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lngiliz askerleri geçenlerde baskınla çıktıklaTı ve sonTa geriye ahndıklan Dicpte haTP ederleTken 
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D ;·. Be cet z u~un ~· ıyor *·--
·Serbest-, iıububaı ikinci cephe 

k mutlaka 
satışı ya ı* •• açılacak 

Staıı·ngrad Vilayetimizde hubu- -*-
Fransızların B. Lavaıe 

bat teslimatı bitti lıar$ı ayalılanması ve 

Almanlara -*- lıarşı lıoyması 
Ticaret velıillnin dünlıü belıleniyor •• 
tetlıilıleri • Yalıında hu- Londra, 20 (A.A) - Sandey Taymis 

G 'bulJat vaziyeti tcılJiileşe- 0 azetesi basınakalesinde diyor ki: eçerse... ,, b 1 d o •Vişi ile Fransa arasındaki geruk sü-
ce Ve azı ]1er er e ıatle büyümektfıdir. Fransa, Lavalin 

lıart usulü lıaldırılacalı.. e•aret tedbirlerine karşı koyacak ve ---*·---
flarp daha uz131aca1ı, 
sefalet ve açlılı daha 
artacalıtır-
Gelen haberlere göre Stalingrad Al

manlar tarafından 58 tümen ve iki hava 
ordusu ile tehdit edilmektedir. Rusya
nın içine doğru bir kapı vazifesini gö
ren, ayni zamanda ehemmiyetli bir tank 
fabrikası merkezi olan Stalingradın zap
tından doğacak müşküller pek çoktur. 
litalingradın ıaptı Volganın düşman ta
ra!ından kontrolli manasını üade eder. 
Volganın Almaıılıır tarafından kontrolü 
ise Rusyanın iç münakale.inin sakat
lanması demektir .. Bu harp malzemenin 
bol mikdarda ve çabuk olarak yetişme
si ile karaktcrleşmektedir. 

Rusya için bu kadar müşküllere se
bep olacak olan Stalingradm sukutu va· 
kıa harbin nihayet bulmasını temin et
miyecektir. Fakat Stalingrad Rusların 
elinden çıktıktan sonra harbin inkisa( 
ışekli de tebeddüle uğrıyacaktır .. Stalin
gradın sukutiylc Ruslar daha şarka çe
kileceklerdir. Rusların bu sahada daha 
~ok şarka çekilmiş olmalanrun en mü
hinı neticesi, Alınanların bu sahada ba
IJ kuvvetlerden tasamıf imkanını elde 
etmeleri olacaktır. Bilhassa bir hayli 
hava kuvveti tamamen serbest kalacak
tır. 

Çünkü gerilere çekilecek olan Rus 
hava kuvvetleri, artık Alman toprakla
nna her hangi bir tahrip yapmak imka
nından mahrum kalacaklardır. 

Bu suretle Almanyanın şark nııntaka-
5' tamamen emin bir saha halini alacak
tır. Şark nııntakası hava akınlarından 
masun kalınca Almanya hu sahada harp 
sanayi(, harp ziraati balwnmdan rahat 
rahat çalışmak imkiinım bulabileceği 
gibi tasarruf ettiği kuvvetleri de daha 
bn•ka sahalarda kullanabilecektir. 

Son aylarda Almanyada İngiltere ta
rafından yapılan fabrika tahripleri cok 
miiessir olabilecek bir mahiyette idi. 
Stalingradm sukutundan sonra sark sa
bası yeniden harp sanayii için çok ehem
miyetli bir çalışma mıntakası olacaktır. 

Almanya bu sahada fabrikaları teksif 
edebilec~ği gibi, elinde serbest kalan 
kuvvetleri~ d• İnı:iltereye akınları sık

..: lı'fo 2. ~iitnn 6 da\ 

Ticaret vekilimiz doktor Behçet Uz ayaklanacaktır. Bu harekette acele et
dün beraberlerinde vali B. Sabri Öney, memek lazım olmakla beraber katiyen 
parti reisi B. Mürür Birse], Aydın meb- geç kalmamak ta elzemdir. 
usu B. Nazmi Topçuoğlu ve ihracatçı Bize gelince : Almanları ve Kuisling
birlikleri umumi katibi B. Atıf inan ol- !eri cezalandırmak için icap eden yar
duğu halde lzmir merkezine bağlı Sey- dımda bulunacağız.. Fransızlar, kcndi
diköyünde, Cumaovası ve Değirmende- !eri için dövüşeceğimize emin olabilir
re nahiyelerinde ve Bulğurca köyünde !er. İkinci cephe açılacaktır. Yalnız bu-
tetlciklerde bulwvnuttur. nun zamanını saJ.AhyetJi as ei1 makam-

(Sonu Sahile 4. Sütun 5 te) (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

MOHIM BiR HABER H \RP GAYRETLERi 
---* *·----

ltalyaolar artık harp· Yeni In~iliz tankları 
ten bıktılar pek mükemmel 
-*

Duvarlara uffarp iste· 
miyoruz .. n paolarsı 

31azdıyormUJ .. 
Londra, 20 (A.A) - Avrupada ismi 

verilıniyen bir Y.erden bildiriliyor: 
Iyi malümat alan mahfiller •Faşistler, 

artık harp istemiyoruz .. • parolasiyle 
Italyan sosyalistlerinin faaliyete geçtik
lerini bildiriyor. 

Bu beyannameler elden ele gezınek
te ve bu parola duvarlara boya ile ya
zılmaktadır. 

Milano, Roma ve diğer İtalyan şehir
lerinde polis ve asker bu yazılan kal
oırmak emrini almıştır. 

-*-
Harp sahalarında mih· 

miyoruz •• n paroıası 
dan ofıuyacalı .. 

Londra, 20 (AA) - Dün Kardifte 
bir nutuk söyliyen harbiye nazın de
miştir ki: 

• - Vücuda getirilen son tanklarımı
zın, mevcut tankların en iyisi olduğuna 
kanüm .. Askerl~rimiz bunların içinde 
harbe girdikleri zaman kcnrulerini düş
mana karşı pervasızca meydan okuya
cak kadar emniyet içinde hissedecek
lerdir .. 

Hava harpleri de şiddetleniyor 

ngilizler Munihi 
tahrip ettiler 

Alman31anın diğer yerıe ri, meJgul Fransa da hU· 
cuma uğradı. Alman sularına mayn dölıüldü. Al• 
manıar da ingiıtereye büyülıçe bir alıın yaptılar 

Londra, 20 (A.A)
HA VA nezaretinin 
tebliği: 

ö 

Dün gece ağır bom
ba uçaklarından mü
rekkep bir teşkil!ıniz 
Münihe taarruz etmiş 
ve yangınlar çıkar
mıştır. 

Başka bir bomba 
teşkilimiz de Sarda 
sınai merkezlerine hü
cum etmiştir. 

Dİi'.iER 
HÜCUMLAR 
Diğer uçaklarımız 

'imal Fransada taar
;uzi keşiflerde bulun
muş, bir lokoınot'f ile 
marşandiz trenlerini 
muvaffakıyetle bom
balamış ve Hollanda 
kıyılarında gemilere 
hücum etmiştir. 

Bu hareketlerden 
Sütma2 de 

Ruslara .. gore Stalingradda durum 

Bir çok sok k ve Al-ev 
alındı • m D a gerı 

Bilyük kayıplarına ra~ıııen Al
manların baskısı artıyor 

Alman mareşalı Fon Ka 31tel öldü. Almanlar taze 
piyade ve tanlı lıuv vetleri getiriyorlar 

Londra, 20 (AA) - Moskova rad- ve bombardımanlardan &onra yapılan 
yosuna göre lzvestiya baş yazısında di- hücumlarda düşmanın 2 8 tankı havan 
yor ki: toplariyle tahrip edilmi~. Ruslar üo-

c Stalingradda kıtalarımız çok mü- tün kuvvct1er önünde bıraktıkları evleri 
kemmel çarpışıyor. Büyük kayıplarına ve sokaklan hücumla tekrar almışlaT
rağmen düşman hukısı arhnaktadır. dır. 
Stalingrad sokaklarını Almanların elin· BıR ALMAN GA YRETl 
den kurtarmak jç.in çok ~iddetli hücum- Almanlar küçük bir ınnağı geçilecek 
!ar yapılmaktadır. Muharebe meydanı hale koymak için çalışıyorlar. 
geceleri binlerce li"'k ile gündüzden da- MODAF AA MUV AFF AKlYETLI 
ha fazJa aydınlatılmaktadır.> 

SOKAKLAR VE Moskova, 20 (AA) - cKızı! Yıl-
EVLER ALI Dl dıu gazetesi diyor ki: 
Moskovıı., 20 (AA) - Stalingrad- El mitralyözleriyle teçhiz edilmiş Al-

da dün de şiddetli muharebeler olmuş man askeri Stalingradda hücumlanna 

•)----·----- devam ediyorlar. Şiddetli muharebelerde 
yorulan Alman piyade ve tank birlik-

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

•• 

Rusların harpte öldüğü, Almanlann 
ölmedi dedikleri MaTe§<ıl Kaytel OZOM FIYATI 

Manisada 
pek .düşük .. 

lnı?ili zlere ~ore Rusya harbi 

Bu ],lüzden, borsa 
açıldığı halde 

Ikl yerde sokak 
harpleri oluyor 

1 
Manisa, 20 (A.A) - Manisa üzüm 

borsası, açılmış, fakat üzüm fiyaUan 
lıükümetçe ilfin edilen fiyatlara rağmen 
düşkün olduğundan muamele yapılama
mıştır. 

Stalingradın şimal batısında solıalı mallareltele
ri şiddetlendi .. VoroneJln ismi bUdlrUmlyen lJlr 

yerinde de sofıalz mullarelJeleri olayoP. 
Fin cephesinde bir Rus muvaffalnyetl 

Alman - Rus haTbine ait sahneleTden biri 

Almanya - Sovyetler harbi 

-*-Moskova, 20 (A.A) - Royterin husu-
oi muhabiri bildir:yor: 

Stalingradın şimal batısında sokak 
muharebelerinin şiddeti artmaktadır. 

Almanlar 80 tank ile bir mahalleye 
karşı bir çok hücumlarda bulunarak so
kakları ele geçirmişlerdir. Fakat az son
ra SovyeUer karşı hücumlarla bu so
kakları geri a~lardır. 

VORONEJDE 
Voronejin ismi bildirilmiyen bir ye

rinde sokak muharebeleri olmaktadır. 

KAFKASYADA 
Alman kuvvetleri Groznide taarruza 

geçmişlerdir. 

FİN CEPHESİNDE 
Londra, 20 (A.A) - Moskova rad~ o

suna göre Fin cephesinde Ruslar mühim 
bir tepeyi almışlar ve 400 Fini yok et
mişlerdir. 

