, Ömer, Halil, Mustafa, Abdullah, 
Hüsnü, Şaban, Hakkı, Tahmin, Talıir ve 
Hamide kumar onattığı iddia edilmiş ve 
hepsi hakkında tahkikata başlanılmış
tır. 

ıniştir. ---------------
Kl.IACA 

kötü işler işledi, kuwet görünce de de
lik görmüş bir şeytan gibi kaçtı; bunun 
için de kıyılarımızda bu adama cşeytan 
kaptan> adını verdiler. 

Bu hal üç sene sürdü; bu üç sene için
de Kapsi çok fenalıklar yaptı, çok esir 
aldı ve çok para kazandı .Bu kanlı 
meşguliyet arasında, köyünü, Liduraki
yi de, işlediği ilk cinayetini de, Eleono
rayı da unutmuş gibi idi. 

Bir gün kardeşi Niko Kapsi: 
- Eleonora Galanaki Kozeni Notara 

ile evlendi; haberin var mı? Notara, 
Zantada bir ev satın aldı; orada otura· 
caklar .. Dememiş olsaydı, belki de Ele
onora aklına bile gelmiyecekti. 

Bu haber, Kapsinin kötü damarlarını 
ayaklandırdı. Ve adamlarına hemen: 

- Zantaya hareket ediy<ıruz. Notara
yı tutup geminin direğine asacağım! 
dedi. 

Kapsiyi, bu kararından ne kaTdeııleri 
ve ne de do~arı men edemediler, kor
san gemisi Zantaya vardı. Fa.kat. bu sı
rada, Zantada bulunan Corç Kornaris 
namında bir adam Kapsinin kötülüğü
nün önüne geçti. 

Venediklilerle bir dava çıkarmak ia
temiyen Kapsi. yeniden açık denizlere 
dümen kırdn ve Mısır koTsanlanndıın 
Yunu• Mehmet ile karşılaştJ. 

dereces'n ialacak olan atlete bir kupa 

- BİTMEDİ-

••••••• 

HelaJlaşmafı ... 
Eczacı Kemal K. Aktaf 

•Hakkınızı heiM ediniz• sözünde bir 
gariplik, nihayetsiz bir tevekkUl, derin 
bir vedalaşmak v&rdır. İnsanlar helilllaş
mak ihtiyacını ekseriya ölüm ile karşı
laştıkları vakit duyuyorlar. Hayatın bin 
türlü munazarasında helillla~mafı ayn' 
samimiyet ve ciddiyet içinde yapabilse
ler ne madrabazl:k, ne sahtekarlık, ne 
c:ı.lavera, biç bir şey ortada kalmazdı. 

Tam ölüm döşeğine yatıp hayatın son 
demleri titremeğe başlanınca he!allaş
mak bilmem ne dereceye kadar doğru
dur. 

Dün böyle saın.im1 bir bellillaşma mu· 
kadder imiş, birisiyle ~-ok candan he15.l
laştık_ Bu zat uzun zaman İzınirde bu
lunmuş, benim :Ce teması eczahanenin 
müşterisi olmaktan ibaret.. Bana geldi, 
uzun müddet aiııı veriş ettiğinden, bir
birimizin birbirimize hakkı geçtiğinden 
bahsettL İ!açlanru parası ile almasına 
rağmen benim onda hakkımın çok oldu
gunu söyledi.. Adeta gözleri yaşardı ... 
Candan hellillaı;tık, tekrar tekrar •Hak
kını heW eh dedi .. Ben de tekrar tek
rar heW ettim. 

Ne olur, heWlaşınaları her şeyde ol
duğu gibi zamanında yapsak.. 

ı:erşeyi Hükü
metten bekle

memeliyiz 
*---

(Haştarah 1 inci Sahifede) 

yışumz vaziyeti büsbütün karıştımuş, 

hemen bütün yjy.,.,ek maddeleri piyasa• 
dan yok oluvermiştir. 

O zaman hatırlıyoruz ki hepimiz hü· 
kürnet müdahalelerine karşı hiddet iz. 
har eylemiş ve devlet neye el koyarsa 
o maddenin yok olduğunu veya satışı
nın kara borsaya intikal eylediğini ken
dimize acı acı şikayet mevzuu yapmış .. 
tık. 

Saraçoğlu kabınesi umumi efkarın bu 
şikayetlerini nazara alarak müeyyidesiz 
sert kararların menfi neticeler verdiğini 
müşahede eyliycrek aksi bir politika ta
kibine karar verdi. Her şeyi serbest bı-

rsktı. Halkın ve tacirlerin vatansever
lik duygularına güvenerek hükümet!c 
halk arasında sıkı bir iş birliği ile müş
külatı yenmek yoluna girdi 

Bu vaziyetin de bugün acı acı şika
yetlere yol açmasından elem duymakta
)'lZ •• Adedi belki bir kaç yüzü geçrniye
cek bir vurguncu kafilesinin memleket 
i~'«' durumwıu, hatta memleketimizin 
emniyetini kendileri için oyuncak say
ınalarını elemle karı:ılamamak imkan
sızdır. 

Bir çok defa~ar tekrar ettiğimiz gibi 
bunlara karşı sert ve merhametsiz ol
mak lılzımdır. Hükünıete düşen vazife 
vurgunculara karşı seri muhakeme yolu 
ile çok ağır cezalar vermek imkanlarını 
hazırlaması ve bunların iaşe maddeleri 
stokları vücuda getirmelerine mini ola
cak tedbirler alması, bilhassa miUi ban
kaların iaşe maddeleri üzerinde avans 
muamelelerini derhal kapatması ve yeni 
he...aplar açmanıasıdır. 
Halkımıza düşen vazile de dünya mil

!e~er~n çektiği ıstırapları düşünerek 
ıstıhlaki azaltmaları ve bilhassa memle
ketin namuslu tacirlerinin vurguncular
la fiili mücadeleyi kabul etmeleridir. 

Namusluların köşelere sinmeleri ve 
meydanı vurgunculara brramaları tec
viz edilemiyecek bir harekeUir .. Vatan 
borcu yalıın silahı omuza abp orduya 
katılmak değildir. 

Memleket hizmetlerinin muhtelif ııe· 
vileri vardır. Bugünln1 şartlar içinde 
yurdun huzurunu temin edecek .işlerde 
reralınak vatan vazifesinin en büyüğü· 
nü teşkil eder. 

C. R P. Vil.iiyet idare heyetinin irşa· 
datı ile atılan ilk admu büyük sevinçle 
I.arşılıyoruz. Elbette sermayelerini ve 
bilgilerini yu"I"dun iaşe islerini tanziıne 
tahsis eyllyecek bir çok namuslu vatan
daşlarımız vardı.r. Bımlaruı ela harekete 
gelmesi lazımdır. Hari~ten gelecek düş
mana karşı ordumuz en büyük güveni
mizdir. Dahildeki düşmanlara karşı da 
halkınuzın vatanseverlik duyguları ve 
memleketin namuslu çocuklannın vur
gunculara karşı mücadeleyi kabul et
meleri en büyük mesnedimiz olacaktır. 

.!f e~ şeyi ~i!kiimetten beklememeliyiz. 
Hukuınet hızım bir vasıtamızdır.. Onu 
muvaffak .!alacak yine biziz. Milletçe 
hareketlerın en kuvvetli neticeler doğu· 
racağında şiiphe yoldur. 

Şimdi karşımızda sarih ve çok tehli· 
keli bir düşman vardır. Bunlar da nefis
lerini harp zengini olmak hırsına kaptı
ranlardır. Bu düşmana karşı hüküınet 
ve halk tcşekktillerin.in müşterek ve şid
detli bir cephe kurmalarına kati lüzum 
vardır. 

HAKICJ OCAKOOl.U ----·-----
Milli müdafaa tah-
villeri satışı hara
retle devam ediyor 

---*·---
Ankara, 17 (A.A) - Yurdun her ta

rafından alınan haberler satışı devam 
eden milli müdafaa istikrazı tahvilleri
ne halkımızın çok yakın alAkasını bil. 
dirmektedir. Sat~ tavassut eden ban
ka kişeleri önünde sabahtan beri sırası
nı sabırsızlıkla bekleyenlerin isteklerini 
yerine getirmek için ara vermeden çalı
şılıyor. Mütevazi tasarrufunu mendili 
içinde getiren ihtiyar nineden genç ta
lebeye, kürbüz köylüden iş adamına 
kadar her vatandaş milli müdafaaya hiz
met fırsatından ve bunun temin ettiği 
menfaatten aynı dugu ve anlayışla fay
dalanmaktadır. Devletin itibari ve hal
kın vatan bağlılığı bakımından iftihar 
veren hu müşahedelerden milU mahfil
ler bu neticeyi çıkarıyorlar: Bu, Cüm
huriyet hüküm.etinin kurulduğu gün
den beri daima kuvvetlenen bir netice-
dir. Bundan evvelki istikrazlann mu
vaffakıyeti, yeni milli müdafaa istikraz 
tahvillerinin asıl manası gözönünde tu
tulursa, daha büyük bir parlaklıkla te
kerrür edecektir. 

