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tıln mUnderecatından mes'uliyet kabul edilmez.- Cümhuriyetiıı ııe Cümhuriyet eserleriııiıı lıelı:çiri ıolıahlan ç.kor siyari pazetedw. YENt ASffi Matbaa•ında basılmıştır~ 

SOVYETLERE GORE 
---*·--- lngilizlere göre Rusya harpleri 

Stalingrad 
arslanca 
dayanıyor 

-*
Sovyetler bazı nok-

' ın gra ,, ın y 
eceğ· düşünüleme 

a 

Stalinfl1'ad harplerinden bir görünü§: Topçu ate§ ediyor 

Vila vt>ti mizdt> hububat satışı serbest 
- ---·---

''lznıir,, ınerkezl 
serbestlden hari~ 

S"rbest hububat satışları kartsız 

yerlere münhasır ... ekmek verileo 

Ekonomik 
Teşkilatlanma 
Davamız 

ürümelidir ••• 
• iı lıaJJUiyetimize ue 

istihsal lıudretimize 
dayanmalıtan IJaşJıa 
,aremiz yolıtur .. 

Sll.:VK.ET BİLGİN 

İkinci dünya harbi uzadıkça olagan 
iistü şıırtlann ai:ırlıiı da artmaktadır .. 
Kenılisiyle tasavvur edileıniyecek kadar 
•üyük zorluklar pahasına ticari müna-
11tbetlerimizi devam ettirmeğe çalıştığı
mız dış alem daraldıkça daralmıştır Ka
urganın .sınırlarını genişletmesi yüzün
lllen her yeni tehlike bu münasebetler 
iizerinde kötü teo.irlerini göstermektedir. 

Bir kere •orası muhakkak ki, bütün 
.. cvcudiyetlerini yapmakta oldukları 
ııavaşların neticesine bağlamL~ olan mil
letlerin bize kar~. itimat ve sempatileri 
ile kadar derin olursa olsun, bugünün 
•ıüthiş zaruretleri içinde biz dış ticaret 
•akımından durumumuztın salilh bııl
masını bekliyenıcyiz. Şu halde mutlaka 
•endi kaynaklarımıza, iş kabiliyetimize 
Te istihsal kudretiınize dayanmaktan 

___ .* __ _ 
Valimiz B. Sabri öneyin 

uerdiği izahat •• 
-*-İzmir vilayeti dahllinde hububat borç-

landırılan müstahsiller teahhütlerini 
vaktinde yerine getirdikleri için viliıye
timiz dahilinde hububat satışı serbest 
bırakılmıştır. Vali B. Sabri öney bu 
hususta aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

c - Viliyetimizde müstahsilin borç
landınldığı hububatın yüzde 97 sinden 

(Sonu Sahlfe 4, Sütun 6 da) 

ALMANLAR KIZOılAR 
---*·---

Isveç Bolşe\lik-

li~e do~ru ~i
diyormuş 

-*-isueç gazeteleri ise yeni 
se~imlerin neticesinden 

mmnun .. 
Berlin, 22 (A.A) - Bütün İsveç 

gazetelerinin Berlin muhabirlerine göre 
Isveç seçiminin neticeleri ve bilhassa 
komünist aza)ay sayısının artması Al
man mahfillerinde fiddetli tenkitlere 
yol açmıştır. Bir hariciye memuru de
miştir ki: 

(Sonu Sahile 4, Sütwı :ı te) 

talarda ilerlediler 
-*

Almanlar Mozdolıta bir 

---1r·---
Alman1ar Ruslara 
karşı tam zafer im
kansız diyorlar 

tepeyi ue bir meslıun -*-
yeri aldılar, şimal IJatı· Ruslar Don nehrini yeni· 

da geriye atıldılar.. den geçtiler ue nehrin 
Moskova, 22 (A.A)_~ Öğle üzeri neş- IJatısında ilerlediler •• 

rolunan Sovyet .teblıgı: 21 EyHU gecesi Londra, 22 (A.A) _ Berlin radyosu-
kıtalarımız Stalıngrad ve Mozdok çev- nun askeri mütehassısı General Ritmer 
relerinde muharebe etmişler~ir. . •. dün akşam şunlara söylemiştir: 
. Dığer çevrelerde ehemnuyetlı degı- c _ Ruslara kal'§ı çobuk neticeler al-

şıklik yoktur. mak mümkün değildir. Tam zaferler 
STALlNGRADDA ancak düşmanın mukavemeti hızla dar-
Moskova, 22 (A.A) -:-- Öğle tebliğine belendiği zaman alınır. Rus askeri kar

ekfu: Stalingrad ç~?h~ın_?e ~anlann şısında buna imkan yoktur. Bunlar mu
yenı taarruzları puskurtülmuştur. Rus kavemette ve karşı darbeler indirmek
kıtaları bazı noktalarda ilerlemişlerdir. te olıtgan üstü bir kabiliyettedir. Sov
Bir birliğimiz 400 Alman öldürmüştür. yetlere karşı muharebe dünyanın en 

MOZDOKTA kudretli askeri teşkilfıtına karşı bir mu
Mozdok kesiminde Almanlar bir tepe harebedir. Ve buna diz çöktürmek güç

ile meskO.n bir yeri almışlardır. Başka tür.> 
(Sonu Sahile 4, Sütun 2 de) 

Anglosakson donanması 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

kuvvetleniyor 

lngiliz filosuna 2 
zırhlı katıldı 

Amerilıa IJahriyesi için yeniden ilıi milyar 731 
milyon dolar daha harcıyacalı ... 

1ki eşinin daha 1"giliz 
bildirilen King 

filosuna katıldığı 
George zırhlısı 

•aşka çaremiz yuktur. Hakikate ancak ----------------------------

l>öyle cepheden bakıırak çeşitli istihsal (( YENi ASlR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 
Lonüra, 22 (A.A) - 35 bin tonila

toluk Anson ve Hove zırhlılan •erviee 
ırinni§ bulunmalr.tadrr. Bu keyfiyet aml
rallık dairesi birinci lordunun son 2 7 
aylık bütün büyük gemi kayıplannın ye
rine konulduğunu bildiren nutlı:.u ile te· 
yit edilmiftİ.T. Öğrenildiğjne göre bu iki 
kuvvetli zırhlı bir kaç zaman evvel King 
George ve Duc of York gem:.lerinin ya
nına iltihak etmiştir. Bu suretle mütte
filtler yeniden bu muazzam zrrhlılardan 
dört taneye malik bulunmaktadırlar. 

Jmynaklarımızın verim kabiliyetini bu
aiiae ve hatta varına ' göre nizamlandır-

;~.:ı!~!'.n bir zaruret olduğunu daha ''Stalingrad,, mu·· dafaası 
Türk cüınhıırı~cti, kurulduğu günden 

~ri. ekonomik hünlenıizin teşki18.t1an- s 
:ması ve rihazlandınlması d3.vasına ha- v ti • k t 
yati iinem vermistir. Fakat rejim bu kı- o ye erı ur arıyor 
~ miiddet zarrında o kadar muazzam 
davaları halletmek, bütün bayatımızdn 
• kadar kökten değisiklikler yapmak 
•orunda kalmıshr ki t"kilatlanma bah
•inde ayni de;ecedc hı~lı ve kuvvetli 
adımlar atılnmamı~tır. Dünya tekrar 
harbe süriiklendikten soııra kor;ıla~tığı
•nz sıkıntıların büyük kı!'mlnt burada 
llramak icnp eder. Şeflerimiz racianın 

!Sonu Sahife 2. Siitun 6 da ı 

• 

Rus ordularını Almanların IJu sene de mağlup 
edemiyecefıleri anıaşılmalıtadır. Stalingrad· 

dan sonra Almanlar nereye hücum edecefıler? ••• 
Kış hareJıetıerine dair taflminler-

~··YAZAN~···E·MEKLİ .. GENE0RA0L ... H.U0S0N00 ... 'E.MİR000E0R0K0İLE0T0~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOGU CEPHESİNDE : Yeni dünya 
harbinin en çetin muharebeleri ş'ındi 
Stalingrad şehri içinde cereyan etmek
ledir. Almanlar, bu müstahkem Volga 
şehir ve limaruru zapt için ne kadar fev
kalftde ga)lretler sarfediyorlarsa Ruslar 
da burasını müdafaa iç!n o derecede 
hayrete değer fedakarlıklar gösteriyor
lar. Almanlar Volgayı geçerek şehri ge
riden sarmağa imkan bulamadıkların
dan Ruslar, burasını daima yeniden tak
viye etmcğe imkan buldular. Hatta Si
biryadan hareket ettirilmiş olan kıtala
rın vararak Stalingradın müdafaasına 
iştirak ettikleri haber veriliyor. Bu su
retle gerilerinin kesilmediğini görerek 
daima taze kıtalar alan müdafiler hep 
cepheden gelmek zorunda kalan hücum
lara olagan üstü bir soğukkanlılıkla kar
Ş• koyabildiler ve şehrin müdafaasını, 
her türlü zan ve tahminlerin üstünde, 
haftalarla uzatWar. 

Rıı~ cephesinde infild klar arasıııda ilerle1ne 
Bununla berab<r Almanlar, 16 eylül

(Sonu Sahife 2, SiituD 1 de) 

(Sonu Sahife 4. Sütun 4 te) 
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Müttefik istihsala
tınıo yüzde kırkı 

harbe ayrıldı 

~ Geleceh yıl IJu nisbet ~ 
ıs Yüzde 60 a çıhacalı.. § 
§ Kanzas Sili, 22 (A.A) - Amerika-§ 
E nın istihsal nazırı B. Donald Nelson E 
§müttefik milletlerin istihsalitından E 
§yüzde kırkının harp ihtiyaçlarına § 
§tahsis edildiğini ve önümüzdeki se- § 
§ne_ bu nisbetin yüzde altmışa çıka § 
;: cagını söylcm!ştir. E: 

= * = § YE.Nl iNGILIZ TOPLAR! § 
E Radyo gazetesinden : lngilizlerin § 
E büyü.lr. tanksavay topları kullandık- = 
E lan ifıa edilmiıtir. Bu toplar çok§ 
§ kuvvetlidir, herhangi biT tipteki ;: = ta.n1c. bu mermilere dayanamamak- : 
§ tadır. Yeni tanlr.oavarlar illr. olara·k E 
E Mısırda Rommelin kuvvetlerine ! 
§ kartı kullanılmış ve çok iyi netice- § 
: ler almrnı§bT. = 
:111111111111111ııuı11111111111111111111111111111111111 ı ı ıır: 

Almanlara göre cephelerde durum 

••Staling-rad~ da 
silolar alındı 

ozoi FllATLARI 
---*·---

Manisalılar 
derde çare 
arıyorlar 

-*-Manisa, 22 (A.A) - Çekirdeksiz ku-
l'U üzüm için hü.kümet tarafından tesbit 
edilen ihraç fiyatlariyle boma satış fi. 
yallan arasında lıiloda 20 ,.23 kuruş bir 
fark olması hasebiyle halkevinde müs
tahsil ve mebusların iştirakiyle bir top
lantı yapılmıştır. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 5 te) 

HiNOISTAN DERDi ___ .* __ _ 

''Bombay,, 
da bir bom
ba patladı 

-*-Bombay, 22 (AA) - Şehrin kalaba-
lık bir mahallesinde olan pamuk borsa
sı önünde büyük bir bomba patlamış, 
beş kişi yaralanmıştır. Parçalarının tet
kikinden bombanın gelişi güzel hazırlan 
mış bir infilfil< maddesi olduğu anlaşıl
mıştır. 

DİGER ÜÇ YERDE 
Bombay, 22 (A.A) - Bugün alınan 

(Sonu Sahile 4, Sütun 5 te) 

---*·---
Ruslar Novorosiske 
asker çıkaramadı 

-*-Berlin, 22 (A.A) - Alınan tebliği : 
21 eylül gecesi Sovyet Torpido muhrip
leriyle hücumbotlarının himayesinde 
olarak Novorosiskin şimal batı kıyısına 
asker ihracına teşebbüs edilmiş ise de 
Alman harp gemileri bu teşebbüsü aka
mete uğratmışlardır. 

(Sonu Sahile 4, Sütun ı de) 

. ............ .. 
Almanlar "Staiin

grad,, da 24 saattıt· 
durakladılar 
---*---

Moskov a, 22 (A.A) - Stalingradda 
müdafaa harbi yapan Sovyet askerleri 
arasında taarruz ruhu artmaktadır. Ba
zı kesimlerde kuvvetlerimiz ilerlemiştir. 
Son 24 saat içinde Alınanlar hiç bir te
rakki elde edememişlerdir. Mühim bir 
mevkii ve binayı almak için çalışan Al
man kuvvetlerinin 40 tankı Sovyetler
ce tahrip edilmiş ve 1000 Alınan askeri 
öldürülmüştür. Rus hatlarının geçilemez 
olduğunu anlayan Almanlar nihayet ge
riye çekilmişlerdir. 

MUVAFFAKIYET öLÇOSO 
Staliogradda ilerlemelerin ve geri çe

kilmelerin başka bir hususiyeti vardır. 
Bir Rus birliği 24 saatte ancak 50 metre 
ilerlemiştir. Bu büvük bir muvaffakı
yet demektir. 

·--·······~~ 
~' ..... ·..:.: .• : ... :..: .. - -.. • .. : •• -- -.· .. •••.••• .ri. 

