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Almanlara göre Vaziyet başlamak •• uzere • • l elediye secımı 
' 

C. H. Partisinin namzet Stalingrad, Varonei, Rijev ve 
~ 

leri .ilin edildi vada Sov yet hücumları püskürtü'ldü B. RıBBENTROP DiYOR Ki: ___ .* __ _ 

Bayram 
Hazırlığı ___ * __ _ 
~arşıda uzun sürmiyen 
ve-- uzun sürmesine 
imlıan olmıyan bir dolaş 

Bayram geliyor. Çocuklannızı mah
zun bırakmak istcnıiyor, şimdiden mn
j;ozaları dola~ıyorsunuz. Kapıdan gi-

___ * __ _ 
Aza ve yedek aza 

namzetler listesi 
-*-Belediye ıeçiml önümüzdeki perşem-

be günü filen başlıyacak, perşembe sa
bahı saat 9 dan itibaren her rey sahibi 
rey sandıkları başına giderek medeni 
hakkını kullanacaktır. 

(Sonu !"3l·i'e 2. ~ii :•oı ~ le) 

Son zafere 
kadardö-

•• ..., . 
vuşecegız 

-*-
Mihvere göre harp ga· 
yelerinden biri de dün· 
ya nime:ıerinin adilane 

talısim edilmesi •• 
Berlin, 27 (A.A) - Üçlü paktın im

zalanllUlsı yıldönümü münasebetiyle ha
r.ciye nazın fon Ribbentrop, Alınanya 
namına müttefik devleileri selamladık
tan sonra demiştir ki: 

_ __ .* __ _ 

Bazı Alman kıtaları 

"V olga,, ya vardı 
-*-

Kaflıa.s şimal kesimle· 
rinde derinliğine hazır· 
lanmış Rus müdafaala· 

rına girildi.. 
Berlin, 27 (A.A) - Alınan tebliği: 
Kafkaslarda şimal kesiminde şiddetli 

mukavemetine rağmen düşmanın derin
liğine hazırlanmış müdafalaarına giril
miştir. 

Hava kuvvetlerimiz bir hücumda Te
rekte iki düşman tayyaresi düşürmüş
tür. Bundan başka Tuapse ile diğer bir 
limanı süratle bombardıman etmis ve 
bir vapur batırmıştır. • 
Ştuka ve savaş tayyarelerimizin hi

mayesinde harp eden bazı kıtalarımız 
Volga nehrine kadar varm"i bulunuyor
lar. Şimal Stalingradda düşmanın bir 
çok hücumları d.,fedilmiş ve bir çok tank 
tahrip olunmuştur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

rt>rken şöyle bir' irkiliyorsunuz : Raf
lar yarı yarıya boş ... Aradığınız kuma· 
:şı bulacak mısınız? .. Belki! .. Fakat a]a. 
bilecek misiniz? .. Bu biraz şüpheli ... 
Çüııkii çi[tliğiniz yok, tezgahınız yok, 
kara borsada işiniz hiç y.ok.. Aylıklı 
memursunuz.. Eh, Tanrıya şükür, iki 
yüz mü, iki yüz elli mi, üç yüz mü, dört 
yüz mii bilmiyorum .. Siz de pek bilmi· 
yorsunuz zaten .. Şunun kazancı var, 
buhranı var, müvazenesi var, hava ver. 
gisi var, pahalılık zammı var; hüliisa 
bir sürii karu;ık hesaplar .. Elinize ge
çene bakalım .. Yahut elinizde kalana .. 
Çiinkü ay başında bakkalın hesabı var, 
süte,:üniln h~abı, kömürcünün hesabı, 
kasabın hesabı, hanımın hesabı. hizmet

• - Üçlü paktı imzalamaktan mak
sat harbin Avrupada genişlert!esine ma
ni olmak. yeni nizamın kurulmasına te
•ebbüs ederek dili;manlarunızın hodbin
lik ve ıatminkArhğına niha)"'t vermek
tir ve dünya U:meUe~ adilane taksi
mine imkan vermektir. Önüne geçilmez 
".:lir çok muharebelerde üçlü pakt kara, 
deniz ve havalarda büyük zaferler ka
zanmış ve geni~ yerleri almıştır. 

RUSLA~LA HARP 
Staıingrad önündeki harplerde yaralılar ormandan ta§mtrken 

--~*·---

flliacarlar bir kaç 
yüz ı ıetre iler

lemişler 

Sovyetlere •• gore cephelerde durum 

çinin hesabı .. 

Neyse canım, hunu düşünecek sıra Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
mı şimdi? .. Çocuklara bayramlık ala- --------------

ÇETİN GÜNLERE DoGRU 
Çetin muharebeler bizi bekliyor. 

Üçlü pakt devletleri dili;mana ağır dar
(Sonu Sahile 2. Sütun ti da) Almanlar Stalin

caksınız. Ayaklarınız geri geri gı"diyor ---------------
s--~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

amma, tezgaha yaklaşıyorsunuz. Ney- s b• b f } k R h b 
di alacağınız? .. Ha, küçük lazınıza mi- 00 lr 8 ta 1 USya ar İ 
ni mini bir rop yapbracaksınız.. Şöyle 
mevsimlik, hafif~ bir şey. Şu açık ma- gr geriledi 
vi yünlü kumaş tam işinizi görecek çok B 1 e de k e ''St 1 &. 

Budapcıte, 2 7 (A.A) - Macar kur
mc.:- ha:kar.hitnın bir tebliğine göre 
Macar kıtalarJ yapılan dütman taarruz.
lannı aklın bıraktıTTrUJlardır. Şimdi Ma
car kıtalan bir kaç yÜz metre ilerleyeek 
daha iyi mevzilere yerleşmiılerdir ~~ :::.;.e y=k~.e~cıı~: m':~ı:i ~: er ın ı yor ı: a ın-

~·;:~zgabtar ne ı:;üler yüzlü adam! Bü· grad,, sokaklarında iAŞE iSLERi tün rafian önünüze boşaltıyor .. Metre-

Kütle halindeki 
bomba yağmuru 

Alman tank hücumu 
altında durduruldu ... 

si kaça mı? .• Aman efendim, şimdi so- --~*---
ru1acak şey mi bu? Aradığınızı buldu- p Moskova, 27 (A.A) - Almanlar Sta-

ğunuza şükrediniz.. Zetcn pek pahalı ag'"' ır ag'"' ır 1•ıerlı•yoruz... atates Ut"• lingrada kütle !ıalinde tanklarla şid-
da değil .. Metresi on iki lira altmış be• ... detli hücumlarını tekrarlamışlardır. 
kurıış şimdilik! Bir ay sonra bunu da Damlardan, pencerelerden el bomba-

bu1acak mısınız? .. Yine iyi lô bayram lu ekmek "yağmuruna tuhılan Almanların taar-
bir ay sonra değil.. lıırdılılarını erledilılerini, Rusların 1 ruzu durdurulmuştur. Almanlar llstils-

Sigara kutunuzun kapağına acele bir Almanlar Kaflıa.sta Umelı te .. ebbüslerini te yaptıkları 12 hücumda~ tank kay-
hesap yapıyorsunuz.. Bir metre yirmi 1 ,. 1 betmişlerdir. 
santim 12 lira 65 kuruştan .. On beş lira Don nehrini geç söyliyorlar RUS TEBLt~ 
18 kuruş mu ediyor? .. On beş lira diye- ·- - yapı ıyor li"~oslı:ova, 27 

(A.A) - Sovyet teh-
liın artık.. 18 kuruşu nasıl olsa size ik· Berlin, 2 7 (A.A) - Askeri bir mah- kileriy]e devam ebnektedir. Düşmanın 6

26 EylOJde latalanmız Stalingrad, 
r ede 1 <>"md" bun hır" · filden bildiriliyor: boıuna yapbgı" taanuzl.arda S S 1 tanla Ordu 27 (A.A) Belediye tarafın anı r er. "'1 1 a az gamı- ' - - Mozdok ve Sinyaminoda sav••larda bu-
tür, falan Jizım.. Düğmesi şusu busu da Son hafta içinde Alman ve Romen tahrip edihniıtir. dan %35 nisbetinde patates karıştırılmış lunmn•tur. ..., 
var .. On iki lira da terzi parası .. Hem kuvvetleri Kafkasyada ormanlık kısım- DONDA VE VORONEJDE undan ekmek imali tecrübesi muvaHa- ..., 
hatır için .. Bereket hanımın gayet iyi !arda bir çok yerler zapt etmiştir Don nehri üzerinde mühim noktalan layeUe bitmiştir. Yarından itibaren elı:- Diğer cephelerde bir değ:işikl:ik olma-

HiNDiSTAN DERDi 
---*---

Liderlerin 
tahliyesi 

isteniliyor 
-*-., · · k J Ji b" te · • d b ST ALINGRADDA geçmek üzere Rualann tekrarladıkları melı:ler bu -kilde çıkarılacaktır. Bu mıştır . • e ıyı a p ır rzısı var a aşım r Mos'--a, 27 (A.A) _ Sovyet tebıı·gı-·- Yenı" Delhi 27 (A.A) - Hint Liberal 

ka•. unag·a vaktı" •·okken sı"zın" yumur· Stalingradda sokak muharebeleri Al- hücwnlar püskürtülmii§tüt. sureUe patates rekoltesi daha iyi bir ..._ ne ektir':"""': ' , , kil ,... partisi ÇJkan karışıklıklan takbih etmek 
-'·' b ı ki d'km -· k b 1 manların doğu iatika.metinde ağır terak- (Sonu Sahife 2, Sütun 4 tel · de lstilılAk -~"-'· olacaktır. 1 b b hük c ..... arm ayram ı annı ı egı a u ..........., Stalingradın şimal batısında müdafaa i e era er, · ümetin aldığı şiddetli 

ediyor. ------------------------------~-------------·lsav~lan devam etmektedir. Başka bir tedbirlerin Hindistan meselesini hal-

Snhi, büyüğünüze ne yapacaksınız?. B v "lk • ''M k d l d d • kesimde 500 Alman öldürülmüştür. ledemiyeceğini söylemiştir. lngilterenin 
Sekiz yaşında delikanlı şimdi.. Annesi f l os o va,, a şo" y e e ı.• (Sonu Sahife 2, Sütun 5 le) (S S hlf 2 s··tun 5 t l kararım vermiş · Fazla masrafa girmi- • ___________________ 0_n_u_a __ e_,_u ___ e_ 

yelim, bizim terzi bir çırpıda onunki· 
leri de çıkarıversin.. Çok bir şey iste-=. ~~~ı:ı::e~~:J":ı~':aı:'e~~.;~~ Rusyaya en· ı·yı· yardım 
~".;. ';~::~:;e~i:ı:.:~~.~i~=:~ ~~ ~",7ı: 
dunuz .. Pantalonluk - sizin için . 19 Ji. 

cc YENi ASIR>> iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Alnıanlar Stalingradda 
saplanıp kaldıkça harbi 
kazanmaları güçleşir 
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::k7tr:~~:~.ta~~ c;;cı~:..!:'ı.o:ak~~~a~: ı·kı·ncı· cepheyı· açmaktır 
!;!~:ı Tdaanr~::;~-~ B~~~~ş::;~::ı~:an~~!~: • • • 
kutunuza bir daha kara rakamlan dö
kiiyorsunuz .. Teıliye tcrliye bu çetre
filli hesabı da başarıyorsunuz.. 9.89, 
14.85 .. v~kiin 2i lira 74 kuruş .. 74 ku· 

re:""" C::r>t··r ".I ""İıiitvn 6 da) 

Rusyada mahrumiyetlere 
savaştan vaz ~eçoıf><ri SON DAKİKA 

rağmen kimse 
düşüomiyor 

• • 
Mosokva, 27 (A.A) - • • ••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Ruzveltin hususi mü- DOÔU CEPHESİNDE : Burada ehem-
messili B. Vandel Vilki A 1 man lar cenup Kaf. nıiyetli bir değişiklik olmamıştır.. Al-
gazetecilere şu yazılı de- manlar hfila StaJ:ngrad şehriyle şimali 
meçle bulunmuştur: kasta Rus mevzı" le· Kafkasyada uğraşıyorlar. Merkez kesi-

• - Şimdi kani oldum mindeki taarruzlarının inkişaf halinde 
ki Rusyaya yapabile~e- olduğu hakkındaki Alman resmi tebliğ-
ğimiz en iyi yardım in- rinde gedik açtılar lerinden henüz bir netice çıkmamıştır .. 
giltere ve Amerikanın Ru.slar da, cephenin bir çok ehemmi-
askerl şeflerinin muva- * yetli yerlerinde, önemli Alman müda-
fakatini müteakip he- Almanların uMozdofınta faa destek noktaıanna yapageldikleri. 
men ikinci cepheyi aç- ''Gpt· .. ları hu""-·- sonsuz taarruzlardan hiç bir fayda el-
mak olacaktır. Bu, gele- "' an ..,_.. de edememişlerdir. Bu sureUe bu cep-
cek yaza kalırsa çok geç PÜSlıürtüJdü.. hede, bilhassa son haftada, her iki ta-

kalmış olacaktır. Moskova, 27 (A.A) _ Sovyet teblil!1- r~ muha_re~ h~~~~tlerin_de_ her han- fııll•lllllııllii•'/,,~,.. 
BİR RUS TALEBİ ne ekt" . K fk l da uhar be •ld- gı seri bır inkişaf gorülmemiştır. Bunun 
R !ar Alın ·· ır · a as ar m e ~ beb" Alm taarr har lı: tl · · us anya uze- deUe devam ebniştir Alınanlar ağır ka- se ı, an uz e e erının 

rine her gece 1000 uçak yıplar vererek cenup. mevzilerimizde bir Stalingradda ve yüksek Kafkas dağlarl 
ile hücumlarda bulunul- gedik t önünde şiddetli Rus mukavemetlerine 
masııu istemektedirler. açmış ır. . uğramış olmasıdır. 