.... il 11111111 it !il 111itltllt1111 1 111111111111111111111111 ı ı ..: 
~ TEŞEKKUR ~ 
: Ailemi senel~•·den beri lBtırabım ;: 
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§ mam ve tedavi ile bizi sevindiren § 
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J8EY L il L CUMA rEHI ASIR 
= 

JAPONLARLA HARP 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

19/ Ağu.<tos/942 tarihli Yeni Asır ga-
artürün sözcüsü demiştir ki: zetesinin 3 ncü sahnesinin dördüncü sü-

Borsa 
OzüM 

Tashih 
IZMiR TICARET SICiL MEMURLUG.UNDAN : 

- DONKO NOSHADAN DEVAM -

SAPfFE J 
. · 

Z AY 1 

1335 tarıhinde İzmir sanatlar okulun
dan aldığım şahadetnameml zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

5:l' Şükrü Ugur 
31 Üzüm Tarım 

37 50 
39 

37 50 
39 

c - tki taraf ta esas kuvvetlerini tunundaki tzmir birinci icra memurlu
Odenstanleydeki harp sahasına sokmuş· ğunun 939/5535 numaralı ilanında şart
tur. Şiddetli muh.trebelcr Port Morez- namenin 23/9/D42 tarihinden itibaren 
biden 50 kilometre kadar uzakta cere- açık bulunduğu sehven yazıldığından 
yan etmektedir. Hava kuvvetleri hare- 23/8.'942 olarak tashih olunur. (2469) 
ketleri desteklemekte ve ikmal yolları!----------------

Madde l l - Şirk.etin kati tetekkülü, şirket sermayesinin tamamına i}tiraki 
taahhüt ve ruhu bedeli devlet bankasına veya muteber bir bankaya tevdi edil
dilcten ve ait olduiu mahkemece şirketin teşekkülü tasdik ile sicili ticarete tes
cil ve ilfım tarhinden hatlar. 

Madde 12 - Şirketin kati teşkkülünden son:ra taahhüt edilmit olan serma
yenin mütebaki ta.kaitleri meclisi idarece tayin olunacak. zamanlarda ve şera ... 
iti mukaırereye tevfikan mukasaıtan veya defatan tahsil olunur. işbu talepler 
resmi gazete ve şirket merkezinin ve ~uhelerinin bulunduğu tehir gazetelerin
de lô.akal onheıı gün evvel ilin edilmek ıartile icra olunur. 

!>.mir sanatlar mektebi 1335 mezun
larından 1315 doğumlu İsmail Hak-
kı 5463 (2457) 31 Hasan Serter 

• B. S. Alazraki 
:W Kaptan İ. Saylon 

ur Yekfuı 
211648 Eski yekfuı 
29!1H Umum! yekün 
~- 7 

8 
9 N.. 

N. 

''" 
10 
11 

L.AHİRE 
O Ton Bakla 

l!I ton Kumdarı 
51 çuval Börülce 
2 Ton.,Balmumu 

36 50 
31 
40 

.36 50 
31 
40 

36 
38 
41 
45 
49 

31 50 
40 
35 

:ıs? 50 

, .......... ...<,.-.....<.,""""~ 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKUNEŞRIYAT ~ 
_.K.......,c;,.~ 

üzerinde şiddetli hücumlarda bulun
maktadır.> 

SALOMONDA 
Vaşington, 11 (A.A) - Amerika balı· 

riye nazırlığı tarafından c;arı;amba ak· 
şamı çıkarılan ıesmJ tebliğ : Cenup Pa
sifikte Guadel Kanal muh.ırebesinirı 
~ddeti azalmıştır. Deniz silfıhendazları
mtz mevzilerini muhafaza etmişlerdir. 
15 eylülde keşif uçaklarının büyük fa. 
aliyeti görülmüştür 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
İki uçan kalemiz Sanla İzabe! adası

nın şimal batı sahılinde ve Kana koyun
da düşman tesislerine hücum etmişler
dir. Yangınlar Qktığı görülmüştür .. 16 
eylülde pike uç!lk.larıınız ve Duglas tab
ı p uçaklarımızla uçan kaleler im iz Şu
• azol cenuhuııda Japon kruvazörlerine 
~e muhriplerine l)ücum etmişlerdir. Bir 
kruvazör torpil isabetiyle, başka bir 
kruvazör de bombalarla hasara uğra-

TASHtH 
17/ Eylül/942 tarihli gazetemizin 3 n

cü sütunundaki İzmir bele~iyesine ait 
(5400) numaralı ilanın üçüncü fıkra
sında Yıldız mahallesi yazılacağı yerde 
sehven Yılmaz mahallesi yazıldığından 
tashih olunur. 

İLAN 
Ma;1:uıacı aranıyor ••• 
İstanbulda, devlet limanları işlelıne· 

sinde çalıştırılmak üzere 40 lira aylıklı 
50 kadar mavunacı alınacaktır. 
Ayrıca yüzde yirmi beş pahalılık zam. 

mı ve İstanhula kadar kendileriyle aile
lerinin yol masrafları verilecektir. 

Mavunacılılt yapab:Jeceklerine dair 
vesikası bulunan isteklilerin derhal dev
let limanları İzmir şubesine müracaat
ları ilan olunur. 

17- 18 5467 (2458) 

Şirketin kati teşekkülünden evvel şirket sermayesine iştirak.ı taahhüt eden
lerin hisselerini başkalarına devir ve ferağ etmeleri memnudur. 

Madde l 3 - Tay' edilen zamanlarda tediye edilmiyen taksitler için bir 
güna ihtara lüzum k.almakzısın 18.zimülila olduğu günden itiba.ren ~irk.et lehine 
olarak yüzde dokuz faiz yürütülecektir. Ayni zamanda hiue senetlerinin talep 
olunan taksitlerini teaviyede teehhür eden hiasedarlıu: gazetelerde bir ay fa.sı
la ile münteıir iki ililnname ile ve aon ili.n tarihinden itibaren bir ay zarfında 
ifayı deyne davet olunurlar. Bu müddet zarfında dahi talep olunan ıakaitleri 
tesviye etmiyen bi91edarlar ifayı deyinden imtia. etmiş ad olunarak hisıeleri 
• Şirket e•hıunı honad& mukayyet ise - hor ... komaerliği vıısıtasile ve deiilse 
müzayede tariki.le ve noterlik marifetile satılır ve eski senetler iptal edilerek 
yerine ayni numaraları havi senetler verilir ve iptal edilen hiase senetlerinin 
numaralan gazetelerle ili.n edilir. 

Satılan hisse senetlerinin sa.hşından tahsil olunan bedel mez~Ur senedin be
deli muharrer ve muayyene.sinden dun ile aradaki faTk senedin ilk sahibinden 
alınır ve fazla ise ful.ası kendisine iade olunur. 

Madde 1 4 - Bedeli tamamen tesviye edilmcıniı olan hisse snetlerinin aha
re devir ve furubtu halinde l.ıunili evvel ve ahar ile arada senedi taaarruf et
mit kimsele.r mezlı:ii.r oenedin hakiyei bedelinden dolayı girkete kar111 ı:ııüteoel
ailen mesuldürler. Bu mesuliyet her fariğ hakkında ferağın ıirket defterine 
kaydından itibaren üç aene sonra aa.k.it olur. 

lZMlR 3 üNCU SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Müddei hazinei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından müddeialeyh 
tzmirde Dibekbaşuıda 833 ncü sokak 25 
numarada oturur Süleyman oğlu Baki 
Yetiştiren aleyhine 942/ 291 no. ile açı
lan !smail Sait Tıılaya kefaleten müt,,_ 
vellit 166 lira 37 kuruş alacak dAvası. 
nın duruşması sırasında: 

Müddeialeyhin ikametgfıhının meç· 
huliyetine binaen i!Anen gıyap kararı 
tebliğine ve muhakemenin 22/9/942 
Salı günii saat 10 na bırakılmasına ka
rar verilıniştir. Tayin olunan günde 
mahkemeye gelmediğiniz veya tarafı
nızdan bir vekil göndermediğiniz tak
dirde muhakemenin gıyabınızda cere
yan edeeeği tebliğ makamına kalın ol
mak ve bir nilshası da adliye divanha· 
nesine talik kılınmak suretiyle i!An olu-
nur. 5449 (2459) 

FOÇA ASLlYE HUKUK MAHKE. 
MEStNDEN: 

7.30 Program ve memleket saat aya
rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7.40 
A;a. haberleri 7.55 - 8.30 Müzik .. (pl) 
12..3t Pı-ogra mvc memleket saat ayarı, 
12.33 lıfüz.ik pi. 12.45 Ajans haberleri ... 
13 M • 13.30 Müzik : Peşrev, şarkı ve 
ti«kükr 18.00 Progl'am ve memleket 
>.al ayarı 18.03 Müzik : Fasıl heyeti.. 
16.ff Müzik pi. 19.00 Konuşma (İktisat 
...,.ü..) 19.15 Müı.ik : Saz eserleri 19.30 
M=lrket saat ı.yarı ve ajans haberleri 
19 4) Jıli!Uk : Klasik türk müziği prog
ra..._ 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
pi. 2.1.00 Konw;ma (Evin saati .. ) :U.15 
Tem..'lil 22.00 Müzik : Radyo salon or· 
kestr.ıı<ı 22.30 Memleket saat ayarı, 
aj- haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
YarmJrl program ve kapanış .. 

mıştır. tZMfR SIC!Lt TtCARET MEMUR. 
JAPON KAYIPLARI LUCUNDAN: 

Henüz talep edilmiyen hisoe ıenedatıııın ba.ki,yci bedelini tediye eden his
sedarlar bu kısım iç.in hi.ssei temettua :iftirak iddiasında bulunamıyacakları gi
bi kendilerine haıka bir menfa.at temini dahi utiyemezler. 