' 

BİT bombanın patladığı Bomlıaııclan görü.m, 



"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

ŞElliR HABf!RLERi 
Ekonomik 
T eşkilitlanma 
Davamız 

E•INEYI ÖLDÜREI KiM? 
\iiqlMab ı inci Sahifede) ise de evvela Alınanların Rus orduları- ----'••----

nı snpa sağlam bırakaı·ak cenupta bu 
•• merkezdeki hükümet sa&·cı~·ını ı.ap- derece uzaklara açılmaları biraz teh1i- Bu ~0•• 0 ka'- r·ı 
tederek şehrin müdafaasını ikiye böl- keli olur. ikincisi Len:ngradın zaptiyle ~ . U 
dükleri gibi 16 - 17 eylül gecesi de Vol- İ.;uradan birkaç yüz. kilometre doğuya J d• 
pnın şehre yakın bir adasına ayak ba- yürümek kolay bir hareket değildir. açı ıp cese ıne 
~ilmişler, bu suretle bugün şehrin her Onun için Almaı.ların, Stalingradı al
iki kısmı şimalden ve cenuptan bir kıs- dlktan sonra, aıtacak ulan kuv\'etlerle. bakılacak 
kac; içine alındığ. bildiriliyor. Böyle ol- kara kışa kadar, cenuba hattket yerine 
<tuğu takdirde, Almanların eline .şehir- tercihan merkez Rus orduları grubuna --•--

--... ~~~ 

Yeni mahsul ydına hazırlık 

Muhtaç çiftçiye hemen 
tohumluk verilecek 

v•• •• t•d• _ urı: me ı ır ••• 
---~~·-------

( Ha~tarah 1 inci Sahifede) 

~· JÜtl, ·,Aaya.r. aere,e .._.. 
ğını görmii'jler, memleketimizi her teY· 
._ evvel ~ ituuı- ~m-

4a latmap <-'............. Çek ıiikür 
IMlciae bıılw ...... _,..,... .. ol-

le beraber epey esir ve ganimet geçmesi kati bir darbe vurmak :stiyeeekleri 

:~~~~~-s~~=d~=~ ~.1~~n"~~d:.;::~:!~:~: n~:E.;:=~~n- ~~l!:~TJ~~~~~ :~Çy~~ :~:\:~~:i~J:fi~~~:ı~~~i 
n:ıaksailiyle, kale muharebeleri bide ve Iarın, evvel<:t! de yauhğmnz gibi, iRus- '!il'-· -----------

-~rdu. Gayredet&iziu ..atelaaki 
kısmı yaşadıeumz cünlerin ~ aiır 
prtlaruaa U)"gun bir hayat ma• • UlSI 

kanui• matuf Olmuştur. Ba ...... ilk 
hatıra :elen ~y, sev~ ve _. müş
.__ .... vataa•,w-- .... mmtı
... hirlikte ,.ytaş-hn içia .-.ne 
- ........ sistemine riaat ...... kti. 
Haıfain i(inde ve d'ŞPNla o&.. Wr çok 

tertipleri dahil:nde yapıldığı için pek yada harp ve hnrekete henüz mi.isait )10Jı mu? 
u:ıaınıştır. olan bu iki aylık zamandan azami isti- Sineklidc Emine ismindeki genç ,.e gü-
Şehrin en çok mukavemet eden cihc- ude edecekleri "e ancak kıs e:masında zcl kadının ölü mile neticelenen cinayet 

ti şimal m8hallderi olmuştur_ Çünkü __ .n_ la i __ a ·ı...-ı•-· d-"-- divuına ... öır ceza maiıkemeeinde de-;'bil- cenubi .1MU&.as ıran a ve U<.: A.! il.WI -.. 

Ahnan şt\ikalan buraya az tesir ede · cenuplarda hareketlere girişece.lı:leri vam edilmis, maznun Abdülazimle val-
mişlermiş .. Bu sebeple Rusların burada umulur. Çi.inkü şiddetli kış aylarında desi Hanife. Yılmazın ifadelerine tekrar 
sokaklar arasına gizledikleri tanklar b!r- Rusyada büyük ölçüde harp hareketle- müracaat edilmiftir. 
&.. bire çıkıp Almanlara baskın taar- ul ka l Hanife yılmazın bu cinayeti bizzat 
nıız1arı yaptıldan gibi kaçarak gözden rinde b unmanın fev iade çüç 0 ma- ve tab...nca kurşunile işlediği hakkında-