RUS KAYIPLARI Mozhd?.kta 60 t~ ~~ birbü~ Bu durum şüphesiz Rusların, daha 
Ruslar 5 milyon ölü, man ucumu p~s . uş, Y"" doğrusu müttefiklerin lehinedir .. Geçen 

yaralı ve kayıp vermiş- ku"':'etler bnha edilmiş ve altı tank ta hafta izah ettiğim gibi, Ruslar mukave-
lerdir. tahrip olunmuştur. metlerini kara kışa kadar uzatabildilde-

111•• ··~"!. lrrin ikinci cephe hazırlıklarından B. Çörçil ve Amerika Genel Kurmay reisi bir 60 milyon Rus ta Hit- ri, yani Almanlar kış gelmeden Sovyet 
zırhlı tümeni teftiş ediyorlar (Sonu Sahife Z, Sütun Z de) (Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) Doğu harplerinde1> bir göriinii§ 
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Di:nya buhranı içinde f _ _,_ - -
Ahi· k ve karek· 1 ŞEHiR BADE 

-- _,. -1 Bayram 
ER~, H 1..., 

ter terbiyesi 
~~~~~~~~-...... ~~~~~~~-

Vurgunculuğa, ahlafısızlığa ve ftötülüğe J:ali'şı 
i.stisnasız her Türfıe dü~en vazifeler vardır ••• 
:t.1illi Şef İ.smet !nönü yalnız bugünü savi surette kavramak ve benimsemek 

idare eden bir devlet reisi değildir. Dü- zorundayız. Bunu bir taraflı kavra
nü yapan. bugünü koruyan, yarını ha- mak hakiki bit vatandaşlık ifade etme
r.ırlayan bir şeftir. 942 senesi kış ayla- diği kadar sağlam bir türklüğe delalet 
rılllll 'onlarında !zıttlre teşriflerinde !z- te edemez. 
mirolen bütün millete ve bilhassa Türk * geaçliğine hitap ederken gençliğin bil
gisinden fazla ahlak ve karekter ter
biyesi üzerinde ısrar etmişler ve bunu 
aileir n, 111ektepten. cemiyetten istemiş· 
le Mır. 

Her ferdin bir karekteri olduğu gibi 
her milletin ve cemiyetin de bir karek
teri vardır. Milli karekter milli cemi~ 
yetia farik ve mümeyyiz bir vasfıdır, 
tarihi ve coğrafi Amillerin tesiriyle te
e.uüs eden ırkl bir hususiyettir. Türk 
milletinin karekteri de vatan severlik, 
millet severlik, doğru sözlülük. doğru 
ö:Uülüktür. Türk milleti ikinci dünya 
ha.r~i buhranı içerisinde siyasetine bu 
karekterlni tatbik etmiş, sözünün eri 
olauş, teahhütlerine sadık kalmıştır ve 
islilıWine Aşık bir halde beklemektedir. 
İ§I• Şef milletin bu tarihi hususiyetini 
teltarüz ettirerek işarette bulunmuşlar
dır. 

Yine 19/Mayıs /942 gecesi gençlik 
bayramında yarını hazırlamakla meşgul 
olan Şef Tilrk gençliğine hitap etmiş
lerolir. Milletin varlık ve darlık zaman
lannı şahst zenginliklerine Met eden 
soysuzlardan nefret ediniz emrini ver
mişlerdir. 

* Ebedi ve Milll Şeflerin llUlleıle bera-
ber kurup yaşattıkları Cümhuriyet re
jiminin eaaıı temeli, ahlAk ve karekter
dir. Bu rejlınin en büyük umdesi slliis
timalle, kötü!Ukle milcadeledir. Rejimi 
gönülden sayan ve seven herkes bu um
deye sadık kalmak ve onu tatbik etmek
le sıükelleftir. Yalnız umdelere sadık 
kalmak pasif bir vazife olur. Onu filen 
tatltik etmek ve ettirmek aktif bir vazi
feciir. Devlet namına amme h.izmeUnin 
ba§ında bulunan memurin -zümresinden 
tacir, sanat.k!r, çiftçiye ve hülasa mille
tin her ferdine kadar bu iki vazifeyi mü-

BiR DÜŞMAN 
---*---

''Süpürge,, 
ye karşı 
savaşalım! 

Do.st flUdi!Jimiz uSüpür· 
gen flfzl yıfııyor, ondan 
llUl'tulmağa llafıalım •• 
Bu başlığa bakıp şaka nevinden bir 

şeyler yazacağımı sanacaksınız. Hayır, 
pek gerçek, büyüklü, küçüklü herkese, 
her eve, ayırtsız her yere dokunur bir 
şeyaen, gillmeyiniz. hepimizin bildiği
miz SUpUrgeden dem vuracağım. 

Evet, dost kıyafetinde görünen, hepi
miz.in, öyle olduğuna inandığımız o ha§ 
dÜ§manlarırnızdan biri olan Süpürge
de• bahsedeceğim. 

En geniş yerlerimizden, konaklarımız
d&A, salonlarımızdan tutun, en küçük 
izbelerimize, odacıklarımıza, bahçeleri
mize meydancıklarımıza, caddelerimi
ze, sokaklarımıza, daha daha til yirmi 
dört saatte bir kaç defa girmekten kur
tulmadığımız dar yerlere kadar bu hain 
illet girer; hem isteyelim istemiyelim 
destursuz girer; hele girmesin bir az 
naz.laMın .. Biz yalvarırız: 

- Aman gel, imdada yetiş!.. 
- Kız, hani Süpürge? .. Çabuk ... 
Temizliği, dirliği, düzeni, her iyiliği on 

dan bekleriz. Buna kim cemin değil
dir!.> 
Paramızla alır, ba.,,.mıza dikeriz: her 

gün onun derdini çekeriz; hem, bilerek, 
isteyerek ve yararlı sanarak! .. 

Evlerde hizmetçi kız, yahut hamarat 
meraklı, titiz ev hanımı her gün, yahut 
giln aşın eline Silpürgeyi alır, odalarda 
hollerde sallar da sallar, savurur da sa
vurur ... Uğraşır, ter döker, en son oda
nın, bolun köşesine, yahut kapı arkası
na yarım karış doldurmıyacak kadar 
kaba tozlardan toplanma bir iki avuç 
- sözilm ona - süprüntü toplar.. Artık 
her taraf, hayır her taraf değil yerler, 
on beş yirmi dakika için, temizlenmiş 
olur ... 

- Oh. gül gibi, ne temiz! .. 

* Bahçede bahçıvan, yahut uşak; so-
kaklarda, caddelerde belediye •üpürge
cileri, ellerinde birer sınk silpilrgesi, 
rast gele çala süpürge ... Uzun yorgun
luklar. ter döktilrilcil çalışmalar. 

- Oh, bahçe, cadde, sokaklar ter te
miz olmuş, yüze gillüyor!.. 

Bu, insan uygurluğunun en göze çar
pan izlerindendir: Temizlik, titizliği se
viş .. 

Hiç Süpürge sevilmez mi, hiç Süpür
geye dil uzatılır mı? Bu kimin hatırın
dan geçer! .. Hem ondan nasıl vaz geçi
le bilir? Evlerde bir hizmetçinin, yoksa 
hanımın, yoksa ister istemez erkeğin, 
şehirlerde, kasabalarda belediyelerin 
belli b~lı işlerinden biri de Silpilrge 
sallamak, "8llatmak değil mi? .. 

H•l ...,JJamasın, sallatmasın, dirlik 

M esela bır muhtekirin kıravatlı bir 
e~kiya va7.iyetine geçerek halkın ihti
yaçlarını istioı;;mar etmesi ne ise kanunun 
tatbikinde halktan rüşvet irtikap etmek 
suretiyle soygunculuk edenler, zimmete 
geçirmek ve suiistimal etmek suretiyle 
millet kasasını soyanlar da aynı şeydir 
ve hepsi nefret edllecck soysuzlardan
dır. 

Milletçe, cemiyetçe Türk vatandaşına 
düşen vazife hem bu kötülükten çekin
mek, hem de bu kötülüğe temayül eden
leri men etmektir. Asıl mühim vazife 
bu ikinci men etmek vazifesidir. Bu da 
bir ahlak ve karekter terbiyesi mücade
lesiyle mümkün olabilir. Amme hizme
tini omuzlarında taşıyan 3.mir, memur 
ve atölyesinde çalışan sanatkar. dükka
nında meşgul olan esnaf, tarlasında çalı
şan çifçi bu kötülilkle mücadele ederken 
tasni edilmiş bir hücuma maruz kalabi
lir. O zaman da irademize hakim ola
rak, bıkmadan usanmadan göğüs gere
rek milli vazifemizi ifa etmek zorunda
yız. Yoksa (ben şahsen iyi hareket ede
yim de Alem ne yaparsa yapsın) diyen
ler cemiyete ve mille-re karşı vazilesinj 
noksan yapan bir vatandaş sıfatiyle 
mesuldür. Evet, bir tacir gayri meşru 
kazançtan sakınabilir. Fakat gayri meş
ru kazananlr..rı kanuna teslim etmek 
için icap eden tetbirleri almakla da mü
kelleftir. Bir Amir dürüst olabilir, fakat 
aynı zamanda dürüst olmayan memuru
nu doğru yola sevk etmek ve cezalan
dırmak mecburiyetindedir. 

Rehberimiz rejimin kötülükle müca
dele umdesine korkmadan, sakınmadan 
hizmet etmek olmalıdır. Aksini düşün
mek ve yapmak gayri milli bir hareket 
ve hatta hiyanet olur. 

Hakim ZlY A GöKALP 

fi. V :LK «llOSKOVA)) DA 
SÖYLE DEDi: 
Haşıarah 1 inci Sahifede) 

ll.!rio ~gal ettiği yerlerde kalmıştır. 
SIKINTI VE AZİM 

Rusyada yiyerek sıkıntısı çekilecek ve 
milyonlarca Rus bu kış yakıt yüzü gö
remiyecektir. B.r ~ok ilaçlar tamamiyle 
tükenmiştir. Bununla beraber Rusyada 
hıç bir kimse s3vaştan vaz geçmeği ağ· 
z1na bile almamak.tadır .. • 
İNGİLİZ HÜCUMLARI 
DEVAM EDECEK 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz iktisat 

nazırı radyoda söylediği nutukta Sta
Lngrad müdaiaas.na yardım için Al
manya münakalilt yollarına ve sanayi 
bölgelerine hava hücumlarına devam 
edileceğini bildirmiştir. 

B. Vilfıi Çine gitti •• 
Moskova, 27 (A.A) - B. Vandel Vil

k: Çine gitmek üzere bu sabah Mosko
,·adan hareket etmiştir. 

hekimi hemen işe karışır. beled:yenin 
ctemizlik gözcüsü> nü dürter gözünü 
açtırır, çünkü, çünkü ortada chalkın dir
liği varj o, şakaya gelmez; pisliklere, 
hastalıklara yol verilemez ... 

cSivrisinek savaşı> , Malarya savaşı>, 
cÇekirge savaşı>, cSıçan savaşı>, daha 
bir çok savaşlar uğruna ne kadar emek
ler verildiğini paralar döküldüğünü bi
liriz. Bu arada Süpürge de, pislik sava
şında kullanılan en gerekli avadanlık 
değil midir?.. Hiç ondan ötürü kö
til söz söylenebilir mi, ona fena gözle 
bakılır mı? .. 

* Şimdiye kadar, süpürgeye karşı bir 
saldıranı hatırlamıyorum ve ilk saldıran 
ben oluyorum. Kim bilir, belki de yalnız 
ben kalacağım. Sözümü burada keser
sem, c.sUpürgeciler> Süpürge satan veya 
kullananlar değil, ondan yana olanlar, 
ona büyük değer verenler bana saldıra
caklar!. 
Şimdi Süpürgenin niçin bize baş düş

man olduğunu kısaca söyleyecek, dedi
ğimin doğruluğuna inan vereceğim: 

Evde olsun, yolda olsun, o bildiğimiz 
kullandığımız sUpllrgenin bize karşı et
tiği fenalığı, düşmanlığı bir düşünsek: 

Baştan: Bir kerre süpilrürken bütün 
inceli, kalınlı t<ızları dört yana kaldırır, 
bir bulut yapar, orada iseniz, üstünüze, 
başınıza, yüzünüze toz yağmuru yağdı
rır. İçinizi dL'Pnızı toza bular. 

Sonra da: Bununla kalmıyarak, en in
ce tozları ağzınızdan, burnunuzdan tA 
ciğerinizin son bucağına kada~ yollar, 
oralara yapıştırır. 

Bunda evle, bahçe ile, sokakla cadde
nin hiç bir ayırdı yoktur; sonu bakunın
dan hep birdir. Her çeşit mikropları, en 
iç köşelerinize kadar ulaştırır. Çünkü 
evlerdeki tozların yilzde doksanı sokak
lardan gelir. 

Hele bir caddeden, yoldan geçerken 
belediye süpilrgecisinin, süpürgesini du
var saati oynağı (rakkası) gibi iki yana 
salladıkça, sokağın koyu toz ve toprağı
nı havaya kaldırarak yüzünüze, gözünü
ze savurması, bence kişinin yüzüne bir 
çeı;it tükürmek, onu alçaltmaktır. Diye
oeksiniz ki sUpürgeci böyle düşilnmil