Madde l 5 - Kati teşekkülden evvel tediye edilmiş olan rubu bedel için 
verilmiı olan makbuz teıekkülü katiyi müteakip Aza.mi üç ay zarfında nama 
muharrer muvakkat senetler ile mübadele olunacaktır. Bilô.!ıare tahsil olunan 
bedel iı;hu muvakkat senedat üzerine kaydolunur. Kati teııekkülden sonr& ta
ahhüt edilen sermayenin müteha.ki k1.SU1.ının tediyesi üzerine hissedarlara ha
miline muharrer senetler verilecektir . 

Foçanın Bağarası köyünden Abdul
lah kızı A;yşe Yullunun ikametgllhı 
meçhul tbrahim oğlu kocası Hüseyin 
aleyhine açtığı boşanma dlivasının gıya
ben yapılan açıl< duruşması sonunda: 

Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye na- • (Kosta Zafranas ve Gerard Esders 
zu:lığının tebliğiı>de bild!.rildiğine göre, ~ütün ticareti) ticaret unvaniyle İz.mir
Aloitte 14 eylülde Amerika hava kuv- de Atatürk caddesinde 196 numaralı bi
vetleri Japonlaruı iki mayn gemilerini nonın dairei mahsusasında dahilde tü
basara uğratmı:;lardır. tün almak, manipulasyon yapmak ve 
Düsmanın sıfır tipinden dört uçağı ile satmak muamelatı ile ktiaal etmek üze- Hisse senetlerinin koçanlı bir defterden kesilmesi ve üzerlerinde sıra numaw 

-ra.sını şirketin mühürü resmisini ve ıirket namına. vazı imzaya mezun olanla
rının imzasını ve ıirk.etin unvanı ile hiue senetlerinin nevi ve miktarını ve his
se senetlerinin mukayyet kıymetlerini ve tahsil olunan bedellerini ihtiva et
mesi muk.tazidir. idare meclisi lüzum hissettiği takdirde bedelleri tamamen 
tediye edilmiş olan müteaddit hi..deri havi hiac senetleri ihdas edebilir. 

Müddeialeyhin karısını terk ederek ta
gayyüp ettiği ve Mlen nerede olduğu 
malüm bulunmadığı ve 939 senesinden 
beri ikametgahı meçhul kaldığı istim~ 
edilerı şahitlerin şahadetinden anlaşıl
m~ olduğundan K. medeninin 138 nci 
maddesine tevfikan tarafların boşanma
larına ve mezkür K. 142 nci maddesine 
tevfikarı müddeialeyhin blr sene evlen
memesine 25/6/942 gününde karar 
verilmiş olduğtı hukuk usulü M. K. 141, 
144 ve 407 nci maddelerine tevfikan bü
l&.saten yapılan işbu gıyabi hüküm lli-

18 diğ" er uca. gı" .j>;•ürülmü• ve den'zde "' h 
~ ~ re teşekkül eden işbu şirketin ticaret 

bulunan büyük lıir deniz uçağı tahrip unvanı ve şirket mukavelenamesi tica
edilmi.<tir. Düşm= aynca askerler ara- ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
smda 500 ölü n yaralı vermi._rur. 4615 numarasına kayıt ve tescil edildiği 

Biz hiç bir uçak kaybetmedik. ilan olunur. 
Hiıse senetleri temettü hisselerinin tediye 11T&sında kesilecek koponları da 

ihtiva cdecclttir. 

17.JıllR stcn.t TtCAREl' MEMUR
LUGUNDAN: 

ÇİNDE JAPON ÇEKİLMESİ 
Nan.kin, 11 (A.A} - Çindeki Japon 

başkomutanlığının tebliği : Kiyangsi ve 
Çekyang eyaletlerinde Japon kuvvetleri 
1 eylülden beri haşiadıkları geriye çekil
me hareketlerini tamamlamışlardır .. Bu 
harekat cepheyi kısaltmak maksadiyle 
.rapılmt,tır. Ve stratej:k noktalar kıta
larımızca muhaGza edilmiştir. 

tzmlrde Halimağa çarşısında Çakal
oğlu hanında 13 numaralı mağazada da
hili mamulit ve emtea üzerine ticaretle 
iştigal eden (Aşer Pardo ve E. Mela
mel) ')irkelinin 28/8/ 942 tarihinden iti
baren f•shine mütedair mukavelename 1----------------
ticarot kanunu hükümlerine göre sicilin 
4611 numarasına kayıt ve tescil edilcfiği 
ılh ohınur. 

ı - Mukaftlename. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resm1 
T1I Rhrü ve F. Tecik i..mzası 
Feshi şirket mukavelewımesi. 
t:unirde İnönü caddesinde 257 numa

rada mukim Aşer Pardo ve lımirde lnö
ııi1 •eldesinde 365 numarada mukim 
Efrayia Melimet aşağıdaki şerait dai
resinde akdi mukavele etmiştir: 

Madde 1 - İzmir üçüncü onterliğince 
mu..addak 8/7/941 tarih ve 8228 numa
ralı mukavelename mucibince akitler 
arasıııda miiesses merkezi izmirde Ha
limağa çarşısında Çalı:aloğlu hanında 13 
numarah mağazada klin (Aşer Pardo ve 
E. Jıleltmet) unvanlı kollektif şirketi 
~eriklerin nzalariyle 28181942 tarihin
den itibaren fe«hedilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin bilcümle alacak
ları11ı ve vergilerde dahil olduğu halde 
bütün borçlannı mevcudatını, ve işle
rinin devamını akitlerden Aşer Pardo 
devren almıştır. Diğer akit Efrayim Mt
lAmetin şirket sermaye ve mevcudatın. 
da ve işlerinde hiç bir hak ve alakası 
kalmamıştır. 

Mııdde 3 - Şerikler hesap gördükten 
sonra yekdiğerlerinin zimmetlerini katı 
ve uuıumt ibra ile ibra etmişlerıfir. 
!şbn feshi şirket mukavelenamesi al

tına lı:onulan imzaların şahıs ve hüvi
yetlerini tanıdığımız İzmirde lnönü cad
desinde 257 numarada mukim Aşer Par
do ile aynı caddede 365 numarada mu
kim Efrayim Melametin olup bizzat hu
zunnnuzda va. ettiklerini .ahadet ede-
riz. 

Şahitler: İzmirde İnönü 
227 No. lu evde mukim 
hın·"' imzast. 

caddesinde 
Rafael Na-

Sabit İnönü cadde•inde 400 No. Ju 
hanede mukim t~ak Saum imzası. 
Umumi No. 10467 Hususi No. 16117 
!~hu feshi şirket mukavelenamesi al-

tına mahallinde konulan imzaların ~ahıs 
ve hüviyetleri yukarıda isim ve adred
leri yazılı şahitlerin tarif ve şahadetle
rinden anlaşılan Aşer Pardo ve Efrayim 
Mo!Ametin olduğunu tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi Aiiu!!tos ayı
nın virmi sekizinci Cuma ıriinü 28/ 8/942 

0

İ:rnıir üçüncü noteri Süreyya Olcay 
rPSmi mührü ve imzası. 

Umumi No. 11112 Hususi No. 16/17 
İ•hu feshi şirket mukavelenamesl su

retinin daire doııyasında saklı 28181942 
tarih ve (10467) umum! numaralı aslı
na uygun oldııt!unu tasdik ederim. Bin 
dok117 yüz. kırk iki senesi EylO.l ay1nın 
on diirdiincü Pazartesi ııünü 14 / 9 '942 
mu1'obele edildi. 

60 kuru.~luk damga pulu üzerinde lz
mir üçilncü noterliği resmi mUhrü ve 
S ;reyya Olcay imzası 14/F.vlül/942 
tarih 5434 (2445) 

ö<lt>miş 

Sanavi 
Ticart>t ve 
odasından: 

Aşağıda esas mukavelenamesi yazılı 
ödemiş eski Adliye civarı 5 numarada 
ödemiş dokumacıları küçülı: sanat koo
peratifinin ticaret kanunu hükümlerine 
tevfikan sicilin 9TI numarasına kayıt ve 
tc5cil edildiği illi.o olunur. 

Necati Karagözoğlu 
ödemiş tiearet ve sanayi odası resmi 
mührü ve Mustafa Gönen imzası. 
Ödemiş dokumacılan küçük sanat 

kooperalifi slatilsU: 
FASIL -1 

Kuruluş - mevzuu ve gaye - mer
kez - müddet 

Kuruluş: 
Madde 1 - Adları, soyadları ve ad

resleri aşağıda yazılı olup işbu statüyü 
kabul ve imza eden ortaklarla müncİe
recalını sonradan kabul edecek olanlar 
arasında mahdut mesuliyetli bir küçük 
sanat kooperatif şirketi kurulmuştur. 

Mevzuu ve gaye: 
-SONU YARIN -

tZMtR BELEDIYESINDEN: 
- Kültürparkta Lunapark içindeki 

patinaj yeıi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir sene müddetle 
1-..iraya verilecektir. 

Muhammen bedeli 150 lira muvakkat 
teminatı 11 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 25/9 '942 
Cuma l{tinü saat 16 da encümene mü
racaatları. 

10. 14. 18. 23 5.~23 (2395) 

* 1 - Zabıta amir ve memurlarına pal-
to yaptırılmak için nümunesine göre 250 
metre kumaş satın alınması, yazı işleri 
mildürlüjiündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1682 lira 50 kuruş, 
muvalı:kat teminatı 126 lira 20 kuru<tur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
2/10/ 942 Cuma günü saat 16 da encü
mene miiracaatlan. 

18, 22. 26, 30 5490 (2473) 

* 1 - Kanç~me mevkiinde belediyeye 
ait ermeni mezarlığı denilen yerde 109 
ağaç zeytin mahsulü pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin haftanın Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 16 da 
encümene müracaatları. 