sma karşı cenubi Kafkasya, Iran, Irak 
~~~!-:ıt=rgmo .. ~rs.:· S~~~dınbaşka.bu ve iJa illerde her türlü askeri hareket- ki iddia5ı ÜLerİnc mahkeme heyeti fethi 
~ _, kabir yapılm.aıına karar vermiştir. Bu-
.:L.....___ ··'----- ti R··-·1-- b_t.. ler- yapılabilir. "'ün adliye doktorunun da i•tirakil~ ag~ ır ~ mUJU1vaoıe • u::owrın u un Bu ebeple Almanlar, .şimal Kafkas- " " 
-..ı..:1_ ve -'L,.~;an ~'ı,. ku•..,•etli barikat cezadan bir heyet huzurile Eminenin 
~ - ,... • • - yadan cenubi Kafkasyaya inmek için 
1'--1~ •-'-Lım· ettikten :ı..--t.- her sag-lam kabri arılacak, cesed mezardan çıkan-
....... - MUJA ~ lizım olan g<>ritler! şimdiden ele geçir- " 
ı..:ı---. binayı ve '--- su 1--1

-...! gibi •-..:~ -~ !arak muavene edilecek ve amudi fıka-~5" ncr ~ ~..., rr.-de çalışJ_ yorlarsa da bu hususta an- "' 
~.... :-.;1ıı .. a.... L-1:-- get; ........ ;., - ·1-a ·-0 risinde k•"""un yarası olup olmadı.:iı tet-
rn~ """' ~ -~ ~ - cak pek gu··-1üklıe ilerive g:ı'debiliyorlar. -... .., 
, ___ ;ı__ ileri' gehn' · · Buna -r J kik edilecektir. 
~ .... - ye :ş muş.. Çünkü türlü türlü mahalli güdüklerle 
ı-almen Almanlar, her sokağı ve her l:arşılışıyoriarmış. Mesela arabaLarı -·-. ~;::UU:~~~ mevcut kötü ve sarp yollan:ı.n dağlara "lzrnir - Manisa,, 
.._.. çıkarmak ~n alt~r. sahra toplarmı 

=~ ;;;:;•ı!~i~:i·br:=!!:= yürütmek için de on ikişer at kosrTUlk VO ! ti ya f ~I rı Jı ~·o r 
lizım geliyormuş. Kafkas dağlarınuı te-

dikten sonra zaptM:yorlarmış. Bu su- pe ve geçitlerine ş!mcliden kar düşmek- * 
ntJe ıPmdi şehrir. hemen hemen yarı- te im.iş. Zaten yüksek dağlarda harp ve Bir taırbtllı "Ol Cümluı• 
SllMfan fazlası Alman1arın eline geçntq 'L-- k 1--L d ..:J:_ I 
'--L---L..-.1.- I""--:.. L-1-- --'--'- Dill'e et IWllilY eğilu.i.c. L Piyet bayPClllllndcl 

~GCalı-
~~. ~ .. ,e A4lJaD ~ ve N ·---'-'- T .• :ı ____ .,_.ı r 
J'99halJeler de görünüşe göre zaptoluna- _ovuırnma&.ten ~~ ıs~uuuc 
<."ak böylelik:Je koca Stalingrad, an- yeru zorlamalara daır bir haber yoktur. 
,-L bü'=•..nL. bir L-'L- L!- h .Kezalik Almanlar, Elbrus yüksek da-
C:- , _ ~- ve lal' msar a- - .... _..a .. ı- . . bildi--1:ı... 
1:-...ı_ ""'----' lin ~:.. pnı za~uazo:;r:nı ruıA,en sonra - ~arm e e ~c.a...... bi ..... _a... __ _, __ larınd . b. il . Stalin&ndm yansmdan fazlası kay- gar n.AllLil:i u.ıg a yenı ır erı 

bed·ı · im :ı:.- R b~~t.u hareket bildirmemişlerdir. Buna naza-: mış o asına ra&uen us ~ - bug'" . n K fk l 
m::ındanlığı şehrin terk ve teslimine mü- ~~ ':;1 ~~ a ·asyanın ~a ~z 
s:ıade etmiyor ve düşmana mukabil ta- .~ a, suyurnm eenu n ' 
aJTuzlar yapuak kaybolaa.. her binayı şıddetli ve devamlı muharebeler olmak-
he.r sokağı ve her tepeyi geriye almak tadır. A~şılan ~~slar, Grozr:i. petrol 
iein en son fed:ıkir-ltklann yapılmasmı alanını mudafaa. ı~ b~u·aya kafı kuv
cmrediyor. Çünkü bu suretle zaman ka- vctler scvkede~dıkleruıdeo_ Te.ı·ek su
zanlbıcak ve düşmanın insan ve malze- Y.u ~ubund~ Alınan kopriı başına 
me b!l"Pları artınlacakbr. Stalingradda şıddetlı mukabil .taarruzlarda bulunu~
kazanılan her gün Rusyanın kurtulu- yoı-~qr. ~~slar aynı zamanda Kafka:. dag 
şunda önemli bir rol oynar Çünkü ka- geçıtlerım de Almanlara karşı kapamış
ra kışa klldar ancak sa rıh ...n..1er kal- ı.:rd~r .. Bun~~ beraber Almanlar, G.roz.. 

1 'L •1 ."!1. - 5
.... k ru ıstik.ametını zorlamak maksadiyle, 

m~tır. Rus ar, ı1.end1 erı ıçın çok ıy- T k bö'l · hl kı 1 t' · 
metli bir zaman kazanmak için on bin- ere gesınc zır ı . ta ar ge ırmış-
Jerle insan ve bir çok malzeme ile be- ler ve Rusla~a ~unlarla taarruza başla-
*r koca bir tehri feda mqlerm mışlardır. Nıtekım bu sayede. Rusların 

r n·~ clh tt R l Ac '--nla r. burada iki tabur kadar bir kuvvetini 
ıger e en us ar uuet rı ge- bo d kl ldıkl ı lı rek ,~._1:--...1.- • ıL.... .,ı.__ _.ı.., _ z u • arı ve 41 top a arı an aşı -
~- yenı -.uvveu.:ı- &eVJUn G • . tik .... : . h . ti 

d k h · h ha · d'~ yor. roı:uu ıs am..,..:nın e el'Il!Illye , en ve gere cep enın er ngı ıger H d • . ahil'nde M ha kale 
bir kesiminde yeni tahşidatta bulun- azerd ~~ d 1 B ku .1\. ç 'd ye ve 
maktan men H;in Voronej, Orel, İlmen ora an ~n e ve a u,•a gı e~ ~
..... ubu ve T • ..ı~ --Tb .,_ Len" d lun buradan geçmekte olmasından ılerı-
... ~ ~~ -··.. u he ıngra lir B l · Kafi l · ld 
~~wesinde müteaddit ve :ddetli taar- ye ge · u Y,0 ıse ~s arı şırn.a en 
__ ,arda bul 1ar ş: cenuba aşan ıstikametler:n en kolay ve 
.... ~ unuyor . ..14 • "d' 

Bunuala beraber Staliııgrad, daha mu ayım~ .ır. . 
... bir n..ı..l_t d -.x.. .b. Onun ıc;ııı Alınanlar bu yolu ellerıne 
.... un muuoe ayananuya-s• gı ı . _,,. al 1 Şi 1• T"'fk 
'.Almanlar, her halde şimdiden bir çok geçırmt:"0e ç ışı~·o.r ar. ma 1 ~ ·as-
k tle · uha .__ ..:ı.-: d . yada hareketlcrın hu.lı olmamasının se
-~~L ~ t reue ce.-~harn -~~tlege_rı bebi. evvelce yazdığımız gibi, Almanl:ı-
L~ '~ aarruz ve t:A.t: rın b h k'" b""I • hd · u'laaıit ailer semte ~ B rm u are <ıt o gesıne ına ut p:ya-
semt şayet şimaii Kafkasya ise A~an~ de \"e ~le. az tarı!t ~hsis etm~ _oım~:a
Jar St lingradd- r _..ı ...;.:.1:•-- L...'2-- rından ıleriye ~elır k:ı pek tabiıdir. Çun-

• 
8 

.... ~oıa ~ ~ L .- Al la k ti • · - • olan cephede mildafaada ltalacaklar de- A.U man r uvve er.nı~ ~nu. ~ 
mektir ki bu suretle Rus ordulan bu yıl malde ~ullanmak mecbunyetindedırler. 
dahi mağlOp ve imha edilmekten kur- YENl MADAGASKAR TAARRUZU 
tulnwş olacaklardır. Çünkü Ahnanların İngilizler bundan evvel Fransıilara ait 
Kafkas dağlarını zaptederek cenubi Madagaskar adasıwn şimal ucundaki 
Kafkasyaya inmeleri halinde dahi Rus Diyego Suvarez liman ve üssünü zaptct
orduları benzinsl.7. kalmaz. Hazer denizi mişler ve Degolcu Fransız kuvvetlerine 
ellerinde kaldıkça bunun şimal ve do- teslim etmişlerdi. Şimdi de adanın mü
ğ~unda işliyen petrol sahalarından bir tebaki kısmını uıpte teşebbüs ederek 
kısım ihtiyaçlarını tatmin edebilecekleri adanın doğusunda.ki diğer limanlara as
gibi, İran bem.ln:nden de istifade edebi- ker çıkarmışlar ve hükümet merkezi 
lırler. Ayni zamanda Len.ingr.ad za.pto-. Kafamarive doğru harekele koyulınuş
h.mup Alman şimal cenahı, Arkanjelden !ardır. 
Moskovaya gelen demiı:yollarmı kese- Madagaskaruı İngilizler tarafından ta
cek kadar şarka doğru ilerlemedikçe şi- rııamiyle zaptı yakındır. Akdeniz yolu 
mal yardım yolu da kesilemez. O halde artık emniyetli bir taşıt yolu olmaktan 
Almanlar, Rusyayı cenup ve şimal yar- çıktığı için ümit bumu yolu önem ka
dım yollariy~ cenup ve doğu benzin zanmış ve buradan doğu Afrikaya, Mısı
bynaklanndan mahrum etmek için rn, Basraya, Hindistana ve Avustralya 
İnm ile Hazer denizi sahillerini zaptet- ya giden yolların mcrinde mükemmel 
melidirler. Bu. her ne kadar mümkün \'e geniş hava ve deniz üslerine malik --
<:--.-.--~~--.... ._._.,_.,_.._,._.._. ............ _._. __ _.. ........................ ----~ 
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18 inci Asırda Bir Ko san 
YAZAN : F. Ş. RENLİOÔLU 

-ıo-
- Kaptan, keyfin yerinde_ Canm bi

raz da gU1mek istiyor, galı"ba .. Dedi .. 
Bu defa Kapısi gükredi: 
- Papas, dedi.senin canın da dayak 

istiyor mutlaka! 
Bu şiddetten ürken papas, hemen ak

lını başına topladı. ve : 
- Söyle.. Ne demek istiyorsun .. Seni 

can kulağüe dinliyorum! dedi. 
- Şıa sırada herkes bizden bahsedi

yor ve biz.i seven de pek çok! Bundan 
faydalanarak yuvamızı kurmak ve ora
da korkulu ve kanlı olaylardan uzak, 
sakin bir hayat sürmek ... 

- Pek ili. .. Fakat. .. 
- Bunun fakau var mı ya? Biz bü-

tün ömrümüzü dalgalar arasında mı ge... 
çireceği~!. Ben bu hayattaa çoktan bık
tun.. 

- 1,i. lbklmn, fakat l»u hayattan 
wıl kurtnlahm? 

_ ~lece bir adacığa yerleşmek su-

re tile. .. 
- Bu da ali. Fakat orada ne iş göre

ceksin? .. 
- Ben de pek bilmiyorum, amma. .. 

Adanın kumandanı, h.Akimi gibi bir şey 
olmak... Şimdi şu yedi geminin sultanı 
ben değilmiyim?. Bu gemilerde bana 
karışan var mı? •. 

Bir yıldınm düşseydi, papası bu ka
dar şqkınlık içinde bırakamazdı. Bu 
korsan mutlaka çıldırmıştı. Bir çılgına 
ne denebilir di, ki... Bunun için sesini 
yavqlattı._ 

- Çok güzel bir fikir ... dedi, Kapsi 
kral olursa ben de onun veziri olurum. 
Çok güzel bir fikir doğrusu! .. 

Fakat Kapsi. ister delilik. ister akıl
lılık olsun, töJ'le bir adacıkta hikimi
yet kurmala karar vermişti ... 

-8-
KAPSt KRAL VE. ... 

Kap6ıi. krUhiı zihninde tasarlarken 

Lcmir - Mao.üıa yolunun gen, ve gidi-
şe engel olan kısımları 1 O bin liralık 
keşfine istinaden \'e mü.taceliyetine 
mebni vili.yct.çe cmanet~n yaptmbcalc
tır. Keyfiyet nafia müdürlüğüne bildi
rilmiştir. 

VjJayetin türistilc yollar faaliyeti de 
devam etmekte ve başlanmı~ olan yol
larda İnş:iat süratle ilcrlemelcedir. Bir 
senedenbe-ri emaneten inşasına devam 
e-dilen Efcs - Selçuk - Arapçı yolu cum
huriyet bayramından evvel ikmal edile
rek cumhuriyet bayramımızda açılacak
tır. Bu yolun kalan kısmının bü ay zar
fında tamamen tir.mali iç.in vali B. S.hri 
Öney la7ım gelenlere emirler vermi,tir. _____ ,_......_ ____ __ 

Köjniir getiriliyor 
Bir vapur Zonguldak limanında 316() 

ton maden kömürü yükleyerek tı.mire 
gelirmek üzere dün yola çıkmışt1r. Bu 
kömü..rler 1zmirdcki !abri~ann acele 
ihtiyaçlarına sarfedilccektir. 

Diğer bir vapur da yakın günlerde 
İunir için Zonguldaktan Kok kömürü 
yükleyecektir. 

Vilayet makamı, bmirin kışlık kö
mür ihtiyacını temin için lüzumlu ted
birleri almıştır . 

--~--

ırwoice, çaoaı, Mu-
lıCllllNI, lıalay oe •••· 
, •• • lldi~arı 
Kamviıçe. Mukavva ve çuval tevzi 

listeleri belediye iaşe bürosunca hazır
lanmış ve talik edilmqtir. Tevziata he
men baılanacaktır. Kalay tevzi listesi 
de süratle hazırlanacaktır. 

lzmir merkezine 65000 lira kıymeUn
de manifatura ayrılmıştır. 

lzmir merke7Jne ve kazalara ayrılan 
manifaturalar bayramdan evvel satışa 
çıkarılacaktır. 

olmak dolayısiyle Madagaskarın ehem
miyeti bu harote ziyadesiyle artmıştır .. 

UZAK DOOUDA : Çinde taarruz ha
reketlerini tatil eden J aponlann yakın 
hedefi henüz anlaşılamamıştır. Salomon 
ve Yeni Gine muharebeleri devam edi
yor. Bir taraftan Alman - Rus muhare
belerinin sürüklenmesi ve diğer clhet
ten Çind<! vaziyetin aldığı son ~kil Ja
ponları tereddüde sevkettiği zannoluna 
bilir. 

gemileri de Milo limanına girdi. Ada 
halkından 1500 kişi kıyıya k~rak kor
sanı karşıladılar. Bu adada da bu hain 
korsanın şöhreti vardı. 

Halk, korsan gemilerini gezdiler, hat
ta liınand8 demirli bulunan İspanyol 
bandıralı Albetto gemisinin kaptan ve 
zabitleri de Kapsiyi resmi surette ziya
ret ettiler. 

Kapsi, bunlar kal'şısında kendisinde 
hakiki bir krallık gururu duydu! Sabık 
papas ta, az evvel alay ettiği vezirlik 
payesi.ne eriıtiğini sandı! 

Kapsi, Miloda, Korfodan buraya gel
miş ve yerleşmiş olan zengin tilccardan 
Yorgi Kuradonun misafiri oldu. 

* Kapsi, sabık papas lfnatyosu, halk 
arasında bir fikir araştırmasına memur 
etti. Papasın yaptığı bu araştırma, hal
kın Kapsi gıöi bir adamın krallığını ka
bule huır Öulunmadığın.ı gösterdi; bu
nun için bu teşebbüsünü başka bir za
mana bırakmak lhım geldiğini Kapsi
ye söyledi. 

Kapsi, kral olabilmek için çok para
nın lazım olduğuna hükmetti ve taru
dıklanndan zamanın maruf esir Ulcca
n Ferdinando Bodulayı yanına çağırt
b ve çok paraya ihtiyacı olduğunu söy
ledi. 

Ferdinando her murabahacı gibi bir 
defa : 

- Bu parayı ne yapKaksmıı:! diye 

Ziraat veU.leti, önümüzdeki yıl mah
sül vaziyetini sağlamak için şimdiden 
gerekli tedbirleri aldınna.ktadır. Çiftçi
ye hemen tohumluk temin edilecektir. 
Gelen bir emirde tohumluk buğdayların 
şu suretle temini bildirilmişfü: 

1 - Bu yıl kuraklık yüzünden elinde 
tohumluğa elverişli olmayan cılız buğ
day bulunanlar bunları ofis ambarına 
götiircrek tohumluk için aYTılan iyi ka
lite buğdaylarla değiştirecektir. Ambar 
memurları, hotumluk için müracaat ede
cek çiftçilere her türlü kolaylığı göste
receklerdir . 

2 - Don, scyliibı ve tabiü afatlardan 
zarar gören yerlerde.ki çiftçilere tavi
zen, yani parası uzun vadeli taksitlerle 
tohumluk verilecektir. Bunların forma
litelerini ziraat müdürlükleri tamamlı
yacaktır. 

3 - Ziraat bankası toprak mahsulleri 
o!is.ine ait ambarlarda bulunan tohum
luk buğdayları satın alacak ve bunları 
bedeline hiç bir masraf ilive etmeden 
parası bulunmayan çiftçilere de tavizen 

verilecektir. Bu hususta yapılan bUtUn 
masraflar ziraat bankasına ait olacak
tır. Vekilet, çiftçilere verilecek tohum
luk buğdaylann yeme1clik halinde kul
lanılması için tedbir almmasm.ı ve iliç
lanmasını, rnazotlanmasını da bildirmiş
tir. Lium gelen mazot, i~ heyetinden 
temin olunacaktır. 

VtLA YETDıltZDE V AZ1YET 
lzmir viliyet merkeziyle kazalarında 

toprak ofisi ambarlannda tohumluğa el
ve~li 628 ton buğday bulunduğu anla
şılmış ve bunlar çiftçiye :tevzi edilmek 
üzere ayrılmıştır. 

Geçen yıl v.iliyetimizdeki çi.ftçile.re 
2S08 ton tohumluk buğday dağıtılmqtı. 
Bu yıl başka yerlerden tohumluk geti
rilmesi mümkün görülmediği iç.in bu 
mikdarm tevziiyle iktifa olunması icap 
etmektedir. 

Ofis ambarlarında bulunan ve tohum
luğa elverişli olan arpa, çavdar ve yu
laflar da ayrılmıştır. Bunların tevzii 
için vekiletten. mütemmim talimata in
tizar edilmektedr. 

:milletlerin vesika mtdüe ........ lan 
... sistemin Tiirlriyeıle Paİ! ilpde tat
Wk Mi~......_ 7.la .. iş, 
tlevletia Witün istiha1 sat ' m el 
bym ve bütiin iMi1açlwı ifine 
..... bir bi'ltım siste: . i ., • .,, dır-

Borsalara ve ticaret oda
larına yeni salcihiyet 

....... İcap ettirmekte Wi. mı,le meniş 
Wr tepilit yarabhns fık(8 ~mc-~ın 
ca taWi orpnlan h 5 •e ~ser
best ~ın naeewlrir fa Mıetilıııden 
"-.reste kalamaz.tık Diier tw..._ bü
tün ıeçha ıfivasuu. aialliw .. •üs
tahsile yükliyenıezdik. İpe buıiln tat
bik etmekte oldoitnnuz ekoJMmlk reji
min esası budur. Sakınılmaz zaruretler 
..~·cut obaadlkc;a el by .. unliine baş 
\'urmak istemiyen hiikümetin, piyuayı 
faaliyetinde tamamen serbest ve b.pbof 
bırakmadıi'ı 'ft bundan soma .. lllrak
mıyaeağı tüflae*4Ur. Billıkis .-..ı kon
trol sistemimizi r.ıılah ederek en •if olan 
tarafımızı, yani ekonomik teşklitlanma 
.ıiıv11111UD birin e\ veJ ıerekleftiıme!• .. 
*nıie •1-yol'WL Madem ki siiıs• 
terimizin büyük kısmı bundan Oe1'17e 
ıeliyor. Milletçe teşkilatlanmap dört 
eJle sarılmak hayati bir zarıuet olmuş
tu. 'neari ltirlik1en, halll WrlUderine, 
kooperatif çalışmalara verilen bilytik 
lieferia ~ 1nin ... t.ur• arama
byız. Gerçi bu gayretler ne bir filnde, 
ne bir hııfta veyn bir ayda tesirini .... 
tere<'ek değildir. Aksıyan taran. •
cakhr. Fakat adunlan1111.Zia .W et
mek, giri~tiğimiz yolda bıkkınlık röster
metlea yiirümek ın-. .. r. Seılılee ba 
harbin ı:or ~erini atlatmak ~in tlelil. 
asıl harpten sonra daha müşldil .-e
ler için t~kilatsızlıkı.. lmrtulmıııılE ilıti
yacındayız. Yarın dünyanın kaqılapea
ğı ekonomik nİdlmm ne elacaı.m ..... 