yor, o yerleri temizlemek istiyor .. Evet, 

Bütün okullar 
Perşembe ~ü

nü açılıJ-or ____ * ___ _ 
Piyasada defter ;yofı, 
maarif idaresi defter 
teminine çalışıyor •• 

Bilumum ilk, orta okullarla liseler ve 
teknik okulları önümüzdeki perşembe 
günü a~ı]arak tcdriıata ba,lıyacak.lardır. 

Okulların açılma.sına ancak Üç gün 
kaldığı halde talebe velileri çocuklarına 
mektep defteri bulmakta müşkülat çek
mektedirler. 

lzmirde henüz hiç mektep defteri 
yoktur. Yapılan bir hesaba göre okullar 
aç.ılırken her sene fzmirde takriben bir 
milyon deftere ihtiyaç vardır. Hiç kimse 
defter ihtiyacını temin edemediği ıçın 
talebe kadar öğretmenlerin de büyük 
mü~külD.t karsısında kalacakları muhak
kalct<r. 

Piyasada defter mevcut olmadığını 
maarif idaresi de görmüş ve keyfiyet ve
kilet duyurulmuştur. Maarif vekileti 
lstanbuldaki kağııcılık ithalat birliği 
eliyle ucuz mektep defteri yaptıracaktır. 
ilk parti defterler im81 edilmiştir. Bu 
hafta başında ,,ehrimize bir miktar def
ter getirilmesine intizar edilmektedir. 
Bu df'fterleri mektep idareleri talebe va
ziyetlerine göre ve ihtiyaçları nisbetinde 
sahn alarak talebeye bedeli mukabilin
de vereceklerdir. ----· ...... ---Dünkii 

pelilPr 
Gözte-maçı 

kazandılaı· 
Dün Al.sancak stadyomunda futbol 

mevsimi açılış müsabakalarının finali 
Göztepe - Ateş takımları arasında yapıl
mıştır. Maçı Göztepeliler 1 - 3 kazana
rak konan kupayı almışlardır. 

--~ ...... ·----Bayrama Jıaç gün var? •• 
Bayrama yetiştirilmek üzere büyük 

bir ihtimamla üzerinde çalışılan Hilal 
eczahanesinin t Mai gölge> adındaki ye
ni çıkacak kolonyasının tecrübeleri ik
mal edilmiş, bilhassa koku muvaffakı
yetle tesbit edilmiştir. Yeni kolonya İz
mir ve HHAI eczahanesi için ciddi bir 
eser olacaktır. Muvaffakıyetler dileriz. 

Kız enstitü.sünde yeni 
müdür ve talebe 
masrafları ... 
Cümhuriyet kız enstitüsünün yeni 

müdürü Bn. Süzan Bezmi Kinson İzmi
re gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Enstitü Vasıf Çınar bulvarında yeni 
yapılan binaya nakletmiş ve bugünden 
itibaren de talebe kayıt ve kabulüne 
başlamıştır. 

Haber aldığınuza göre talebenin mes
leki ders rnasrafları tamamen okul tara
fından temin edilecektir. 

ALMlNLA~A GÖRE VAZIYET 
(Kaşlorafı 1 inci Sahifede) 

Alman hava kuvvetleri tarafından 
aşağı Volgada düşmanın iaşe ve ikmal 
kuvvetleri dağıtılmış ve zarara uğratıl
mıştır. 

VORONEJ VE R1JEVDE 
Voronejde şimal batıda bir çok Rus 

hücumları akamete uğratılmıştır. 
Rijevde de düşman taarruzları püs

kürtillmilştür. Düşman ağır kayıplara 
uğratılmıştır. Yeniden hücuma hazırla
nan Rus kıtaları hava hücumlarımızla 
imha edilmiştir. 

Ruslar Neva cephesinde geniş bir cep
heden taarruza geçmeğe teşebbüs etmi~
se de 260 l<lp kaybetmiş ve bir çok esir 
vermiştir. Düşman 51 uçak kaybetmiş
tir. Bizim kayıbımız 3 uçaktır. 

öyle!!.. O ol.sun, evdeki süpüren ol.sun, 
gerçekten temizlik yapmış oluyor mu?. 
Göz için öyle, öze gelince hiç te öyle de
ğil: Havaya kaldırdıkları toz, boşlukta 
bir uçuş yaptıktan sonra, yavaş1 yavaş, 
sinsi sinsi yine konuyor; hem bunun yal
nız eski bulunduğu yere değil, duvarla
ra. tavanlara, raflara, dolaplara, mey
danda ne varsa hepsinin üstüne. 

Bjlmcm buna ctemizlik> mi diyece
ğiz? .. Yoksa bir yerdçki pisliği her yere 
dağıtmak mı? .. 

* Sakın elektrikli avandanlık satanların 
cToz emen• !eri için rekl~mcılık ediyo
rum sanmayınız. Onlar kendi reklam
larını kendileri yapıyor. Ben bu elek
trikle işleyen dirliğe, temizliğe en çok 
ve en iyi yarıyan uygurluğa uygun cava
danlığı pek yararlıklı görmekle beraber 
her keseye uyamadığından her eve gi
remiyeceğini pek iyi bilirim. Onun için, 
onu alabilecekler, onu benden öğrenmiş 
olmıyacakları gibi, alamıyacaklara da 
bu sözümün dokunuru yoktur. 

Ben sözümü o bakımdan değil. §U iki 
yüzlü dilşmandan büsbUtün kurtulama
sak bile, hiç olm112S11 yaptığı fenalıkları 
azaltmak yollarını düşündUrmek kaygu
siyle yazıyorum. 

Bunu ufak görmiyelim; ben diyorum 
ki: Ağız. burun yollarından içim.ize gi
ren en fena hastalıkları aşılayan mik
ropların başlı püskürücüsü süpürgedir. 
Ondan, sivrisinek, sinek onlar gibi baş
ka bulaştırıcılardan çok ürkmek, kaçın
mak gerektir. 

Ah, ,u süpürge, >arar vermiyecek bir 
ha"e kon~hilse .. 

A. SEN! YURTMAN 

Ziraat 
· -- -- azır ıgı 

sef erberliÜ'i ---*---
Çar,ıda uzun surmiyen 
ve ••••• uzun sürmesine 

IUliıllD ... Ok bUbil• .imııanoımıyanbirdoıa, 
.... ~ ~· (Baştıırab l ınci Sahifede) 

bat yetiştırlle~ek 
~-~~~--~~~~~-

Boş arazi llırafıılmamas ma çalı.şılacafı, mahsu· 
lün çofı olması için fıöyl üye yardım edileceıı ••• 

ZiTaat vekaleti, bu kıt yurdun her ye- man ortadan kaldıracak, köylüye her 
rinde hububat seferberliği yapılması türlü tohum, al8.t, edavat yardımları ya
!çin ciddt tedbirler almaktadır.. Kış pılacak, icap ederse ziraat bankasının 
zeriyatının en son haddine va!ıl o:Lması köylüye yapacağı istikraz miktarı geniş
için ba~ta bizzat ziraat vekili olmak üze- letilecektir. 
re bütün ziraat teşkilihmız seferber ha- Girmekte olduğumuz kış mevsiminde 
line konulacaktıı'. Türk köylüsü 'İçin iyi bir çalışma mevsi-

Genç ve enerjik ziraat vekilimiz bu mi olmasına, ekili araz.iden en büyük 
münasebetle alınacak tedbirleri mahal- randımanın alınmasına itina gösterile
lerinde görecek. yapacağı tetkikleri tar- cektir. Boş, ekilmemiş arazi kalmaması 
lc.ı.lara kadar uzatacak ve her ekili arazi için ziraat müdür ve muallimleri her tür
kontrol edilecektir. Ekiş bahsinde kar- lü tedbiri almağa salahiyetli kılınacak
şılanacak zorlukları ziraat veki.leti he- tır. 

Odun kömürü sıkıntısı olrnıyacak gibi 

Kok kullananlarda odun 
körrürü alıyo·riar 

....... ~~~~~~~~-
Somadan izmire daha çofı fıömür getirilmesi 

için vagon adedini artırmalı lazım... 
Piyasada odun kömürü perakende 

olarak l 1, 5 - 1 2 J 1 3 kuruşa satılmak
tad.ır. Bu sene izmire mühim nisbette 
odun kömürü getirilmiş, bir çok aileler 
kok kömürü temin edemiyeceklerini he
saplıyarak ihtiyaçlarını odun kömüriyle 
temine karar vermİ§lerdir. Bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere odun kömürü al
makta devam edenler haylidir. 

Bu ay başında lzmire deniz yoliyle 6 
motör dolusu odun kömürü getirilecek. 
ve halka sattırılacaktır. Bu motörler 
muntazam surette tzmire kömür getir
meği taahhüt etmişlerdir. 

Kara yoliyle de fzmire kömür getiril
mektedir. Soma istasyonunda 80 vagon 

kömür lzmire ııetirilmek üzere bekletil
mektedir. Devlet deıniryollan idaresi 
haftada anca.it 2 vaııon vermekte oldu
ğundan Soma - lzrnir &Tasında daha faz
la vagon temini lizımdır. Viliyet maka
mının bu hususta ali.kasını rica ederiz. 

Diğer taraftan alınan malüm.a.ta göre, 
bazı köylüleı- diğer istihsal iılerinde ça
lııtıkları için, kendileri için hazaTlanrnıı 
olan kat'iyat müsaadesini orman idare· 
sine gid.ip almamaktadırlar. Kı,ın yağ

murlar baılayınca odun kesmek zorla
şacağından köylülerin hema.n orman 
idarelerine. baş vurmalan icap etmekte
dir. 

Belediye seçimi başlamak Ü-zere 

(Baştanh 1 inci Sahllede) 

Asli ve yedek iizalıklar iç.in parti nam
zetleri tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Karilerimiz partinin bu husustaki ilanını 
aşağıdaki satırlarda okuyacaklardır. 

C. H. P. lzmir vilayet idare heyeti re
isliğinden: 

Aşağıda isimleri yazılı zatlar İzmir 
belediye meclis aza ve yedek azalıkları
na parti namzedi olarak seçilmiflerdir. 
Sayın lzmir halkına ilin olunur. 

Belediye reioi Rep.t Leblebicioğlu, 
avukat Münir Birsel, Esnaf Bankası 
umum müdürü Atıf inan, avukat Ömer 
Necmeddin Kilimci oğlu, tüccardan F ah
ri Dokuzey)ü~ Emlak bankası müdürü 
Sedad Dikmen, borsa reisi Cevd~ Alan
yalı, tüccardan Mehmet Seyrek, tüccar
dan Mehmet Nebioğlu, tüccardan Sa
lahaddin Sanver, doktor Sami Ku
hlçı. manifaturacı Nusret Siber. avukat 
Halit Tevfik Özyaman, doktor Miiat 
Orel. avukat Tevfik Fikret Adaman, avu
kat Baha Yörük, eczacı Lütfi Akçın, tü
tüncü Haydar AryaL eski noter Muzaffer 
Özgen, tüccardan Muammer Apaydın, 
emekli defterdar Nurullah OnlüeT, tüc
cradan ihsan Kayın, Cevriye Uyum, ti
caret odası reisi Hakkı Balcıoğlu, dok
tor Ali Agah Dinel, eczac.ı Kemal Kamil 

SON BiR HAFTALIK RUS· 
YA HARBi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
Voronejde düıman oldukça büyük 

kuvvetlerle hücum etmiştir. Bu taarruz
lar pek ağır kayıplarla akamete uğratıl
mıtb.r. 

Rijevde de ağır bir düşman taarruzu 
püekürtülmüıtür. 

ALMAN HOCUMLAR! 
Merkez keaiminde mevzii Alman ha

rekeıleri muvaffak olmaktadır. 
Ladoga göliinün cenubunda bir Al" 

man birliği Rualara hücum etmiftir. 
HAVA KA YlPLARI 
VE HOCUMLARI 
20-25 eylülde hava kuvvetlerimiz 26 

uçak kaybetmittir. Buna mukabil Ru.
lar 287 uçaiiı havada ve 62 uçajiı. da 
yerde kaybetmiıtir. 

Hava kuvvetlerimiz Karadenizde he
nüz Rusların ellerinde bulun.an limanla· 
ra hücum ederek. 5 mavna. bir &'emi ba.
tırmııtır. Vo)ga üzerinde 2 pe!Tol gemi
si ile 2 mavna batı:nlmııtır 

Ladoga gölünde biT ticaret gemisi ile 
bir bot ve devriye gemisi huara uğratd.
mışhT. 

Kamdenizde hücum botlanmız biır 
devriye gemis.i batırmışlardır. 

24 GONLOK UÇAK KA YJPl.AR(} 
Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. ukeri 

bir mahfilden bildiriyor: 
Alman kuvveıleri eylülün 24 gÜnÜn· 

de 2 l 63 Rua uçağı düşürmüftiir. Ayni 
müddet içinde Alman uçak kayıbı 1S7 
dit. 

Aktaş, Belkis Bilman. Tayyibe Onaran. 
Dr. Sami Salih içen, borsa dfrnaarlarm
dan Asım Konuk, emekli defterdar Fah
ri Melekoğlu, Yeni Asır başmuharriri 
lamail Hakkı Ocakoğlu, avukat Nec
meddin Kılıçoğlu, tüccardan Ahmet 
Mümtaz lstanbullu, komisyoncu Tahir 