18, 21, 23 5491 (2472) 

t LAN 
Ticarethanelerde çalışmış Türkçe 

muhabereyi ve Daktilo bilir tecrübeli 
bir bayan veya bay memura ihtiyaç var
dır. Lisan bilenler tercih edilir. Şükrü 
Saraçoğlu bulvarında 78 numaraya mü-
racaat. 18, 20, 22 (2467) 

T. C. ZiRAAT BANKASINDAN: 
runde her çeşit yapağı 11e yün balunanıarın 

Hazarı d ifıfıatine •• 
Milli korunma kanununun muaddel 1 4 üncü maddesi hükmüne istinaden ve 

386 numaralı koordinasyon kararı mucibince hakiki veya hükmi şahıslar elle
rinde bulunan bilumum yapağı ve yüne el konu1mu~ olduğundan her ne sıfatla 
olursa ol•un elinde hu maldan mevcudu bulunanların 12/9/942 tarihinden 
itibaren 1 O gün içinde bir beyanname ile en yakın şube ve ajanalanmıza ve bu
lunmadığı yerlerde en büyük mülkiye amirlerine bildirmeleri ilan olunur. 

USTA ARAHIYOR-
izmir Sağır, Dilsiz 11e Jıörler müesseses inden : 
Müessesemizin 75 ıer lira ücretli marangoz ve demirci ustalık.lariyle 60 şar 

l' a ücretli fırçacılık ve sepetçilik uatal1klan açıktır. Sanat olrullan mezunların-
ı: aı, '•teklilerin müesseseye müracaatları. 12 IS 18 S36 7 (2 4 17) 

1 - Mukavelename. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 

Eylı'.il ayrnrn on dördüncü Pazartesi gü
nü 14/9/942 

tzmirde birinci belecfiye caddesinde 
72/1 numaralı husust dairede vazife 
gören tzmir ikinci noter vekili ben Feh
mi Tenik işimin başında iken a,;ağıda 
hüviyetleri yazılı iş sahipleri daireme 
gelerek anlataoaklan bir kollektif şirket 
mukavt>lenamesinin koyacaldan şartlar 

Bilumum hisse senetlerinin numuneleri ihraç edilmezden evvel tasdik edil
mek üzere ticaret vekaletine tevdi edilir. 

Madde l 6 - Hiue senetleri firket naza:ıında gayri kabili tecezzidir. Şir
ket her hisse için bir salı.ip tanır. Hisse senetlerinin müte&ddit sahipleri bulun
duğu takdirde şirkete kuşı olan haklarını ancak müıterclr. bir mümessil vaaı
tasile istimal edebilirler. Bu mümessil 9irket nazannda mezkU.r hisselerin sahi
bi addolunırr . 

Bir hissenin hakkı intifaına salı.ip ola.nlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı 
ayn eıhaa olduğu takdirde hunlar da fi.rkete k&qı olan haklarını kezalik müıı
terek bir mürnesoil vaaıtıuile istimal edeceklerdir. Aralannda itilaf edemedik
leri takdirde gerek yapılacak tebliğat ve gerek umumi içtimala.ra hazır bulu
narak nereye iıttirak. için şirk.et yalnız intifa sahibini ve bunlar müteaddit jse 

ile tarafımdan resen yazılmasını istedi- _ SONU y ARIN _ 
!er lı:endilerinin kanuni ehliyetleri haiz l----------------------------------

tayin edecekleri mümessili tanır. 

olduk.larmı ~rdüm. •••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••• •• ••• •••• ••••••••••• ••••• •• .. 
&aJıjtler: tzmirde Atatürk caddesinde : D D y JJ E 

19Z numarada tütiin ticaretivle me.,.ul i evlet effllT 0 arından i 
Saffet o~lu Ulvi Enson ve lkiceşmelik =•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t•• 
Dolaplıkuyu 742 nci sokakta 61 numa- Muhammen bedeli l 9680 ( on dolı:uz bin altı yüz seksen ) lira olan muhte-
rada Sıtkı Karataş. lif ebatta 20500 (yirmi hin heıı yüz) Kg. kuqun horu (2 birinci teıırin 1942) 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup cuma günü saat ( l S,30) on be~ buçukta Haydarpa.pda gar binası dahilindeki i' sahiplerini tanıdıklarını ve şahadete komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

mani halleri olmadı~ını .söyleyen ve ka- Bu İ§e airmek İ•tiyenlerin 1476 ( bin dört yüz yetaıİJ altı) liralık muvallit 
nuni evsafı haiz olduklan görülen !!lahit- teminat. kanunun tayin ettiği veailcalarla tc.ltliflerini muhtevi za.rflannı ayni gün 
lerin tarifJPriyle şahıs ve hüviyetlerini saat 14.30) on dön otuza le.adar komisyon reisliğine vermeleri li.zımdır. 
tesbit ettiğim. Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Is sahioleri: İzmirde Atatürk cadde- IS 18 21 24 5399 (2430) 

sinde 196 numarada Kosta Zafranas ve Odemiş ve Soma trenlt-rine yapılan 
!zmirde Alsancakta !pek sokai!ında 1 

numarada Gerard Thomas James Esders faAd ı' laAt h k k ..J 
su sıırrlle arzularını bana takrir ettiler. a l Dııa 

Madde 1 - Taraflar asağıdaki şartlar DEVLET DEMtR YOLLARI 8 NCI IŞl.El"ME MODORLO(;ONDEN : 
dairPsinde bir kollekti{ sirkeli leskil 20/9/942 pazar gününden itibaren ödemit. Alsancak - ödemit arasınd& 
ederler. · ifliyen 1304/1305 numaralı katarlar daimi olarak matörlü trenle temin edile-

Madde 2 - Sirketin merkezi ticareti. cektir. 
!zrnirde Atatürk caddesinde 196 numa· 1304 katarın ödemiş şehirden kalkııı 6,30 Alsancağa Vllrt'1 9,53 ve l 30S 
ralı binanın da;rei mahsusasındadır. katarın AI.ancaktan kalk.ışı 18, 15 ödeemiş ıehire vt.np 21,45 dir. 

Madd e 3 - Şirketin mevzuu: Dahilde İzmir • Soma • lzmir arasında ifliyen 12 11 - 1212 katarlar da daimi olarak 
tütün almak, manipulasyon yapmak ve motörlü trenle temin edilecektir. Kalkıı ve vanı ıaatlcrinde ıimdi.li.k bir deği
satmak ınuame13.tı ticariyesinden iba .. tiklik olmayıp ikinci bir jş0 ara kadar hali hazırdaki etinererle scyrisefer edecek-
r,.ttir. !erdir. 

nen tebliğ olunur. 5'62 (2460) 

tZMtR 2 NCI tCRA MEMURLU
C;UNDAN: 

Makhuleye ipotekll Görece köyünden 
ölü Seyit kızı Şerife mirasçılarının İz
mir Görece köy clvannda KAnunuevvel 
933 tarihli sicilin cilt 251,11 numarasın· 
da kayıtlı alh dönüm ve içinde muhte
lif cins zeytin, armut, badem olarak elli 
ağaçlı ve tamamı ~000 lira kıymetli ha· 
ğın açılı: arttırmı suretiyle satılmasına 
karar verilıniştir. 

Birinci arttırması 12/10/942 Pazarte
si günü saat 16 da yapılacaktır. Bu art
tırmada muhammen kıymetin yilzda 
75 şini bulmadığı takdirde ikinci arttır
maya bırakılacak ikinci arttırmada ver
gi l>oT-çl.arını aşmak şartiyle 22/10/942 
tarihinde en çok arttırana ihalesi yapı· 
lacaktır. Aynı saatte bu gayri menkul
de her hangi bir hak iddia edenin evralı:J 
müsbitesiyle birlikte ilAn tarihinden iti. 
haren 15 gün çinde dairemize müracaat
tan Lhımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicilince sabit olmadıkça paylaşmadan 
hariç bırakılır. 
Şartname 1/10/942 den itibaren her

kesin görebilmesi için daittmizde açıl<
tır. Arttırmaya iştirak edenlerden mu
hammen kıymetin yüzde 7 buçuğu nis. 
betinde pey akçası veya millt bir ban
kanın teminat mektubu aranır. Arttır
ma peşin para iledir. 