se Jıııilmj,__ Baaula ._..._ ..,... 

____________ , ___________ -
Ticaret vekaletinin daveti üzerine 

Ankaraya giden ticaret odası umumi 
katibi B. Turgut Türkoğlu ve borsa ko
miseri B. Cevat Nizami Düzenli şehri
mize avdet eylemişlerdir. 

Ankarada hazırlanmakta olan odalar 
ve borealar kanun layihaa etrafında iz-

DOMUZLARLA 
Mücadele ba.flıyor 
Yakında vilAyctimi.zin hütiln kazala

rında Domın:larla milcadelt"Ve ba~ılana
caktır. Vilayet Ziraat müdü~lüğü lazım 
gelen tedbirleri almıştır. Tedarik edilen 
mühim mikdarda mücadele malzemesi, 
arazisinin genişliklerine göre kazalara 
veri~tir. Bunlar köylülere tevzi olu
nacaktır. 

Müclda.naa.n lyilelfl 
Bir müdden beri rahatsız bulunan 

miiddeiumumi B. Kemalettin Samu iyi
leşerek dün vazifesine başlamıştır. 

,.,.,,,,.,,.,_. IHlşlıa 
~erı e §tindePBfYor 
İzmir cezaevindeki mahkllınlar mem

leketin muhtelif yerlerindeki cezaevle
rine nakledilerek oralarda çalıştınl
maktadır. Dün Nazilli basma fabrika
sında çalışmak üzere 7 mabkOm Nazil
liye g6nderilnıqtir. Ayrıca lmral.ı ceza
evine 8 mahkfim, Ankarada inşaatta ça
lışbrılmak ür.ere bir nı.ahkUın, Akdağ 
mldeninde kömür işlerinde çal.ıştınl
mak üzere 18 tnahkOm gönderilmiştir. 

o 
Glresunda ucuz gıda 
maddesi temini 
cnlıslffaları •• 
Giresun, 22 (A.A) _ laşe maddeleri

nin daha emin ve ucuz şekilde tedarik 
edilerek halka sablmastru temin için 
faaliyet sahası vilayet hudutlanna mün
hasır olmak Ü%ere bir cGiresun istihlak 
kooperatifi> kurulmuştur. N<>terlikçe 
tasdik edilen bu kooperatifin kurulma
sı muhitte önemli bir tesir yapmıştır. 

sordu. 
- Yeni gemi alacağım. 
- Sonra. .. 
- Bir kaç ay içinde ktıvvetli bir 

donanma yapacağım. 
- İyi. Fakat para bulmak sizin eli

nizdedir. Bu hususta ben de yardım 
ederim. 

_ Çabuk söyle ... 
- Cezaire gibnek lazımdır. Cihanın 

en büyük esir pazarı oradadır. Size bir 
mektup vereceğim. sizin gibi ~ur 
kaptanlara orada büyüle ihtiyaç vardır. 
Bundan sonra Rodo.§, Suriye, Kıbrıs 
gıöi yerler de sizin için güzel iş yerle
ridir. 

- Fakat ben esir korsanı değilim. 
- Ne olursanız olun. Para bulmak 

için tek çare, benim bu gösterdiğim yol
dan gitmektir. 

Kapısi, Ferdinandonun sözleri üzerin
de uzun zaman düşündü ve nihayet Ce
zaire gitmeğe karar verdi. Fakat Ceu
ire gittiği zaman, limanda ilk hi8si en
dişe ve pişmanlık oldu. Cezair korsan
ları bir an içinde bütün gemilerini zap
tedebilirler ve kendisini esir tutarlardı. 
Fakat ahvali daha iyi bilen papas li
naty05 : 

- Merak etme! dedi, Cezairliler ken
di yurdlarında çok misafirperver insan
lardır. Burada sana fenalık etme-z.ler! 
diyerek bu korkusunu giderdi. 

- BİTllBDİ -

mirin düşünceleri tespit edilmiş ve layi
ha ticat-et veklletinin üwwibine arzedil-

miştir. Yeni layiha ile borsalara ve tic .. 
ret odalarına piyasada nazım bre rol OJ't' 

namak. uygunsuz hareketlere mani ol
mak salihiyetleri verilmektedir. 

Altay lıulöllünde 
Yeni idare heyed-
Aitay gençlik kulübilniln fevkalide 

koo.gresi toplanarak bu. kulBlııün icraatı 
hakkındaki raporu ve hesapları tetkik 
etm.i§, eski heyet. ihra edilmiş ve- yeni 
idare heyeti seçilmiştir. 

tdare heyet reisliğine Dr. Fikret Soy
dam azAlığma lise öğretmenlerinden 
Sait Odyak. vilayet encümeni başkatibi 
Mithat Peta, muhac;ebei hususiye vari
dat müdürü tbrahim, tüccardan Ahmet 
Erı1an ve U~üm kurumu memurlanndan 
İsmail Hakkı seçilmişlerdir. 

---------tt------~ 
Nafta Vekili Oiyar-
hakır v~ Eluzıkta 

Diyarbakır, 22 (A.A) - Nafia vekili 
Ali Fuat Cebesoy dün şehrimtte gelmİ§, 
istasyonda baş müsavir, vali, komu.tan 
ve vilayet erkanı ile halk tarafından 
karşılanmıştır. 

Vekil yeni yapılmakta olan şimendü
fer köprüsünü gözden geçirdikten son
ra akşam Elaz.ığa hareket etmiştir. 
-~-

Anlıarada yapılan 
Atıs müsalJaJıaları 
Ankara, 22 (A.A) - Bu hafta mües

sese kulüplerinin atış müsabakaları ne
tcesinde Tersust.an Ahmet Avcıoğlu 55 
puvanla birinci, lmıitten Cemal Yaşa 
54 puvanla ikinci, Ankaradan Hidayet 
Nalfa 53 puvanla üçüncü gelmişlerdir. 

--o---
ÜZÜM Fi YATLARı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

üı:ünı satıŞlaruıda müstahsilin fay
dalanabilmesi için bazı rüsumun kaldı
rılması, komisyoncu ve tüccarın büyük 
kAr haddinin indin1mesi ve ekmeklere 
bir mikdar üzümün katılması hakkmda
k.i temennilerin başvekllete ve ticuct 
veklletine telgrafla arzedilmesine karar 
verilmiştir. • 

---o---
BJr lılZlll pal',,..,, 
uçları Jıopta.. 
Çorakkapıda 1082 nci sokakta 15 sa

yılı evde oturan B. Zihninin 8 yaşında
ki kızı Bahriye evin bodurum katında 
oynarken bir bomba kapsülü bularak 
taşla üzerine vurmUJ, kapsül patlamış ve 
parm&k uçlarını !koparmıştır. Yaralı 
laz hemen memleket hastahanesine kal
dırılarak tedavi altm.a alınmıştır. 

muh8kkaktır ki bu nizam 1931 dan ev
vel tamaığunız ekonomik esaslardan 
bam~~eba6itw. ı..e ._a 
düşüııuek y•pacaim'e ı..r±t' ae 
kadar şünıuOü \·e esaslı olursa önlimibe 
dikileHk wlukhın yeamek " ,...i 
duruma intit.k etleW..ek · " ' wz 
da o nishette kuvvetli olacaktır. 

Ba meselede bilhassa aydın fıkirli \'a
tandaşlara dilsen \'&zifcler vanlu. Bü
kiilnetçe amnm tedbirler ~ Wle
nen net!teli vermiyor .tiye ona '-il ltl
mıttfı sar.unafa rahpnlan Mz .. Wr
liğimizin ~ -ve~ 
atlııletmeğe medmnn. Bilh... ...
in•malıyız ki hu1amk suda Wlk awla
mak i<diyen vurguncalan en eek talmla 
C4len şey cte.1etce ittihaz edi1ra ...._ 
larda istikrar me\·nd olmadıit zeha••• 
Veretl o;özlerer. 
Şu nokta üzerinde ısrar ederiz: 
Alınan kararlar isabetlidir .. 7.in 116ıih

sali kamı:ılamaktadır. Vatand91iar bu 
kararlara bütün varhklariyle 7....ı..cı 
olduk\:&. hatta . ahsi sıkıntılarmuzm Mf· 
masa pahasuıa da oba ifıi yela &aplDJ!.. 
olan kötü niyetn insanların cilrel • ce
saretlerini kırmak için onlarla llliicacte
leden yorulmadıl•ta mücadelemb dalıa 
lı.ola) lak.ta muzaffer olacaktır. 

ŞEVKET 811.Bilt 

·:~-·-·-·-·- ---·- -Milli rtriidtlfaa 
lstllırazı talwllJepf 
ltararetle _,..,,.... 
Ankara. 22 (A.A) - ıs.,._ 

den beri satışma denım. edilen llilll 
Müdafaa istikrazı tahvilleri bakbt
da yurdun her tarafından ıeı. 
haberler bu tahvillerin hararetle 
ualdığmı belirtiyor. Memnuai,.t 
ve iftiharla karşılanan miracaaa
lar derhal itibara alınarak ea ldı
çülc yerlere kadar Milli Mildııafaa 
istikraz tahvilleri gönderilmiştir. 
Kiiçük tasarruf erbabının da ala
bileceği şekilde çıkarılmL~ olan tah- ı 

i viller her istenilen yere göııderil-

1 
mektedir. Bu muva.ffalcıyetin imdi 
verilen paranın vatan sewsWnin 
sembOlü olan Şanlı Ordumuza tah- 1 

• -~~ !eli!°~ ~~dır. -! 
-.ıaoc~:.-,,::IO'!)l';)~~c.ı.:ıcıo~~ct=ıoı:ıı~"°'ı:mı~::ıoı::ıoı::ıoı::ıoı:ıcc~~~IOllGQI 

Kültürpark FlJAR Gazinosuntfa • 
SES SlllTKARIMIZ 

BAY AN SAFiYE 
aeae"* r..,.,,..,., ••ıdlleUln, KeHMllli ••I'•, 

Kanmd Alallet y......,. ~ 
Bu akpmdan itibaren yalan: yedi boser vereceklerdir 

Otobüs servisleri gazinoya kadar işli~. M.asalannız:ı erkenma ........ 
manw rica ederiz.. llUDÜBİYET : TELEFON : '°" 



2J EYLÜL CA&IAMBA 
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Borsa 
ÜZÜM 

.ffl M. Beşikçi 33 50 
~7 Riza ihracat 38 50 
218 Remzi Giingör 34 50 
~ Üzüm Tamn 33 
193 B. Alazraki 36 50 
1'14 M. Kuşakçı 32 50 
1'1 Hüsnü Baki o. 41 50 
160 P. Paci 36 50 
168 Tafur Erdem 42 
H'J Mehmet Deniu.şan 35 50 
131 Akşehir T. Evi 40 
133 Albayrak 32 
125 Solari L.t.d. 42 
112 ÖztUrk Şır. 35 50 
103 İncir T. A . Ş. 37 50 
103 Nuri Sevil 38 50 
97 Bekir Kaptan 40 
89 P. Klark Mi. 38 50 
87 Şükrü Akalın 35 50 
87 P. Mikalef 34 
84 A. Papagno 32 
Tl Cemal Kahya 36 
'l1 Niyazi Halef. 35 
'lO K. il. Tınaz. 32 
68 M. İzmir O. 42 25 
61 Kemal Haraççı 40 50 
sa AlJ Akor 33 
88 C. Ramiz Gözlü 38 
50 Şükrü Uğur 40 50 
41 Kaptan Hilmi 34 
67 Kaptan İhsan 36 50 
42 S. Erk:n 34: 
53 Ömer Kaptan 40 50 
51 L<ımail Çakır o. 36 75 
41 ı. Şinasi 38 50 
39 A Riza .O 
35 Hamdi Akyurt 40 
M Yusef Seroah il 
33 Mahmut Cemal 38 
32 Mahmut Yorgancı 40 2S 
31 A. Hakkı Sarraç 37 
31 H. Elbirlik 31 
26 j. Kohen 39 
23 Sallhettin Zıhna 38 50 
20 N. Üzümcü 31 50 
20 Ahmet Tabak 33 50 
24 Necati Börekc:l 33 
16 K1a.rk M.ikalef 36 
13 Aron Politi 44 56 
12 M. Ali Kard~ler 42 5{) 
11 M . j. Taranto 46 
9 M. Nebi O. 34 
4 M. Sait Usta O. 42 50 
2 Hilmi Uyar 45 

4517 Yeldin 
1'1287 Eskl yekO.n 
21804 Umumt yektln 
No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

40 
42 
38 50 
40 
38 50 
48 50 
44 25 
41 50 
50 
41 50 
40 
« 
42 50 
46 
45 
43 
43 
n 
44 
« 
32 
36 
35 
33 
43 
41 
42 
38 50 
51 
34 
44 50 
43 50 
42 

36 75 
44 
40 
40 
41 
38 
41 
37 
31 
39 
38 50 
31 50 
36 
40 
36 
« 50 
43 
46 
40 
42 50 
45 

33 50 
36 
40 
45 

92 j . Taranto mah. 
83B.S.Ala.uaki 
86 Ştık.rü Uğur 

52 ~ 

O P. P. Danielsen 
39 CeW' Kaptan 
38 Kılmi Uğur 
31 Albaynık 
20 M. İmıiroğ1u 
19 Tallt Taner 
8 Nihat Üzümcü 
4 Ydsef Arslan 

'443 Yekll.n 
2297 Eski yek:Wı 
274'l Umumi srekun 

.ZAHİRE 

75 Ton Bakla 
12 ton Fasulye 
11 çuval Mercimek 

8 cuval Kunıdarı 
20 çuval Susam 

16769 kilo Susam 
91 çuval Börülce 

500 kilo Balmumu 
4-9 çuval K:tre 

59 65 
52 50 65 
54: 54 
58 58 
so 50 
6ı 62 
70 70 
56 56 
51 51 
62 6! 

31 31 25 
40 45 

64 

•o 
64 50 68 

37 
382 50 
190 

7.30 Program ve memleket saat aya-
1·1 7.32 Vücudumuzu çalşıralım.. 7.40 
~jans haberleri 7 55 - 8.30 Müzik: Rad· 
yo Salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı 12.33 Müzik (pl.) 
lZ.45 Ajan~ haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Karışık makamlardan şarkılar 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 18.03 
Müzik : Şarkılar 18.15 Müzik : Fasıl he
yeti 18.45 Müzik · Rad}·o dans orkestra
sı 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri 19.45 Müzik : Yurttan sesler 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir 
marş öğrcniyorUL 21.00 Konuşma (Evin 
s t!ati .. ) 21.15 Müzik pl 2L30 Temsil .. 
Kiıng:l ailesi 21.50 Müzik : Riyaseti
cüınhur bandosu 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

VARIN 
LALE VE TAN 

1942 - 43 mevsimini açarken bu sene 
sunacağı büyük filim.lerden bir 

kaç isim.. 
DENİZLER ASLANI : Errol Flyn 
CİHAN HAKİMİ: Gary Cooper. 
ZANZİBAB YOL : Dorotlıy Lamour 
MÖSYÖ BEKTOR : Fenıandel 
AŞK CENNETİ : Charles Boyer 
ALOMA : Do.rothy Lamour 
KAHRAMANLAR DİYABI: E. FJyn 
\"e TÜRKÇE sözlü, ARAPÇA-şarkılı 

3 BÜYÜK FİLİM 

rBlff ASIR -== ıe; euu ---
........ J 

iZMİR IUZ rALEBE YVRDU 
(Birinci Beyler Sokağında 33 .nuınaralı) 

(Muazzam IJina) 
İzmir ve Kar::ıı:raka okullarına kayıti.ı kız talebe için em~l.siz bir yurttur ... 
Senelik leyli ücreti (300) liradır .. Üç taksitte ahnır. .. 1-8 (2524) 

tZMiR TtCARET SiCtL MEMURLUcUNDA.N 
- DONKO NOSHADAN DEVAM 

idare meclisi defatiri laumei tutmak ve muayyen olan müddet zarfmda aa
bık ~neye ait mevcudat defterini bilanço Ur ve zara: hes.abatını 1--!tt&nzim 
umumi heyet içtimaından laakal bir ay evvel mürakıbe tevdi ve laakal sekiz 
gün evvel hissedarların nazari tetkikine koymakla mükelleftir. 

Her aenei besabiye sonunda bilançodan maada şirketin tüccari mali, ikt i
sadi vaziyetinin ve yapılan muamla.tın hülasasını müş" ir bir rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için müııasip şekil ve sureti ihtiyat akçesi mikdannı tayin 
ve temettuattn sureti tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif eder. İşbu esas 
mukavelenamelenin her nevi tadilatı ve yeniden maddeler ilavesi hakkında hey
.,,ti umumiyeye teklifatta bulunur. 

Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve itbu içtimaların ruznamesini tanzim 
ve tesbit eder. Heyeti umumiyelerin bilumum mukarreratını icra ve infaz hu
susunda idare meclisi heyeti umumiyenin vekaletini haizdir. 

idare meclisi azasının umumi heyetçe aziUeri ve icra ettikleri muamela.tm 
heyeti wnumiyece ademi kabulü halinde üçüncü ~!:uslar tarafından ikti3ap 
edilmiş olan hukuka halel gelmez. 

Madde 36 - idare meclisi haiz olduğu iktidar ve saıahiyetlerin bir kısmım 
umur ve muamelau cariyen.in tedvirini ve ittihaz ettiği kararların tathildni aza
sından bir veya bir kaçına teffiz edebilir ki bu zevata murahhas aza denir. 
Murahhaslar müteaddit ise ekseriyeti ara ile ittihazı karar ederler_ 

Murahhas azaya verilecek vezaif ve salahiyetler ve ücretler idare meclisi 
tarafından teym olunur. Bu ücretler m.uarifi umumiyeye ithal olunur. 

Madde 3 7 - İdare meclisi l!irket işlerinin tedviri için münasip gördüğü sa
lahiyetlerle hissedarlardan veya hariçten bir veya bir kaç müdür tayin edebi
lir. Bu müdürlerin vazife ve salihiyetleini ve müddeti memuriyetleri tekaüt 
ve azilleri şeraiti hakkında mukaveleler akdedebilir. Ancak müdürler idare 
meclisi azasının müddeti memuriyetlerinden fazla bir zaman için tayin oluna
mazlar. 

idare meclisince müdürlerin nasp ve azil keyfiyeti tescil ve ilan ettirilir. 
Bundan başka idare meclisi bir veya bir kaç mesele icin hususi vekaletna

me ile münasip gördüğü bir veya bir kaç zatı tevkil edebilir. 

- SONU YARlN -

İzmir Sanat oııuıu Httdürlilmi.nden : 
1942 - 194J ders yılı için okulumuz 1 inci ;ımfma nehati olarak kayclohınan 

talebe sayısı alınacak talebe sayısından fazla olduğu cihetel şimdiye kadar oku
lumuza kayıtlan yapılmış olan bütün talebenin müsabaka imtihanına ginndc 
üzere 2 birinci teşrin 1942 cuma günü sabah saat sekizde okulumuzda hazır bu
lunmaları, gelmedikleri takdirde okulumuza 11irme haklarını kay'bedecekleri 
ilart olunur. 23 25 29 5568 (2521) 

inhisarlar Çamaıtı ruzlası Müdürlüğünden: 
Tuzlamızın baıjlamı.ş olan istihsal işlerinde çalıştırılmak üzere işçiye ihtiyaç 

vardır. Bu İşçilere en asağı iki ve en ço~ beş lira safi gündelik verileceği gibi 
öğle üstü 15 kuruş bedelli ve ak~mları da bedelsiz sıcak yemek dağıtılacak ve 
yatacak yerleri de idarece temin edilecektir. 

isteklilerin nüfu.J hüviyet varakaları ile birlik'te Çamaltı tuzlası müdürlüğüne 
acelemüracaatları. 21 22 23 24 25 26 (2505) 

Anadolu miiıterilerimizin Nazarı 13ilılıatine: 
Manifatura rürlı Anonim ~irlıetinden:: 

Mısırdan. Hindistandan ithal ettiğim iz maUarm toptan satışına başlanmıştır. 
Mal almak ir.tiyenler manifat11ra ticaretile iştigal ettiklerine dair ticaret odasın
dan alacakları bir vesika ile birlikte şirketimizin Necati bey bulvarı No. 20 
toptan satış mağazamıza müracaat etmelerini rica ederiz. MODOR1YET 

(2523) 

İzmir inci,. ve Vzüm Taf'ım Safi$ Kooperatif;
ferl Btrllğinden : 

Zeytinyağ tui r Fabrilıasına : 
Birliğimize koko ipliği gelmiştir. ihtiyacı olan fabrikaların zeytin tasir torba

ları miktar ve ebadını bildirerek siparişvenneleri ilan olunur. 
22 26 30 3 6 10 (2522) 

İzmir DeftePdarlığın dan : 
Abf oğlu Nuri Ortaşm yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 3300 lira 

borcunun temini tahsili zımnında hacze dilmiş ol.an Al.s.ancak mahallesinin Yeni 
Türkiye sokağında kain 12 1 3 ada 4 S parsel sayıda mukayyet 7 numa.ratajlı ve 