Bor,simsar Sabri Menteş, madenci Hüs
nü Tonak, kereste tüccarı Mehmet Fev
zi Özsaruhan, sigortacı Sadi lplikç.i, mi
mar Kemal Tetik, tüccar Sadeddin Din
mez, tüccar Nuri Sevil, tüccar Hayri Ba
kırcı, komisyoncu Recai Turanlı, Dr. Ri
fat Halil Pala, eczacı Lütfi Krom, avu
kat Hulusi Selek, avukat Hüsnü Ger
men, Din doktoru Adnan Paşalı, tüccar 
Mahmut Sezai Yalay, avukat Vehbi Ak
man. tüccar Ali Naci Alınak, tüccar Şa
kir Dağüstü, eczacı Ahmet Ener. fabri
katör Tahsin Piyale, eczacı Kenan Ce
micioğlu, Dr. Ali Riza Sanul, tüccar 
Mustafa Tabanoğlu, Kiğıt tüccan Reşit 
lçelli. Dr. Hasan Kcıma) Ustay, Hikmet 
Atalay, komisyoncu Ali Gü1eç, Cenap 
Artemiz, Kiz.ım Demirtcn, nakliyeci Ha
lil Şallı, Riza Kızılkayın, Mehmet lba oğ
lu, Fehmi öndey, lbrahim Öznalbant, 
İbrahim Yağcı, Tayyar Evin, Osman Ça
ğıl, Hayri Pündük, Cemil Erkli, Safa Ka
sapoğhı. Dr. Fikret Soydam, Refik lsfen
diyaroğlu, Danit Besen. 

SOVYETLERE GÖRE CEP· 
HELERDE DURUM 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Şimal batı cephesinde mahalli çarpış
malar devam ediyor. 

Moskova, 27 (A.A) - Rus tebliğine 
ektir : Stalingradda şimal ve cenupta 
kıtalarımız bazı terakkiler elde etmiş
tir. Almanlar bu kesimlerde bir çok 
karşı hücumlarda bulunmuşlarsa da 
ağır kayıplarla geriye atılmışlardır. 

Voronejde düşman neticesiz kalan beş 
hücumda bulunrnuş ve püskilr:iilmüş
tilr. 

Novorosiskte düşmanın bir çok taar
ı-1arı karşılanmış ve bir tepenin zap
tı için yapılan kanlı muharebelerde düş
man muvaffakıyet elde edememiştir. 

Sinyaminoda Rw kıtaları hücumları
nı tekrarlamışlardır. 

Moskova, 27 (A.A) - Rİıslar sisli 
havadan faydalanarak Voronejde sürat
le. toplanıyorlar ve dilşmana şiddetle 
saldırıyorlar. 

----·----Hl NDIST AN DERDi 
(Baftarab 1 inti Sahifede) 

artık Hindi.stanı bir müstemleke maka
mında tutmasını ve böyle muamele et
memesini de tavsiye etmiştir. 

Reis, müzakerelere başlanmadan ev
vel karışıklıkların durmasını ve kongre 
liderlerinin tahliyesini de, ileri sür
müştür. 

ru~u ataluu, 21 lira .. On beş lira d'a kı
zınkiler 30 lira.. Garnitürü, düğmesi, 
şusu, busu, etti 50 lira .. 25 lira da ter· 
ziyc etti 75 .. Neymiş, biri beş, öteki se
kiz yaşmda iki çocuğunuza bayramlık 
~·aptırıyorsunuz .. 

Durun bakalım, daha neler \'ar ne
ler .. Hele bir ayakkabıcıyı ziyaret ede
Hnı .. Oldu olacak, senede bir gün bu .. 
Bayıhnayınız! 

Oğlan için şu kah\'e rengi a~·akkap
ları fena değil .. 35 nunıarası 17 lira bil
mem kaç kuru~ .. Yine taliiniz ,~ arınış .• 
36 numMa olsa 150 kuruş fazla vere
ceksiniz.. Şu lu>lrinler de kıza güzel 
gidecek .. 13 lira 75 kuruş.. Anl~ıldı, 
lıuradan da 30 liracığınızı bırakarak 
kurtuluyorsunuz .. Şans dediğiniz böy
lt olur! 

Bu zamanda, ;yüz lira ile, yavruları
nın geydirdiniz kuşattınız., Gerçi bir 
iki çift çorap falan da alacaksınız am
ma nihayet on on beş liranın iç-inde. Ta
bii yalnız çocuklar için .. Çünkii kendi
nize bir şey yapmayı düşünmiyorsn· 
nuz bile .. Bayram küçüklerin, öyle de
ğil mi? .. Allah razı olsun, hanun da fe
dakarlık gösteriyor .. Bir şey istediği 
yok .. Zaten elinizde ne kaldı ki... Ay 
ba~ından sonra da fikrini deği~tirmeı 
in~aallah.. 

Çünkü, ay başından sonra, bulursa
nız, şeker alacaksınız .. Verirlerse kah
ve bulacaksınız .. Eve fazladan bir iki 
meyve de Iaznn .. Geçen hayranı misa. 
fjrle.re likör çıkarıyordunuz amma, in· 
hisarlar idaresi lıu defa sizi bu %ahınet
ten affediyor .. İ~abet, un da buluıunı
yor ki tatlı börek yaptırasınız .. 

Ay ay .. Hizmetçinin entariliğini, ter
liğini unuttunm!. Bak işte, o sizi affet
mez .. Bu muhakkak liizım, elzem! Ay 
başından sonra birinci işiniz bu olsun. 
On beş, yirmi liranın içinde .• 

Hiç yorulmadan, fazla koşmadan her 
istediğinizi aldınız ve portföyünüzü bo
şalttınız .. Bir de hayattan şikAyet eder
ler .. Ne var ki! .. 

Y.A. 

Parti genel st"kretf"ri 
Diyarbakırda 

* B. llfemduh Şevlı.zt Esen
dal üç gün Diyarllafıır· 

da fıaJacafı •• 
Diyarbakır, 27 (A.A) - Doğu vi

layetlerinde tetkik seyahatine çılı:mıı 
bulunan Cümhuriyet Halk partisi genel 
skereteri Memduh Şevket E.aendal bu
gün buraya gelmiş ve umumi müfettişle 
vali, komutan ve djğer zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Genel sekreter burada 3 gün tetkik
lerine devam edecektir. 

8. RIBBENTROP DıYOR K 
(Haştarab 1 inci Sahıfede) 

be indirmeğe devam edecektir. Adalete 
nıüstenit bir nizamın le.sisi için gereken 
şartlar alınıncaya kadar bu muharebe
ye devam edeceklerdir .. • 
İTALYAN HARİCİYE NAZIRININ 
SÖYLEDİKLERİ 
Roma, 27 (A.A) - Üçlü paktın im

zası yıldönümü münasebetiyle Kont Ci
ano radyoda demiştir ki: 

• - Bundan !ki sene evvel 27 eylül 
1940 ta Almanya, İtalya ve Japonya 
Berlinde bir üçlü pakt imzalamışlardır. 
Bugün zaferden emin olarak yıldönü
münü kutladığımız bu pakt için millet
lerimiz çok kan döktü, fakat dava ve 
gayenin tamamen kazanılacağından emi
niz .. • 

Ki.SACA 
·-····· 
BELEDİYEMİZ 
VE SONBAHAR 

Ec:ıacı Kemal K. Ak~ 

Belediye ile sonbaharın münasebe
tini yeni belediye seçiminde aramayı
nız. Reşat Leblebicioğlunu yine başı
mızda bulacağımıza inanım vardır. Be
lediye ile sonbaharın münasebetini son 
baharın hüzün ve hazanında arıyalım .. 
Bu mevsim yalnız edipler:n ve şairlerin 
sonbaharı değil,W,. Şöyle Bahribabada 
İnönü parkına bakın, sonbahara hazır
lanmış olan ağaçlar ak düşmüş saçlar 
gibi fersiz ve soiuk sallanıyorlar. Biraz 
•onra bu sararmış hazanlar dökülecek .. 

Geçen sene İnönü parkında böylece 
sararan yaprakJar, tramvay rayları 
iizerine düştüğU için tramvayın teker
leklerine patinaj yaptırml§. feci ve ga
rip bir kazaya sebep olmuştu. Bu son 
baharda gözüm İnönü parkında.. Yap
raklar s.ararıp dökülilrken belediyeden 
bir ricam var, tramvay yolunda ne olur 
tek bir yaprak bırakmasa, bu suretle 
görünmez kaza lan tekrarlamamış olu
ruz .. Belediyeden benim ricam işte bu .. 

Allah hepimiz: gorunur görünmez 
kazalardan muhafaza etsin .. 
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lZMiR TiCARET SiCiL MEMURLUCUNDAN 
- DONKO NOSHADAN DEVAM 

Madde 62 - Heyeti umumiyenin hini içtimaında hazır bulunacak hissedar
lar veya mümesillerinin isimlerini ve· miktar hisselerini mübeyyin olarak tan
zım olunacak cedvel meclisi idarece bittastik ve müzakerata müba"eretten ev
vel hissedaranın görebilecekleri bir mahale talik ve bir sureti d e heyeti umumi
ye kitabetine tevdi olunur. 

Mndde 63 - Şirketin hisse senetleri heyeti umumiye içtimaına tekaddum 
eden yedi gün zarfında ahare devir ve ferag olunamaz. 

Madde 64 - Heyeti umumiye İçtimalarına idare meclisi reisi bulunmadığı 
takdirde rcıs vekili o da bulunmadığı takdirde idare meclisi tarafından irae ve 
intihap edilecek bir zat riyaset eder. Reisin vazifesi müzakeratın müntazam 
bir surette cereyan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve isbu mukavelename 
ahlı.amma muvafık bir surette tuttulmasını teminden ibarettir. Heyeti umumi
ytde hazır bulunan ve en çok hisseye malik bulunan iki his:.<edar rey toplama 
hizmetini ifa eder. Bunların ademi kabulleri halinde kabul edilinceye kadar 
bl.I suretle devam oltınur. 

Heyeti umumiye katibi reis ile rey toplamağa memur olanlar tarafından ge-
rek hissedar arasında ve gerek hariçten tayin ve intihap olunur. 

Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulunan hissedarların veya mümessil
lerinin isimleriyle mahalli ikametlerini, mikdarı hisse ve reylerini mübeyyin bir 
cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra za
bıtnameve rapt ohın<lrak muhafaza ve talep vukuunda alakadarlarc irae olu
nur. 

Madde 65 - Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri kararlar muteber olabil-
mel için ittihaz olunan kararların mahiyet ve netayici ile muhalif kalanların 
esbal»ı.muhalefetini mübeyyin bir zabıtname tutulması lazımdır. işbu zabıtna
meler reye iştirak eden hissedarlar ile hazır bulunan komiser tarafından imza 
olunur. Hissedarların imzalan tahtında verecekleri bir salahiyetname ile ve re
isle araya memur vezatı zabıtnameleri imza etrneğe tevkil etmeleri caizdir. 

içtima davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini mLisbit vesaikin zabıtname
lere raptı vya münderecatının derci lazımdır. 

idare medi.s.i işubu zabıtname.lerin müsaddak bir suretini derhal sicili tica
rete tetell ve alelwul ilan ettirmekle mükelleftir. Bu zabıtnamelerin gerek mu
ha.keme ve gerek makarnalı saireye ve eşhasa ibraz edilmek üzere çıkarılacak 
suret veya bu1.asasının şirket namına vaz'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafın
dan imza edilmesi muktezidir. 

Mande 66 - Heyeti umumiyelerin salahiyetleri idare meclisinin "a ·.'.ıh;) e
ti fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere tahtı karara almak idere meclisine 
müsaadei mahsusa vermek verdiği vekaletin şeraitini tayin ve sirket umunı
nun sureti idaresini tesbit etmek. 

idare mecliai ve mürakiplerin ı:irket umuru hakkında tanzim ettikleri ra
porlar bilanço kar ve zarar be:ıabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya 
ademi kabul kararı ita ve badelmünakaşa yeniden tanzim etmek. 

ltlare mecliıinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek Amortis
manları tahtı karara almak ve tayin edilecek temettüat hisselerini tesbit et
mek idare meclisi azaları ile mürak.ipleri intihap ve lüzum gördüğü takdirde 
bımları azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek meclisi idare azasına verile
cek hakkı huzur ve mürakiplere verilecek tahsisat miktarını tesbit etmek 
idare meclisi azasının evvel emirde şahsen mü!laade istihsal etmesi lazım ge