ALMANLARA GORE 
---*·---

uslar VoroneJ· Büyük Rus 
ilerlıyorlar taarru~u 

akim kaldı 
de ___ .* __ _ 

Almanlar Leniagrad
da harekete geçti 

~~~ .. ~:- ...... ···-.-
·-~···--·--- . - --·-·-· . -
SON DAKİKA 

--*-- .......... - . 
Almanlar VoJlıhof ve k 

&im31aminada Rus ifer- Bir görüş: Tür iye-
leyişine mani o!mağa nin durumu biraz 

çalışıyorlar .. 
Moskova, 20 (A.A) - Gece yarısı oazikleşir gibi oldu 

neşrolunan tebliğe ek : 
Mozdokta bir çok hücumlar püskür- *·---

tülmüş ve Almanlardan üç tank alı.nmış, Vişi, 20 (A.A) - Jurnal dö Debor 
bunlar düşmana kat'§ı kullaru.lm.ıştır. yakın ve orta şark hakkında yazdığı 

VORONEJDE makalede diyor ki: 
Voronejde düşmanın ınüteadrut tank cTürkiyenin durumu bir az nazikle-

hücumları püskürtülmüş ve düşmana şir gibi oldu; Türkiye tarafsızlıkta 
ağır kayıplar vcrrurilmiştir. azimle duruyor. Türkiyenin bu tarafsız-

VOLKHOF VE SİMYAMİNADA lığı değiştirmesi için ortada hiç bir se-
Moskova, 20 (A.A) .-: Öğle üzeri bep yoktur. Her iki muhasım da Tür-

neşrolunan So_vyet t~blıği:. . lı:iyenin tarafsızlığından §Upbe etme-
Volkhofta Sımyamına bölgesınde Al- kt dir Hi b' kims TU kiv<>yi ta-

l R ·ı ı · · "dd tJ uka me e . ç ır e r , -man ar .us ı er eyışıne şı e e m - rafsızlıktan ayırmak istemez, çünkü 
vemet edıyorlar. Türk ordusu hafif dentıJıiyecek derece-
YENİ ALMAN HAREKETİ d bli üktür 
Moskova, 20 (A.A) - Almanlann e Y .> 

Leningrad cephesinde Simyamina çev-

(SoH Süife " Slam ' te). 

-*
Stallngradda muharebe 
bü31üfı şiddetle devam 
edi31or. Mareşal Kayte-

lin öldüğü yaıan .. 
Berlin, 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Terek çevresinde Almanlar düşmanın 

müstahkem mevkilerini zaptetmiştir. 
STALtNGRADDA 
Stalingradda muharebeler büyük şid

detle devam ediyor. Şimal lı:esiıninde 
Rusların büyük taarruzları dün aldın 
bırakılmıştır. Kanlı çarpışmalar devam 
etmektedir. 
MAREŞAL KAYTEL öLMEDt 
Fon Kaytelin öldüğüne dair Sovyet 

tebliğinin ve Royter Ajansının verdiği 
haber asılsızdır. 

STAL!NGRADDA lLERLEYlŞ 
Berlin, 20 (A.A) - D. N . B. Ajansı

na askeri kaynaklardan verilen malu
mata göre Stalingradda Alman kuvvet
leri ilerlemektedir. Savaş tayyareleri 
düşmanın mukavemet yuvalarına ağır 
sapta bombalar atmaktadır. Alınan 

(Sonu Sahife 4. Sütun 2 de) 
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HARP ATEŞİ İÇİNDE -········-········· 
Mısır n_ebusları ve ga
zeteleri nelerle meşgul? 

ş 

DÜNKÜ t· ACLAR 
---*---

Kadınların lııyafetıerini tesbit için :va:-ı!nn telı
DI bir fırtına lıoparmışt·ır - Yirmi asır evvel Ro
mada yapılan nümayiş - Kılıbılı hocaların hali .•• 

Ateş ve Gözte-
pe takı rr ları 
ı!al"p veld.i Mısırda hayat pahalılığı ve vurgunculufı ... 

Mı.ırda baroya kaydedilen ilk kadın 
avı*t hayan Naima El Ayub1 bazı Mı
sır ~buslannın kadın kıyafetlerine mü
da~ tesebbüslerini « Mu.savvar > der
gl.ia.te şiddetle protesto ederek diyor 
ki : 

< Sayın mebus Galal Hliseyin bazı 
'A VM1pa memleketlerinde kadınların kı
yafetlerini tayin eden kanunlar bulun

duiwıu iddia etmiştir. Böyle bir şey 
ye~. Ne mazide, ne de bugün hiç bir 
m•.aleketin kanunları arasında bu kabil 
h.iıllılmler mevcut olduğu gösterilemez. 
~ eT yüzünde kadın kıyafetini tayin ve 
te•it eden tek kanun mevcut değildir. 
Ne .aki ne de muasır Avrupada yine 
sara mebus Korani beyin davetine ben
;zer •İr davet İ!Jidilmemiştir. Yirmi asır 
evvel Roma senatosu kadınları mücev
heat taşımaktan ve araba kullanmak
ta• men etmek istemişti. Bu teşebbüse 
isyaa eden kadınlar senato binası önün· 
de Mplanarak nümayişler yapmışlardı. 
Seaatıörlerden hiç biri teklif edilen ka
nua ,.rojesini kabule cesaret edememiş
ti. Bil hadise, Romada hırıstiyanlığın 
zu .. aı:undan evvel vuku bulmuştur. Hal
b~ biz bugiin yirminci asırdayız ve 
M...da kadınları kölelettirmek, yirmi 
asY" c:vvel Romanın reddettiğini ona 
kab.J ettirmek istiyen bir mebusun bu
lunması şayanı hayrettir. 

t&.ırın tanınmış kadın muharrirlerin
d .. bayan Attiat Elşafei ayni mecmu
ada c kadınlann gazabından sakınınız> 
ba~'lliı altında ıu satırları yazmıotır : 

c Erkekler parl8.mentoda istedikleri
ni söylemekte serbesttirler. Fakat biz 
Mıss kadınları bir kerre ayaklanırsak 
OT..-, söylediklerini evlerinde tekrar 
ede.iyeceklerdir. Kanun yapan erkek
ler Uc:lının isyanını durduramazlar. Şu 
halde kadınlarınızın gazabından sakını· 
nız •• böyle garip kanun proje1eri1e uğ-

-*-raşmayınız baylar. Yaşmak kadının is~ 
tedig'"'ini yapmasına engel olamaz. Çah
şan kadınlar erkeklerle devamlı müna- Kupa maçlarının dömi finalleri dün 
eebet halinde bulunduklarına göre bun- Alsancak stadyomunda oynanmıştır. 
ların yüzlerini örtm-eleri nastl lstenebi- tlk karşılaş1nalarda Kar1ıyaka, Altln
lir) Acaba h.ikim karşısında yüzü ka- orduyu;Ate~te Demirsporu yenerek tas
palı olarak davasını müdafaa etmiş bir fiyeye uğratmıs1ardı. Bunun üzerine 

geriye kalan dör't galip takım karşıles.a-kadın RÖrülmüş müdür! » -
HA YAT PAHALILl~I rak finalist takımları meydana çıkar-

Harp ateşi içinde olan M;,sırda gaze- mışlardır. Dün oynanan maçlarda Göz
telerin ve mecmuaların meşgul olduk~ tepe ve Ateş takımları rakiplerini ye-

h 1 · d b. · nerek finale kalmışlardır. Final maçı ları meselelerin en mü im erın en ırı 
de hayat pahalılığıdır. Bu yazılardan haftaya oynanacaktır. 
Mısırda hayatın ikinci dünya harbinden ATEŞ • KAR~IYAKA 
~vvelki günlere nisbetle dört beş kat pa 6 Ateş 6 Karşıyaka maçında oyuna ek-
halaştığı anlaşılmakt~dır. El Mokaltam sik kadro ile başlamasına rağmen daha 

ilk dakikalarda iyi bir oyun çıkaran 
diyor ki : 

« Hükümetten bilhassa memur sınıfı ateş takımı ikinci dakikada ilk golüni.i 

1 yapmı.ştır. Bundan sonra Karşıyaka ile sabit gelirli vatandaşların ağır aşan gayretlenmis; fakat devre sonuna kadar 
durumlarını göz önünde tutmasını isti- golsüz ve o.Yun ortada cereyan etmiştir. 
yoruz. Bu~ünkü dayanılmaz şartlar icin-

Bu arada 31 inci dakikada Karşıyaka , 
de memurlar ve işçiler ne yap.sınJar? On_ 36 ncı dakikada Ateş birer penaltıdan 
ların içinde bulundukları ruhi durum istifade edemeıni§lerdir. Bunların ikisi 
&.mme menfaati bakımından bir tehlike- de esasen penaltt değildi. Devre O - 1 
dir. Farz ediniz ki bahis mevzuu ettiğ!- Atesin lehine hilıniştir. 
miz memur öğretmendir. Bütçesinin tK!NC! DEVRE: 
iki ucunu denk getiremedikçe salim tkinci devrede daha n1li.essir akınlar 
bir düşünceye sahip olması nasıl yapan Ate., muhacim hattı 6 ncı dakikada 
kabildir? Her memur için ayni şey söy- jkinci golü atmrstır. Bundan sonra Kar
lenebiliT? Memurların ödemeleri im- şıyakalılar deva,mlı bir hakimiyet kur
kinsız borçlar içine gömülmelerini ml muslarsa da bir şey e]de edememişlerdir: 
istiyoruz? > Yalnız 11 nci dakikada Ateş müdafile-

< Al 1senyn > vurgunculuktan şikA~ rinden birisi kendi kalesine bir gol at. 
Yet ediyor. Bu gazeteye göre, fırsatlar- I 

mıs ve vcıziyet 2 - 1 o muştur. 
dan istifade için ticaret mesleğine giren- Bundan sonra oyun ekseriya ortada 
lerin sayısı ~ısırda çok art~ı~tır. Gaze- oynanmıs ve netice değişmemiştir. 
te yazısına şoyle devam ediyor. : . GöZTEPE - ALTAY 

« İs':'_ail. Sıtkı ~a~a yalnız ~~-r -~kp~~-ı Göztepe _ Altay nıaçı güzel, sürat]i 
~a.t degıldır .... Aynı ~:ıman.da uyu .. 1r Ye heyecanlı başlamıştır. Rüzgar ve gii· 
ıktısatçı oldu~unu fillen ıspa~ et~ıstır. ı nes aleyhlerinde olmasına rağmen Fuar 
Geçen yıl üç ~ısır .Hrasır.~ a~dıgı sıgırları 1 kuPası maçlarında gösterdikleri güzel 
rı bu sene ~uz elll altışar li~a.Ya satını~-, oyunlariyle kuvvetli bit takın1 intibaını 
tır. Aradaki farkı hesap edınız. Kazan- uyandıran Göztepeliler dün de daha 
cın azametini göreceksiniz. » :;.!f. baş1an~ıçta rakiplerinden üstün oyna-

mağa başlamışlardı. Altay müdafaasını 

26 Eylül Dit bayramı 
kolay geçiyor ve gol pozisyonuna sık 
sık giriyorlardı. Bu gol pozisyonlarının 
üç dördü sen1eresiz kalmış, diğerleri 
gol ile neticelenerek devre 4 - O Gözle· 
penin lehinde bitmistir. Golleri 9 ncu 
ve 15 nci dakikada Fuat. 25 nci dakika
da Emin. 44 ncü dakikada Halit atmış
lardır. • Cumartesi günü Halkev

lerinde tören yapılacak 
Ankara, 20 (A. A.) - Türk dil ku

rurw.11 taralından tebliğ olunmuş.hır: 

l - 26 Eylül 942 cumartesi gunu 
biıWi dil kurultayının Dolma.hahÇe sa
ııayacla toplandığı günün yıldönümüdür. 
O ... Türk dil kurumunun ana tüzüğü 
ve t.ru.1tay ka.ran üzerine lc:urum üyele
ri •• halkevleri tarafından bayram ola
rak lı:ut.le.naca.ktır. 

l - 26 Eylül günü saat l 9,45 te An
kara radyosunda kurum tarafından bir 
aöylıt:T verilecektir. 

3 - Halkevlerinde o gün söylevden 
evyeı) veya sonra törenler yapılacak ve 
oöyj.vler verilecektir. Bu törenlerin ra
por• ile söylevlerin birer sureti merkeze 
gönderilecektir. 

4 - Türk gazete ve dergilerinde 26/ 
2 7 Eylülde veya bundan sonra ilk çıka
cak nüshalarında sade, güzel yazılar ya· 
za.larak bugünün ve dil devriminin önemi 
belirtilecek ve bu yazıları havi nüsha~ 
lardan birer tanesi merkeze gönderile 6 

cektir. 

g:>:>:z:=::::c:co;ac:: ~'~..o:::,ı 
§ Bugün toplanacafı · 
~ olan Parti Ocalı · 

~ 
Kongreleri-

Aisancak nahiyesi Mesudiye ocağı 
S saat 21 de .. 
~ Tilkilik nah:yesi Hatuniye ocağı '" 
;:ı at 21 de .. 
~~~====o=======~~ 

tKINCt DEVRE 
!kinci devrede Göztepe takımında 

umumi bir gevşeklik hüküm sürm~lür. 
İçler açıklara geçmişler ve oyun sistemi 
bozulmuştur. Altay müdafaası da mu
vaffakıyetli bir ofsayt tabiyesi tuttu
runca up uzun 45 dakika içinde iki ta
rafta tek bir gol olsun yapamamış, oyun 
bu 4 - O netice ve Göztepenin galibiye
tiyle sona ermi~tir. 

- ........... o"""""""' -
Bornova Erge11e 
Ocatı to~landı.. 
Bornova C. H. P. E.rgene ocağı dün 

ekşam Bornova belediye reisi B. Ethem 
r ek.inin riyasetinde senelik kongresini 
akdetmiştir. Samimi münakaşaları mü
teakip halkın dilekleri tesbit edilerek se
ç:me geçilmiştir. 

f da re heyetine Hüseyin Çankaya, 
M~hmet Hepşen, Mustafa Kırmızı, mual~ 
,.m Ali Riza ve Mahmut inceoğlu mütte

. .... ., seçilmiştir. 

~~J-.-cr~..occ=:o--..,,...c::ıı"""....cr~.,,..~====~========•===~~==~====4r~J"'~CcQa:~:c:o=oc=c:r..o.:~ 

Kült~rpark FUAR Gazinosu rda 1 
Mt>şbur Ses Sanatkarı nız ~ 

1 DA.TAN At"'iY 1 
I
Çarşamba günü akşaınındarı itihart>ıı 7 konst"r Vt'l't'Ct•ktir'' 

Masalarınızı evvelden ayırmanızı rica ederiz .. TELEFON : 4 o o 7 
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1 1 Büyük Hikaye 
·-·----'------~---------------------.. :· 

1 

18inci Asırda Bir Ko.saıı 
YAZAN: F. Ş BENLİOGLU 

··-9 .... 
Yunus Mehmet, Sicilya kıyılarını 

vurmuş, Beyruta gidiyordu. Ambarla
rında dört güzel kızla, bunların yanında 
12 - 16 yaşları arasında dokuz çocuk 
vardı. Kıymetli eşyanın ise haddi hesa
bı belli değildi. 

Yunus Mehmet, Kapsinin yedi gemi
sine karşı koyacak durumda değildi; 
bunun için savaşı kabul etmemek iste
di. Fakat kaçmak imkilnı yoktu; bunun 
için de ölünceye kadar boğuşmağı kabul 
etti. 