2 720 lira kıymeti mukayyedeli evinin kati ihale.i zımnında müzayedesi l O 
gün daha temdit edilmiştir. Taliplerin kati ihale günü olan 2/ I 0/942 tarihinde 
~aat 16 da vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur . 

öô~miş T;carPt v~ 

Sanavi oda~ındaır • 
- Dünkü ~ iıshadan De"am -

UMUMt HEYETtN VAZlFELERt : 

23 29 5587 (2517) 

toplanması her sene kanunuevvel ayı 
son haftası içinde yapılır. 

Adi umumi heyet, muayyen müddet 
içinde, idare meclisi tarafından toplan
tıya çağrılmadığı takdirde, daveti mü
rakabe heyeti resen yapar. Toplantıya 
davet tarihinde, kooperatifte mukayyet 
ortakların onda biri tarafından, toplan

tZltltR BELEDIYEmNDEN: 
İtfaiye idaresine 700 metre 8 telli 

12 _ 14 atmosfer ta:ı:yika mütehammil 
keten veya kendir hortum alınması, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4200 lira muvakkat 
teminatı 315 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 25/9/942 Cuma günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

10, 13, 17. 23 5314 (2398) 

* - Kültürparkta Lunapark içindeki 
patinaj yeri yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile bir sene müddetlt
ldraya 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 günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 

10. 14, 18, 23 5323 (2395) 

* - Faik Ener parkına isim levhası 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt· 
meye konulmuştur. Keşif bedeli U4,80 
Ura muvakkat teminall 31, 11 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25/9/942 Cuma günü saat 16 da en.:ü
mene · müracaatları. 

11, 15, 19, 23 5358 (2308) 

1
. ~~~~=:fz.=c:ıca:acc 

Doğuın \re Kadın Hastalıktan 
mütehassısı... 

Hastalarını her gün Birinci Beyler 
§sokak No. 42 de muayebanesinde 
8 kabul eder. 

1 Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
1-13 (1166) 

~.o:-.ı=o=ıcıl!"!ıi!'!ı"'ııl:)ll!'lıl!'lı!)Ct""'""Y ............. ..r~~.;~~~ 

~ DOKTOR - N'OROLOG 
HİLMİ DEM'İRON'AT 

ASKER HASTANESİ 
ASABİYE MÜTEHASSISJ 

Hastalanın her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 
açtığı muayenehanede kabul eder. 

TELEFON No. : 27%7 
) HM bd t'ftire 

tL AN 
Müddei Baskil kazasının Pmcirik 

köyünden Mehmet oğlu Bayram Koç 
tarafından müddeialeyh İz.mirin Kara
burun kazasının Açkelem baba mahal
lesinden Süleyman kızı Emine aleyhine 
Baski1 asliye hukuk mahkemesinde aç
tığı evliliğin nüfus kaydının iptali hak
kındaki dfıvanın yapılan mahkemesinde 
müddeialeyhin ikametgahı meçhul ol
duğundan verilen gıyap kararının ila
nen tebliğine mahkemece karar verildi
ğinden müddeialeyhin muhakemenin 
talik edildiği 5/ 10/942 Pazartesi günü 
saat 10 da mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde muha
kemenin gıyabında gıyap kararı yerine 
kalın olmak üı::ere ilan olunur. 

ıımmıı ı ı ı ı ıı ı ı ı mımı ı ıı ı ı ıı ı ı 111111111111111 muuı ı ı ı 

~ DR. NURİ ŞEMSİ ~ 
§ GUNEREH s 
~ Hastalarını her gün Tilkilik Akar- ~ 
E çeşme karşısındaki muayenehane- E 
: sinde kabul eder. :: - -;:; TELEFON : 4057 ~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı11 

~~...-oceoı:o:ıoc:ıocıocıocıoc~ 
DOKTOR 

HİKMEr Al.ADAC 
Kadm hastalıkları operatörii ve 

DOliUM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve veli

diyc servi.si muavinL. 
Birinci Kordon Tny)'are sineması 

bitişiğinde No. 2tML Telefon: 4032 
~...ıı;.-....-,_,....,..,,...,,..,,...JX:r..r~....cr~J...o;.~ Madde 26 - Umumi heyetin vazife

leri şunlardır : 
a) Bilançoyu, netice hesaplarını ve 

iş raporunu tetkik ve tasdik etmek. 

ma tarihinden on beş gün evvel, tahri- ---------------·-
ren yapılacak tekliflerin ruznameye 1ZM!R BELEDtYEStNDEN: 

b) Kooperatifin faaliyet progrmını 
tespit etmek, 

c) ldare meclisi ile mürakiplerin ra
porları ve teklifleri hakkında karar 
vermek, 

ç) İdare meclisinin salahiyet ve va
zifelerini tespit etmek, 

d) İdare meclisi ve mürakabe heyeti 
azalarını seçmek, işten el çektirmek 
veya ibra etmek. 

e) İdare meclisi ve mürakabe heyeti 
azalarına verilecek ücret ve ikramiye
lerle, memur ve müstahdem kadroları
nı ve masraf bütçesini tespit etmek. 

f) Kooperatif statüsünde teklif olu
nacak değişiklikler hakkında karar it
tihaz etmek. 

g) Gayri menkul kiralamak, satın 
almak, yaptırmak veya satmak hakkın
da karar vermek. 

h) Kooperatifin diğer bir koopera
tifle veya birlikle birleşnesi veya böy
le bir birleşme mevcut ise, lüzumu tak
dirinde, ayrılarak, başka bir birliğe il
tihakı hakkında karar vermek. ( Bu 
takdirlerde keyfiyetten ticaret ve ikti
sat vekAletleri de haberdar edilir. ) 

i) Ortaklann onda biri tarafından 
tahriren yapılmış dilek ve şikayetler 
hakkında karar vermek. 

ı) tdare meclisince verilen çıkarılma 
kararlarını tetkik ve icabında karar 
vermek. 

j) Kooperatifin müddetinin temdidi 
veya feshi hakkında karar vermek 

k) Kooperatifin mevzuu ile alak~dar 
ve inkişaf ve terakkisini müstelzim her 
husus hakkında müzakerelerde bulun
mak ve kararlar ittihaz etmek. 

Bu vazifeler tadadidir. Umumi he
yet, gerek ticaret kanununda ve gerek 
bu statüde yaulı sair vazifeleri üa ile 
mükellef tir. 

ADt UMUMl HEYET 
TOPLANTISI : 
Madde 27 - Umumi heyetin idiyen 

ilavesi mecburidir. Bu talep, idare , ınec- 1 - Yiğitler mahallesi 1150 ve 1153 
tisi tarafından nazarı itibara alınmadığı sayılı sokaklarda tesviye ve adi döşeme 
takdirde. miirakabe heyeti, istenilen yaptırılması, fen i§leri müdürlüğündeki 
hususu ruznameye ithal ettirir. Müı.a- keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
kere ruznamesi, umumi heyeti davet r:ıeye konulmuştur. Keşif bedeli 2905 
edenler tarafından tespit olunur. lıra 50 kuruş, muvakkat teminatı 217 

Umum1 heyet içtim.alarma idare he- lira 90 kuruştur. Taliplerin teminah iş 
yeti reisi, veya, umumi heyet tarafın- bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
dan ekseriyetle seçilecek bir ortak ri- le tarihi olan 7/10/942 Çarşamba günü 
yaset eder. saat 16 da encüm.ene müracaatları. 

- SONU Y ARrn -

KUŞADASI tCRA DA1RES1NDEN: 
Kuşadasının Alaca mescit mahalle

sinden olup ikametg~hı meçhul Ahmet 
Çiracıya: 
Kuşadasının Alaca mescit mahalle

sinde mezarlık sokağındaki bir bap ha
neyi 250 liraya karşı Kemal Kutucuya 
1/3/1939 da birinci derecede ipotek gös
termiş ve bu borçtan 41 lira 53 kuruş 
bütün kanuni haklariyle birlikte Ku
şadası Türkmen mahallesinden Hasan 

2 - İsmet kaptan mahallesi 1366 ncı 
sokak ile 1368 nci sokakta belediye<:e 
verilecek kesme taşlarla döşeme yaptı
rılması, fen işleri müdürlüğündeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 1807 lira 
30 kurll§, muvakkat teminatı 135 lira 55 
kuruştuı. Taliplerin teminatı i§ banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 7/10/942 Çarşamba günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

23, 27, 1, 5 5591 (2520) 

oğlu Mehmet Gerike devrü teslim edi- D O K T O R 
lerek mümellik Mehmet Çerik tarafın-
dan yapılan icra takibi üzerine tebliğ KemaJ Salih Aysay 
için ikametgahınıza gönderilen ödeme Sari hastalıklar mütehassısı 
emri ikametg3.hmızın meçhul olınası BAKTERİYOLOG 
hasebiyle postadan iade edildi~inden ta- Dahili hastalarını Tilkilikte Ratu-
lep veçhile ödeme emrinin ilınen tebli- niye camii karşısında Namazgah 
ğine karar verilmiştir. nan tarihinden 
iki ay zarfında borcu ödemeniz ve taki- caddesi No. z de kabul eder. 

k Telefon : KLİNİK! 42!3 be arşı bir itirazınız varsa yirmi ~ün 
· · d b · d d Evi : 3536 ıçın e ır isti a ile veya şifahen bil ir- llli:."il!'ii"Jl'.lrlı ıe+ ıs 
meniz lazımdır. Bu müddet zarfında iti- ---------------
raz etmez veya ilci ay zarfında borcu 
ödemediğiniz takdirde merhunun satı
lacağı ilanen tebliğ olunur. 

5583 (2518) 

ZAYt 
328 senesinde şark idadisinden aldı

ğım şahadetnamemi zayi ettim. Yeni.si
ni alacağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 

İsmail Everes Basmahane D1bek 
sokak No. 3! 5588 (2516) 

Askeri hastahanesi Böbrek, Mesa
ne, Prostat, idrar yolu ve tenasül 

Hastalıklan mütehassısı 
UROLOG - OPERATÖR 

DOKTOR 
HAYRİ SAYKAM 

Hastalarını her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 
No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 

Sdtlti müesseseler satın Alma KonaisyonUndan 
Muhammen Kati Seleli 

fiyatı teminatt 
Cinsi Azı Çoğu Lira Kr. Lira Kr. 
Kuru f .. ulye 42850 ') 7600 H 2851 20 
Nohu 31100 36100 33 1786 96 
Pirıinç 88200 117500 65 l 1456 26 
Domates salçası 3050 4350 84 546 10 
Yeşil mercimek 14600 22150 27 897 08 
Kırmızı mercimel: 1700 2400 32 1 1 S 20 
Kuru barbunya 20800 29500 20 885 
Tuz 2750 4200 11 69 30 
Prasa 30200 41000 14 
Lahna 23000 32000 13 
Taze bakla 8000 1 l2SO 20 
ispanak 30800 45500 17,5 
Ayşe kadın 43000 53000 20 
Cah fasulye· 22800 30000 20 
Barbunya fasulye 8300 l 1500 25 
Taze bamya 3350 5300 2S 
Sınk tomatesi 3500 5250 12 
Y. domatesi 2 1 400 3 1 000 1 O 12627 10 
Sakız kabağı 1 7200 24000 12 
Patlıcan 75200 92200 20 
Semizotu 1 3200 20250 06 
Dolmalık biber 8200 13250 20 
Kereviz 7900 10750 1 S 
Havuç 8700 13250 15 
Pancar 6200 6850 °' 
Enginar 4800 7500 1 O 
Karnabahar 3500 5500 25 
Tatlı kabak 4000 7000 05 
Limon 56000 89000 10 
Karaman eti 36500 5 3000 1 56 
Dağlıç 52000 78500 1 66 
Kuzu 8800 18900 l 55 

97295 26 

Sığır 213500 301000 1 35 
Mutbak yumurtası 29 7000 494000 05 
Günlük yumurta 170000 225000 06 
Süt 156000 184000 28 

5730 

Kase yoğurdu 10500 l 6000 1 t 

pazarlık 
:t 

> 
> 
> 

• 
> 

> 

pazarlık 

Kilo yoğurdu 12000 19000 52 5474 puarlık 
Sadeyağ 36500 50250 2 26 17034 76 > 
Kesilmiş odun 62 136 9 34 191 74 > 
mangal kömürü 35600 5 7250 11 944 64 > 
S.,yaz .a.bun 20650 28400 88 37748 80 > 
Zeytinyağı 16350 19800 1 31 3212 78 > 
Reçel 45 50 6 700 1 3 1 1316 56 > 
Tereyağı 3600 446S 3 50 2344 20 > 

Sıhhi müe.sse.elerin 1942 mali yıh kuru erzak vesair ihtiyacı puarlılc. sureti
le eksiltmeye konulmuştur. 

l - Ebiltme her çarşamba günü İstanbul Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtima1 
Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komi!yonda yapılacaktır. 

2 - Muhaanmen fiyat. kati teminatları yukarıda gösterilmiştir. 
3 - İstekliler şartnamelerini her gün komisyonda görebilirleY. 
4 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ile kati teminat makbuz veya Banka mektuplarile birlilcte belli gün
lerde komisyona müracaatlan. 

Vergilerle damğa resminin ve taahhüdün ifasından mütevellit safr masraffar 
müteahhide ayrıca ödenecektir. 10229 5586 (2515) 

DOKTOR .. HEMSİRE ARANIYOR.-
ı - Sağlık teşkilatma bağlı Zonguldak i11çi hastahanesi için (300) lira ücretli 

bir bakteriyoloğ, 
2 - Sağlık teşkilatı hastahanesi Ameliyathanes.inde çalışmak üzere yetişğin 

( 120) lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisleT 
için de ( 100) zer lira ücretli (4) hemşire ki cem"an (5) hemşire alınacaktır. 

Taliplerin sıhhat sicil numaralarını bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 30/9/942 tarihine kadat Zon~uldakta Ereğli K. işletmesi baş he-
kimliğine göndermeleri, 20 2 \ 22 23 24 25 26 5546 (2501) 

BEDEN TERBİYESİ İZMİR BÖLGESİ BAŞ· 
KANLIGINDAH : 
KapaJı zarf usulüyle lıoşu pisti ve futbol sallasa 

yapılacaJıtır •• 
Talip çıkmadığından münakasa 15 gün temdit edilnıİftir. 
1 - Karşıyakada deniz banyoları karşısındaki spor alanında yapılacak 

olan koşu pisti ile futbol sahasının tahmin edilen kesif bedeli 22675 lira 72 
kuru~tur. 

2 - Eksiltme 2 binrinci teşrin 1942 tarihine rastlayan cuma günü saat 18 
de lzmirde bahçeliler hanında bölge merkezinde toplanan komisyonda kapa~ 
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekli1er plan, proje, keşifname ve şartnameleri her gÜn bölge mer
kezinde fen işleri dairesinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat mikdan 1700 lira 68 kuru~. 
5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona 

makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. 19 23 30 5494 (2478) 

iSrAHBVL BELEDİYESİNDEN': 
Kadıköy Söğütlü çeşme yolunun asfalt nııaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli 2 3969 lira 34 kunı!J ve ilk teminatı 1 79 7 lira 70 
kuruştur. 

Mukavele eksiltme nafia işleri umumi hususi ve fenni şartnameler, proje ke
şif hulasasiyle huna müteferri diğer evrak 120 kuruş mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 5 / I 0 / 942 pazartesi gÜnÜ saat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet imzalı şart
name ve teferruatı ve kanunen ibrazi lazım gelen diğer vesi.kalariyle 2490 nolu 
kanunun tarifatı çevresinde haz.ırlayacakları teklif mektup)annı ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

19 23 28 2 5503 (2486) 

MEMUR ALIHACAIC .. 
r. c. Ziraat Banlıası umum müdürlüğünden : 
İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştınlmak üzere lüzumu ka

dar memur namzedi alınacağından Adl na, Ankara, Antalya, Balık.esir, Buna, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, G. Aymtab, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Kas
tamonu, Kaysri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu ve Trabzon ııubeleri
mizde müsabaka imtihanı açılacaktır. 

MiisabaL:anın ana şartlan : 

1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunmamış olmak, 
2 - Lise, orta okul mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Yaşı on sekizden az, otuz beşteen yukarı olmamak ( 18 den aşağı yaş

ta olanlar imtihana girebilirlerse de t 8 yuından evvel memurluk sınıfına geçe
mezler) 

5 - istenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde vazife 
kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak, 

Diğer ıartlar : -

l - Ayni tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezunları da 
alınacaktır. Ancak, İstanbul ve izmirde orta mektep mezunlanna ait müsaba
kaya müracaat sıra.siyle yalnız ilk on.ar kisi iştirak edebilecektir. 

2 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine 
ve imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil derecelerine göre aylık verilecektir. 

3 - Bir yabancı dili (Fransızca, Almanca, lngilizce) bihakkın bilenlerle 
mesleki tahsil görenler müsabakada rüçhan hakkım haiz addolunurlar. 

4 - Memuriyete kabul olunacaklar, dablll mevzuat dairesinde tekaütlük 
ıejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade edeceklerdir. 

imtihan ve müracaat tarihleri : 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 7/10/942 ve daha yukan tahsili olan
ların imtihanı 6 ve 9 birinci teşrin 1942 de yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
Müracaat : 

isteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlüklerine ve Ankaradıı Bankanın 
personel qleri müdürlüğüne müracaat e-derek imtihan programını alıp oku· 
malan tavsiye olunur. 20 23 5533 (2496) 
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vaziyetine. asker gözii )' le bakış 

Ruslar cesaret ve teşeb
büsü ka ybetrr .. ediler 