len huausatta müaaade ita ve ademi itası hakkında karar vermek. Şirketin em
vali gayri merrkulesini terhin veya tahvilat ihracı suretiyle istikraz akdetmek 
hususuna müsaade etmek. idareye veya esas mukavelenamenin tatbikine mü
tedair ruznamei müzakeratta mevcut mesai! hakkında karar vermek gibi husus
lardır. 

Madde 67 - Bilançonun taadikine dair olan heyeti umumiyenin kararı 
idare meclisi aza!ll ile müdürler ve mürakplerin ibra~ını da mütezammındır. 
A.ncak bilançoda bazı cihetler mesküt kalmış veya bilanço yanlış olarak tan
zim edilmi, ise bilançonun tasdikiyle idare heyeti azaları, müdürler ve müra
klpler iktisabı beraat etmiş olmazlar. 

Müralciplerin vermiş oldukları raporun kıraat ve içtimaından mukaddem 
bilanço ile hesabatın kabulü hakkında verilen kararlar keenlemyekündür. 

Madde 68 - Hissedarlar şah!len ala.kadar olduğu ınesailiı. heyeti umumi
yeılerde müzakeresi esnasında hallı reyini istimal edemezler. 

Madde 69 - Heyeti umumiyede bilançonun tasdiki hakkındaki müzake
re ekıenyetin veya serrnayei firketin onda birini tem.sil eden akaUiyetin ta
lebi üzerine on heı RÜn sonra talik ve ikinci içtima için vak= olacak davet alel
usul iEaolunur. işbu ikinci içtimada akalliyet tarafından müzakerenin diğer 
biı içtimaa talilti hususunda vaki olacak talebin muteber olabiLnesi için bi
lançonun evve]ce ibraz edilen noktaları hakkında izahatı mukteziye verilme
miş olması lazımdır. 

Madde 70 - Heyeti umwniye kararları aleyhine tarihi audurlarındun iti
baıtn üç ay zarfı.oda prket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde hey
eti umumiye uııbıtnameaine itiazları tesbit ettirilmi!J olmak şartiyle muhalif 
kalan ve hakkı reyini istimale müsaade edilmiyen hissedar ile şahsen mes'u
}iyetlerine karar verilen idare meclisi azası ve mürakipler tarafından ikamei 
diva edilebilir. Ancak i~bu davanın sui niyetle yapıldığı tahakkuk elliği tak
diıde bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler 
müteselsilen mes' uldurlar. itiraz üzerine mahkemece verilip iktisabı kat' İyet 
eden ilamın bir suretini idare meclisi derhal te~il ettirmeye mecburdur. 

Madde 71 - Adi hisse senedatından gayri muayyen bir nevi hi,,.se sene
Clatı sahiplerinin hukuku mühil olmak üzere heyeti umumiyece ittihaz olunan 
kararların muteber olabilmesi mezkur senedatı eshabının elli vedinci madde
ye tevfikan heyeti umumiye halinde bil'içtima ittihazı karar ederek tasvip ve 
muvafakat etmelerine vabestedir. Bu içtimada dahi Ticaret vekaleti komi
ıerinin huzuru p.rtbr. 

Madde 72 - işbu e.aa mukavelename maddelerinde icra edilecek her 
nevi tadilat idare meclisi tarafından Ticaret Vekaletine ta!'ldik ve ıılcili ticare~ 
te tescil ve alelüsül lan ettirildikten ıonra mer'i ve nafiz olur. 

Madde 73 - Heyeti umumiyelerde reyler el kaldırmak suretiyle verilir. 
Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri M"rmayenin onda birine ma
lik bulunan bir veya bir kaç hi!!sedarın talebi üzerine revi hafive müracııat 
mechıirdur. · · 

Madde 74 - İdare meclisi ve mürakip raporlariyle senelik bilanço ve 
heyeti umumiye zabıtnamelerinden ve heyeti mezkurede hazır bulunan his
sedarların esami ve miktar hisselerini mübeyyin cedvelden müsaddak dörder 
nüsha heyeti umumiyenin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfın
da Ticaret velcaletine irsal ve tevdi kılınacaktır. 

AL TiNCi FASIL 
SENELiK HESAPLAR - MEVCUDAT DEFfERi 

Madde 75 - Şirketin .enei heaabiyesi kanunuşaninin birinci gününden 
başlıyarak ki.nunuevvelin sonuncu günü nihayet bulur. Fakat birinci hesap 
.enesi müstesna olarak firketin sureti katiyede teşekkülü tarihi ile o senenin 
kinunuevvelinin aonuncu günü beynindeki müddeti ihtiva edecektir. 

Madde 76 - Mevcudat ve müvazene defteri blanço karuzarar hesabı 
heyeri umumiye içtimaı için tayin olunan günd~n laakal bir ay evvel müra
kıbm nazarı tetkikine arzolunur. işbu hesabat idare meclisi tarafından he
yelıi umumiyeye takdim olunur. 

Hiseedaılar yevmi içtirnaa tek~düm eden son beş gün zarfında ııirket 
merkezinde müracaatla mevcudat ve müvazene defterini kar ve zarar hen.
hını ve bl8.nçoyu mürakıp ve idare meclisi raporlarını tetkik ve bir suretle
rini alabilirler .. 

YEDiNCi FASIL 
• T emettüatın sureti taksimi - ihtiyat akçesi 

Madde 7 7 - Şirketin maaarifi umumİyeai ile hamul:avelename müdüri
yete ve yahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya 
hususi temettüattan tahaıiı edilen yüzdeler ve muhtelif amorti9tnan bedelleri 
gibi şirketçe ediye ve tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin hesap senesi ni
hayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve müvazene deherinde tesbit 
olunan hasılatından badettenzil haki kalan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil 
eder. Bu suretle b8.sıl olacak temetüatı safiyenin evvela (YOZDE BE.Ş) ih
tiyat akçesine tahsis ve saniyet itfa edilmemiş olan hisse senetlerinin bedel
leri tesv1yt! olunan kısmına (YOZDE SEKİZ) nisbetinde birinci temettü ita
sına kifayet edecek meblağ ifraz edildikten sonra baki kalan kısımdan 
(YOZDE ON) müessis hisse senedatı hamillerine (YOZDE ON) idare mec
lisi azasına ve müteba.lci kısımdan heyeti umumiyece münasip görülecek şe
kilde ikinci hissei. temettü olarak hisse senetlerine ve mevcut olduğu takdir~ 
de intifa (JUISANS) senedi sahiplerine tevzi edilir. 

Heyeti umumiye isterse bu mütebakiden bir kısmını veya tamamını fev
kalade ihtiyat akçesi veya hisselerinin itEMl için hususi bir ihtiyat akçesi ola
rak tefrik veya tevzi etmiyerek gelecek seneye nakleder. 

Madde 78 - Senelik temettüatı safiye birinci hissei temettüün tamamen 
tesvivl"sİnl" kifayet etmediği takdfrde yalnız mevcut temettü tevzi edilir. 

- SONU YARIN -

TOPRAK MARS'ULLERİ OFJSJ İZMJR ŞUBE· 
S'i MiJDVRLVOVHDEN : 

TeşkilitJmız emrinde i§lemekte olan muhteüf değirmenlerde müterakim kı
rık yem, çalkantı, saman, yaş yem gibi muhtelif çıkmttlar üst üste 2/ 10/942 
cuma günü saat 15 te satılacağından ihtiyaç sahiplerinin mezlriir günde Ata
türk ,,addesinde 220 noda bulunan müdürlüğümüze müracaatlan ilan olunur. 

5670 (2558) 

I 

YEHj ASIR 

iidemis 'ricaret ve .. 
Sanayi odasından: 

- Diinkü ~iıslıadun Devam -

Murakıpların vazifeleri: 
Madde 45 - Murakıplar kooperatifin 

tekmil işlerini, evrak ve defterlerini, 
kasasını ve kıvmetlerini ve idare mec
lisi ve komite;inin tutumlarını, kontröl 
ve tesadüf edeceği yolsuzlukları ehem
miyetine ve değerine göre, idare mecli
sine \'eya icabında fevkala..ıe surette 
toplanacak umumi heyetinin davc>tini 
icap ettiren sebepler ve yolsuzluklar 
hakkında hazırlanacak rapor ticaret ve
kaletine ve yolsuzluklar sanat tekniği
ne ait İsC! ayrıca iktisat vekaletine de 
verilir. 
Murakıpların salahiyet ve mesuliyet

leri: 
Madde 46 - Murakıplar idare mec

lisi veya komitesi toplantılarında hazır 
bulunmak salahiyetini hfüzclirler. Ancak 
burada istişari mahiyette müzakerelere 
iştirak edebilirlerse de kararda rey ve
remezler. 

Ortakların menfaatlerine, kanun, sta
tü ve umumi heyet kararlarına aykırı 
işleri men için salahiyetlerini kullan
mayan murakıplar idare meclisi azala
riyle müstereken ve şahsen ınesul olur
lar. 

FASIL - V 
Bilarn;o ve netice hesapları 
Hesap yılı: 
Madde 47 _ Kooperatif her sene :n 

Kanunuevvelde bütün hesaplarını tan
zim eder. Envanteı-ler. bilanço ve neti
ce hesap aktif ve pasiflerinin envan•cr
lerini yaparak. bilanço ve neticeler, 
umumi heyet toplantılarmdan en az 20 
gün evvel murakıpların tetkikine aı zo
lunur. Umumi heyet toplantısından 10 
ı!İ.İn evvelki mürldet zarfında her ortak, 
kooperatif merkezine müracaatla envan
terleri ''e ortakların listesini tetkik ve 
bilancosunun ve murakıp raporunun bir 
sun>tini alabilir. 

Ticaret vekaletince, kooperatife tip 
muhasebe ve tip bilanço tavsiye edi!.-liği 
takdirde. kooperatif muhasebe ve bilan
çosunu bu tiplere ~öre kurup tanıim et
ıneğe mecburdur. 

Fiyat farkı dağıtımı: 

,nı nihayet bir sene zarfında müracaat
la ısbat etmeleri liizumu dercolunur. Bu 
müddetin mebdei üçüncü ilan tarihidir. 

T\\sfiye memurlarının isten el çekti
rilmesi: 

Madde 56 - Tasfiye memurlarına 
umumi heyet her zaman işten el çektire
bilir ve bu takdirde yerlerine ba~kala
rını intihap ve tayin eder. 

Mevcudun taksimi: 
Madde 57 - Feshine karar verilen ko

operatifin bütün hesapları kapandıktan 
sonra sermaye mevcudu, ortakları ara
sında hisseleri nisbetinde iade olunur. 
Ancak 55 nci maddede yazılı olduğu 
vechile yedek akçadan ortakların hisse 
ist~meğe hakları yoktur. 

- SONU YARIN -

... • .., ..,,_ ....... .....;. ............................. ......._~~-......ç 

~ Ankara Hadyosu ~ 

~ BUGUNKUNEŞRIYAT ~ 
~~~::--,.c-::-,_.,.-::::,.--:;:-__ >'-~->'-ç_y:;;,_~-::><_-~;::yc,~::::---.<:""J-...<.......,'""'' 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 ajans 
haberleri.. 7.55 - 8.30 Müzik : Radyo 
sc.lon orkestrası 12.30 Program ve mem
leket saat ayarı, 12.33 Müzik pl. 12.45 
Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : 
Saz eserleri ve ~arlolar 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik : 
Fasıl heyeti 18 4:1 Müzik : Radyo Dans 
orkc_trası 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri .. 19.45 Serbest 10 Da
kıka .. 19.55 Müz'k : Şat kı ve türküler .. 
20.15 Radyo gazc;fesi 20.45 Müzik : Bir 
halk türkfüü öğreniyoruz .. 21.00 Ko
rıu~ma (Günün meseleleri .. ) 21.15 Mü· 
zık pl. 21.30 Konuşma (Kitapse\•enler 
s<.ati .. ) 21.45 Müzik : Radyo senfoni or
kl'~trası 22.30 Memleket saat ayarı 
ajan~ haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
\arın ki program ve kapanış .. 