Yunus Mehmedin mukavemeti çok 
çetin oldu; hattil zaman oldu, ki duru
ma bile hakim oldu. Kapsi bu hale karşı 
çıldıracak kadar öfkelendi; bütün kuv
vetleriyle tek gemi üzerine saldırdı. Yu
nus Mehmet, çok üstün kuvvetlerin kar
şısında, mahvolduğunu görünce, blitün 
Müslüman korsanların usulünü tatbik 
etti: Hain korsanlara canlı ve cansız hiç 
bir şey vermemek için gemisine ateş 

verdi. Buna rağmen, gözleri kararmış 
olan Kapsi, gemisini rampa etti ve yirmi 
kadar arkadaşiyle Yunus Mehmedin ge
misine atladı. 

Gemide ancak beş, on kişi, ~akat hep 
yaralı olmak üzere sağ idi. Alevler ara
sında amansız bir boğuşma başladı. 
Kapsinin adamları bir taraftan yangını 
söndürdüler ve müdafileri de yaralı ve· 
ya ölü olarak yere sermeğe muvaffak 
oldular. 

Gemiden hayır yoktu; Kapsinin adam
ları sadece esirleri alabildiler ve gemi
ye tekrar ateş verip dalgalar arasında 
terk ettiler. 

* Bu hlldise İstanbul ve Mısırda büyük 
bir tesir yaptı ve Baba Hasan adlt bir 
korsan Kapsiyi tutmağa veya öldürmeğe 
memur edildi. 

Baba Hasan, ancak Kapsinin memle
ketini kıyılardan bakabildi; o zamanki 

deniz vasıtalariyle «Şeytan kaptan> ı 
bulmak, ancak çok müsait bir fırsat ve 
talih sayesinde olabilecek bir işti. 

-7-
KAPSt YENi BlR YOL TUTTU .. 
Kapsi, baskı karşısında, uzaklara, yi

ne Giride gitmiş idi. Giridin mukadde
ratı Türkler ve Venedikliler arasında 
tahakkuk etmek üzere idi. Venedik ku
mandanı, Kapsinin ~.redi gemisinden de 
faydalanmak için, Kapsiye Amirallık 
unvanını ve büyük mikdarda para vaa
detti; fakat hesabını bilen Kapsi bu tek
lifi kabul etmedi. 

Kapsinin bir az istirahate, belki de 
düşünmeğe ihtiyacı vardı. Ve bunun 
için kardeşi kaptan Tramaronun bulun· 
duğu Miloya geçti. Milo bu strada Os
manlıların işgali altında idi; fakat Müs
lüman halkı yoktu. Burada Osmanlı hü
kümeti namına bir sancak beyi, bir ka
dı ve bir az da askerden baska hali< hep 
hrıstiyan idi ve ada senede 500 taleri bir 
vergi veriyordu. 

* Sancak beyi. Kapsiye düşmanlık gös-
termedi; hatta, Venediklilere karşı ha
reket etmesi şartiyle kaptan paşadan af
fını da istihsal etti. Kapsi, pek de uğra
şacak halde olmadığından bunu kabul 
etti. Fakat bunun başka sehepleri var
dı: Eleonoranın sevdasını unutmuş olan 
Kapsi, küçük Petro kasabasının kibar 
Rum ailelerinden bil'inin kıziyle evlen-

H B 
SANAT HAYATI 
••••••••••••• 

Halkevindeki konser 
lzrnir Halke-vi salonu 

müzik mabedi 
e-vvelki akşam 

halini almıştı 

bir 

IZMIRİN TEMiZ MÜZiCi HAKiKi AŞKLE SEVEN KÜTLESi 
TEK RUH H~LINOE ESERLERi TAKIP ETTi 

Evvelki akşam İzmir Halkevi; tzrnirin güçlük taşıyan bu eserlerde değerli pi
ınüzik sever ınuhitine nıüstesna bir kon- yanistinı.iz Salfilıattin Göktepe hii.kim ve 
ser dinleınek fırsatını verdi. Ankara tatlı bir akompanimanla eserlerin güzel· 
Konservatuvarı piyano profesörü Bn. liğini tebarüz ettirmekte idi. Ferit Hil
Tomris Yolaç, Konservatuvar talebe1e- minin «Olsam> ve c.Bir fin teessür> isim
rinden Bn. Ayhan Aydan, İzmir Atatürk li parçaları da sanatkB.r1n santimantal 
lisesi muallimlerinden İstanbul Konser- ifadesiyle söylenmiş ve yerinde alkış· 
vatuvarının yeti.ştirdiği Sal8.hattin Gök· ]arla karşılanmıştır. 
t.ooe tarafından verilen bu konser yeni * 
müzik vılı başlangıcında nefis bir sanat 3 - Tomris Yolaçla Salahattin Gök-
eseri idi. tepenin iki piyanolu konser ve sonatları: 

H k Bu kısıın; konserin bilhassa sanat ba-
bu Pko~:~/ ~:r~ı~ıi:ner :ı~~=~ik ~~ş~:~ kımından en mühim kısmını teşkil et-
edebiliriz: mekte idi. Solist Tomris, diğer piyano

da Salô.hatlin bize (Mozart) ın yiiksek 
1 - Ton1ris Yolaçın piyano soloları: sanatklirlar ıçın yazılmış olan (Re 
Memleketimizin en ileride gelen pi- Majeu Soma!) mı büyük bir sanat kud

yanistlerinden olan Tomris; bize piya- retiyle dinlettiler. Piyanolar Mozartın 
nonun lirik ~airi (Chopi) n.in Polonez ve neşeli temlerini ne güzel tekrarlıyor
valslarını vüksek bir sanat kudretiyle lardı .. Eser başlan başa bir şür gibi aktı, 
dinletti. Piyanoya hakimiyet. tuşenin dinleyicileri güzelliğine doyurmadan; 
yumuşaklığı, Egalite ve yüksek bir san- Allegro, Andante ve Final kısımlan bi
timan bütün bu güzel eserlerde göze ribirini takip ederek geldi, geçti. (Beet
carpıyordu. Sahnede piyano dilegelmiş; hoven) in Sol Maj konseı·tosu başlı ba
Şopenin ıstıraplarını, hazan neşe ve se- şına bir harika idi. 3 kı.sımdan ınürekkep 
vinçlerini anlatıyordu. Son notların bi· olan ve her kısmı icra güçlükleriyle do
tişini çılgın bir _alkış tufanı takip ediyor. lu dansları ibtiva eden bu eserde Tom
Ve dinleyiciler sanatkAn bir parça daha ris sanatının yüksekliğini, piyanodaki 
calması için zorluyorlardı. Tomris çal- kudretini ıspat etti. Sanatkarlar sanki 
dığı başka bir (Poloneıle) yeniden tak- kendi hlemlerinde imişler gibi eserin 
dirler topladı. santiınanına kendilerini kaptırmışlar, * müziğin en yüksek üstadının bu kuv-

2 - Ayhan Aydanın şan sololar1: vetli eserini en ince hususiyetlerine ka-
lki seneden beri ara sıra kendisini dar canlandırmışlar ve ruh1arımıza nU 6 

dinlemek fırsatını bulmakta olduğumuz fuz etmişlerdir. Sanki icra güzelliğinde; 
kıymetli sanatk~r bi2e evvelki akşam Tomrisin solist piyanosu, orkestra vazi
vcniden güzel opera aryalarını dinletti. fesini gören Sala.hattinin piyanosu biri
Müstakbel türk operasının primadonnası biriyle rekabet ediyorlar, dinleyicileri 
olacağına biç şüphe olmıyan Ayban; bil- ber Mesure geçtikçe kendilerine daha 
has.sa dramatik Soprano sesinin bütün çok bağlıyorlardı.. 

Stalin2rad 
Almanlara 
Ceçersc •.• 

---·*--
( tıaştaratı 1 inci Sahilede) 

laşhrabilir. Şark cephesini geriye attık
tan sonra uzuu zaınandır ihmal edilen 
İngiltere taarruıu da yeniden başlıyahi· 
lir. 

Stalingradın sukutu bu suı·etle İngil· 
tereye yapılacak hücuma fırsat verebİ· 
lir. Nitekim Stalingradıu akıbetinden 
~ndişe ile bahseden İngiliz ajansları ve 
Ingiliz gazeteleri Stalingrad sukutunun 
doğuracağı neticeleri, ya İngiltereye, ya 
l\lısıra yapılacak bir taarruzla ifade et
mektedirler. 

Stalingradın sukutu bu derece ehem
miyetli askeri Ui!ticcler husule getirecek 
mahiyettedir. F~kat bu, harp halini sulh 
haline sokacak bir faktör değildir. Sta
lingrad sukut ederse onun doğuracağı 
müşkül vaziyetler Rusya üzerinde ve 
~vrupanın garp sahil mıntaka1arında, 
Ingilterede müessir bir takun neticeler 
hasıl edecektir. 

Bu neticeler harp halinin daha uzun 
sürmesine imk.3.n verir. Sefaletleri artı
rır, açlıkları daha hazin bir hale koyar. 
Hastalıklar dahJ çok salgın halini alır. 

SADRİ ERTEM 
---o---

R. Mt>mduh Şevket 
Esendal "Van,, a gitti 

Va.n, 20 (A.A) - C. H. P. genel 
sekreteri Memduh Şevket Esendal ve 
birinci umumi müfettiş Abidin Üzmen 
16 Eylülde saat 20 de Muştan şehrimize 
gelmişler, vilayet hududunda vali, şe
hirde mıntaka komutanlığı tarafından 
kraşılanmışlardır. 

Misafirler burada bir kaç gün tetkik
lerde bulunacaklardır. 

--- o-----
PE 1' ROL 
Almıyan yerler •• 
Matbaamıza kadar gelen bazı yurttaş-

lar bütün İzmirde elektrikleri olınıyan-
1"1'a eylül ayına mahsus petrol dağıtıl
mağa başlandığı halde kendilerinin hllli\ 
ağustos ayına mahsus bir kilo petrolü 
almadıklarını bildirmişlerdir. 

Petrol almıyan yerler arasında Boz
kurt caddesinde 1417 sayılı sokak civa
l'lnda birine! Kahramanlar 3 üncü halle 
birliğine dahil evler bulunmaktadır. 

Belediye iaşe heyetinin dikkatini çe
keriz .. haşmetini meydana çıkaran opera par- Bütün eserler çok güzel çalındı ve çok 

çalarında çok muvaffak olmuştur. Din- güzel dinlendi. Halkevi salonu evvelki ---o---
leyiciler sanatkarın muvaffakıyetinj sü- akşam bir müzik mabedi halini almıştı. DVN GE<:EKİ 
rekli alkışlarla karşılamışlar ve eserleri 1zmirin temiz müziği hakiki bir aşkla '.J"EHI.1' _. ' 
müteaddit defalar tekrarlattırmışlardır. seven müzik sever kütlesi bir tek ruh -.El.I YANGIN 

Ahyan müzik sever kütlenin bu tak- halinde bir tek not kaçırmamak ister Dün gece Tepecik mahallesinde 1241 
dirlerine; İzmirlilerin pek sevdiği ve gibi eserleri takip ediyor, takdirlerini inci sokakta Hüseyin Işığa ait 126 nu
her zaman zevkle dinleyeceği Madam alkışlarla ıspat ediyordu. maralı ahşap bakkal dükk&nından yan-
Baterflay operasının güzel bir parçası- Bize bu derin zevki tattıran sanatkar- gın çıkmış, bir &nda büyüyerek etrafı 
nı söylemekle cevap vermiştir. !ar ve Halkevi idarecileri varolsun. kamilen alışıp ve yanmağa çok müsait 

Piyano refakat kısımları büyük bir FAiK ONURSAL diğer binalara da atlama yapmak sure-
-----------------------------------1 tiyle genişleme tehlikesi göstermiş ise 

Kavma kaın la rı n lzmirrlf'ki tt>tkiklPri 

Kaymakamlar dün Atatürk müzesinin kapısı önünde 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar kursu 
ikinci devresine devam eden ve şehri
mize muhtelif tetkikler için gelen kay
'Tlakamlar dün 9abah Atatürk heykelini 
ve müteakiben kordonda Atatürk mü~ 

ıni~ti. 
Bu aralık mühim bir hlldise oldu: Bir 

Fransız gemisi Kapsinin kardeşini ya
kaladı ve kaptan paşaya teslim etti. 
Meşhur canilerden olan bu korsan, müt.. 
his işkencelerle öldürüldü. 

Kapsi, bu haberi alır almaz, Miloyu 
ve karısını bırakarak tekrar korsanlığa 
çıktı. Maksadı, öteki kardeşi Nikoyu 
bulmak ve kardeşinin intikamım al
maktı. 

Lidurikide yarı yıkık manastırın ma
hut papası P eter tğnatyus, papas cüb
besi altında çevirdiği gizli fırıldakların 
meydana çıkması üzerine manastırı bı
rakarak kaçnıağa mecbur kalm~tı ve bu 
sırada da Kapsinin yolı; üzerinde bu
lunmuştu. Kapsi, Ele<ınorayı kaçırdığı 
sıralarda bu papasa çok kızmJ§tı; fakat 
hemşehrisi olduğu için onu gemisine al
dı; adını da Kaptan Peter koydu ve ken
disine akıl hoca3' (Müsavir) yaptı. 

Kapsi tekrar Miloya ·dönmek istiyor
du. Bu fikrini papas Peter Ağnanyosa 
da açtı: 

zesini ziyaret etmişler, Asarıatika müze
sindeki eserleri de gördükten sonra son 
gecesi olduğ;, için kültürparka giderek 
muhte]if eğlenceleri gözden geçirmişler. 
dir. 