~~~~~~~~M1W~~~~~~~--

Radyo gazetesirıe göre Alman tebliği
nin hnbcr verdiği Novorosiskin .şimal 
1 ~tı s::ıhil1erine Ruslann püskürtülen 
rısker çıkarma teşebbüsii küçük ölçüde 
olması dolayısiyle alelade bir hareket 
g.bi görünürse dı> bu t e.şebbüsi.in haki
katte çok büyük ehemmiyeti vardır. 
Çünkü Almanlar sırf bu gibi teşebbüs
leri önlemek için Kırım yarımadasında 
büyük kuvvetler tutmak zorunda k::ıl
mı~lnrdır. Bu k uvvetlerin ancak bir kıs· 
mını pek az zaman evvel alabilmişler-

• <İir. Bu hareketin ikinci ve büyük ehem 
miyeti de Sovyetlerin uğradıkları ka-
:-f ıplara rağmen teşebbüs ve cesaretle
rinden hiç bir şey kaybetmemiş olduk-
1r.rını göstermesıdir. 

Gazetecilerimi-j 
ze bir ziyafet 

verildi 
- *

Polonyanın harp gay· 
retleri anlatıldı ve 
nutulılar söylendi .. 

Londra, 22 (AA) - Polonya haber
ler bürosu r eisi Ştromski Londradaki 
Türk gazetecilerı şerefine geçen cuma 
nkşıımı bir 7.iyafet vermiştir. Polonya 
başvekili general Sikorski, başvekil mu
:ıvini, hariciye nazırı ve Türkiye büyük 
elçisi Rauf Orbay ile Polonya hariciye 
nazırlığı ve haberler bürosu yüksek 
memurları ziyafette hazır bulunmuşlar
dır B. Ştromski ve Hüseyin Cnhit Yal
çın tarafından samim~ nutuklar söylen
miştir. Kabul resmi hoş vakit geçiri1c
ı ek devam etmıştir. Polonyanın hnrp 
gayretleri Türk gazetecilerine anlatıl
mıştır. 

~------tt--~----

AL MANLARA GÔRE CEPHE· 
LERDE DURUM -·-(Başta.rab 1 inci Sahifede) 

Alınan hava kuvvetleri Glenlska Rus 
mevzileri ile Tuapse limanındaki t e!is
le:ri bombalamışlardır. 

KAFKASTA 
Kuban nehri ile Ha2er denw arasın

daki sahada kesif bir baraj ateşine ve 
müdafaa için kurulmuş sıra mevzilere 
rağmen Alman kuvvetleri düşman hat
larıı)ı yannaia muvaffak olmuş ve Ani 
s!koya şehrini hücumla zaptetmişlerdir. 

STALİNGRADDA 
Stalingradda Rusların tahkim ettikle

ri silolar göğüs göğüse şiddetli bir çar
pışmadan sonra alınmıştır. Düşman bü
yük bir mukavemet göstermiştir. Bir 
~k esirler aldık. Şehri şimalden kuşa
fan kıtalanmıza karşı yapılan kurtarış 
hücumları akim bırakılmıstır.. Di.işman 
21 tank kaybetmiştir. 

DON CEPHESİNDE 

ST ALİNG RADDA 
Stalingrad sokaklarında muharebeler 

devam ediyor. Muharebelerin şehrin içi
ne inUknli Almanların aleyhine oluyor. 
Cünkü Almanlar hava ve topçu yardı
~ından mahrum kalıyorlar ve Sovyet 
mukavemetini bir türlü kıramıyorlar. 

Sovyetlcrin Stalingrad kuşatma çcn
berini yarmak teşebbüsü muvaffak ola
mamıştır. 

RUS TAARRUZLARI 
Voronejde So,·yel taarruzları dunnuş, 

fakat şimal batısında yeni bir Sovyet ta 
arruzu başlamıştır. 

Rjef te bir ka~ gün duraklamış olan 
Sovyet taarruzu da dün akşam tekrar 
başlaınışt•r Almanlar bu taarruzun püs
kürtüldüğünü bildiriyorlar 

Alman cocuk-
..:JI 

ları hakkında 

bir f iki .. 
----•·----

Alman coculıları anala· .. 
rından • Babalarından 

alınmalı ve-. 
Radyo gazetesinden: lngilterede ç.1kan 

bir Hollanda gazetesi, harpten .sonra Al
man çoculdannın ana ve babalarından 
alınarak yirmi beş sene müddetle diğer 
milletler nezdinde terbiye edildikten 
sonra memleketlerine iadesi lüzumunu 
ileriye sürmüştür. Bu fikir Alman ga
zetelerinin şiddetli ncsriyatta bulunma
sına sebep olmuş, Almanlar bu fikri 
dngiliz vahşet ve barbarlığının bir de
lıli• olarak ileriye sürmüşlerdir. 

İngiliz gazeteleri bu fikrin bir gazete
nin kendi mütalaasından ibaret olduğu
nu ileriye sürmektedir. İşte, tek bir ga
zetenin ileriye sürdüğü bir mütalaa bile 
propaganda harbinin alevlenmesine se
bep oluyor. 