tZ:'vltR BELED!YEStNDEN: 
1 - 871 nci sokakta belediyeye ait 49 

sayılı aralık yerin bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile bir ay müddet
le pazarlıb bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 36 lira muvakkat 
teminatı 5 lira 40 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle 5/10/942 dahil tarihinden 
19/10/942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi Çar~amba ve Cuma günleri en
cümene müracaatları. 

20, 24, 28, 3 5543 (2499) 

Madde 48 - Kooperatifin safi mi.is
bet fiyat farkı. gayri safi hasılattan her 
türlü masraflar, faizler, amortisman Ye 
provizyonlar ayrılmak suretiyle tesbit 
olunduktan ı;onra, bu umumi safi fh·at 
farkının azami yüzde 6 Si idare meclisi 
ve miirakabe heyeti azalarına ve azami 
yüzde 3 ü kooperatif memur ve müstah- ıııııııııııuııımmıııııııım11ııııııımmıı111111111111 
demlerine ikramiye olarak dağıtılabilir. ~ DR. NURİ ŞEMSİ § 
Ant'ak idare meclisi azalariyle murakıp- E GfJNEREH ~ 
lara 200 er liradan, meınur ve müstah- = = : Hastalarını lıer gün Tilkilik Akar- : 
demlere de 2 maaş nisbelinden fazla ik- __ :çe--me kaı-şısındaki muayenehane-§ 
ramiye verilemez. ~ 5 sinde kabul ~der. 5 

İkramiyelerin tenzilinden sonra geri - -

,ı 

İZMİR KIZ TALEBE YURDU 
(Birinci Beyler Sokağında 33 numaralı) 

(Muazzam bina) 

I'} 

1 

1 

1 

1 l • 
Izmir ve Karşıyaka okullarına kayıt:iı kız talebe için emsalsiz bir yurttur ..• 1 

Senelik leyl1 ücretı (300) liradır .. Üç taksitte alınır... 1-8 (2524) 1 1 

- - 1 

İS'J'AHBUL BELEDİYESİNDEN: 
Kadıköy Söğütlü çeşme yolunun asfalt nşaatı kapa}; zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmustur. Keşif bedeli 23969 lira -:4 kuruı1 ve ilk teminatı 1797 lira 70 
kuruştur. 

Mukavele eksiltme nafia bleri umumi hususi ve fenni şartnameler, proje ke
ı1if hulasasiyle huna müteferri diğer evrak 120 kuruş mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 5/10/942 pazartesi günü !laat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet imzalı f8rl
name ve teferruatı ve kanunen ibrazi lazım geleg diğer vesikalariyle 2490 nolıı 
kanunun tarifatı çevre!linde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

19 23 28 2 5503 (2486) 
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KİREMİT ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCt tŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu 3200 lira muhammen bedelle 25000 adet düz ve 2500 adet mahya 

Marsilya tipi kiremitler pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9 / 10/942 cuma 
günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 

bte.klilerin ( 480) liralık kat'i teminat makbuzlariyle tayin olunan vakitte ko
misyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir 

22 25 28 30 5571 (2507) 

Muhammen bedeli 1 6000 (on altı b İn) lira olan 100 (yüz) metre mik' ahı 
muhtelif eb'atta Karaağaç kalas ( 16/Birinci teşrin/ 1942) Cuma günü saat 
{ 16) on altıda Haydarpaşada Gar bina!lı dahilindeki komisyon tarafından ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe sirmek isteyenlerin 1200 (bin iki yüz) liralık muvakkat teminat, ka
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat { 15 >: 
on beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i;ıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
28 1 5 8 5643 (2559) 

---------~-------~ 
İzmir Defterdarlığından: 
1 - 4551 lira 73 kuruş keııif bedelli Saçmacı hamam ıokağında Namazcllı 

polis karakolu kar~ısında 16, 1/16 numaralı kadastro binasının tamiri açık 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 342 lira olup ihaleyi müteakip ihale bde~ 
üzerinden % 15 şe iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme 5 / 10/942 tarihine müaadif pazarteai günü saat 16 da milli 
emlak müzayede salonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler keşifname ve !lartnameyi milli emlak müdürlüğünde görebi
lirler. 

5 - Münakasaya iştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazaılı evsaf ve şeraiti haiz olduklanm gösterir veailc.alannı ko-
misyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 19 28 5524 (2482) 

Bayındır kazası hüküm et konağında yapılaealı 
tamirata ait ilan ••• 

BAYINDIR MAL MUDCIRİYETİNDEN: 
Keşif bedeli 

Cinsi Ll. Kr. 

Muvaklcat teminat 
miktarı 
Li. Kr. 

k l f t / k ·· d b · "d~ E TELEFON: 4057 ~ a an ıya ıar ının yuz e eşı a ı, yüz- ıııııııırt111111111111ııımı111111111111111111111111111111ııı Bayındır hükümet konağı tamiratı 5024 40 376 63 
de on beşi fe\'kalade yedek akçalar:ı, ' Yulcarda cin•İ. keııif bedeli ve muvakkat teminat akçesi miktarı göıterilen 
yüzde biri kooperatif propaganda ve neŞ- Bayrodır hükümet konag-ı a•agvıdaki şartlar dahilinde tamir ettı'n'lecek.tı'r. 
l·ı·yatı ı·r·n fon la k r l ··ı §ıcoc:ıaocıc:ıc:ıac:ıc:ıDaaOc:ıKc:ıTaOc:ıcRc:ıc:ıac:ıc:ıaooc::ıoc v 

"'
1 0 ra ay 1 ır ve mu e- l - Eksiltme açık olarak icra olunacaktır. 

hakisi ortaklarla, ortak olmıyanların ~ 2 
şirketle olan muamelesi nisbetinde tef- ~ SELİM UZEL - Eksiltme f 6/9 /942 tarihinden itibaren f 5 ıün müddetle münakasa-
rik olunarak, ortaklara ait olan kısmı R E f H · c·ı S ya vazedilmiştir. 
kendilerine, ortak olmıyanlara düşen M şre paşa astanesı 1 t, aç ve 3 - ihale Bayındır Malmüdürlük odasında müteşekkil komisyon tarafın-- 8 Zchrevi hastalıkları mütehassı:.<ı dan 1/10/942 perşembe günü saat 1 O da icra kılınacaktır. 
kısmı da fevkalade yedek akc;asına ve- ll Adres· Şamlı sokak No 8 l~ir 
rı·ıı·r. - 1 · · ... u 4 - Her gün Bayındır malmüdürlüğünde mevcut doayasındalci. huaust ...... _ 

Her gün saat (3) den sonra hasta- i ,,-.~ 
Müdiir ikramiyC'si maaşı ile mUtenasip larını kabul eder. name, keşifname ve hu i~e ait evrak mesai aaatı dahilinde ııörülebilir. ltbu 

olarak ödenecek, idare meclisi a:rfılığı ~.,,..,,...,.,,.,_...,..J".,,.Ar~~~ evrak lzmirde de nafia müdürlüğünden görmek mümkündür. 
bu hususta mevzuubahis olmıyacaktır. 5 -Taliplerden muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunun 17 ci mad-

Yedek akçelt-r: \ ' <: ........ ....._~<...~; desinde sayılan nakit mahiyetindeki evraklar kabul olunur. 
Dolıtor • Operato"'r • 6 - Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bermucibi talimat kanuna 

Madde, 49 - Kooperatifin adi ve fov- ı 1) b 
kalade yedek akçeleri sermayenin as- V E F j K A O A R , ağlı formül dahilinde ehliyet beyannameai ibraz etmesi şarttır. 

d 
• 7 - Teminat akçesinin vezneye yatırıldığına dair olan makbuzlar yuka.n-

gari yiiz e 5o si nisbetinde olacaktır. ı> Asker·ı has'-nesı· dogwum ve Kadın \ d ·· ·ı 'h 1 ·· d b 1 k d k b 1 dil B ... a gosterı en ı a e gun ve saatın an ir saat evve ine a ar a u e · ir. u 
Bunlar muhtemel zararlara karşılık ola- 11 hastalıklan mütehaSSISI 

1 
saattan sonra vaki müracaatlar nazara alınmaz. • 

rak tutulacaktır. Ticaret kanununun 
462 nci maddesine tevfikan ayrılınış bu- :1 . Hastalarını her gün kabul eder .. ,~ 16 20 24 28 5407 (2443) 
lunan adi yedekler, 2999 sayılı kanunun ıı !kinci Beyler sokak No. 79 ı ---------------------------------

26 ncı maddesi mucibince menkul kıy- ~1~~ı~ MEMUR ALIHACAK 
metlere yatırılır. Fevkalade yedek ak- İzmir İncir ile Uzüm Tarım S'atı~ Kooperatif· 
çeleri ise gayri menkul ve tesisata tah- 'f' 
sis olunabileceği gibi kooperatifçe. faiz- D O K T O R lerl BiPliğinden : 
siz olarak da kullnılabilir. Kemal Salih Aysay 1 - Birliğimize bağlı kooperatiflerde muhasebeci olarak çalışabilecek. evsaf. 

Propaganda ve killtu··r fonlan·. haiz memur ıtajerleri alınacaktır. Sari hastalıklar mütehassısı 
Madde 50 _ Her senenin kooperatif BAKTERİYOLOG 2 - isteklilerin fiili askerlik hizmetini yapmış olmaları, ticaret mektebi vo-

propaganda ve kültür fonları birlik veya ya lise mezunu olmaları şarttır. 
federasyon emrine verilir. Yedekler ise Dahili hastaJanru Tilkilikte Hatu- 3 - İsteklilerden 3 birinci tetrin cumarteai günü yapılacak imtih&Ma mu-
kooperatilin tasfiyesi sonunda ticaret niye camii karş1S1Dda Namazgah vaffalc olanlar ıtajyer olarak hemen vazifeye alınacaklardır. 
vekaletinin göstereceği şekilde koopera- caddesi No. 2 de kabul eder. 4 - Verilecek ücret pahallılık zammı ile birlikte 100 liraya kadardu. Mu-
tif birliklerinin veya aynı maksatla ku- Telefon : KLİNİK: 422:S hasebeye vukufu olup derhal randıman vereceği anlaşılanlara daha fazla üo-
rulmuş kooperatüJerin yedeklerine ka- Evi : 3538 rette verilebilir 
tılır. 5 - f;,tcklilerin iki birinci teşrin 1942 tarihine kadar birliğimiz personel scr-
Kuruluş masraflarının kapatılması: 

1 
j:..-:.... -- - - - - - - - - visine müracaatla kayıtlarını ynptırmalan lüzumu ilan olunur. 