Deiıaliye resmi müşteriye aittir. Ta
liplerle fazla izahat almak isteyenlerin 
dairemizin 942/544 numaralı dosyasına 
müracaatlan i!An olunur. 5445 (2453) 

Madde 4 - Şirk•lin unvanı: (Kosta Sayın halka i!An olunur. S47S (2470) UŞAK ASLtYE HUKUK MAHKE-
Zafror>os ve Gernrd Esders tütün tica-1----------------.----------------- MESt T!CARET DAtRESINDEN: 
reti) dir. MEMUR A RANIYOR Karar. Uşak Karahallı nahi.resl mer-

M0ilıl0 5 - Sirkrt;n sermayesi: 10.000 kezinde milteşekkil (mahdut mesuliyet-
on bin Türk lirasından ibaret olup ta- İzmir Sağır~ Dilsiz Pe Körler m üessesesi li Karahallı küçük sanat dokumacılar 
mamen süreki\dan Kosto Zafranas tara- MüdüPlüğünden : kooperatifi) meclisi idare reisi namına 
fındon ,;az edilecektir. Dii!er şerik Ge· Milessesemirin 20 lira asil maaılı mubayaa memuru ve mutemetliği ile l S li- muhasebeci Nuri Cakcak tarafından 
rard Thomas Esdersin sermayesi ise til- ra asU maaılı anbar ve depo memurlukları açı.lı:br. Memurin kanunun 4 ncü mahkemeye müracaatla: 
tün i•lerindcki malümat ve vukufundan maddesine uygun ıartlı isteklilerin imtihanla seçilmek üzere 2 J / 9 /942 tarihine Uşak Karahallı nahiyesi merkezinde 
ihnrettir. kadar müesaeııeıeye müraca&tlan. 9 t 3 18 S286 (2382) kurmak istedikleri (mahdut mesuliyetll 

Mndde 6 - Sirketin Hu: ve zararı: Karahallı küçük sa.nal dokumacılar koo-
Ortaklar arasında yarı yarıya taksim ı·zmir Defterdarıı.ıw...dan •• peraüfine) ait esas mukavelenamesi ic-
olunacaktır. :f .. • ra vekilleri heyetinin 4/8/942 tarih ve 

Medde 7 _ tmzayı şirket: Şirketi il- Hüseyin oğlu Mehmedin Karşıyaka ıuhesine borçlanma bedelinden mevcut 2 18505 No. lu kararnamesiyle yüksek 
zam edecek ukut, muamol~t ve teahhü· 224 lir& borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karııyaka Bahari- tasdika iktiran etmiş bulundui{tından 
d~t seriklerin unvanı sirket alhnda vaz ye mahallesinin Tasfir sokağında k.8.in 178 ada 16 parsel sayıda mukayyet t 3 ticaret kanununun 482 nci maddesi de
cd.,,;,kleri münferit şahsi imzalarını ta· eski 13 yeni kapı numaralı ve 1 120 lir& kıymeti mukayyedeli maa bahçe bir Ialeüyle 300 ncü madde matufu olan 299 
<ıvacaktır. bap hanenin kail ihaleai için müzayedesi l O gün daha temdit edilmiıtir. ncu maddesine tevfikan muktazi tasdik 
• ·Madde 8 _ Sirkclin müddeti: Beşse- Taliplerin kati ihale günü olan 22/9 / 942 t&rihinde saat l 6 d& vilayet idare ve tescilinin yapılınasını istemesiyle bu 
neden ibaret oluo 15/9/ 942 tarihinden heyetine müracaatlan ilin olunur. 13 18 5364 (2424) hususta duruşmasız yapılan tetkikat so
ha.layıp 1519/947 tarihinde hitam bula--------------------------------- nunda: 
cLlctır. İzmif' DeftePdarlığmdan : Ticaret kanununun 482 nci maddesi 

Madde 9 -Sirketin isi daha büyük bir Hasan oğlu Müslim, A>:ize, Müslim oğlu Y&pr, ZeyneL CelA.lettin oğlu Rif&t dPlll.letiyle 300 ncü madde matufu olan 
•erınaveyi ihtivaç hissettiği ve şerikler· ve Mehmet kın Havvanın yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 640 lira 299 ncu madesi mucibince (mahdut 
den Kasta Zafranas muvafık ~ördUiıü borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmiı olan Umur Bey mahallesinin mesuliyetli Usak Karahallı nahiyesi kü
takıFrde mumaileyh sermayeyi tezyit 152S nci avcı sokağında kam 1402 ada 8 parsel sayıda mukayyet 4 kapı nu: çük sanat dokumacılar kooperatifinin) 
ed<>bilir. maralı ve 800 lira kıymeti mukayyedeli evlerinin kati ihalesi için müzayedesı tasdik ve tesciline ve keyfiyetin ,Ankara, 

M>dde 10 - T°'ıflar arasında zuhur 1 O gün daha temdit edilmittir. İstanbul ve İzmirde çıka.n gazetelerle 
edecek bilümum ihtilM!ar Mkem sure- Taliplerin kati ihale günü olan 22/9 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare ilanına ve 540 kuruş ilam harcının şir
tivle hal ve feshedilmesi şürekAca şim- hey~tine müracaatla.rı ilin olunur. 13 18 S366 (2423) ketten alınmasına temyizi kabil olmak 
dir!Pn tekarrür etmiştir. !----------------------------------(üzere 1019/942 tarihinde 343/400 No. 
Yazılan bu mukavelenameyi şahitler MaJtLA-f U - ile karar verildiği i!An olunur. 

vanıni11 kendilerine okudum ve anlat- ' HN'ff yeı anı... 5433 
tım. Miinderecatının isteklerine ve be- Milli K orunma C. Müddeluınıaniliğinden : 

(2454) 

vanlarına aynen uygun olduğunu ve Perakende satılan mallara etiket vazetmemek ıuretile milli korunma kanu-
haska bir diyecekleri olmadığını bildir- nunun hükümlerine muhalif hareketten ıuçlu lzmirde Karşıyaka Dilaver sokak 
mesi Uzerine resen tanzim etti~m bu 12 numarada oturur ve lnkil8p ıok.a.ğında 8 7 numarada kundura m&J?nacısı ls
vesikavı tasdikan hepimiz imza ettik ve mail oğlu Hamdi A~an ile birinci Ariziye Gülzar •okak S5 numarada oturur 
mühi;r\edik. Bin dokuz vüz kırk iki se· ve lnkilap sokak 89 numarada çivi sabcm Mustafa oğlu ~et. Çınarcı hak.
nesi Fvlill avımn on dBrdüncii Uazar- larında yapılan duruşmada : Suçları sabit görüldüğünden millı K. K. 31/7 
lesi F'iinü 14/9/942 S3 / B. ve 63 ncü maddelerine tevfikan yirmi beııer lir& ağır pa.ra cezalarile 

T. C. lzmir ikinci noter vekili Fehmi mahkumiyetlerine ve itin ilanına dair verilen 4/9/942 gün ve 333/330 ... yılı 
Tenik N'Srn! mührü ve imzası. hükmün katileııtiği i!An olunur. S487 (2474) 

Akitler: İmzalan. 

TASHtH 
1619/942 tarih ve 11321 sayılı nüsha

mızda neşr ve ilan edilen Türk parası 
kıymetini koruma hakkndaki kararna
menin vilayet makamından serlevhasiy
le ilan edildiği ve kararname numarası
nın 2/18669 olduğu halde yanlışlıkla 
ilanda zikredilmediği görüldüğünden 
keyfiyet tavzih ve tashih olunur. 

Sabitlerin: Im•~lan. ~:.-r.r-:;,_; ::r-=ı:r....-.n-.r-< İSTANBUL NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ıc ::ı::ı = =::: ccc::ı =ı=c =:: = c = c 

Umumi No. 7522 Husus! No. 6185 I ş I K L e s E s • !sbu mukavelename suretinin daire- ANA _ İLK ı ı KIZ ve ERKEK 
miz. dosyasında saklı aslına uygun oldu- ORTA • LİSE YATILI· YATISIZ 
i'unu ta•dik ederim. Bin dokuz yüz kırk . " • • . 
ikl senesi EvlOl "vının on dördüncü Pa- KURULUŞ TABİHl : 1885 • Tiirkiyenin En Eski Hususı Lısesıdır. 
zartesi günü 14/ 9/ 942 ·di G .. ·d h. talim h t• ı,._.. 

60 k 1 k 1 .. · d t § Emsali arasında en ehverı ve şahsi menfaat belı:lemiyen bir ilim müessesesı ı.. uzı e ır eye ıne ma ..... ,u:. 
. ~ık':'ş ~ atm

2
1.•_ •. pu u ~zenühnrü~ z ... önümüzdeki ders yılında lisan tedrisatına bilhassa ehemmiyet verilecek ders saatleri dışında hususi lisan kurslan 

mır ı ıncı no er rgı resnı. m ve " ·· ri1 1ct· T 1 f 80879 1118-0 5 (0 310) F . Tenik im"8sı, 14/Evlül/942 tarih ~açılacak, müziğe istidadı ola.n çocuklann hu husustaki gelişlın.ine de onem ve ece ır e e on · - c. c. 

5470 (2461) 

• 



SAHiFE 4 YE'NI AJ'fR JSF. Y L U L CUMA J0ıf2 

BiZi COROŞLER ___ .* __ _ Harp vaziyetine asker gözüyle bakış B Z • INGIL TERE 
--~*·---

''Stalingrad,, ın tarr_amı Türkiye ''Is- Gazetecile- . A 

t.kl" J d · • ''R Katıl kadın mahkum oldu kolay kolay alınamı- ı a ,, e- rıırız oy- • 
yacağı anlaşılıyor mektir... ter,, i S?ezdi Kıracı katili IV:elahat 10 

hapis yatacak 
KAFKAS HAREKATı RCIR · MISIRDA TAARRUZ YAKIN GB 

Radyo gazetesine göre Stalingradda 1 ra arzediyor; Sovyetlerin şiddetli muka
Almanlar yeniden bazı ilerlemeler kay- vemetine rağmen Almanlar biraz ilerle
detmişlerdir. Şimal batı istikametinden yebilmişlerdir. Bu cihet Sovyetlercc de 
doğrudan doğruya §ehre yöneltilmiş ol- gizlenmemektedir. Fak at kar§t Sovyet 
mak üzere yeni ve mühim bir Alınan hücumları bu bölgede de eksile olma
hareketi başlamıştır. Bu hareketin bü- mıştır. 
yük ölçüde tehükeli bir hareket olduğu- RUS TAARRUZLARI 
na işaret ediliyor. Alman1ann .oehir için- Sovyetler Voronej, Rijev ve Ladoga-
dek.i Sovyet mukavemetini kırmak için da taarruzlanna devam etmektedirler. 
beşer yüz tayyarelerdn mürekkep grup- Fakat bir fayda elde edildiğine dair hiç 
larla gece ve gündüz tahribatta bulun- bir haber yoktur. 
duğu da bildiriliyor. Alman kaynakları MISIRDA DURUM 
artık şehrin teslim olmak üzere olduğu- Mısırdaki harekitta durgunluk de-
nu söylüyorlar; fakat büyük bir şiddetle vam ediyor. Yalnız son günlerde mih
lcarşı koyan Sovyet1erin kolay kolay ver hava faaliyeti artmıştır. 
şehri terketıniyecekleri de anlaşılmıştır. Bu faaliyet Almanların yakında bir 

KAFKAST A harekete geçeceklerine delil olabilir. 
Kafkaslarda Novorosi~kte Alınanla. Rommelin hava ve diğer harp takviye

rın ileri hareketi durmuş gibidir. Mu- leri aldığı muhakkaktır. Fakat lngilizle
barebelt!-r Novorosiskten dışanya bir rin de daha evvel davranmaları müm
türlü çıkanlamamııtır. Yalnız Mozdok kündür. Çünkü onlar da mühim takvi
bölgesinde durum biraz değişik manza- yeler alınışlardır. 