~-----~------· 
SOVYETLERE GORE -·--( Baştarah 1 inci Sahifede) 

bir kesimde Alman tank ve piyadesinin 
hücumu püskürtülınüsti\r. 
ŞİMAL BATIDA ı 
Şimal batıda meskun blr yer için mu

harebeler devam ediyor. Almanlar geri
ye atılmış ve 200 Alman öldürülmüştür. 

KAHR.Al\1:ANCA HARP 
Moskova, 22 (A.A) - Roylerin hu

susi buhabiri bildiriyor: Stalingrad, Si
vastopol kadar kahramanca mücadele 
ediyor. Fakat şehrin cenup batısından 
şimal batısına kadar yanm ay şeklinde 
vaziyet almış bulunan Alman kuvvet
leri yavaş yavaş, hakiki manasiyle karış 
kar~ baskısını arttırmaktadır. Cephe 
Volga boyunca elli kilometre uzun bir 
sahayı işgal eden şehirdir. 

ŞEHtR YANIYOR 
Stalingrad civarı ve kenar mahalle

leri kalın duman tabakac;ı ile kaplıdır. 
Geceleyin yangınlar uzaklardan görül
mektedir. Sokaklar ve meydanlar uzun 
menzilli toplar;ın mermileri devamlı ha
va hücumlarında atılan bombalarla de
lik deşiktir. Daha bir kaç hafta evvel 
bu endüstri şehri günde 24 saat çalışa
rak Kmlordu için silfıh ımal etmekte idi. 

Don cephesinde Alman hücum luta
lc.rı nehri geçmiş ve sağ kıyısında bu
lumın 35 müstahkem mevzii tnhrip et
mişlerdir. Macar kıtaları mevzii Sovyet 
hücumlarını püskürtmüşlerdir.. Ruslar 
ağır kayıplara uğramışlar ve Voroneje 
lıücum edememiş!erdir. 

RUS HÜCUMLARI 

ERKEKLER SlLAH BASINDA 
Bugün şehirde bulunan eli silah tu

tan bütün erkekler çarpışmaktadır. Şe
hirde tek sivil dahiı yoktur. Kızıl haç 

Voronejin şimal batısında yapılan hemşireleri ve doktorlar hariç hUtün ka
Sovyet hücumları her siUUıtan kuvvet dmlar ve çocuklar Volganın öbür kıyı-
icrimizin dayanıŞt önünde kırılmıştır. sına J?eçirilmiş bulunmaktadır. 

Rjef yakınında Rusların büyük kuv- VORONEJ ClVARINDA 
'etlerle yeniden hücum teşebbüsü kıs- BlR ŞEH1RDE 
men başlangıçta, kısmen karşı hücum- Moskova. 22 (A.A) - Voronejde is-
lnrla püskürtülmüştür. (28) tank tah- mi hildirilmiycn bir şehirde ı;iddetli mu-
rip edilmiştir. ' harebeler olmaktadır. 

Şimal kesimlerinden birind bir Al

1ZMJR ASKF..R.LtK 
KANLIGINDAN: 

man alayı 6 hücum yapmış ve nihayet 
ŞUBE.Si BAŞ- mühim bir ormandan atılmıştır. Ruslar 

tarafından nıahvedilmck üzere olan bir 
garnizonu kurtarmak maksadiyle gön
derilen kuvvetler sekiz defa hücum et
m~ ve 2000 kadar ölü bırakmıştır. 

KONYA ASKERt LtSEStNE KA
BUL ED1LEN OKURLAR: 

1 - İzmir Servili mescit 1030 sokak 
CG numarada Necati oğlu Muammer. 

2 - Kestelli Cad. Karanlık So. 14 
numarada Mustafa. bğlu Sıtkı (Bas
macı.) 

3 - Altay Mh. 794 So. 31 numarada 
O n n o·ıu Mehmet Tabar. 

4 _ K r ıyaka Şecikler köyü H. Hü
s ~ ·nl r i :tasyon Cihan bey sokak 134 
n marada Ahmet Mitat. 

5 Bornova belediye parkında bah-
ç \ n D rvis oğlu Mehmet Özgen. 

6 - Ye il t pe 403 sokak 3 No dn 
M ~ t Tevfık ovlu Mithat Argönder. 

7 - Kar;ıyaka 1756 So. Rosen So. 94 
numar. d Nevrez o"ilu Cahit. 

8 _ Al ancak 1460 So. 101 numarada 
Ömer o lu Mahmut Yarçin. 

9 - E refpaşa Kızılçullu Cad. 534 So. 
5 num. rnda Nuri oğlc thsan. 
10 - Karşıyaka Hengame So. 1 numa

rada Nat.mi oğlu İlhan (Zincirci.) 
11 - Namazgah 8I!J So. 3 numarada 

M lımet Halim oğlu Erdoğan. 
12 - Ki!rantina 181 So. 38 numarada 

Ril~li.i oglu Sami Bilgin. 
13 - lkiçeşmcJik 832 So. 18 numarada 

Ömer Lütfü oğlu Muzaffer. 
Yukarıda adres ve isin1lcri yazılı 

nkurlar, Konya askeri liaesine kabul 
edilmiş olduklarından acele şübeye mü
r.ıcaatlan iU1n olunur. 

VORONEJDE ALMANLAR 
lMHA ED1L1YOR 
Moskova, 22 (A.A) - lzvestiyanın 

bildirdiğine göre Voronejde Almanlar 
kU\T\"etli k::ırsı hücumlnrda bulunmakta
dır. Bu hücumlar püskürtülmüş ve Al
manlar 3000 kişi kaybetmislerdir. 

28 Haziranda Voroneje gelen 377 nci 
Alman tümeninin mevcudundan yüzde 
seks!'ni imha edilmictir. 

MOSKOVADA KIŞ 
HÜCUMUNA HAZIRLIK 
Miskova, 22 (A.A) _ Moskova, Al

man kuvvetlerinin yeni kış hücumları
na hazırlanmaktadır. Gazeteler Alman
ların yalnız alev bombalan değil, yangın 
çıkarnn hususi mayi bombaları da ata
caklarınL..bildirmektedir. 

Hava hücumlarına ve yangınlara 
;karşı yeni tedbirler a]ınmnktadır. 

----~ ......... ~--~ 
Arjantin e İtalyan 
casus teşlıelôtı 
meydana cılıarıldı •. 
Boynes Ayres, 22 (AA) - Mühim 

bir casus şebekesi keşfedilmiştir.. İtal
l"an hava scrvisir.in de bu işte kollan 
vardır. Bu teşekkülde iki büyük verici 
telsiz bulunmuştur. İlgili İtalyanfor tev
kif edilmiştir. 
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JAPONLARLA HARP 
- --·· ·---

Çinde Ja-
ponlarkay
bediyorlar -·Avustralya etrafındalıi 
Japon üslerine altı ton 

bomba atıldı.. 
Çunkin. 22 (AA) - Pazartesi gü

nü neşrolunan Çin tebliği : Kantonun 
batısında Sanşuide Japonlar l 7 eylülde 
şimal istikametinde hücuma geçmişler
ee de ağır kayıplarla püskürtülmüşler
dir. 
Honanın cenubunda 17 eylül saba

hında Japonlar civar köylerden yiyecek 
almak İçin bir baskın yapmışlardır. Çin
liler hücum etmi~lerdir. Oç saat ıüren 
çarpışma neticesinde Japonlar geriye 
çekilmişlerdir. 

Kiyanksının 1}imnlinde Çin müfreze
leri 1 O eylülde bir Japon birliğine Han
kenin şimalinde taarruz etml,ler ve bir 
subayla pek çok eri öldürmü~lerdi. 

JAPON OSLERtNE HOCUM 
Melburn, 22 (A.A) Müttefik 

uçaklnn curnarte~i günü Lae, Kokoda 
ve Buna üslerine 6 ton bomba atmışlaT
dır. Bundan başka pek çok top ve mit
ralyöz mermisi atılmı .. tır. Asıl hedef 
olan Bunada çok ağır kavıplar vardır. 

JAPON HAVA KAYIPLARI 
Sidney, 22 (A.A) - Port Morespİ· 

de son hücumlarda Japonların uçak ka
yıpları resmen bildirdiklerinden çok 
fazladır. Bir çok Zcro tipi Japon uçak
ları hava muharebelerinde yaralanarak 
kaçarlarken daiiara dü~üp parçalanmış
tır. 

YENi JAPON SiLAHLARI 
Japonlar Oven Stanleyde beş santi

metrelik dağ toplarile uzun menzilli ma
kineli tüfenk kullanıyorlar. 

Vaşington, 22 (A.A) - Bahriye 
encümeni reisi B. Vilson Salomon ada
ları hareketinin ilerdeki hareketler için 
bir başlangıç teşkil ettiğini söylemi ve 
demiştir ki : 

« - Yapılmasına başlanmı!'t, yapıl
makta bu]uruın ve yapılan yeni harp 
sefineleri Amerikalılara Salomon ada
larını tamamen geriye almak imkanını 
verecektir. Midvay muharebeesinde 
kullanılan yeni torpil uçaklarımız deniz 
kuvvetlerine karşı en müessir bir ailah-
hr. > -----· ,,,,.,,,,., ___ __ 

POLONYADA TEDH Ş 
----*·----

ita) ranlar Al-
man şiddetine 
dayanamamış 

- *-Alman tedhişinl protes· 
to ve Almanlarla 
lıavga etmişler .• 

Londra, 22 (A.A) - Buradaki Polon
ya hükümeUnin salahiyetli mahfillerin
den bildirildiğine göre Polonyida Al
manların Uıtbik ettikleri tethişin şiddeti
ni İtalyanlar protesto etmek zorunda 
kalmışlardır. ltalyan hastnbakıcılan 
Polonyada gördükleri tethişin işittikle
rinden çok feci olduğunu söylemişlerdir. 
Bu kadınlar gözlerinin önünde Polon
yalıların öldürülmesine tahammül ede
memişlerdir. Bu yüzden Almanlarla 
İtalyanlar arasında kavgalar çıkmıştır. 

-~----·-----İ NG iL l ZLERE GORE HUS· 
YA HARBi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Londra, 22 (A.A) - Moskova radyo
sunun bu sabah bildirdiğine göre Sovyet 
kıtaları düşmanın şiddetli mukavemeti
ne rağmen Don nehrini yeniden geçmiş
lerdir. Batı kıyısında iyice yerleştikten 
sonra Rus kıtaları ilcrliyerek biribiri 
arkasından bir çok mevzileri uıptetmiş
lerdir. 

tNGlLtZ GAZETELERtN!N' 
YAZILARI 
Londra, 22 (A.A) - Gazeteler ilk 

sahifelerinde Fon Bokun yeni kuvvet
ler sürdüğü Stalingrad durumundan 
bahsediyorlar. Başmakalelerde Stalin
gradın yakında diışmesinin tasavvur bile 
edilcmiyeceği belirtiliyor. Rus mukave
metinin önem ve manası belirtilerek 
Rusyaya yardım lüzumundan bahsedi
liyor. 

Almanlara yardım için japonların Si
biryadan taarruz ihtimaline karşı alın
ması gereken tedbirler de söz konusu 
olmaktadır. ________ , ___ _ 

ALMAN LAR KIZDILAR 
(Ba-:tnnıb 1 inci Sahifede) 

c - Nahiye seçimleri lsveçin dahili 
bir i~i ise de Bolşevikliğe karşı Alman
yanın ölüm, dirim savaıı yaptığı bir sı-
1 ada Almanya bunu kayıtsızlıkla karşı~ 
layamaı. > 

İsveçin tarnfsıLlık durumunun komü
nist faaliyetine açık kapı bıraktığı ve 
Almanyanın bu durumu yakından takip 
ettiği belirtilmektedir. 

Stokholm, 22 (AA) - Seçim neti
celerini tefsir ed en gazeteler b u netice
lerin tarafsızlık siyasetini, milli birlik ve 
demokrasi rejimine güveni tc,:.iı t-ttin'ni 
yazıyorlar. 

SULH TEŞEBBOSO 
* . 

Finler sulh 
yapmak ~~ş~ur ~ir piyango ba

niyetinde! yıının dukkanı soyuldu -·Amerilıa Finlandiya 
elçisinin sulh s öz lerini 

tetlıilı ediyor-
Vaşington, 22 (A.A) - Havas : Fin

landiyanın mevcudiyetini ve istiklAlini 
tehdit eden tehlikenin zail olduğu temin 
edildiği takdirde harbe devam etmekte 
bir mana kalmıyc.cağı hakkında Finlan
diya elçisi tarafından söylen en sözler 
tetkik edilmektedir. Amerika umumi 
dkarırun Fin milletine karşı bir sempa
tisi vardı. Bütün Avrupa m!lJetleri için
de Amerikaya harp borçlarıru yal
:cız Finlandiya ödedıği ve geçen 
harpte Ruslara karşı kahramanca mü
dafaada bulunduğu için Finlere büyük 
bir muhabbet beslenmekte idi. Bu son 
harpte Finlerin Naziler yanında hare
ket etmeleri ve bu harekette ısrarlan 
dolayısiyle bu muhabbet soğumuştur. 
Finler bu soğukluğu Amerikadaki bü
tün Finlandiya konso1osluklarırun kapa
tı1ması ile anlamışlardır. Buna rağmen 
Finlandiya ile ınünasebetler kesilme
miştir. 

B. HUL $İMDİLİK SUSUYOR 
Vaşington, 22 (A.A) - Hariciye na

zın Kordel Hul gazeteciler konferansın
da Finlandiya elçisinin sulh müzakere
lerine girişilebileceğine dair sözleri hak
kındaki suale karşı bu hususta bir şey 
bilmediğini ve Finlandiya ile siyas1 mü
nasebetler hakkında biraz sonra demeç
te bulunacağını bildirmiştir. 