Kaymakamlar bugün resmi ziyaretler 
de bulunacak. öğleden sonra Buca orta 
okulunu ve Kızılçullu köy enstitüsünü 
gezeceklerdir. 

---0---
BORNOVADA 
imar çalışmaları •• 
Bornova belediyesi esaslı bir program 

altında başladığı imar faaliyetine devam 
etmekte ve iyi başarılar elde etmekte
dir. 

Asfalt yol inşaatı istasyondan parka 
kadar bitirilmiştır. Yolun diğer kısmı 
da birkaç güne kadar bitecektir. 

Evvelce temellerinin atıldığını bildir
diğimiz belediye tanziiat binasının in
şaatı bugünlerde b:tecektir. Yeni bele
diye binasının temelleri atılmıştır.. Bu 
arada kaldırılmış olan İsabey camii me· 
zarhğının güzel l:.lr park haline getiril
mesine ve Bomovanın muhtelif semtle
rinde kanalizasyon irışasına devam edil
mektedir. Umumi helll daha asri ve te
miz bir bale ifrağ edilmiş, buraya mo· 
z.ıik döşenmiştir. 

c!e yetişen itfaiyemizin aldığı seri ted
birler sayesinde yalnız bu dükkanla ay
ni çatı altında bulunan iki tahta baraka 
yandığı halde diğer binaların yanması
na meydan verilmeden söndürülmüştür. 
Ateşin çıktığı binaların sigortası yoktur. 
Yangının sebebi zuhuru hakkında zabı
t•ca tahkikat yapılmaktadır. 

Eshi teşvilıi sanayi lıa
nunundan istifade 

edenlerin yeni vergileri 
1 haziran 942 tarihinden itibaren teş

viki sanayi kanununun kaldırıldığı ve 
birinci sınıf ile faidei iktisadiyeli ikinci 
sınıf muafiyet ruhsatnamelerinin iptal 
edildiği malumdur. Maliye vek&letinin 
son bir emrinde bu gibi muafiyetlerden 
istifade eden müessese ve fabrikaların 
bina verg'lerinin de tahakkuk ettiril
mesi lüzumu bildirilmiştir. 

Ki.SACA 
••••••• 

Dilenci Vapuru 
Eczacı Kemal K. Akt14 

İzmirliler bilmez, İstanbulluların yeni 
nesli de bilmez; bizim çocukluğumuzda 
Şirketi Hayriyenin bazı vapurları Boğaz 
içinin Anadolu sahilinden Rumeli kıyı
larına, Rumeliden Anadolu sahillerine 
karşılıklı uğrıya uğrıya Kavaklara va
rırdı. Bu zikzak giden vapurların adı di
lenci vapuru idi. O devirde cemaat teş
killltı adı var, kendi yok bir halde ol
duğundan İstanbul sokaklarında dilen
ciden geçilemez bir hal peyda olmuştu .. 
Dilencilik Adeta kunduracılık, bakkal
lık, doğramacılık gibi bir meslek haline 
gelmişti. Cemaat içinde çalışamıyacak 
kadar malul olan vatandaşı yine cema
at teşkilatının koruması, dilencilikten 
kurtarması gerektir. Dilenciliği sanat 
edinmek izzeti nefsi olmıyanların işidir. 
Dediğim gibi o devirde dilenciler bir so
l:ağa saptılar mı sağlı sollu, karşılıklı 
her kapıyı çalar, isterler, dilenirlerdi .. 
Hayalı umumiy~de dilenmek o kadar 
yer etmişti ki Boğazda, Anadolu ve Ru
meli sahillerinin her iskelesine uğrıyan 
vapura bile dilenci vapuru denilmişti.. 
Dilenci vapuru tabirinde bir şaka, bir 
mizah, bir nükte vey,a latife de yoktu .. 
Ne günler, ne telakkiler, ne zamanlar 
imiş .. 

- Papasım, dedi, ne dili;ünüyorwn, t-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;c 
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ltalyada yüksek 
ziraat öğretimi 

---*·---
}l,Jyada meslek1 yüksek kültür ala-

111•• · dört senelık mesieki ziraat ensti
tV,,.mden çıkan ziraat eksperleri var
dtt. :aJc öğretimden sonra tali okul bu 
e~ülülere girmek için biricik yoldur. 
Buradan diploma alanlar ziraat işleri
.n i • J.tlaresi ile ziraat doktorlarına tabi 
olarak büyük idarelerde işb:rliği ıçın 
ha:.urlanmış oluı·!ar. Bunlar ayni zaman
da :Uraat sahasında serbest bir meslek 
saltilti olabilirlet ve vilayet ziraat mü
fet•}Şliklerinde , &meli ziraat öğret:min
de eksper veya öğretmen olarak {aali
yew geçebilirle:. Bu enstitülerden bazı
laT1Aa s:enelik bil' il1tisas kursu ilave 
edilıai.şt '. r. Bunlar mütehassıs ziraat 
ek.~,eri unvanuıa hak verirler. Alba, 
Ave•no, Katanya ve Kovegliyano Ve
ne1e gibi bazı enstitülerde ihtisas kursu 
bal: ilik ve yağcJıktır. Peçya, Floransa, 
Re«y• Emilyo, Breçya ve Leçe enstitü
leri.ade çiçekç'lik, zootekni, dağ ekono
misi, tütüncülük ve saire göslerilir. 
Fl<>rallsada bir de müstemleke ziraat 
k~u vardır. Romada S. Alesyo yük
sek luz ziraat mektebi de mükemmel-
dir. . 

Ziılaat enstitülerinden çıkanlar Ital
yaa edebiyat ve tarihi üzerinde sıkı bir 
irnMlııan ve bir ehliyet imtihanla tabii 
blliınJer fakülteo-ine veya ziraat fakülte
slM yazılabiliricr. Biı-:nci diplomayı 
alanlar bilhassa fenni bir şubeye geçebi-
1.rler. Diğer diplo!na sahipleri ziraat 
dokle:rn olurlar ve en büyük idarelerde 
en yüksek mesuliyetl! vazifeler alırlar. 
Ziraat fakültelerinde ilk iki sene imti
hanını verenler Floransa üniversitesi
n :n orman biliınleri doktorası için iki 
senelik bir kursa y2.ztlabilirler, yahut ta 
h!r mü..,.abaka iır.t;haniyle askeri orman
cılık akademisir.e kabul edilirler.. Bu
nun müddeti iki.senedir ve merkezi kı
~ ı n Floransada, yazın Valombrozadadır. 

Nihayet İtalyada ziraat tecrübe istas
yonJarı vardır. Bımlar ziraat ve orman 
naı.ırhğına tabidir. Teknisyenleri ve zi
ıaaıçıları istihsai meselelerinin tecrü
beleri üzer:nde tenvire yararlar. Acirc
olE" .• ~scoli. Piceno. Asti, Covegliano, 
Floransa, Modena. Padova, Paskara, Ri
:rı::C. Rorna, Rovilo. Toı-ino, Pavya, Por
t!ci gibi ınuhteli! devlet istasyonlarına 
rr.odern ziraatin inki~afı bakımından 
ehemmiyetli olan 25 istasyonu daha ila
l.~e eimek icap eder. Pirinç ı.iraati için 
Vertelli i•tasyonu çiçekçilik için San 
Remo, mısır zİraati için Pergamo istas
ı.-on'-1 ile Bari ziı·aat istasyonu, MilAno 
Üni\.·ersitesine mülhak ziraat makineleri 
tecrübe enstitüsü, Napoli üniversitesin
deki nebatat enstitüsü, Rovico kümes 
hayvanları yet~tirme istasyonu, Katan
ya buj;day ziraati tecrübe istasyonu bu 
kabilden olduğu gibi zeotekni, ipekçilik 
ve dutçuluk için de istasyonlar vardır. 

Nıhayet yeni kararlar mucibince bu 
istasyonlarda büyük tadilat yapılmakta
dır. Bazıları ziraat idareleri haline ge
çecek, diğerleri nebatların korunması 
dairelerine, bazıları da yüksek ziraat 
enstitüsü haline inkilap edecektir. 

İ.tl'eç İngiltereyi 
Protesto eHi •• 
Stolı:halm, 20 (AA) - Resmen bildi

rildiğine göre İsveç hükümeti Londra 
elçisini, ınayn döken bazı İngiliz tayya
ı·eletinin İsveç toprakları üzerinden geç
mesiDi ~iddetle protestoya memur et
miştir. 

Şilinin istilıltil 
yddöniimü •• 
Santiyago, 20 (A.A) - Şili üç gün

den beri istiklalinin 133 üncü ytldönü
Il"ÜDÜ kutlamaktadır. Cümhurreisi ile 
nazırlar büyük ruhani ayinden sonra 
askeri geçit resminde bulunmuşlar ve 
bu törene 50 uçak iştirak etmiştir. 

Askeri okulun bu törene iştiraki bil
l>as .. dikkati çekmiştir. 

YENİ NEŞRİYAT 

İ SLAM - TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 
40 lncı nüshası şu mühim tetkiklerle 

çıkmıştır: Ahirette ateşin ebedi olup ol
maması hakkında İslam uleması arasın
daki ihti!War ve her iki tarafın delille
ri .. Dünyada ateşle azap .. Fıkıhta ateş .. 
Hikmeti Kadimede ateş .. Tarikat bakı
mından ateş ve rüfailik .. Halk ananesin
de ateş .. Ateşi Nemrut.. Ateşi Rumi.. 
Ateş kayığı.. Ateş Mehmet paşa .. Ateş 
oku.. İslam inkılabında miracın ehem
miyeti ... 

Kur'an 
SllR VE KANUNLAR! 

ÇIKTI 
Stenley Lane-Poole'den dilimize çeviren 

AVNİ DOİ'.;AN 

75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 
ve Yeni Asır ;dart;hanesinde satılır. İda
rehanemize 75 kuruş yollıyan hariçteki 
karilerimize posta ile gönderilir. 

' 

LALE 
VE 

TAN 
1942 - 1943 'inema mevsimi ıçın 

yeni şaheserler hazırlamıştır. 

24 EYLVL PERŞEMBE 
~. Gününü bekleyiniz 

YENi ASIR 

ODEMJŞ O~TAOKULUNDA 
PANSiYON 

lzmir ltalyan Erkek ve Kız mekteplerı 

ödemiş orta okulunda bu sene bir 
pansiyon açılmıştır. Kayıtlara devam 
olunmaktadır. Yıllık ücret üç taksitte 

ltaJyan Erkek ve Ayyıldız kız nehari ve leyli mektepleri 1 birinci teorin ta• 
rihinae açılacaktır. ilk, lisan dersleri ve kadın i~1eri. Talebe kaydına başlan-
mıştır. 17 19 21 (2462) 

225 liradır. 20, 21. 22 5500 (2488) IZMiR TiCARET StCIL MEMURLUG.UNDAN : 
- DüNKO NUSHADAN DEVAM -

örlemiş 

Sanavi 
'riearet ve 
oda~ından: 

Madde 24 - Tahvilat ihraç edilmek i;in hissedaran umumi heyet kararı
nın istihsali şarttır. Umumi heyetçe ittihaz edilen kararın Tjcaret vekaleti ta
rafından tasdikini müteakip sicili ticarete tescil ve il3.nı lazımdır. ihraç edilecek 
tahvilat mikdarı sermayenin tediye olunan ve musaddak. son bilanço mucibin
ce mevcudiyeti mütehakkak bulunan mikdarını tecavüz edemez. T ahvilitın 

_ Diinkü :\:üslıadan Oevan1 - intikali ve sureti tedavülü l1ususunda hisse .senedatının tabi bulunduğu ahkam 
tatb ik olunur. Umumi heyet ihraç edilecek tahvil3.tın nevi ve tertiplerine gö

c) Satıltnak üzere yapıLnış olan bilCı- re falzden maada ayrıca şirketin temettüatından yüzde bir miktar tefrik ve 
mum malların kooperatif vasıta.siyle sat- T fi 

tahsisa haizi salihiyettir. ahvilat için verilecek faiz şirketin mesari · umu-
mak. m.iyesi meyanına kayt ve tesviye olunur. Bu madde n1ucibince tahvilat esha-{Kooperatif satış t eşkiiatını yap:nadı-

bına temin edilen hukuk mumaileyhim tarafından şirketin muamel8.tına ve g ... l hallerde ortak, mallarını piyasaya ar- h b · 
yahut şirket hesabatına müdahale salahiyetini bah§etmez. Tahvilat es a i şır· zetmekte serbesttir.) 

h ket meclisi idaresine dahil olamıyacakları gibi hissedaran umumi heyetine ç) Statü ve dahili talimatnameler ü-
dahi }<1tİrik edemezler. Ve meclisi idarece tanzim edilip hissedarlar umumi kümlerine tamamen .riayet etmek. " 

k d heyetinde tasdik edilen hesaplan kabul etmeğe mecburdurlar. d) milli teahhütlerini va tin e yerine 1 
Madde 25 - Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahviltı.ttn ziyai halin-

getirmek. h b f l de mevzuatı kanuniye dairesinde hareket olunacaktır. 
e) Şirket aleyhinde iç ir aa iyette O ç O N C O F A S 1 L 

bulunmamak. 
Ortaklıktan çıkına: 1 idare meclisinin :mreti teıekkül ve vazifeleri ve şirketin idaresi 
Madde 10 _Her ortak dilediği zaman f Madde 26 - Şirketin umuru hissedarları arasından heyeti umumiyece se-

kooperatiften çıknıakta serbesttir. çilecek en az tiç ve en çok be§ azadan mürekkep bir idare meclisi tarafından 
Ancak keyfiyeti idare meclisine laa-