KOORDiNASYON KARARı ___ .* __ _ 
Hükümet hisse-
sini vermeden 
de hububat sat-
mak mümkün 

ALMAN • SO JYET HAR ... I ___ * __ _ 
Sovyetler mer
kezde tahkim 
edilmiş bir ye

aldılar • 
rı 

~*~ *---
F alıat bu hububatın alı· Rııs filosu bir Fin lima-
c:ısı anc:aJı belediyeler nına Jaüc:um etti, 

olabilir ;yangınlar çılıardı 
Ankara, 17 (R. G.) - Yarın (Bugün) 

Resmi gazetede çıkacak bir koordinas
yon kararı yetiştirilen hububatın yüz
de yirmi beşini hükümete bedeli muka
bilinde borçlandıran 15 temmuz tar:Jıli 
kararın ikinci maddesinin bazı hüküm
lerini değiştirmektedir. 

15 temmuz tarihli karar mucibince 
borçlandırılan yüzde yirmi beşi vermi
yen müstahsilin malını satması, başka
sına devri yasaktır. İşte yeni karar bu 
hususta bir istisna kabul etmektedir. 

Bu suretle henüz borçlarını vermem:ş 
müstahsiller bütün belediyelere serbest 
fiyatla hububat satabileceklerdir. 

Belediyeler mubayaat yapacakları ye
rin en büyük mUlkiye memurunun mu
vafakatiyle ekmeklik buğdaylan serbest 
fiyatlarla satın .~labilecekler ve mali du
rumları müsait olmıyan belediyeler de 
ıstikraz suretiyle muhtaç oldukları pa
rayı temin edebileceklerdir. ___ ...,_·---~-

ÇORÇIL iN MESAJI .. 
"Dewokrasile
rin son zafere . ... . 
erışece~ mu-
hakkaktır" 

-*-Londra, 17 (A.A) - İngiliz Başvekili 
B. Vinston Çörçil Çin milli şefi Mareşal 
Çan _ Kay - Şeke bir telgrafında hüla
saten şunları bildirmiştir: 

Büyük Britanya ve Almanya arasında 
harbin üçüncü yıldönümü münasebetiy
le gönderdiğiniz mı.?Saja minnettarım. 
Bu mesaj beş yılriır japon taarruzuna 
mukavemet eden cesur bir milletin şe
finden geldiği için bilhassa kıymettar
dır. Uğrunda mücadele ettiğiniz dava
nın zafere erişeceği muhakkaktır. O gü
nün sabahında İngiliz milleti Çin mille
tini zaferin müşterek banisi olarak se
lamlamakla mkftehir olacaktır. 

----tt ...... ~~--
8. F.LOFUN BEYANlTI 

---*·---
Sofva hiikümeti 
büyük ul~aris
tanı varatma-

.., 
~a ça ış1yor 

-*-Sofya, 17 (A.A) - Başvekil B. Filof 
dün öğ;edcn sonra büyük rütbeli su
baylar, nazırlar, yüksek memurlar 
önünde Bulgaristanın iç ve dış siyase
tini anlatmış, demiştir ki: 

c - Hükümetin başlıca vazifesi yeni 
nizam esasları içinde büyük Bulgaris
tanı yaratmaktır. Bu, Mihver devletle
riyle sıkı ve samimi bir işbirliği ile ba
şarılabilecektir. 
Avrupayı Anglo - Saksonların vesa

yetinden kurtarmak için bu harp ilan 
edilmiştir. Anglo _ Saksonlar küçlik 
milletlerin hürriyet ve istiklalleri için 

Londra, 17 (A.A) - Leningrad rad
yosunun verdiği bir habere göre bir Rus 
den:Z birliği adı verilmıyen bir Finlan
<Lya limanına hücum etmiş ve limanda 
bir çok yangınlar çıkarmıştır. 

* STALİNGRADDA 
Londra radyosundan : Sovyet tebliği, 

Stalingradın batısındaki savaşlardan hiç 
bahsetmiyor. Şehrin cenup batısında 
Ruslar Almanların tank ve piyade hü
cumlarını püskürtmüşıerdir. Bir çok 
tank tahrip edilnıiş ve bir çok Alman 
subay ve eri öldürülmüştür. 

KAFKASTA VE MERKEZDE 
Kafkaslarda Mozdok mıntakasında 

Ruslar birkaç tank ve birçok ganimet 
aimışlardır. Merkez cephesinde Alman
lar tahkim edilmiş mevzilerden atılmış
lardır. 900 Alman subay ve eri öldürül
müştür. 

-----~tt ...... ---
S ULH NE ZAMAN? ... ___ * __ _ 

Dr. Göbels hu-
nun cevabını 
araştırıyor, fa
kat • 

vermıyor 

-*-Ankara, 17 (R G.) - Almanyanın 
Propaganda nazın B. Göbels son neşret
tiği bir makalede •Harbin ne zaman bi
teceği• hakkındaki umumi suale cevap 
vererek diyor ki : 

•Harbin ne kadar zaman daha süre
ceği suaEnln har bin dördüncü yılında 
birinci yıldakine göre daha fazla sorul
duğunu görüyoruz. Dört yıl içinde harp
te ve insanlarda değişmeler görülmüş
tür. Harp şimdi daha realist bir şekilde 
görülüyor. Biz h::.rbe real!st görüşle baş
ladık.. Harbin ne kadar daha süreceği 
suali hemen hemen soranların arzulari
le ilgilidir. İngilizler, oBütün muhare
beler kaybedilir, fakat son muharebe 
bizim tarafımızdan lrnzanılacaktır• di
yorlar. Bu, apdalca bir dii$üncedir. 

Çünkü Almanya 1918 deki hatayı bir 
daha tekrarlamıyacaktır. 

Ne kendimizi ve ne de diinyayı ha
yallere kaotırmağa hacet yoktur. Biz is
tedi!ıimizi b'liyoruz, bildiğimizi de isti-
yoruz .. • 

Göbelsin makalesi hülfısaten budur .. 
Fakat dünyanın her tarafında sorulan 
bu mühim suale aranon cevabı Göbels 
makalesinde bulmu< değildir . 

Mac:aristanda elli 
11urqunc1ı tutuldu 
Budapeşte, 17 (A.A) - Elliden fazla 

kara borsa suçlusu bu sabah tevkif edil
miştir. Bunlar, Beşte ve civarında yapı. 
lan baskın netice•inde tevkif edilmiş
lerdir. 

harp ettiklerini söylüyorlar. Biz küçük 
nıilletlerin hakları ile ne kast edildiğini 
novinyi muahedes'yle iyi anlamış bulu
nuyoruz. Eğer bu haktan hala bir ümit 
besleyenler aramızda varsa, onlara Mös
yö Çörçil ile Edenin beyanatlarır.ı ha
tırlamalarını tavsıye ederim .. • 

~*~ ~*~ sene Esfd İngiliz sefiri Türlıi· Londrada 11erilen ziya• 
yenin mi1li 1afA1ıimiyet 11e f et 11e resmi Jıabuııer 

istiJılCiline asla halel TürJı • İngiliz dostluğu Gülizarı nasıl öldürdüğ ünii malalıemede anlattı 
getirmiyeceğini etrafında yeni teza· 

söyliyor.. Jaürlerle geçti .. 
Ankara, 17 (R G.) - İngilterenin es- Londra, 17 (A.A) - Türk misafir 

~ki Ankara büyük elçısi Sır Persi Lo- gazetecileri dün Herbert Morrison tara
ren, Sunday Taymis gazetesinde çıkan 1 fından verilen ziyafetten sonra, yabancı 
bir yazısında d:yor ki: gazeteciler birliğı tarafından tertip olu

• Yeni Türkiyeyi vasıflandıran esaslı nan bir kabul resmine iştirak etııı:şler
nokta bütünlük ve idraktir. Milli vasıf- dir. 
!arda, milli kaynaklarda ve milliyette Bu toplantıda misafir İsveç gazeteci
bütünlük .. Türkler bütün bunları anu- !eri, bir çok dipı~matlar ve Türkiye bü
dane bir surette müdafaa edeceklerdir. yük elçisi de hazır bulunmuştur. 