Madde 51 - Kooperatifin kuruluş O OK TOR- - - - -ı 1 26 28 30 5639 (2551) 
masrafları nihayet ilk beş sene içinde ka- : ı NİY AZJ SAY AN ı 1 

palılacaktır. 
1 

Askeri hastane bakteriyoloğ ve 11 
Zararların kapanması: · 1 L1 1} 

1 mtanı hasta ı.uar mütehassısı 
Madde 52 - Kooperatifin zararları 

11 
İkiMi Beyler sokağı No. 78 ı) 

evvela fevkalade yedekle kapatılır. Bu ) 
kafi gelmezse adi yedeğe müracaat edi- 1 1:.. - J!er gün _öğ!edcn sonra.. - 1 - ------ ____ , 
lir. Bu da yetmediği takdirde sermaye-
ye ve nihayet ortakların mesu1iyetlerine fl••••••••••••••lliii 
müracaat olunabilir. DOKTOR 

FASIL - vı S'AMİ SALİH 
Birleşme ve ayrılma: Yeni açbğı muayenehanede sa-
Madde 53 _ Kooperatif, lüzumu ha- hahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 

!inde, umumi heyet karariyle koopcra- 2 - 'l ye kadar her gün hastalarını 
tif mevzuu ile alakadar mevcut bir bir- kabul eder. 
!iğe gireceği gibi aynı neviden koopera- Muayenehane : Üçüncü Beyler so-
tiflerle yeni bir birlik te kurulabilir. kağında fırına bitişik No. ll. 
Kooperatf kendi mıntakası dahilinde bu. Ev ~ Tayyare sineması arkasında 
lunan diğer bir kooperatife iltihak ede- Cüınhuriyet bulvarı No. 168 .. 
bileceği gibi bu nevi bir kooperatifin il- TELEFON : 3410 
tihakını dahi kabul edebilir. 'ft ~"·.:':IF3Hıılnı:ılmill-L 

j LA H 
İzmir Tramvay ve E lelıtrilı Şlrlıetinde.ı : 

Birinci teşrin } 942 ayında şebekede yapılacak ameliyat için cereyanın llflliı
da gösterilen sektörlerde ve tarihlerde kesı1eceği sayın halkımızca bilinmek üze
re ilan olunur. 

T ) 4 ve 18 birinci teşrin 
1 Dar ağaç 
il Tepecik 
ili Alsancak 
iV Baıımahane 
IX Eşrefpaf8 

XV Kültürpark 

1942 pazarları saat 9 dan 15 e kadar: 
E. Karşıyalcı, 

Bornova 
Ruca 

2) 25 ilkteşrin 1942 pazarları ~at 9 dan 15 e kadar: 
V Çarşı 

VI Bahri baba 
XI Gazi bulvarı 

XII Mezarlıkbaşt 

VII Karantina XllI A9ansör 
Vlll Güzelyalı XIV Gazi bulvan 

X Konak XVI Gümrük 

FASIL - VII 
TASFtYE EmlciJı 11e Eytam Banflasmdan : 

Esas Kıymeti Nevi Teminah· Fesih: 
Madde 54 - tflastan gayri bir sebeple 

infisah etmiş olan kooperatifin. infi.<la
hını müteakip tasfiyesi icra olunur 
Kooperatifin feshine karar vermiş olan 
umumi heyet aynı zamanda tasfiye me
murlarını da intihap eder ve intihap 
edilmiş olan tasfiye memurlannm mün
feriden veya müçtemian idareye mezun 
kılınmaları hususunda da ayrıca karar 
verir. 

Feshin illnı: 
Madde55 - Feshine karar verilen ko

operatif, keyfiyeti azami birer hafta fa
sıJa ile üç defa ilan ettirir. tlAnnameye 
şirket dayinlerinin, ~irketteki hukukla-

Mesahası 
No Y~ n: -2775 Betiktat Vitne zade malıalleei 1.199.436.- Arsa ve üzerinde nata- 15342.50 TL: 119.944 

Maçka ve T e~vilciye caddeleri mam ki.rıir büyük bir M. 2 
2 mükerrer No :lu pafta 66. ada bina ile ayrıca iki ufalc 
703 parsel 4 bina. 

İzahatı yukanda yazıl: pyri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Kapalı zarflar 21/10/942 
çarşamba günü saat l 4 te Bankamız İstanbul şubesi satıı komisyonu huzuru ile açılacalc ve en yüksek teklif merkeze 
bildirlieulc ve haddi layık börüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan 
•onra lcat'i ihalesi yapılacaktır. 

lıtek.li olanlann Ankara merkezi ile İstanbul, İzmir, Bursa ~ublerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine
rek bu prtname ah.kamı dairesinde tanzim edecekleri tek.lif mektubunu, tayin edilen 21/l0/942 çartamba günü saat 
l 4 e kadar lstanbul ıubemiz müdürlüğüne te.-di etmeleri liizımdır. Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya, bina ve arsa
nın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak isteyenlerin lstanhul ubcmiz emlak servisine mü-
racaatlan ilan olunur. 24 28 6 .J5 5569 (2527) 



SAHiFE 4 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
\ öaştarah 1 inci Sahifede) 

·e ~ımal batısında Volga ile Don nehri 
<. irseği arasında kuvvetli bir cephe tut
t~ kları gıbi burada ehemmiyetli kuv
ve.Her toplıyarak Stalingradda muhare-
1'..e eden mihver kuvvetlerine şimal ba
t de.o mütemadi taarruzlarda bulunu-
3orl u·. Almanlar~a bunlara karşı şim
diye kadar yalnız müdafaada kaldılar .. 
Faka. şimdi taarı-uı. etmeleri mümkün 
olduğl gibi StaLngradı düşmandan te
mizledıkten sonre< burada ve yukarı 
ordularına kati bir darbe ındirerek 
Moskovayı zapte ve Kafkas dağ geçit
icrini işgale muvaffak olamadıkları tak
dırd~ Rus ordusunu gelecek yıl yenmek 
ihtimalleri çok azalır. Bundan başka 
Ingilizler ve Amerikalılar bu sayede 
Mısırı, yakın doğuyu, hatta Rus cephe
sini takviyeye imkan bulmakla beraber 
Avrupanın batısında ikinci bir muhare
be cephesi açmağa matuf büyük hazır
lıklarını tamam~amağa lazım olan vak
t; kazanabileceklerdir. O halde doğu 
cephesinde asıl mesele Ruslar için, yı
kılmadan vakit kazanmak ve Almanlar 
için kara kış gelmeden Rus kuvvetleri
ni gelecek yıl artık zarar veremiyecck 
bır hale sokmaktır. 

Almanlar, kışa kadar pek az kalan 
\akitlerini, Stalingradın sokak ve evle
r:ni zaptetmekle geçirdikleri takdirde, 
Rusyada bu yılı da gelecek seneyi de 
kaybetmiş olacakJardır. Bu sebeple on-
1 .. rın, Stalingrad şehrinin zaptı işini 
c;radaki mahdut kuvvetlere bırakarak 
l!sıl kuvvetleri bu cehennemin dışında 
daha başka, daha esaslı ve daha kati b:r 
hedef ve maksat uğrunda kullanmak is
t,yecekleri kabul edilebilir. Çünkü Al
manlar, Stalingrad meydan muharebe
smde her ne kadar Rus ordularını sa
rarak imhaya muvaffak olamadılarsa da 
Şt.:hrin içine ginn~ler Volga nehrini ar
tık bir taşıt vasıtası olmaktan çıkarabil
mişlerdir. Stalingradı tamamiyle zap
tetmeleri halinde ise - Rusları şehirden 
Öışarıya atmaktan sarfı nazar - Daha 
faıJa bir şey elde edemiyeceklerdir.. O 
halde Almanlar, Stallngrada taarruz et
mekle takip ettıkleri maksada ve hede
fe varmışlar demektir. Onun için der
hal başka işe bakmaları icap eder. 

Bundan sonra onların büyük kuvvet
lcrlne yeni ver\?cekleri taarruz istika
meti ya Kafkaslu.rda ve yahut şimalde 
olur. Ruslar şu ~nda Stalingradın şimal 
Donda yine müdafaada kalarak daha 
sirnalde bir kesimde büyük bir yarma 
hareketine teşebbüs etmeleri henüz 
mümkündür .. 

Bir kaç gün evvel bir Londra telgra
fında merkezde bir Alınan taarruzun
dan bahsolunduğu gibi bir Alman resmi 
t bliğinde de •Cephenin merkez kesi
minde taarruz teşebbüslerimizin mu
'\-affakıyetle cereyan ettiği• ve mütea
kip diğer bir tebliğde •Cephenin mer
kez ve ~al kesimlerinde taarruzları
mu.a devam edilmiştir• şeklinde haber
ler ncşrolunmuştu .• 

Bunlardan, doğu cephesinin merke
zinde cidd! bir Alman taarruz teşebbü
sünün bir emri vaki olmak üzere oldu
ğu anlaşılabiliyor idiyse de vukuat he
nüz bayle bir fikir ve zannı teyit eder 
mahiyette değildir. Kafkas cephesinde 
de, yeni büyük uıihver tahşidahna dair 
emareler bulunmadığına göre, Alman 
haşkumandanlığının bundan sonra ne 
yapacağı meselesi henüz müphem kal
makta ve neticede mihver tarafı için 
pek kıymetli bir zaman kaybolmakta
dır. 

KAFKAS CEPHESiNDE : Almanla
rın bir yandan. ve daha ziyade dağ tü
menleriyle, Kafkas silsilesinin şimal 
batı kısmındaki yüksek boyun ve geçit
leri, diğer cihetten zırhlı kıtalarının da 
iştirakiyle, Mahaç - Derbent - Bak(l 
yolunun kilit yeri olan Grozniyi alma
f;a çalıştıkları malfundur. Her iki isti
kamette, Ruslar kuvvetli ve müstahkem 
müdafaa hatlan tuttuklarından, bura
larda taarruz hareketleri pek bati inki
şaf etmektedir. Çünkü esasen sarp ve 
yüksek dağ mıntakalannda askeri hare
ketler ancak yavaş ve bati cereyan eder. 
Bundan başka başlıca Alman kuvvetle
ri Kafknsyada değil şimaldcdir. Bu se
beplerle ş:mali Kafkasyada mihver ta
arrmm n;; r h;r surette inkişaf etmek
tcd 

Almanların Novorosıskten cenup do
gu istikametinde sahil yolunu zorlamak 
nıyctiôde olmadıklan görülüyor. Kaf
kas dağ silsilesinın şlmal batı kesimin
de de, şimdi hangi tepe, boyun ve ge
ç:tlerın onların eline geçtiğini ve ban
g mevkilerde R\;Sların müdafaada bu-
1:.ınduklarmı layık!ylc bilemiyoruz. Fa
kat Grozni istikametinde, Almanlar Pi
' a or ku zaptettikten sonra şose ile 
c nuryolunu takip etmişler ve Ruslar 
tarafından azim ve şiddetle müdafaa 
oiunan Terek nehrini Mozdokta geçe
rek burada bir koprU başı kurmuşlardı. 
Ancak Rusların mütemadi karşı taar
ruzları sebebiyle buradan daha ileriye 
gidemediler. Almanlar burada zırhlı ve 
ağır topçu teşekkülleri kullanarak ma
halli bir çok muvaffakıyetler kazandı
larsa da Rus mevkilerini yarJp Grozni
yc ilerliyememişlerdir. Bu sebeple ş!m
di Mozdok cenup ve cenup doğusunda
kı Rus mcvzilerıni batıdan çevirmeğe 
mntuf hnreket ve tnarruuara girişmiş
lerdir. Bu maksatla bir kol Mozdokun 
batısından Terek nehri boyunca yuka
rıyn doğru yürümekte, diğer bir kol da 
bunun doğusunddfi cenuba sarkmakta
" ır.. Bunlardan, prisipskaya mevkiini 

zapta muvaffak olan, birinci geniş iha
ta kolunun yolu daha çok 'V!adikafkas 
istikametini göstermektedir. ikinci kol 
ise ancak mahdut bir ihata hareketi ya
pabilecek vaziyettedir. 