* FİNLANDİYA VE DEMOKRASİ 
PRENSİPLERİ 
Radyo gazetesine göre Finlandiyada 

bir tebliğ neşreJ;Imiştir. Bu tebliğde 
deniliyor ki: 

•Fin milleti istıklali için harp ediyor. 
Finlandiyada Yahudilere karşı hiç bir 
tazyik yapılmam1"Şhr.• 

Bundan çıkabilen mana şudur : Fin
landiya mihver devletleriyle birlikte 
harp etmekle bt-raber maksat bir ideolo
ji muharebesi değil, bir istiklal harbi
dir. Finlandiya demokrasi prensipler in
den de ayrıhnı~ değildir ve Yahudilere 
karşı baskıda bulunmamaktadır. 

_ ___ ...,"'"'"""'.-9~,----
f R ANSA VE ITAL YA 
----~~'/t(·--.,_---

~ v işi" talyanın 
açıkca bir düş-

• • 
manı ımış -·-Vişinln ıtalya~a Jıarşı 

serbest lıalmalı pltinı 
suya düşmüş .. 

Zurih, 22 (A.A) - Vişinin Almanya 
ile işbirliği siyasetinin ttalyaya karşı 
serbest kalmak arzusundan ba§ka bir 
şey olmadığını yazan Relazyone İtalya
na gazetesi diyor ki: 

c.Fransız plan., suya d~üştür. Fran
sızlar açıktan açığa İtalyan düşnanıdır. 
Vişi hükümeti bu kin ve düşmanlığı 
kaldırmak için çalışıyor. Vişinin resmi 
amaçlarından birisi de İtalyanın emel
lerine engel olmaktır.» 

--~--~~--~~-

4NGL 0 SA KSON OONANMASI 
KUVVETLENIYOı~ 

(Baştarah ı inci Sahifede) 
Bu yeni zırhlılarda ne gibi yenilikler 

bulunduğu pek tabii olarak ifşa edile-
mez.Fakat resmen bildirildiğine göre bu 
gemileri hava hücumlarına daha muka
vim bir hale koymak iç.in bir çok terti
bat alınmışhr. Anaon ve Hove zırhlıla
nnn konan 14 pusluk toplar yeni model 
toplardır ve bundan evvelki zırhlılarda 
bulunan 15 pusluk toplardan dnhn uzun 
menzillidir. Bu sınıftan gemilerde 1 O 
uçaksavar top ve daha küçük çapta bir 
çok top mevcuttur. 

Resmen bildirildiğine göre bunlar 
2, 900,000 İngiliz lirasına mal olmuştur. 

Bilindiği gibi İngiliz bahriyesi 40 b:.rı 
tonilatoluk iki zırhlının inşasına da baş· 
lanuştır. Lion ve T emeraire isimlerini 
taşıyacak olan bu büyük zırhlılann ser
vise girme tarihleri Anson ve Hove için 
olduğu gibi çok gizli tutulmaktadır. 
Vaşington, 22 (A.A) -- B Ruzvelt 

kongreden bahriye için iki milyar 731 
milyon 15 5 bin dolarlık bir kredi iste
miştir. Bu paradan 100 milyon dolan 
ticaret gemilerine ailiıh konulmasına ıar
fcd ilecektir. 

* Radyo gazetesine göre yeni muhare-
be gemile'rinin l ngiliz donanmasına il
tihakı anavatan ve Akdeniz lngiliz filo
larının durumunu çok takviye edecek
tir. Bu suretle müttefik deniz kuvvetleri, 
Akdenizden diğer deniz bölgelerine de 
ku,·vet ayırnhileccklC'l'dir. 

- ---o----
Doğa Akdenizde 
bir batırma.. 
Berlin, 22 (AA) - Alman tebliği : 
Doğu Akdenizde bir Alman denizal

t ısı 500 tonluk yelkenli bir perol g~mi
"ni batmn~tır. 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Emin- bu dükkana b!tişiğindeki depodan girdi
önilnde meşhur piyango bayii Nimet ği anlaşılmaktadır. Hırsızlığın vakayı 
ablanın dükkanına geceleyin tavanında-
ki delikten hırsız girmiş, çekmecedeki müteakip ortada görülmeyen depo bek-
450 lira ile 200 Milli piyango biletini ça- çilerinden biri tarafından yapıldığı da 
larak kaçmıştır. Tahkikata göre hırsız.ın sanılıyor. 

lstanbul fırınlarına şüpheli atJr 
sürüli:yor işçi kartı 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Şehrimiz fırınlarına geniş mikyasta sürülen a~ır 
işçi ekmek kartları meydana çıka~tır. Hakları olınadığı halde bu kartları 
ele geçirip kullanan suçlular aranmak tadır. 
~........-:~:-..<::~~~~~~-..<:'-..<:'-..<:'~~~~~~~~~~~~..c;:::,o<:::.o<:::.~ 

SIRPLARIN MOCADELESI 
---*·----

Bir şehri fJiih-
verden ~eri

ve aldılar -·-2 şehir civarında savaş 
devam ediyor, yüzlerce 

İtalyan ve bir lıaç 
Alman öldürüldü-

Moskova, 22 (A.A) - Sovyet haber
ler bürosuna göre Yugoslav çeteleri 
Bosnadaki P analoka şehri dış mahalle
lerinde 300 İtalyan subay ve erini öl
dürmüşlerdir. Çeteler geçenlerde mü
himmat yüklü bir treni ele geçirmişler
dir. 

Hür Yugoslav radyo.su tarafından bil
dirilen muvaffakıyetler arasında Bosna
nın şimal batL~ındaki krun şehrinin zap
tı da vardır. 

Sloven çetelerinden biri, Zağrep ya
kınında Mihverin bir zırhlı trenini yol
dan çıkarmıştır. 

Bosnadaki Tarşin ve Koyulca şehirleri 
civarında savaşlar devam ediyor. 

BtR ALMAN MUKABELESi 
Berlin, 22 (A.A) - Royter: 
Yugoslav çetecileri bir Alman sub~ 

yile bir polis ve bir kaç sivili Tuna bo
yunda bir yerde pusuya düşUrmUşler ve 
01dilrmüşlerdir. Bu hareketin failleri 
tutulamamış, fakat Almanlar şüpheli 
saydıklan 10 kişiyi kurşuna dizmişler
dir. 

-------~tt~~--

ln~iliz ve Al-
manlarıh yeni 
hiicumları 

---- ··---
iKi TARAFIN DA SON HAVA 

AKINLARI HAF. F GEÇTi 
-*Londra, 22 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: 
P azartesi günü avcılardan mürekkep 

bir küçük teşekkülümüz Hollanda su
larında bir düşman uçak savar gemisini 
ateşe vermiştir. Bir uçağımız dönme
miştir. 

Bcrlin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 
Tek tek hareket eden İngiliz uçaklan 

batı işgal sahası üstünde uçmuşlardır. 
Başka lngili zuçaklan da Danimarka 
sahilinde dolaşmışlardır. Bu hareketler
de düşman 6 tayyare kaybetmiştir. 

Hafif Alınan savaş uçakları dün İngil
terenin cenup sahilinde askeri hedefle
re bomba ve makineli tüfenk ateşiyle 
hücum etmişlerdir. 
Avcı pilot yüzbaşı Graf hava muhare

belerinde 185 nci zaferini kazanmıştır. 
ALMAN HÜCUMU 
Berlin, 22 (A.A) - Alınan ~avaş 

uçakları dün lngilterenin cenup doğu
sunda bir şehire hücum ederek büyük 
çapta bombalar atmışlardır. tnfilfiklar
dan evler çökmüştür. 

~-----~-------H NDISTAN DERDi 
(liaştarah 1 inci Sahifede) 

haberlere göre hir polisin götürmekte 
olduğu üç nümayişçi, Şahabat bölgesin
Öe nümayişçiler tarafından zorla alın
mıştır. Bunun üzerine polis siluh kul
lanmak zorunda kalmıştır. 

Kolaparatanede b!r hangar ateşe ve
rilmiş ve bir polis müfettişi öldürülmüş
tür. 

Madrasta Kordayada nümayişçiler ta
rafından yedi dükkan soyulmuştur. 

Yeni Delhi, 22 (A.A) - Resmen bil 
dirildiğ:ne göre polis Hint kongresi 
merkezinde araştırmalar yapmış ve gizli 
beyannameler bulunmuştur. 11 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Bombaydan resmen bildirildiğine gö
re dün şehirde sükun hüküm sürmüş
tür. 

* Radyo gazetesındcn : Gandiııin Ja-
ponyaya bir mesaj gönderdiğini mihver 
radyoları bildirmektedirler. Bu radyo
lara göre Gandi mesajında Japonyayı 
ziyaret etmek arz~unda olduğğunu ve 
J aponyaya söyliyecek çok ~eyleri bu
lunduğunu bildirm1ştir. 

ViLAYETiMiZDE HU 3UBAT 
SATIŞI SERBEST 

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 
fazlas'l alım merkezlerine teslim ~ildi
~i için 21/9/ 942 tarihinden itibaren tan
zim satışı yapılan, yani toprak ofisçe 
ekmeklik un verilen kaza ve nahiye 
merkezlerinden gayri bilumum köylerd" 
müstahsilin elindeki hububatın serbes~ 
.satışına düne kadar şehrimizde bulunun 
sayın ticaret vekilinin muvafakati alı
narak müsaade edilmiştir. 

Binaenaleyh müstahsil kendisine kn
lan hububatı Uınzim satışı yapılan yer
lerden gayri her hangi bir yere nakilde. 
satışta ve istediği gibi kullanmakta ser
besttir. İzmir merkezi gibi tanzim satıcı 
yapılan kaza ve nahiye merkezlerinde. 
pazarlarda serbest satış yoktur. Mii'· 
tahsil tanzim satı§ı yapılan yerlerden 
de malını transit olarak geçirebilir, tren= 
lerle serbestçe nakledebilir. Bu hwmc:ta 
icap edenlere lazım gelen tebligat ynpı1 -
mıştır. 

V illlyetin muhtclü kısımlarında :tah ı
resi bulunmayan köylüler serbest satı
lan yerlerden zahirelerini tedarik ede
bilirler. Hatta tanıim satışı olmıy&il 
yerlerde mahalli belediyenin ve hüku
metin mürakabesi altında fırın bile açn
ı·alc ekmeği satı~a arzederler. • 

Makine ve 
'erilirken 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Alınan • Rus harbinin 

ba$lıca hadisesL. -·-Stokholm, 22 (A.A) - Alman - Rus 
harbinin 16 ıncı ayının başlıca hadisesi
nln Stalingradda Rusların hücuma geç
mesi teşkil etmiştir .. Filhakika Alman
lar pazar günü Rusların milhim kuvvet
lerle taarruz ettiklerini bildirmişlerdir .. 
Bu hücum şimdi.ye kadar Bolşevikler 
tarafından teşebbüs edilen hücumların 
en şiddetlisi olmalcla beraber püskürtül
müştür. Bununla beraber son R us hü
cumu Stalingrad kesiminde muharebe
nin manzarasını değiştirmiştir.. Şimdi 
muharebe şehrin içine intikal etmiştir .. 
Almanlar yavaş yavaş ilerlemeğe devam 
ediyorlar. Almanların iddiasına göre 
harekat plana uygun olarak inkişaf et
mektedir. R uslar şehrin şimal doğusun
daki dış mahallerde çok şiddetli çarpış
malar olduğunu bildiriyorlar. Burada 
b:.r çok mevziler dört gün ve dört gece
den beri mütemadiyen sahip değiştir
mektedir . Stalingrad için yapılmaktn 
olan bugünkü muharebe bir mevzi har
bi mahiyetindedir. F akat mareşal Vol\ 
Bock'un kati b!.r hamlede bulunmak. 
maksadiyle kıtal.arını toplamakta oldu
ğu zannedilmektedir. Filhakika Sovyel 
mahfiller Almanlann Stalingrad dolay
larında yeni kuwetler tahşit ettiklerini 
haber vermişlerdir. Stalingrad muhare
besi ancak şimdi başlıyor denebilir. Şe
hir içindei R us mevzileri hücumlara şid
detle mukavemet ederek Almanların 
Kafkasyadaki hareketlerine mfmi olma
ğa çalışmaktadırh:r. 

Sokak muharebeleri 
Berlin, 22 (A.A) - Alman başkomu

tanlığının Staliııgrad muharebeleri hak
kmda verdiği tan.amlayıcı malumata gö
ı e Stal:ngrad evierinin harabeleri ara
sında şiddetli sokak muharebeleri de
vam etmektedir. Tanklara refakat eden 
piyadeler istihkamcılar ve bombacılar 
göğüs göğüse yapılan şiddetli çarpışma
lardan sonra Bolşeviklerin elinden sıkl 
müdafaa edilen yeni mahalleler almış
inrdır. 

Rumenlerin tek bedeli. .. 
Bükreş, 22 (A.A) - Ofi : Salah~yetli 

Bükreş mahfillerinde bu cihet belirtil
mektedir ki Bolşeviğe karşı mücadelede 
zafer 1>ütün Rumenlerin tek hedefini 
teşkil etmelidir ve Rwnen b:rliği tam 
olmalıdır. Bunun içindir ki faaliyeti 
memleket için tehlike telakki edilecek 
her şahıs şiddetli cezalara çarptırılmalı 
ve kati olarak ·ortadan kaldırılmalıdır .. 
Bu sebepledir ki Rumen halk efkarı 
hültiimetin son z.ımanlarda almış oldu
ğu dahili niznm tedbirlerini iyi karşıla
mıştır. B u tedbirler arac;ında en mühim
mi hususi ve ı·esmi müessesede biı- gizli 
kontrol teşkilatı kurulmalıdır. Bu teş
kil!it her memurun faaliyetini ve ruht 
haletini kontrol edecek ve nizam bozu
cu unsurları cezalandıracak bazı haller
de idam ceza!'a d.:ıh i verilecektir. 