Türkler mütecanis ulmıyan Osmanlı Yunan, Yugoslav, Leh, Fransız, Çek 
imparatorluğunu aramıyorlar, Türkiye- gazetecileri Türk gazetecileriyle uzun 
n'n Türk dehasına göre geliştirilmesi uzadıya görüşmüşlerdir. Yabancı gaze
için büyük bir azim vardır. Türkler, ha- teciler birliği reisi misafirlere hoş gel
life ve sultanların idaresinde hür olnu- diniz demiştir. 
yan bütün milletlerin hür ve müstakil ı Buna cevap veren İsveç gazeteciler 
varlıklarını ve bunlarla samimi münase- heyet: reis~ ~nııilizce kısa b~ nutuk irat 
bet kurmağı arzu ediyorlar. ederek !ngilız ıaşe nazın mister Da!ton 

Türkiye siyasi varlığını kurmak ve . kadar sevilen bir iaşe nazırı bulmak im
kurtarmak iç'.n yaptığı gibi iktisadi sa-ı kansız olduğunu söylemiştir. 
hada gelişme için çalışıyor. Bu hususta Türk Basın heyeti reisi Hüseyin Cahil 
imkanlar büyüktür. Aşağı yukarı yirmi Yalçın da Fransızca kısa bir nutukla 
milyon Türkün 1'tediği gelişmeyi temin gazetecilere düşrn birçok müşkül işleri 
ıç'n Türkiye sulha muhtaçtır.. Fakat ince nüktelerle ızah etmiştir. 
milli hakimiyet ve istiklaline halel geti- ROYTER AJANSINDA 

Ankara, 1 7 ( Tele fonla ) - Taba
rin barda çalıfa.n kiracısı Gülizan taban
ca ile öldüren Bozkurd mahallesinde 
terzi Melahatın muhakemesi ağır ceza 
mahkemesinde bugün öğleden evvel ve 
sonra iki celsede yapılmıı, Meli.hat on 
sene ağır hapse mahkG.m edilmiıtir. 

Geçen duruşmada yerlere eğilerek sı
ralann altına bak.an ve c euraya kaçtı, 
buraya saklandı > gibi saçma sapan söz
lerle delilik tezhürlerinde bulunan katil 
Melahat tabibi adliye gönderilmiı, yap
tıklarının yapmacık olduğu hakkındaki 
rapora rağmen temaruzda devam ede
rek c kahveler ne zaman gelecek) > 
kabilinden lakırdılaTla muhakemenin 
devamına imk8.n bırakmamıştL. Bunun 
üzerine kendiai heyeti lıhhiyeyc aevko
lunmu,ıu. Sıhhi heyetçe verilen rapor
da Melô.hatin halinin temaruz olduğunu 
teyit etmiı, kaoden kendisinin çahulı: he
yecanlanan bir haleti nıhiyeye malik ol
duğunu göstermiştir. Bu rapor okunduk
tan sonra Melihat bugünkü duru§ma
larda bir hayli ağlayıp aızlapmakla be
raber cinayeti nasıl yapbğını anlatan iti-

ıecek bir sulha asla razı olmıyacaktır. Londra, 17 (A.A) - Türk gazeteciler Jst b ld ff>C • 
Kemalist Türkiye, milli müdafaaya heyeti Plyşt Sirıtte Royter ajansını zi- an U a 1 bir 

hazırlanmakla beraber bütün komşula- yaret etmişlerdir.. Burada şereflerine 
riyle barışı esas tutan bir siyaseti de veden öğle yemeğinde Royter ajansının 
azimle takip etmiştir. Rusları dost ya- umum müdürü •Hoş geldiniza nutkun
pan ve asırlık ihtilaflara son veren su!- da Türk gazetecilerini takdir etmiş ve 
tanlar değil, yeni Türkiyedir. Royterin 9 yıl sonra tam yüzüncü yıl

Atatürk hakkında yalnız şunu söyli- dönümünü kutlıyacağını, arada bir çok 
yecel'"im .. O. sevk ve :rade varo.tan Rad- ~eylerin değişmiş olmasına rağmen şu 
yumdan bir insandır. o nehayattan, ne iki şeyin h'ç değişmediğini söylemiştir: 
de ölümden korkmamıştır. Harbi bilir, 1 - Sürat, 
fakat kan dökmeğe taraftar değildi .. , 2 - Doğruluk.. 

----·- Müdür, Türk gazetecilerinin Anadolu 
Avustraıyanın bı!ttün ajansı vasıl.asiyle Royter ajansını çok 

ff ' • iyi tanıdıklarını ve daima objektif ha-
ll!~>I"" "' .. ~ 28 lrn... berler verdiğini de söylemiş, kadeh:ni 

K~mbera, 17 (A.A) - Avustralya Milli Şef İ.nönünün sıhhat ve saadeti ve 
h~r?.ıye nazın Avustral~a ordusunun Türkiyenin refahı şerefine kaldırmıştır. 
butun kayıplarının 28 bın kusur oldu- B. HÜSEYİN CAHİDİN CEVABI 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Kumkapı
da feci bir kamyon kazası olmuştur. 
Selimin idaresindeki çöp kamyonu Azak 
sineması önünde firenleri bozulduğun
dan süratle Kumkapıya doğru inmeğe 
başlamış, bir ağacı çiğneyerek geçmiş, 
Kumkapı meydanındaki çeşmeye çarp-

Makineye 
,,. erilirken 

STALINGAADDA HARP 
S'IJOETLE DEV~M ED YO~ ğunu bildi;ın,iştir. Bu yekun içinde esir- Türk gazeteciler heyetinin reisi Hü-

ler de dahildir. seyin Cah!t Yalçın, Royter ajansını ilk Moskova, 17 (A.A) - Royter Ajansı-
. ??'.~zır, japonya~.aki !.sirlı;:in isimleri- defa olarak ziyaret etmiş olmakla bera- nın hususi muhabiri bildiriyor: 

nı ogr~nmek h~n1;1z mumkun olmad!ğı- ber Türk gazetecilerinin kendilerini bu- Mitralyözlerle mücehhez Alınan ııs-
nı da illlve etmıştır. rad~ hiç yabancı bulmadıklarına işaret- kerleri Stalingrad şehrinin şimal doğu 

---0--- ten sonra ajansın sürat ve doğru haber kenarlarına Volga nehri boyunca beş 
BAY VİLKİ ülküsüne şahadet edebileceğini söyle- kilometre kadar uzanan evlere yerleş-
KUİBİ EFE VARDI miş ve kadeh'nl İngiltere kralının sıh- mlş bulunuyorlar, bir taraftım sokak 

1 t . B" ük B d muharebeleri olurken şehir dışında da 
Kuibış' ef, 17 (A.A) _Mister Vandel uı ıne ve uy ritanyanın saa eti 

fin kaldırın tepelerde ve vidilerde şiddeti azalmıyan 
Vilki Kuibişefe vasıl olmn•tur. ~ere e ıştır. k ı ...., kanlı savaş devam ediyor. Uça görü -

-----·- O tüleri ve mitralyöz sesleri şehirde hiç 
MISIR H~ EKETLERI SON HAVA H CUMLARI durmuyor. Stalingrad müdafaasında en * buhranlı An gelmiştir. Şehrin şimal batı ---·* ötelerinde muharebe kAh bir tarafın kAh 

M.h k tı· Almanlar e • o'lıilr tarafın lehine akıyor Sovyet bir-ı ver uvve 1 y nı- likleri dün askeri eheınmlyetteki tepe-d )eri geri almak için bir çok karşı taar-

bir keşif taar- en kayıplara :.zı:~~;~~~:;,ı;ı:a~~a~:":!~;0~~~; .,. Jd fakat dün ve evvelsi gece Alman taar-
rCl. U yaMtJ Uı!'J"atı 1 ruzıan önlenmiştir. şehrin batı kenar-

r larındald muharebeler hakkında hiç bir -*-- -*-- haber gelmemiştir. 

INCILIZLER TOBRUKTA iKi !N~IL 1 ZLERE GORE ALMAN VIŞI MÜSTEMLEKE NAZI· 
DESTROYER KAYBETTiLER HARB KUDRETi SARSILIYOR ~iNiN TF~LICI 

~*~ ~*~ 
Kahire, 17 (AA) - Orta şark İngi- Berlin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 

!iz tebliği : Büyük ve ağır müttefik bom- Britanya hava kuvveUeri batı işgal 
ba uçakları 16 - 17 eylül gecesi yeniden çevrelerinde ve şimali Almanyada dört 

uçak kaybetmişlerdir. 
Tobruğa hücum ~tmlşlerdir. Şehrin şi- Geceleyin İngiliz bombardıman uçak
mal doğusunda petrol depoları akınla- !arı Ren ve V estfalya çevrelerine hücum 
rında beş yangın çıkmıştır. Şehrin ce- etmişlerdir. Halk arasında ölüler var
nup sah:linde altıncı bir yangın görül- dır. Bir çok yerlerde ikametgillı mahal
müştür. Rıhtımlar da bombalanmıştır. lelerinde yangınlar ve maddi kayıplar 

Ciritte Kandiyaya dün gece yapılan olmuştur. 37 düşman uçağı düşürdük. 
akında şehirde infilaklar olmuştur. Londra radyosundan: Deyll Telgraf 
MİHVERİN KEŞİF TAARRUZU yazıyor: Hiç bir zaman bizim hava bom-
Kahire, 17 (A.A) - Çok kuvvetli bir bardımanlarunız bu kadar gayretle ida

düşman hava avcı kuvveti bir keşif ta- me ettirilmemiştir. Yine hiç bir zaman 

Vişi, 17 (A.A) - Milsteınlekeler na
zırlığı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Madagaskar umumi valisi kan akması
na son vermek için bir an İngiliz ku
mandanlığı ile müzakereye girişmei(i ta
sarlamış ise de İngiliz kumandanlıl!ının 
talepleri o derece kabul edilmez görül
müştür ki bu karardan vaz geçilmiştir. 
tngiUzler aradaki kıyas gQtünnez kuv
vet ve vasıta nisbetsizliğine rağmen altı 
buçuk günde ancak 170 kilometre iler
liyebilmiştir. Savaşa devam için gereken 
tedbirler alınmıştır. 