1 
idare olunur. 

kal bir ay evvel mektupla haber vermiş j!k mec1isi idare azası 
olmas1 şarttır: 1 - Kemal Pekün 
Şu kadar ki, aşağıda yazılı ve istifayı 1 2 - Mustafa Baratçuoğlu 

mazur gösteren sebepler haricinde ve 3 - Hakkı Alhntaş 
meşru bir mazeret olmaksızın, ortaklık-; 4 - Mehmet Adar 
tan çıkanlar sermaye teahhütlerinin ta- 5 - KamilN;şli dır. 
mamıaı ödemiş1e:rse yarısını, tamamlnı J\.ladde 2 7 - ldare mec!İsjnin azasından her biri bedeli kıymeti asliyesi 
ödememişlerse. ödemiş olduklaı, m?k- itibariyle şirket sermayesinin yüzde birine muadil kıymeti haiz ( 1200) lira
darı istirdat edemezler. Bu para koope- lık üc; adet hisse senedini ~irkete tevdie mecburdur. Bu hisse senetleri üzerine 
ratifin yedek akça.sına geçirilir. ' azasından bulunduğu idare meclisinin hissedarlar umumi heyetince tebriyesi-

Ortaklıktan çıkmayı mazur gösteren ne kadar satılmıyacağına dair bir d.:ı.mga vurularak hıfzedilir. İşbu senetler 
ve binaenaleyh sermaye tealıhüdünün hasının zamanı idarelerinden mütevvellit mesuliyetlerine karşı teminat hük
ödenmiş kısmının tan1amıru zamanında mündedir. Bu husu.sta intifa (Juisans) senetleri dahi tevdi edilebilir. MezkUr 
istirdada hak veren sebepler şunlardır: ~enetlern satılmamasını temin etmek idare meclisinin cümlei vezaifindendir. 

a) Kooperatifin mevzuunu teşkil eden Aksi halde idare meclisi mesuldur. 
sanatla iştigalden vaz geçmek. Madde 28 - idare meclisi azası üç sene jçİn intihap olunurlar, ilk id?:re 

b) Kooperatifin L) bölgesi haric:ne, meclisi üçüncü senenin nihayetinde tamamen tecdit olunuT. Ondan .sonra ilk 
veya: senelerde kur'a ile bil" ahate kıdem itibariyle her sene sülüsü çıkarılarak. yer-

e) Kooperatifin nıensup olduğu bir1i- !erine başkaları inthap ve tayin kılınacaktır. Şu kadarki çıkan Azanın tekrar 
ğe dahil veya aynt statü ile faaliyette intihabı caizdir. 
bulunan bir diğer mahaldeki kooperati- ldare meclisinin mürettep adedine göre sülüs adet tamdan fazla küsürlü 
fe nakletmek. olursa ilk seneler kü9ürler bir adet addedilir. Bu suretle beş kiıilik idare mec-

ldare meclisi orta~ın ortaklıktan çık- lisi azasının birinci ve ikinci ikişer ve üçüncü sene bir azası için ~intihap yapı
ma talebini statü hükümlerine aykırı h,;. 
bulur veya gerek kooperatif bölgesi ha- ı Madde 29 - idare meclisi 1\zasmdan bir veya bir kaçmın vefatı veya isti
ricine nakletmenin, gerekse sanatla iş- fası vukuunda veya sair bir sebepten dolayı bir veya bir kaç Aza yeri münhal 
tigalden vaz geçmenin bir muvaı.aa ve- kalırsa ida.,.e meclisi işbu yerlere ~erait ve evsafı lizımeyi haiz zevattan mu
ya hileye dayandığ1n1 teshil ederse. bu vakkaten aza intihap eyleyecek ve ilk toplanacak umumi heyetin tasdikine 
dileği reddedebilir. Bu halde istifada ıs- arz edecektir. Bu suretle idare meclisine seç.ilen aza umumi heyetin içtimaına 
rar edenler hakkında da işbu maddenin kadar vaz.ife görür. Ve umumi heyetçe intihabı vaki tasdik olunursa selefinjn 
ikinci fakrası hükmü tatbik olunur. bakiyei müddetini ibnô.I eder. 

Ortaklıktan çıkarılına: 1 
- SONU YARIN -

Madde 11 - Bir ortak aşa~ıda yaıtlı 
sebeplerden dolayı kooperatiften çıka
rılır: 

a) 7 nci maddede yazılt evsafı kay
betmiş olmak. 

Satış 
Na.su. 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Muhammen B. 

b) 9 uncu maddede yazılı vazife ve 
teahhütlerini ifa etmek. 

649 

c) Aynı mıntaka dahilinde aynı mak-ı 
salla kurulmuş diğer bir kooperatife 650 

ortak olmak. 651 

Karşıyaka Alaybey e•ki fenerci sokak 15 ada 10 panel 256 
M. M. 3 numaralı hane 
Üçüncü karataş lslahane caddesi 668 ada l parsel 1 199 M. 
M. numarasız arsa 
lkjnci karantina M. Nizamiye - Mektep - Tevfikiye sokak 
774 ada 1 parsel 241 M. M. arsa ç) Kooperatifçe tevzi edi1en emtia ve

ya yapılan avans ve hizınetleri tic3ri 
veya soekülatif maksatlara kullanmak. 

d) Meşru bir sebep olmaksızın 5 de
fa arka arkaya ortaklar umumi heyeti
ne asaleten veya vekaleten i.ştir.a k et
memek. 

Yakanda yaztlı hallerde ortağın koo
peratiften çıkarılması, idare heyetinin 
üçte iki ekseriyet kararına ve murakıp
lar heyetinin tasvibine bağlıdır. 

Bu karar mucip sebepleriyle birlikte 
karar defterine kayıt ve ortak defterine 
şerh olunur. Keyfiyet. kaydı terkin olu
nan ortağa. tahriren bildirilir. 
Hakkında cıkarılrna kEtrarı verilen 

ortak, şirketteki ortaklık haklarını. ka
rarı h~beHü~ Pttiği tarihtl'n itibarrn 
kaybeder. 

Cıkarılan ortak bu karara az8rnl otuz 
~Un içinde, idare meclisi vas.1t2sivlt=•. ilk 
toplanacak umumi hPyete arzedilmek 
üzere. tahriren itiraz edebilir. 
Hakkında karar verilecek ortak hic 

bir şekilde müzakerelere i~lirak ede-

652 

653 

654 

655 

656 

657 

656 
659 

660 

İkinci karantina M. Nizamiye - Mektep sokak 774 ada 3 
parsel 2 1 6 M. M. arsa 
ikinci karantina M. Mekt>ep istikbal sokak 775 acla 17 parsel 
265, 75 M. M arsa 
ikinci karantina M. Kayseri sokak 780 acla 5 parsel 196,50 
M. M. arsa 
ikinci karantina M. KayBeTİ sokak 760 ada 7 panel 300,50 
M. M. arsa 
ikinci karantina M. Kayseri sokak 761ada5 parsel 215,25 
M. M. arsa 
Köprü M. Tenezzüh _ Dere sokak 62 7 ada 3 parsel 1 32 M. 
M. arsa 
Giizelyalı Çiçek sokak 867 ada 13 parsel 177,50 M. M. arsa 
ikinci karantina köprü M. Sami Ç>kmazı l 737 ada 70 par
sel 4 1 1 1 M. M. larla 
ikinci karantina köprü Kayatepe sokak 1737 acla 86 parsel 
335 M. M. arsa 

u61 ikinci karantina M. Muhdes yol 1754 ada 7 parsel 189,50 
M. M. arsa 

662 ikinci karantina M. Muhdes yol 1757 ada 3 parsel 178 M. 
M. arsa 

663 ikinci karantina M. Muhcles yol 1757 ada 4 panel 176,50 
M. M. arsa 

664 ikinci karantina M. Kayseri - Şükran sokaık l 75 7 ada 8 par-
mez. I I l h sel 200,25 M. M. arsa 

Cık.an ve çıkarı an ara esaplasma: 665 ikinci karantina M. Kayseri sokak 175 7 ada 1 O parsel 1 78 
Madde 12 - t<bu statünün 10 uncu 

maddesine göre kooperatiften çtkanlar- M. M. arsa 
1 

ı 7 
7 3 666 ikinci karantina M. Muhdes yo ada 11 parsel 390, 75 la. 11 inci maddesi mucibince çıkarılan 

ortaklar. kooperatiften ayrıldıkları se- 667 ii:in~· k~;:ntina M. kuru dere kenen 1774 ada 16 parsel 
nenin bilanco ve netice hesaplarının 25 6 M. M. arsa 

Lira K. 

1050 00 

179 65 

36 00 

33 00 

40 00 

39 00 

46 00 

32 00 

39 00 
147 00 

461 00 

51 00 

38 00 

36 00 

34 00 

40 00 

36 00 

59 00 

39 30 umumi heyet.ç' e kabulünden bil" ay son- k 
668 ikinei karantina M. kuru dere enan 1 774 ada 23 panel 

ra hesaplarının tesviyesini istiyebilir- 230,50 M. M. arsa 34 40 

lerÇıkan ortakların hakları 10 uncu mad Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin peşin para ile mülloiyetleri l 7 /9/942 
de, çıkarılan ortakların ise 11 inci mad: tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuıtur. 2/ l 0/942 tarihi
de hükümlerine göre tesbit ve iade olu ne müsadif cuma günü saat 15 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacakbr. Taliplerin mu

- hammen bedelleri üzerinden % 7,5 temin.at akçesini müzayede başlamadan 
evvel yatırarak yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğünde mütevekkil sattı 

nur. 

komisyonuna müracaatla.n. 5447 (2502) 

" 11111111il1 111 il IJI 1111111 1111111il111111111111 il 1111111111111111111111il1111111111ın111 il 111illllll111111111il1111111 ti! 

Avdında Talebe açıldı 
§ Aydında avukat merhum Cemal beyin köJkünde Raif Aydoğdu tarafın
§ dan, C. H. Partisi himayesinde bir talebe yurdu açılml§tır. 
=: Vasi bahçe ortasında, havadar ve her türlü sıhhi ve içtimai §&rllan haiz 
§ bir yerele açılml§ olan bu yurt için talebe kaydına başlanmıştır. Orta ve 
S sanat okullarına devam eden ve edecek talebe için açı1an bu yurda girmek 
fa istiyenlerin ılındilik Aydm C. H. Partisi matbaası bürosuna müracaat edi
li: lecektir. Yurt, talebe velilerine bir kolaylık olmak üı:ere taksitleri aylara 
=: taksim ederek aylık ta alır. Ayniyat ta kabul eder. 
§ 13 15 11 19 zı (2425) = 
:ı ıı ı ili ili ili 111iliiliuili11111111111111 11111 ı ili ııı ili 11 ili ili ili 1111 ııı ili ili ıı ili 1111111 11 1111111111 ıı 111 m 111111111 ı: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• . . 
• . : . . Devlet L emır Y oiiarınaan . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli l 9660 ( on dokuz bin alıı yüz seksen ) lira olan muht&
lif ebatta 20500 (yirmi bin beş yüz) Kg. kurşun boru (2 birinci teşrin 1942) 
cuma günü saat ( 15,30) on beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapaL zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1476 (bin dört yüz yetmiş altJ) liralık muvakkat 
teminat. kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılınaktadır. 
15 18 21 24 5399 (2430) 

DEVLET DEMİRYOLLARI MESLEK OKULU· 
NA TALEBE ALINACAKTIR 

Devlet Demir~oııarı Umıım Müdürlüğünden: 
Devlet demir yollarının muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetiştirilmek 

üzere Ankarada bir c Demiryo) meslek okulu > tesis edilmiştir. 
Mektep yatılı olup tedris müddeti üç senedir. Talebenin her türlü elbise yi4 

yecek yatacak ve tedris malzemesi idarece parasız temin edilir. işbu mektep 
mezunları devlet demir yollarında lise mezunlarına mahsus maaş ve haklara 
sahip olurlar. Askerlik mükellefiyetlerinde kısa hizmete tabi tutulurlar. Demir 
yol meslek okulunu iyi derecede bitirenler arasında veyahut meslek hayattnda 
yüksek ehliyet gösterenlerinden ecnebi memleketlere idare hesabına yüksek 
tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere her sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

KA YiT VE. KABUL ŞARTLAR! ' 
1 - Türk olmak 
2 _ idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhh~t ve psikoteknik muaye

nelerinde sıhhatli olduğu anlaşılmak. 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemiş olmak 
4 - Açılacak musabaka imtihanında kazanmak « imtihanlar Türkçe. me

tamatik, ve tabiat bilgisinden yapılacaktır. 
5 _ En az orta okul mezunu olmak tahsil seviyesi ortadan yüksek olanlar

dan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunur1ar. 
MESLE.K !MTlHANLARl ' 

Ankara, İstanbul, Haydarpaşa ve Sirkecide Eskişehir. Balıkesir, Afyon, iz
mir, Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum. şehirlerinde işletme müdürlüklerin
de t birinci teırin 942 perşembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 eylül 942 tarihine kadar imtihan olmak istedikleri !Je
hirlerdeki demir yolları işletme müdürlklerine birer dilekçe ile müracaat ehne--
lidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar şunlardıt : 
1 - Jsteklilerin bu günkü haline uygun fotogra(ı ta§ıyan nüfus hüviyet cüz

danı. 
2 - Mektep diploması veyahut tasdiknamesi < bunlara yapıştırılacak fo-ı 

tograflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir. > 
3 - iyi huy kağıdı. 
4 - Aşı kağıdı. 
İşletme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilekçe ve ve

sikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt numarası alacak .. 
)ardır. Diğer yerlerden gelecek istekliler 20 den 28 eylüle kadar en yaktn de
mir yol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve vesikalarını istasyon şefine göste
recek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühürile mühürlendikten 
sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve saatını yazdıracaklar ve bu 
vesika ve dilek~e ile trende ikinci mevkide parasız seyahat edeceklerdir. lıbu 
İ9tekliler müracaat ettik1eri istasyona göre en yakın itletme merkezine giderelc 
orada imtihan olmağa mecburdurlar. Ancak müracaat tarihlerindeki tren 
vaziyetine göre gidecekleri en yakın işletme merkezine 30 eylül tarihinden ev
vel yetişmedikleri takdirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diğer i§letme 
merkezlerinden en yaktnına giderek orada imtihana girebileceklerdir. Talebe 
yolda kontrol esnasında üzerlerinde bulunduracakları i~bu vesikaları katar m~ 
murlarına göstereceklerdir. lsta9yonlardan bu suretle işletme merkezlerine gelen 
talebe derhal işletme müdürlüklerine müracaat ederek yanlanndaki veailı:alan 
yukarıda yazıldığı gibi bizt.at alakadar işletmeye verecek ve kayıt numaraıı 
alacaklardır. 

İstasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere vakit lca
yıp etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukanda.ki tarihlerde if]etme mer
kezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden tahkik etmeleTi menfa4 

.atleri icabındandır. isteklilerin i~letme merkezlerine müracaat tarihlerine göro 
müsabakadan evvel veyahut müsabakadan sonra i~letme müdürlüklerince teıt
bit edilecek tarih ve saatlarda sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır. 
Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler neticeyi beklemeksizin 
işletme müdürlüklerinden alacakları parasız seyahat müsaadenamelerile gel
dikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunlann araıında neticeyi jmtihan yapılan 
şehirlerde almak istiyenler bulunursa hu arzularını ve oradaki adreslerini dilek
çelerinin altına yazdırmalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere parasız seya
hat hakkını kaybederler. Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kaza
nanların adreslerine teb?;ğ yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ay
rıca temin olunur. 

işbu meslek okulunda tahsil edenler heı senelik mecburi hizmete tabi tutula
-caklanndan mektebe girerken getirecekleri noterden musaddak taahhüt sene-
dinin numunsini işletme müdürlüklerinden tedarik edeceklerdir. . 

15 17 21 25 5411 (2434) 

lzmir Kızılay werke:ıinden: 
Kmlaya ait Fuardaki Sağlık müzesi binasının tamiri. keşif namesi mucibin

ce eksiltmeye konmu§tUT. 1 O gün zarfında keşifnameyi görüp tetkik etmek 
üzere isteklilerin her gün iz.mirde Kızılay merkezine müracaatları ilin olunur. 

D. 3 (2460) 

DOKTOR, HEMŞİRE ARANIYOR-
Ortaklıktan çıkanlarla çıkarılanların 

kooperatifin yedek akçaları ve müşte
rek imalathaneleri veya makine ve tesi
satları ve alelumum malları üzerinde 
hiç bir hakları yoktur. 

ı - Sağlık teşkilô.tma bağlı Zonguldak işçi hastahanesi için (300) lira ücretli 
bir bakteriyoloğ, -----------------------------------! 2 - Sağlık teşkilatı hastahanesi Ameliyathanesinde çalışmak üzere yetişğin 

Dev"'eD kı•ralık encümene müracaatları. ( 120) lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisler 
• 18, 21, 23 5491 (2472) 

için de ( 1 00) zer lira ücretli ( 4) hemşire ki cem'an (5) hemşire alınacak:tır. 
Ortakların ölüm halinde vaziyeti: 
Madde 13 - Ortaklıktan ölüm do

Jayısiyle ayrılanların ortaklık hisselerı, 
dal.re 1 - Şehitler caddesinde belediye un Taliplerin sıhhat sicil numaralarını bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 

fabrikası iki sene müddetle kiraya veri- dilekçelerini 30/9/942 tarihine kadar Zonguldakta Ereğli K. işletmesi baş he-
lecektir. Muhammen bedeli icarı 12000 kimliğine göndermeleri, 20 21 · 22 23 24 25 26 5546 (2501) 

ayrıldıkları yılın billlnçosuna göre koo- Bornovada dört büyük oda, hava gazı 
peratife olan borçları kapandıktan son- tertibatını havi banyo mutbak ve iki 
ra bakiyesi mirasçılarına iade olunur. güzel balkona malik bahçe içinde bir 

Mesuliyet müddeti: daire devren kiraya verilecektir. Gör-
Madde 14 - Kooperatiften her hangi mek ve görüşmek üzere her gün 12-12.30 

bir şeküde olursa olsun çıkan ve çıka- arasında 4106 ya telefon edilmesi ilan 
rılanların ortaklık zamanlarına ait za- oliınur. 1 - 3 H. 3 (2465) 
rarlardan dolayı mesuliyetleri ayrıldık-
ları yıla ait bilançonun umumi heyetçe 1ZM1R BELED1YES1NıDEN: 
kabulünden başlıyarak iki yıl devam Belediyemiz varidat servisinde mün-
eder. hal bulunan memuriyetler için müsaba-

Tekrar girme: ka ile memur alınacaktır. 
Madde 15 - Kooperatiften çıkan her Lise veya orta mektep mezunu olup 

ortak kendi talebi üzerine, idare mecli- askerlikle bir alAkası bulunmamak ve 
sinin muvafakatiyle, tekrar şirkete gı- 35 yaşını geçkin olmamak şarttır. Bu ev
rebilir. safı haiz olanların evrakı mlisbiteleriy-

Kooperat.iften çıkarılan ortaklar ise le birlikte imtihan günü olan 23/9/942 
ansak çıkarılma sebepleri ortadan kalk- Çarşamba günü saat 9 da riyaset maka
tıktan sonra, idare meclisinin muvafa- mına müracaatlart illn olunur. 
katiyle tekrar girebilirler. 20, 21 5509 (2500) 

Ancak, işbu statünün 10 uncu madde- * 
sinin (a) fıkrası ile 11 nci maddesinın 1 - Kançeşme mevkiinde belediyeye 
( d) fıkrası mucibince, ortaklaktan çık- ait ermeni mezarlığı denilen yerde 109 
mış veya çıkarılmış olanlar kooperatife ağaç zeytin mahsulü pazarlıkla satıla-
tekrar giremezler. caktır. Taliplerin haftanın Pazartesi, 

- SONU YARIN - Çarşamba ve Cuma günleri saat 16 da 

liradan 24000 lira, muvakkat teminatı 
1800 liradır. Şartruımesi yazı işleri mü
dürlüğündedir. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

Vilôyet Veteriner Müdürlüğünden: 
Vilayet aygtr deposu claınızlıklanndan safkan İngiliz Çessar adındaki aygu 

28/9/942 pazartesi günü Kemer hayvan pazarında saot 9 da müzayede ile satı
şa çıkanlacaktır. 

izahat almak isteyen taliplerin vili.yet veteriner müdürlüğüne müracaat et-
meleri ilan olunur. 5540 (2503) 

2 - İtfaiye idaresi için 95 adet miğfer 
veya yangmtası satın alınması, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ---------------------------------
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham- İ ·L A N 
men bedeli 1520 lira vumakkat teminatı 
114 liradır. Taliplerin teminatı iş ban- Nafıa Müdürlüğünden : .. 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale Gülbahçe - Karaburun yolunda yaptırılacak köprü ve menfezlerle şoee '?"' 
tarihi olan 28/9/942 Pazartesi gu""nü saat t .. kınlıması ve ferfi.ne ait i•leri kötürü olarak baıaracalı: ehliyetli, bonservWi 
16 da encümene müracaatları. v; küçük Bennayeli Ta§aro,::.. iktiyaç ha•ıl olduğundan iateklilerin 26/Eylül/ 

3 - Ytldız mahallesi 436 ncı sokak- 1942 gününe kadar müdürlüğümüze haf vurmalan. 5554 (2504) 
taki kanalizasyonun 35 metre boyda 
uzatılması, fen işleri müdürlüğündeki 
şartname ve keşifnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
337 lira 73 kuruş muvakkat teminatı 25 
lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
oankasına yatırarak makbuzlariyle iba
ıe tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatlart. 

13, 17, 21, 26 5400 (2420) 

inhisarlar Camaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 
T uzlamızın baş~f olan istihsal işlerinde çalıştınlmak üzere işçiye ihtiyaç 

vardır. Bu işçile'fe en aşağı iki ve en çok beı lira .•afi gündelik veril~eği gibi 
öğle üstü l 5 kunıı bedelli ve ıtk§amlanda bedelsiz sıcak yemek dağrtı!acak ve 
yatacak yerleri de idarece temllı edilecelct:i.r. 

istekhlerin nilfus hüviyet varakaları ile b;rlikte Çamalh tuzla.sı müdürlüğüne 
acele müracaatları. 
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SANAYİLEŞME VE ı-:ARP UZAK DOGU HARPLERi DENiZLERDEKi BOCUŞMI 
--~* * ·~ 

)lurtnlnş ve yük· Yeni Zelan- En şimalde 
seliş yolu... daya kuv- bir kafile 

vetler geldi yok edilmiş T :!rlı demir ue ~eliği 2'ü Plı işçisinin elfnde uranı 
mamuln bir hale gelmelidi,. •• 

Köylerimizde kalkınma 

Okuyucularımız, bu konodaki JSrarı
mızı hoş görsünler, ikinci cihan harbi
nin dördüncü yılında Türkiyenin istik
baline daima artan, dalına kuvvetlenen 
ve hiç bir vakit değişmiyecek olan ima
nımıza bağışlasınlar .. 

YAZAN : HOSEYlN SAMi COŞAR 

din, hiç bir müessesenin inhisarı altına 
da alınamaz. «Bilgi> ve cmüsbet ilim:ıı 
çalışıp öğrenen her Türkün erişebilece
ği bir nimettir Bir misal verelim .. Ne 
vakit ki memleketimizde çalışkan, zeki 
bir işçi ustasının, tahsil çağı geçmiş ol
masına rağmen, mesleki tahsilini usulü 
dairesinde tamamladığını ve mühendis
lik payesine kııvuştuğunu görürsek bah
tiyarlığımıza hudut olmıyacaktır. 

~*- ~*-
Port Moresbinin Japon- Almanlar Rusyaya yar-
ıa,.vca tehdit edilmesine dım götüffen bil' lıafile
,.agm':!' Au_ııstr~l:J.alılar :ve büyült lıayıpıa,. uer

T rakyada 5 yıllık bir 
program hazırlanıyor 

«Bilgi>, cmüsbet ilim> en gerçek bir 
kudret kaynağıdır. Sanayi hayatı da işte 
bu kaynağa dayanır. Çok şükür ki, bil
gi, müsbet ilim usulünde, yolunda çalı
şarak öğrenilebilir, elde edilebilir. «Bil
gi> ve cmüsbet ilim> inhisarı dünyanın 
hiç bir yerinde, tarihin hiç bir devrinde 
kurulamamıştır. Hiç bir millet ne kadar 
bencil ve emperyalist olursa olsun bu
nun monopolünü kendisine hasrederne
miştir. İnsanlık için, medeniyet için 
bundan daha büyük bir mazhariyet ta
savvur olunabilir mi? Şu halde, Türki
ycnin büyük demir ve çelik endüstrisi
ne. büyük motör endüstrisine, bütün 
şubeleriyle kurulmuş csilalı> sanayiine 
hasret çekmek bizim de en tabu hakkı
mızdır. 

* Hayat mücadelesinde «demagoji> en 
kötü, en kahpe bir si!~htır. Daha ziya
de onu kullananı yaralar. Bilmedikleri
mizi itiraf etmekle daima kuvvet bulu
ruz. Bildiklerimizi azim ve imanla tat
bk etmekten de daima hayır görürüz. 

Bilmediklerini bilmiyen megaloman
lardır ki eski tabiriyle <menfi namüte
nahi» lerde, yeni terimle negatif sonsuz 
da dolaşırlar .. Kendilerini daima <hata
dan münezzeh> addederler. Bu gibile
rin terakki edebilmeleri için ilk şart bil
medikleri hususları samimiyetle kabul 
etmeleridir. Kötü huylarından vaz geçip 
ilk önce cahili bulundukları mevzular
da sıfıra gelmeleridir. Ancak sıfırdan 
itibarendir ki cmüsbeb ve pozitife 
doğru adım atılabilir. 

* «Bilgi> ve cmüsbet ilim:ı> hiç bir fer-

RUSLARA GÖRE STALIN· 
GRADOA DURUM 

(Başt8l'ab 1 inci Sahifede) 

lerinin yerlerine taze piyade ve tank bir
lilderi getirilmektedir. 

Şehir, sayıca çok üstün bir düşmana 
karşı muvaffakıyetle karşı koymakta
dır. 

Moskova, 20 (A.A) - Cece yansı 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

19 Eylül gecesi kıtalanmız Stalin
gradda fiddetli sav~larda bulunmuşlar
<111'. 

Mareşal Fon Kaytel muharebelerde 
ölmüştür. 

Çephelerin diğer kısımlarında deği
filclik yoktur. 

ALMANLAR POSKORTOLDO 
Moskova, 20 (A.A) - Gece yarısı 

nesro lunan tebliğe ek: 
Stalingradda şiddetli muharebelerde 

birliklerimiz düşmanı püskürtmüştür, 
çevrilen bir mitralyöz müfrezesini kur
tarmak iç.in Almanlar tank kuvvetleri 
göndermislerdir. 8 Alman tankı tahrip 
edilmiştir. 

Moskova, 20 (A.A) - Bu gece ~ş
rolunan tebliğe ek tebliğde demliyor ki: 
Hücuma maruz kalan bir kıtamız Al
manları püskürtmü!'I, bir takım tanldan 
tahrip etmiştir. 

Moskova, 20 .{AA) - öğle üzeri 
ne!>rolunan Sovyet tebliği: 

Dün gece Stalingrad ve Mozdok çevre
· lerinde !!didetli muharebeler olmustur. 

Rus kıtaları göğüs göğüse muhar~be
lerden sonra Stnlingradın bir çok sokak
hınnı dü~mandan temizlemiştir. 

İKİ RUS GENERALi ÖLDÜ 
Moskova, 20 (A.A) - Cephede iki 

Rus General ölmüştür. Bunlar General 
Kornilof ile General Vişkoftur. General 
Kornilofa milli cenaze merasimi yapıla
caktır. 

---o- --
Bir ingi!!z den!zaltısı 

lıayboldu.. 
Londra, 20 (A.A) - Amirallık dai

resi füsüne dönmekte çok geciken Us 
denizaltısına kaybolmuş nazariyle bakı
Jab:ıeeeğini bildirmiştir. 

~~-.,..c;..-.,...:...........::-

Ankara _!.ladyosu ~ 

BUGU KU f4EŞRIYAT ~ 
~,<~ 

7.30 Program \·e memleket saat aya
rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 
Ajans haberlerı 7.55 - 8.30 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik pl. 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zlk: Fasıl heyeti 18.00 Program ve mem
leket saat ayarı, 18.03 Müzik : Bayan 
okuyucularından. fasıl 18.45 Müzik: Rad
yo dans orkestrası 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbest 10 
Dakika 19.55 Müzik : Beste ve semailer 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir 
marş öğreniyoruz .. 21.00 Konuşma( Gü
nün meseleleri.) 21.15 Müzik pL 21.30 
Konuşma (Kitapsevenler saati..) 21.45 
Müzik : Radyo !:ienfoni orkestrası 22.30 
"fomlckct saat ayarı, Ajans haberleri ve 

r~lar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
'1oanış~ 

«Bilgi:ıı ve cmüsbet ilim:ıı için hiç 
bfr yaş, hiç bir çağ geç addedilemez .. 
Vatanımızın hayat ve servet membala
rını müsbet ilimlerle idare ettikçe de 
memleketimiz için daima ufukta müjde
ler getirecek perspektifler belirir. Bu 
şuurlu ve mütecanis millet Anadoluda 
başlı başına bir sanayi varlığı yarata
caktır. 

Harp. sanayileşme hareketine engel 
olur mu? Geçen cihan harbinin iktisadi 
tarihini tetkik ediniz .. Yalnız Amerika
da, japonyada değil. fakat Avrupa kıta
sında dahi sanayi hareketinin ilerleme
diği bir memlekete hemen hemen rast
lıyamıyacaksınız, tarafsız küçük İsviçre. 
ye kadar. 

Sayın hükümet reisimiz beyanname
sinde dedi ki: «Biz umumi ve geniş ih
tiyaçlarımızı bizzat kendimiz imal et
mek çin her fırsattan istifade ederek ça
lışmak kararındayız.> 

Değerli maarif vekilimiz de yüksek 
mühendis mektebindeki söylevinde tek
nik öğretimin bu yıl tam tatbikat saf
hasına gireceğini müjdeledi .. 

Evlatlarımızı bu yeni ve hayırlı çığı
rın açtığı verimli yollara sevkedelim. 

Türk demir ve çeliği Türk işçisinin 
elinde «tam mamul> bir hale geldiği 
gündür ki Türkiyede sanayi hareketi 
normal işlemesine, tabii devrine kavu
şacaktır. 

Kurtulus ve yükseliş yolu budur .. 

HAVA HARPLERi DE 
Şi DDETLENIYOR 

(Başta.rah 1 inci Sahifede) 
10 bomba uçağımız dönmemiştir. 

Londra, 20 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: 

Dün gece büyük bomba teşkillerimiz 
düşman sularına mayn dökmüştür. 

ALMAN GEıYıİLERİNE HÜCUM 
Sahil servisine mensup ucaklar ve de

niz uçakları HoUanda kıyılarında düş
man tasıtlarına hücum etmiştir. 
MEŞGUL FRANSADA 
Av tayyarelerimiz işgal altındaki 

Fransada demiryollarım bombalam1ştır. 
Beş bomba uçağımız dönmem.iştir. 
ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 20 (AA) - Resmi tebliğ : 
Ayrı ayrı uçan bir kaç İngiliz uçağı 

Almanya üzerinde tesirsiz iz'aç uçuşlan 
yapmış ve bir kaç bomba atmıştır. Ge
celeyin diğer İng;liz bomba tayyareleri 
batı ve cenup Almanyaya hücum etmiş 
ve bilhassa Münibe yangın ve infilak 
bombaları atmışlardır. Şehirde yangın
lar çıkmış ve hasarlar olmuştur. 

Sivil halk arasında ölü ve yaralı var
dır. 

12 İngiliz bomba tayyaresi gece avcı
larımız ve uçaksavar topları tarafından 
düsürülmiiştilr. 

DÜSSELDORFTAKİ TAiffiİBAT 
Londra, 20 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetlerinin Di.isseldorfa yaptıkları akın
ların tııhribatına dair resimler neşredil
mLc;tir. Bu fotoğraflarda bilhassa garda 
husule gelen biıyük tahribat dikkati 
çekmektedir. 

Londra, 20 (AA) - Geceleyin az 
mikdarda Alman uçağı İngilterenin şi
mal sahillerinde bazı yerlere bombalar 
atmıstır. Hasar ~zdır. /\z sayıda insan 
kavıbı vardır. 

İki Alman uçağı düsürülmüştür. 
Berlin, 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Alınan savaş uçakları İngilterenin ce

nup doğusunda sınai müesseselere hü
cum etmiş ve geceleyin Sunderland üze-
rine ağır çapta bombalar atmıştır. 

* Roma, 20 (A.A) - İngiliz uçakları 
Yunanİ"tanda NavaTine ve diğer bir ye
re bomba atmı tır. Kafalkada bir İngi
liz uçağı düşürülmüş ve Kanadalı bir 
pilot esir alınmıştır. 

ALf1 
<Bnştarnfı 1 inci Sahifede) 

uçakları düŞIJJanın iaşe kollarını da mu
vaffakıyetle bombalamıştır. 
FİN TEBL1Gİ 
Helsinki, 20 (A.A) - Fin tebliği: 
Cephede mutad keşif ve devriye faa

liyetleri olmuştur. Doğu cephesinde düş
man bir kaç gün içinde 1500 ölü verdik
ten sonra durmuştur. 

Dün gece di.işman uçakları şimal böl
gesinde bir kaç yere bombalar atmıştır. 
Hasar olmamıştır. ---------Almanya Yunanistana 
buğday ueriyor .. 
Atina, 20 (AA) - Gazete haberleri

ne göre Almanyadan bugünlerde mün
hasıran Yunan halkının iaşesine mah
sus olarak 11 bin ton buğdcıy gelecek
tir. 

ue mııttefılıle,.ı nılıbin dirdilılePini söyliyorlar 
Melburn, 2? _(A:~) - Müttefik k~ra Berlin, 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 

v~ ha~a .. şeflerın~. luzumu~dan fazla ıuk- Şimal Buz denizinde büyük bir savaş 
bın gor~n?1eler~nın sebebı Yeni Zelan- olmaktadır. 2 _ 7 Eyh'.ll arasında şimal 
d~ya muhim mıktarda takviyelerin gel- Buz denizinde ehemmiyetli savaşlardan 
mı! olm~ıdır. Port Murezbinin maruz ol- sonra kuvvetli bir himaye altında seyir 
dugu tehlıke meydandadır. Fakat Japon- eden büyük bir kafileye hücum edilmiş 
~a~ın kayıplan da büyüktür. Son iki ay ve 45 gemiden mürekkep olan bu kafile 
ıçınde Japonlar 95 uça.k kaybetmişlerdir. imha edilmiştir. Çok şiddetli bir müda
Ayni müddet içinde müttefik kayıplan faa ve himayeye rağmen bu kafileden 
12 uçaktan ibarettir. · 177,000 tonilato hacminde 25 gemi batı-

BiR JAPON AKINI rılmış, 8 gemi de kaybedilmiş sayılacak 
Melburn, 20 (A.A) - Resmi tebliğ: kadar ağır hasarlara uğratılmıştır. Aynı 
Port Murezbide üç düşman uçağı ka- gece tayyarelerimiz bir torpitomuhribi 

ranlıktan faydalanarak hücum etmişse de ve 2 devriye gemisi batırmış, ve bir 
bombalarını ormanlara atmıştır. Hasar muhribi de ha.sara uğratmıştır. 
yoktur. Denizaltılarımız da çetin bir kovala-

MOITEFiKLERiN HOCUMLARI ma savaşında 28000 toni!Atoluk gemi ba-
Laede hava üssüne bombalar atılmış- tı~ağa muv:ıtfak ~!muştur. Bu suretle 

tır. Uçaklanmızı Japon uçakları karşıla- d.~man _en agır kafile kayıplarından bi-
mak teşebbüsünde bulunmamıştır. nsıne ugramıştır. 

Vunada binalar, hangarlar ve tesisler 6 GÜNDE ? 
topçu ve -mitTalyöz ateşine tutulmuştur. İngiliz~er 6 gün içi~de 270,000 tonilA-

Bütün uçaklarımız üslerine dönmüştür to hacmınde 38 taşıt ve 6 harp gemisi 
Melb 20 (AA) C. p .fik· kaybetmiş bulunuyorlar. 

urn, . - enup as.ı BtR ALMAN 
kuvveleri umumi karargahının tebliği: GAZETEStNE GöRE 

Müttefik uç~kları Lae m~ydanım bom Berlin, 20 (A.A) _ Bugünkü Folk' e 
bardıman etmı,ler ve tam ısabetler kay- B baht t · Alın d nizalt laış 
d · ı eli eo er gaze esı an e 1 n-
etmış er r. 7 ·· · · d 343 500 t _,,,, ,__ · 

B d b . d kl nın gun ıçın e ' oııı..rato ılelcmın-una a ır aşe eposu ve uça ar d d ·· · · b t .:ızı... , __ 
bombalanmı tır. e - uşman genusı a ırmasını lllJUUite 

B. d'. ş . . . deger bulmaktadır. Gazete, Temmuz 
ı~ ~!1?1an ~ılebıne de tam ısabet ayından beri ilk defa olarak şimal Buz 

kaydedilmıştir. • d . . d kaf·ı "mhas h b . rild' 
enızın e ı e ı ı a erı ve ı-

SALOMOND A ğini de zikrediyor. 
Salomon adalarında Buka hava üssü- • 

ne hücum edilmiştir. ~eneral-De119-ol YENi GiNEDE v ~ e . 
Edven Şanleyde durum değismemiş- bir iltihalı daha 

tir. Şimal kesiminde yalnız keşif faaliyeti Londra, 20 (AA) - Fransız sağcı 
kayde_dilmşitir. mebuslarından cAteş haç> teşkili re1s.ı 
ÇıNULERJN BiR MUVAFFAKIYET! Valen muharip Fransızlara katılmak üze

Çungking, 20 (A.A) - Dünkü resmi re Londraya gelmiştiT. Valen, Petenin 
tebliğde bildirildiğine göre Çin kuvvet- sözlerine uzun müddet inanmakla ve AJ
leri bir şimendifer köprüsünü dinamitle mc:..n zeferine inanmakla yanlış hareket 
tahrip etmişlerdir. ettğini itiraf etmiştir. 

---- - -·----SIRPLAR BOS DURMIYOR 
---*·----

tZatrep" eks-
presini tah
rip ettiler 

13 K 1 ŞI ÖLDÜRÜLDÜ, 100 
Kf Ş' YKRALANOI 

-*-Londra, 20 (AA) - Londradaki 
Yugoslav mahfillerinin verdiği haberlere 
göre Sırp çeteleri Zagrep ekspresine hü
cum etmişler, 73 kişiyi öldürmüşler ve 
1 00 kişiyi yaralamı~lardır. 