'NGI· iZ H' VA AKINLARI 

raflarda bulunmuftur. 
NASIL öLDORMOŞ? 
36 - 3 7 yaılannda olan suçlu bir kaç 

gün içinde farkedilir telı:iMe zayıflamıt 
ve bitkin görünüyordu. 7 - 8 ay evvel 
kocası ölen Melihat kiracıaı Cülizana. 
kardefinin klZlnı da Ankaraya getirerek 
bara devam ettirdiğini, bir çolı:. erkek
lerin eve dadandıklannı, kendi.i dul bir 
kadın olduğu için bu vaziyetlerin de~ 
koduları mucip olacağından çekindiği
ni, bu ıebepten Gülizan eTden çıka ... 
mak. istediğini, ıon münakaşada da Gü
liza.nn kendisine ağu eözler]e mukabele 
ettiğini, nihayet odasına çıktığı zamaa 
Cüllzann peşini talcip ederek yukanya 
çıktığını anlatmış ve odasından taban
casını aldığını, kendine malik olmıyaralc 
bu işi vaohğını söylemiştir. 

KARAR 
Mahkeme hadisede tahrik görerelı:. 

Melilhati Türk ceza lı:.anununım '4'48 inci 
maddeoi delaletile S 1 inci maddenin bi
rinci fıkraaına ve 59 uncu maddesine is
tinaden on eene ağır hapse malıl:Om et• 
mİftİT. 

kamvon kazası oldu 
mış, bir tütüncü dükkAnına gil'erek dur
muştur. Çeşme önünde kamyon altında 
kalan yedi yaşlarında Oralla 12 yaşla

rında Artak:i beyinler! parçalanarak öl
müşlerdir. Aynca bir saka da a~ suret
te yaralanmıştır. 
~-....~ 

JAPON HEYETİ 
YARIN GELİYOR 
Ankara, 1 7 ( Telefonla ) - Amiral 

Namora ile bir kontr amiralden mürelı:• 
kep olan Japon heyeti bu ayın 19 unda 
şehrimize gelecektir. ---o---
SIHHİYE VEKİLİ 
İSTANBULA GİTTİ 
Ankara, 1 7 ( Telefonla ) - Sıhlılye 

vekili Hulusi Alataı bugün elı:apreıle 
latanbula gltmittlr. ---o, __ _ 
Nafıa 11eJdH tetlıilı 
Seyahatine çıJıtı-
Ankara. 1 7 ( Telefonla ) - Nafia 

vekili general Ali Fuat Cebeaoy bugün 
(dün) 15 de lı:.allı:an Erzurum trenile bir 
tetkik seyahatine çıkml§tır. 

iKiNCi KAYIP 
( Bllftarab 1 inci Sahifede) 

olduğundan bahriye nazırlığı ağıısto.! 
bidayetinden beri cenup pasifikteki ha
reket için hayati ehemmiyette olan ge
lişmelere intizaren bu haberi o zaman 
neşretmeıniştir • 

BATAN GEMİNİN EVSAFI 
Vaşington, 17 (A.A) - Kayıbı haber 

verilen 19.900 tonilAtolu Yorktovn tay
yare gemisi Pearl Harbour harbinden 
beri batırılan ikinci Amerikan tayyare 
gemisidir. Şimdı birleşik Amerika do
nanmasında beş uçak gemisi daha bu
lunmak lllzımdır. 1936 da deniu indiri
len Yorktovn uçak geınisin!n mürette
batı, uçak mürettebatı da dahil olmak 
üzere 2070 kişi idi Gemide 80 - 85 uçak 
bulunuyordu. 100 uçaklık yeri vardı .. 
Silahlan ekserisi beş pusluk olmak üze
re 8 toptu. 

* Radyo gazetesi, Amerikalıların yir· 
mi uçak gemisi daha in1&sıru planlarına 
soktultlan anla,ıldığını babeı- vermekte
dir. ---o----
BİR İTALYAN 
Deniazıtısı batırıldı 

arruzu yap~tır. Elli kadar av uçağın- düşman menı!ekeUerinde bombardıman Londra, 17 (A.A) - Londrada kayde
dan mürekkep olan bu hava kuvvetini teşekküllerimizin yaptıklan tahribat dildiğine göre bu ayınl6gecesinde İngiliz 
muhtel:f tipten hava kuvvetlerimiz mu- Eylul ayının 15 şinde yapılan kadar bü- kuvvetleri 9 büyük akın yapmışlar ve 
harebeyi kabule zorlamışlardır. Dün yük olmamıştır. Almanyanın mühim is- bu dokuz akında 128 bomba uçağı kay
b;Jdirildiği üzere bir düşman tayyaresi tihsalilt merkezleri, demiryollarının ka- betmişlerdir. Bu akın için vasatı uçak 
katı, beş tayyare de muhtemel olarak vuşak noktalan, endüstri kaynaklan kayıbı 14 dür. Bu akınlarda Almanla- Roma, 17 (A.A) - Tebliğ : Bir deniz 
dü~ürülmüş, diğerleri hasara uğratıl- bombardıman ve büyük ölçüde harap rın hayaU kara merkezlerinde çok bil- altımız üssüne dönmemiştir. Müretteba-
mıstır. edilmiş.tir. Bu sayede düşmanın harp yük tahribat yapılmıştır. tın aileleri haberdar edilmiştir. 

TOBRUKTA İNGİLİZ KAYIBI kudretı azalmakta ve zırh mukavemetiı-~----;;iiiİİİİİİİ--İİİİİİİİİİ_İİİl_iiiİİİİl-İİİI;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
sarsılmaktadır. Londra, 17 (AA) - Amirallık daire-

sinin dünkü tebliği : İngiliz dorpnma- Mareşal Rommel Mısıra varmak için 
d Zul Britanya hatlarını yaramamışsa bunun 

sın an u ve Sikh destroyerleri Tob- sebebi üslerinin ve levazım kollarının 
ıuk aoıklarındaki son hareket esnasında Büyük Britanyanın hava kuvvetleri ta-
batmıştır. ' d rafın an şiddetle dövülmüş olmasıdır. 

Zuludaki mürettebatın ekserisi kur- Londra, 17 (A.A) _ D. N. B. Ajansı, 
t«rılmıştır. Sikh gemisi battığı zaman geceleyin Ren bölgesine kuvvetli bir tn
Tobruka çok vakın bir yerde bulunu- giliz uçak teşekkülünün hücum etti!!ini 
yordu. Bu gemi mürettebatından kurtu- ve 39 tayyare düşürüldüğünü bildir
lıınların sal'men karaya varmış oldukla- miştir. Bu. belki de bin uçaklılç büyük 
rı ümit edilmektedir. bir hava teşkilinin hücumuna delildir 

Roma, 1 7 (A.A) - Tebliğ : Rene yapılan bu taarruz 94 ncü önenıli 
Dü,man Bingaziyc hücum etmiş, yan- hücumdur. 

gın ve infilak bombaları atmış ve bazı Berlin, 17 (A.A) _ Alınan tebliği: 
hedefleri alçaktan makineli tüfenk ate- Hafif savaş uçaklarımız tngilterenin 
şine tutmu~tur. Bazı hasarlar vardır; cenup sahilinde sanayi ve münakale te
halk arasında 3 ölü ve bir kaç yaralı sislerine ve Orkad adalarında Britanya 
vardır. asker! kamplarına gündüz yaptıkları 

hücumlarda tam isabetler kaydetmişler
dir. Geceleyin lngilterenln doğusunda 
askeri hedeflere yangın ve infilak bom
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BRE"'İLY ADA 
Umıımi seferberlilı 
pl.fin edildi .. 
Boynos Ayres, 17 (A.A) - Rio dö 

janeirodan bildirildiğine göre reisicüm
hur Vargas umumi seferberlik ilan et
miştir. 

baları atılmıştır. 
Londra, 17 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nazırlığının tebliği: 
Bir kaç düşman uçağı doğu İngiltere 

üzerinde dün gece uçmuştur. Hafif za
yiat varsa da insanca kayıp yoktur. 

UG 
YENİ SİNEMA SEZONUNUN İLK HAFTASI ŞEREFİNE ... 

İKİ BÜYÜK FiLİM BİRDEN 
-1-

Aşk, Sadakat, Fera!"at ve kahramanlık filıni.-

A G l R iTTİHAM 

N 

YARATANLAR: Robert Taylor - Walter Pidgeon • Buth Hussey 
-2-

Çok beğenecej'ıiniz bir neşe filmi .• 
DELİ DOLU KIZ 

YARATANLAR: ANN SOTHF..RN-JEANHUNTEB 
AYRICA: Nefis RENKLİ MİKİ ve MATBU AT FİLMİ..

S E AN S LA R 
AÖm trrİBAM DELİ DOLU KIZ 
2.45 - G.00 - 9.15 4.45 ve 8.00 DE .• 

Cumartesi ve Pazar günleri 11.45 TE BAŞLA R ... 
DİKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATINE

LERiDİR ... SAWN 30 KURUŞTUR ... 