Lokomotif ve 9 vagon tahrip edilmiş
tir. Bu ekspresi askeri bir tren takip edi
yordu. 

---o---
Alıdenizde Alman 
batıPmaıa,.ı. •• 
Berlin, 20 (AA) - Resmi tebliğ: 
Akdenizde bir Alınan denizaltısı 1200 

toni15.toluk bir gemi ve 4 yelkenli ba
t1rmıştır. 

---~-----~ In~ilizler Mada-
~askarda iler

l~yorlar 

RUSLAR ÇALIŞIYORLAR 
---*---

Av uçaklarını 
mükemmel
Ieştirdiler 

SÜRAT VE ATEŞ KABiLi· 
YETi ARTIRILDI 

-*-Moskova, 20 (AA) - Tas ajansı 
Rus av uçaklarının son haftalarda yeni 
tadillere uğradığım ve yeni uçaklann sür
ati ve ateş kabiliyeti çok arttmldığını bil
diriyor. 

Portelıiz sularında 
bir geını torpillendL 
Lizbon, 20 (A.A) - Dün bir Alın.an 

denizaltısı tarafından bir İngiliz gemisi 
torpillenmiştir. 

Batan geminin mürettebatından yirmi 
yedi kişi bir Portekiz balıkçı gemisi 
tarafından kurtarılmıştır. 

Mısırda hare
ket er hep mah-

d .. ut ~e~iyor 
Fransızlar bütün yolları Yalnız devriye ~aaliyeti 

bozdulıları icin oldu • Romeıın son 
harelıat yaÜaş taa,.ruzunda laaua 

gelifiyor . JıayıplaPı •• 
Londra 20 (A A) _ •Doğu Af ·ka Kahire, 20 (A.A) - İngiliz tebliği: 

Baskuma~danı GeneralPlatın tebli~~ 18/l9 Eylul gecesi devriye faaliyeti 
Majofka sahillerinden cenuba dob-u olmuştur. K~ra kuvvetlerimiz dün bun

hareket eden İngiliz kuvvetleri ilerle- dan başka zıkre değer hareketlerde bu
meğe devam ediyorlar. Fakat yol üze- lunmamıştır. Hava faaliyeti de az ol
rindeki engeIIer yüzünden yürüyüş muştur. 
temposu yavaştır. SON TAARRUZDA 

Tananaryodan 126 kilometre mesafe- HAVA KAYIPLARI 
de ileri hareketi devam ediyor. Şimdi Kahire, 20 (A.A) - Beş günlük bir 
Tamakavda karaya çıkarılan kuvvetler teşebbüsten sonı·a duran son Rommel 
de Tananaryoyu tehdit etmektedir. taarruzunda İngiliz uçak kayıplarının 

Köprüler Fransızlar tarafından sis- daha fazla olma.sına rağmen pilot kayıbı 
temli surette tahrip edilmiştir. 10 kişiden ibarettir. Tayyarelerin daha 
Doğu sahillerini takip eden kuvvetle- fazla kayıbına karşı pilot kayıbının az-

rimiz de dün Sahambaya varmıştır. lığı, düşen pitotlal'ın karadan üslerine 
Poı1: Luiz, 20 (A.A) - Madagaskar dönmel~rinden ileriye gelmiştir. Düş

umumi karargahı Tatanaryo radyosiyle manuı uıyyare .kayıbı gibi pilot kay1bı 
şu tebliği neşretmiştir: da bizimkinden fazladır. 

İngiliz kuvvetleri dün gece Angato-
hayı işgal ederek cenuba doğru ilerle- -·----
miştir. Diğer taraflarda bir değişiklik ALMAN . SOVYET HARBl 
olmamış gibidir. - *--

Vişi, 20 (A.A) _ Madagaskar hare- (Baştarab 1 inci Sahifede) 
katı tebliği: 

Fransız kıtaları, İngiliz kuvvetleriyle 
temas peyda ettiği 17 EylUlden beri mu
harebelere devam etmektedir. Düsrnan 
Tananaryo yakınlarında adanın doğusu
na çıktıktan sonra seri kıtalarını cenu
ba do,l:ru sevk etmiştir. 

resinde ka,şı hücumlar için yeni tümen
lerle bir hareket yapmağa teşebbüs et
tikleri haber veriliyor. 

VORONEJDE 
Voronejde bir çok meskfın yerler ge

riye alınıruştır. 

En uerimli iflerin yapı imasına çaJqılacaJı ... 
Edirne, 20 (Yeni Ası.r) - Trakya 

wnum1 müfettiş vekili B. Salim Cündo
ğan köy kalkınma davası üzerindeki me
sainin daha programlı bir şekilde devamı 
ve daha esaslı şek.illerde inkişafını temin 
etmek maksadiyle köy ve köycülük işine 

ehemmiyetle el koymu§ bulunuyor. 
Hazırlanmaya başlanan beş yıllık bir 

köy kalkınma programı pek yalanda tat
bik mevkiine konacak ve bundan böyle 
de en verimli işlerin meydana getirilme
sine çalıııılacaktı::- • 

"Edirne,, de pirinç yok, 
peynir fiyatı artıyor 

Edirne, 20 (Yeni Asır) Edirne pİya-,görmü§ yağlı beyaz peynire kil0M1 135-
sasında bir tane bile pirinç yoktur. 140, kaşar peyrririnin kilosu 240-2.50 Jıu-

Peynir fiyatları yükselmiştir. Buzhane IU§tur. 

"Denizli" de ip
lik fabrikası 
kuruluyor 

-----~*·--~---
SERMAYE S 1 1 MiL YON 

LiRA OLACAK 
-*-Denizli, 20 (A.A) - Bir milyon lira 

sermaye ile bir iplik fabrikası kurul
masına mebuslar ve parti erkaniyle mü
te§Cbbisler karar vermiş, hissedaT kay
dına başlanmıştır. 

------·~---BEHÇET UZ BUGON GlDIYOR 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Vekil tütün ve üzüm istihsal merkez
lerinden olan bu ilci yerde mahsul duru
munu ve köylümüzün ihtiyaçlarını biz
zat köylü ile görüşmüştür. 

BUGON GlDiYOR 
Ticaret vekili bugiin şehrimizde og

elden sonraya kadaT kalıp tetkiklerine 
devanı edecek ve ııa.a.t 15,45 te trenle 
Denizliye hareket edecektir. Deıııi.zliden 
lspartaya ve oradan da Kütahyaya ge
çecektir. 

Vekil Alsa.ncaık .istasyonunda resmi 
törenle teşyi edilecektir. 

iAŞE lŞLERi 
Haber aldlğımıza göre ticaret vekili 

muhtelif kazalar halkının iaşe ihtiyaçla
rı üzerinde alak.adarlaTa lazım gelen 
direktifi vermiştir. lzmirde halkın tam.iz 
buğday unundan ekmek yemesi usulü
nün devam ettirilmesi hususunda da ala
kadarlara emirler vermişti:r. 
HUBUBAT SATIŞLARINA DOCRU 

Nihayet bir ay sonra hububat vaziyeti 
tamamen normal şeklini alacak ve ser~ 
best satışlara müsaade edilecektir. 

Bu sebeple bir ay soDTa bazı vilayet
lerimizde ekmek kartlannın kaldınlma
s1 da mevzuu bahstir. 

* HUBUBAT TESLiMATl BiTII 
Vilayetimizin muhtelif yerlerinde ve 

köylerinde elde ettikleri hububatın borç 
landırılan kısmını halkımız hükümet teş
kilatına tamamen teslim etmişlerdir. 

Bu itibarla köylümüzün ellerinde kalan 
diğer mahsulleri serbestçe satabilecek
leri vilayetçe yakında ilan edilecektiT. 

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

YENi HADiSELERE DOGnu 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

lar tayin edeceklerdir. 11 

* Vişi, 20 (A.A) _ Mareşal Peten bu 
sabah Lavalle uzun uzadıya görüşmti§
tür. 

V1Şt NAZIRLARI NELER 
KONUŞMUŞLAR ? 
Vişi, 20 (A.A) - Nazırlar medisi 

toplantısı hakkında şu tebliğ• neşredil
miştir: 

<Nazırlar meclisi Mareşal Petenin re
isliğinde toplanmış ve B. Piyer Laval 
son umumi durumu ve bilhassa Paris
teki temaslarını izah etmiştir. 

İş nazırı Lagarden, sınai istihsal işle
rinde, işçi tedariki ve esirlerin müba
delesi için alman tedbirleri arzetmiştir. 

Müstemlekeler nazırı İngiliz taarru
zuna karşı Madagaskarda yapılan hare
ketleri anlatmıştır. Nazırlar heyeti, va
zifelerini yapan kahraman askerlerini 
tebrik ebnek kararını vermiştir. Bun
dan başka milli vafizelerini ihmal eden 
her hangi bir mülki memurun doğru
dan doğruya azli hususuna da karar ve
rilmiştir.» 

1 
":4~·1_ D _,,,_,_ D_ D_~~..-a.-

lngilterede elımelı 
pahalılaşacalı,- pata-
tes ucuzlıyacalı •• 
Londra 20 {A.A) - İaşe nazırı 

§U beyanatta bulunmuştur: 
« - lng:iliz milleti, deniz nakliya

tından tasarruf için az ek~ek ve çok 
patates yemelidir. tık tedbir olarak 
ekmek fiyatları artacak. patates 

l~~~~a~.!~!!~--.-·-·-·-·-·-·-·-

Burdurda çift
çilerin dilek
leri dinlendi ___ * _____ _ 

MEBUSLAR KONFERANS· 
LAR VERiYOR 
-*-Burdur, 20 (A.A) - Mebuslardan İb-

rahim Necmittin, Mehmet Çallı ve Dr. 
Ahmet Burdur vilayeti kazalarında çift
çilerle temaslarda bulunarak dileklerini 
tesbit etmişlerdir. Mebuslarımız gezdik
leri yerlerde muhtelif mevzular ü.zeriıı
de konferanslar vermişlerdir. ----·-----B. Vilki Londrada 

Londra, 20 {AA) - B. Vandel Vil
ki bugün hava yoliyle Kuihişeften buraya 
gelmiştir. 

----•ııııııwwı~~~-

Makineve 
\

7 erilirken 
BAHADU~ MIHRACESININ 

MOHIM BtR SOYLEVI 
-*-Kalk uta, 20 (A.A) - Bugün Ka:tku-

t.ada Bahadur mihracesinin riyasetinde 
Hint - İngiliz cemiyeti bir foplanb yap
mıştır. Bu toplantıda kabul edilen kare.r 
sureti bütün Hint siyasi partilerinin top
lanaTak bugünkü çıkmaza bir nihayet 
vermek çarelerini aramalarını tavsiye 
olunmaktadır. Bu karar suretinde bizzat 
Hindistanın menfaati iktizası olarak menı 
leket müdafaasında engel olı;.n şiddet ba
reketl~rinin durdurulması harp gayretle
rine devam imkanını verecek bir uzlB.§Dla 
siyaseti takip edilmesi siyasi ile bir ana 
yasa ile Hintlere devrolunması isteml
mektedir. Bahadur mihracesi bu münase
betle bir nutuk söyliyerek İngiltere baş
vekili Çörçilin son nutku ile durum :İyile§
tirmediğini kaydetmiş ve İngiliz başveki
linin Hint meselesi bir daha görüşüldüğü 
zaman beyanatını tadil edeceği temenni
sinde bulunmuştu. Nihayet milırece Çör
ç.ilin i<ldialanna rağmen muhtelif eyalet
lerde vaziyetin biç te emniyet verici ol
madığını belirtmştir. ----·------0. B. N. AJANSINA GÖRE 

STALINGRADDA VAZIYET 
-*-Berlin, 20 (AA) - O. N. B. ajansı-

nın askeri kaynaklardan öğrendiğine gö
re Alman kıtaları dün de Stalingrad şeh
rin.in içerisinde biJhassa ş.İmal kısmında 
şiddetli muharebeler yaparak ilerlemeye 
devam etmişlerdir. Ehemmiyetli Alman 
savaş ve bomba uçakları Sovyetlerin ka
le haline getirdikleri müdafaa mevzileri
ne ve yuvalarına ağır çapta bombalar at
mışlardır. Düşmanın iaşe yolları da de
vamlı hava taarruzlanna tutulmuştur. 

----ta-----
INGIL iZ BAHRİYE NA· 

ZiRiNiN NUTKU 
Londra, 20 (A.A) - Bahriye nazırı 

B. Aleksandr bugün Sheffaieldde söyle
diği bir nutukta son 2 7 ay zarfında batan 
zırhlılarla uçak gemilerinin ve kruvazör
lerin yerine yenHerirrin konulmuş olduğu
nu bildirmiş ve ~özlerine şöyle devam et
miştir: 

Donanmamız bir çok muhripler d e 
kaybetmiştir. Fakat bunların yerine bu· 
gün daha fazla muhrip kame etmİ§ bulu• 
nuyoruz. Bundan başka Kanadının yardı
mı ile büyük bir korvet filosu vücuda ge
tirdik. ----·---·-ispanya • Venezüella 

2'icaPeti ... 
Boynes Ayre. 20 (AA) - İspan~ 1 

ile Vcnezüella anısında yeni 'bir tic:ır . 
anlaşması imzalanmıştır. 