Bu hareketler muvaffak olduğu tak
dirde Almanlar, Rusların Terek cenu
bundaki mevzilerini söktürE:bllecekler 
ve yahut çevirerek buradaki Sovyet 
kuvvetlerini imha edebileceklerdir. Bu 
takdirde Grozni yolu açılır ve şimali 
Kafkasın doğu bölgesinin bu çok ehem
miyetli idare ve petrol merkezi Alman
ların eline düşebilir. Ondan sonra Ha
zer denizi sahilinde Mahaç kale ile Der
bendin ve Bakfuıun zaptına sıra gelir 
k i bu hareketlerın çabuk olmıyarak her 
halde çok zaman sürmeleri pek muhte
meldir. 
ŞİMALİ AFRİKADA : İngilizlerle 

Amerikalıların Mısır cephesini bir an 
evvel kuvvetlendirmek ıçin buraya hay-
1' uçak gönderdikleri ve ayrıca bir çok 
zırhlı ve piyade kuvvetlerinin yolda 
bulundukları malumdur. Romelin de, 
Malta adası bombalandıkça, İtalya ve 
Akdeniz üzerinden yeni kuvvetler aldı
ğı farz ve tahmin olunarak yakında Mı
sıra karşı taarruza geçeceği söyleniyor
du. Halbuki Ronıelin Mısırla Süveyşi 
zapt için epey Alman zırhlı ve seri 
kuvvetleri almak mecburiyetinde oldu
ğu, bunların ise Rusya cephesindeki ta
arruz hareketleri bitmeden, yani kış 
gelmeden ona gönderilemiyeceğini, yal
nız İtalyan kuvvetleriyle Mısırı zap
tedemiyeceğini bırkaç kerre izah et
miştim. Onun içın Romelin ;şimdiye ka
dar taarruza ka~kmamış olmasına taac
cüp edilemez. Bu itibarla onun kışa ka
dar taarruz etmemesi de beklenmelidir. 
Romelin vazifesi birkaç defa yazdığımız 
gibi, şimdilik Mısırı :.ı:aptetmek değil 
yakın doğudaki İngiliz ve Amerikan 
kuvvetlerinin çoğunu Mısır garp çölüne 
çekerek burada tutmak ve bunların 
Kafkas cephesiyle Hindistanı takviye 
etmelerine mani olmaktan ibarettir. 

Romelin umumiyetle müdafaada kal
masının kendisi ıçin ve mihver tarafı 
için bir çok mahzurları olacağı muhak
kaktır. Bunların başlıcası müttefiklere 
kuvvetlenmek için vakit bırakmaktır .. 
Nitekim müttefilder, uçak ve zırhlı 
kuvvetler cihetiyle, daha şimdiden o 
kadar kuvvetlendiler ki mihver müda
faa mevzilerinden ve uçak meydanla
rından maada mihverin gerek batı çöl
de ve gerek Akdcnizdeki geri muvasa
le hatlarını ehemmiyetli surette döv
meğe başladılar .. 

İtalya ile şimali Afrika arasında işli
yen mihver taşıt vapurlarının ehemmi
yetli bir surette batırılması bu yüzden
dir .. Keza Bingazinin son şiddetli bom
bardımanı da Amerikalıların Mısıra 
çok tayyare gönderdiklerini gösterir .. 
Bundan başka, bir İngiliz zırhlı akıncı 
kolunun Mısır cenup çölünü geçerek ve 
İtalyanların zaptetmiş oldukları Siva 
ve Giarabul hunnalıklarını da cenup
tan dolaşarak Bingazinin 400 kilometre 
cenup doğusunda bir İtalyan garnizonu 
olan Oceyleye baskın vermek cüretin
de bulunması da İngilizlerin Mısırda 
hayli kuvvetlenerek canlandıklarını da 
göstermektedir. 

UZAK DO<'.XU VE PASİFİKTE : Ja
ponlarla müttefikler arasında Salomon 
adalariyle Yeni Gine adasının doğu 
ucunda muharebeler devam etmekte
dir. Son zamanda Japonlar burada va
ziyete hakim olw- gibi görünüyorlar .. 
Onların müttefikleri Yeni Gineden ve 
Salomon adalarmdan taınamiyle çıkar
dıktan sonra Avustralyaya karşı bir ta
arruza girişmeleri beklenebilir.. Buna 
mukabil Cinde tamamiyle muvaffak 
olamamış, kış ta yaklaşmış olduğundan 
onların Rusyaya karşı bu yıl taarruza 
geçmeleri ihtimali pek azalmıştır. 

----~~ea-----
BIR ALMAN KARARI ____ * ___ _ 

Bohemya ve 
Moravyada or
todoks kilise
leri ka atıldı 

-*-
SEBEP: HA YDRIHIN ÖL· 
OUROLfilUŞ OLMASI 

-*-Prag, 27 (A.A) - Bohcmya ve Mo-
ravyadaki himaye idaresinin bugün ga
zetelerde neşrettiği bir emirname ile 
Haydrihin katlinden dolayı bütün hima
ye idaresi dahilindeki ortodoks kiliseleri 
kapatılmıştır. ---o---
AMERİKANJN 
Yeni lrah sefiri itimat· 
namesini verdi .. 
Bağdat, 27 (A.A) - Birleşik Ame

rikanın yeni Irak elçisi B. Vilson mutat 
merasimle itimatnamesini kral naibine 
vermlştir. -------
Gümüş lıaçalı~ılığını 
Jıarşılamalı için.. 
Madrid, 27 (A.A) - Meksikada gü

nıüş kaçakçılığını men için hudutlarda 
sıkl tedbirler alınmıştır. 

YENIASIR 

MADAGASKAR SEFERi HARP UZADIKÇA ___ * __ _ ---*·---
lngilizler iki Almanyada 
yere daha nikel made-
girdiler ni kalmadı 

-*
İngilizlere esir veya 
teslim olanlar Hür 

Fransızlara 
lıatılahilecelıler 

Londra, 27 (AA) - Madagaskar
daltl aa.vaşlarda esir edilen veya teslim 
olan Fransız askerleri hür FransızlaTa il
tihak edebileceklerdir. 

iKl YER DAHA ALINDI 
Londra, 27 (AA) - Doğu Afrika 

kuvvetlerinin Madagaskar hakkında teb~ 
liği: . 

Tananarivin zaptından sonra kuvvet
lerimiz Rıkavilyi de i§gal etmİ§ ve doğu
ya doğru ilerliyerek Moranakaya vaT• 
mıştır. 

FRANSIZLARIN 
VERDiöl MALOMAT 
Vişi, 27 (AA) - Müstemlekeler 

nezaretine gelen haberlere göre İngiliz 
kıtaları Tananarivi aldıktan sonra ce
nuba doğru ilerlemeğe devam ebniş ve 
hükümet merkezinin 40 kilometre cenu
bunda Fransızlarla sava:ıa tutulmuştur. 

----~1t--~--

BÜKR EŞTE BiR NUTUK 
----*---

1 r ki ar arasında 
•• mn. vazeneye 

do~ru atılmış 
bir adım? 

-*-
Alman bomba u~ağı 
imalatında artılı nilıeı 

Jıullanılamadığı 
IJildiriliyor-

Londra, 27 (A.A) _ İngilterenin ik
tisat nazırı radyoda söylediği bir nutuk
ta Almanyada nikel madeni kalmadığı
nı bildirmiştir. İngiltere üzerinde düşü
riilen bir Alman uçağında hiç nikel gö
rülmemiştir. Bu uçağın daha evvelki
lerden yüzde on az mukavemeti olduğu 
anlaşılnu§tır. 

---~Ntt----
Belçilıalıların rıhtım ve 
plajlara girmesi yasalı .. 

Londra, 27 (A.A) - Müstakil Belçi
ka ajansından : 

Diep akınından beri Almanlar Belçi
kaWann rıhtım ve plajlara girmesini 
yasak etmiştir. 

Balıkçı gemileri toplu olarak hareket 
ettirilmekte, gider ve gelirken sıkı bir 
kontrol altında bulundurulmaktadır. 

-~--11~---
AKDENIZ VE MISIRDA 

---·*·---
Kara harekatı 
dur2un, In~iliz 

uçak faali
yeti ~eniş 

-*~ ~*-
Rum en başvelıil muavi· Afrilıa Jııydarı ile Sicil· 

ni üçlü palıtı böyle ya ha11a hücumuna 
addediyor.. uğradı.. 

. B_ü~reş, 2 7 (A.A) - Rador ajamı Kahire, 27 (A.A) - Orta şark İngiliz 
bıldırıyor: . . tebliği : 

Başvekıl .. nıua.v~ ve Harı~ıy: 25/26 eylül gecesi keşif ve topçu dü-
nazırı profesor Mıhaıl Antonesko uçlu ell su faaliyeti olmuştur. 
pakt~~ yıl~ö~ümü münasebetiyle şu nutM iara hareketlerinde b~şka bir şey ol-
ku soylemıştır: 

c - Yirminci asnn esas davası ırklar 
arasında dünya müvazenesinin kurul
ması ve A vrupanın b:ir birlik halinde 
te§kilatlandırılmasıdu. Bugün yapbğı

mız harp Avrupa ve dünya için yeni bir 
devir açacaktır. Dünyanın nescindeki bu 
drğişiklikte AVTUpa tarihi rolünü oyna
yacaktır. 

Oçlü pakt ayni zamanda ırklar ara
sında muvazeneye doğru atılmış bir 
adımdır. 

Avrupayı Slavlığın bir yarım adası 
haline sokmak istiyen bolşevikliğe kaTJı 
harp ediyoruz. Şarktan gelen bu zulmet 
eski müesseseleri yok edecektir. Fakat 
~erefimiz, ailemiz ve dinimizle ananele
rimiz için ne yapacağımızı biz biliyo-_____ .. ,,_,_ ____ __ 

Uzak doğu harbi 
---·*·---

Cinde Ja-, 
ponlardur-
duruldular 

-*-
JAPONLARIN Oç YERDEKi 
TAARRUZLARI AKIM KALDI 

-*-Çungking, 27 (A.A) - DünkU Çin 
tebliği: 

Orta Suiyangda japonların yaptıklan 
hücum ağır zayiatla püskürtülmüştür. 

Çungking, 27 (A.A) - Çekyangda 
Cennova ve Lonki semtlerinde ve Çan
tung da Nosiangda japon taarruzları 
durdurulmuştur. 

JAPON OSLERtNE HOCUMLAR 
Melburn, 2 7 (AA) - Cenup Pasi

fik müttefik kuvvetler karargahının teb
liği: 

Orta büyüklükte uçaklarımız Oktavo
da limanı bombalamıştır. 

Rabaoda ağır bomba tayyarelerimiz 
liman üzerinde alçaktan uçarak liman· 
c!aki tesisleri ve gemileri bombala
mışttr. Bir vapura 500 kiloluk bir bom
ba isabot etmiştir. Diğer bazı isabetler 
de kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz.in hepsi de üslerine 
dönmüştür. 

Bonada bomba tayyarelerimiz düş· 
man birliklerini bombalamıştır. Netice 
belli değildir. 

mamıştır. 

HAVALARDA 
25 eylülde uçak savarlarımız iki düş

man bomba uçağını düşürmüştür. Mal
tadan hareket eden av uçaklar.unız iki 
düşman tayyaresi düşürmüştür. 

25/26 eylül gecesi Tobruk, Maden ve 
Sollum bombal~.. Av uçakları
mız Bardiya ile Tobruk arasındaki yol
da düşman nakil vasıtalarına hücum et
miştir. 

Sicilyaya karşı bir keşif hareketi ya
pan uçaklarımız bir Messerşmit 109 dü
şünnüştür. Diğer bir Mes.5erşmit te Si.i
ve şte düşürülmüştür. 
~i uçağımız kayı_P.tır .. 
ALMAN TEBI.JGİ 
Berlin, 27 (AA) - Alınan tebliği: 
25 eylülde çölde Nofrad vahasına hü

cum edilmiştir. 
26 eyltilde düşmanın 8 uçağı düşürül

müştür. Bir çok yangınlar çıkarılmıştır. 
Kahire civarındaki Helyopolis hava 

meydanına hücum edilmiş ve depolar... 
da, meydanda, hangarlarda bir çok tah
ribat yapılmış, büyük yangınlar çıkarlı
mı.ştır. 

--··-·o"""""""--Macaristanda hırsızlar 
idam ediliyor .. 
Budapeşte, 27 (A.A) - Karartma es

nasında hırsızlık eden bir işçi harp di
vanı tarafından ölüme mahkfun edilmiş 
ve bu sabah asılmıştır. 

~~~---ea~----

GIZLI MEYDANLAR ___ * __ _ 

Meksikalılar 6 
~izli uçak mey
danını tah
rip ettiler 

-*-
BU GiZLi UÇAK MEYDAN· 

LARI NEREDEYMlŞ? 
-*-Meksiko, 27 (A.A) - Meksiko uçak-

ları Cumartesi günü Panama kanalın
dan tayyare ile 6 saat mesafede keşif 
edilen 6 gizli tayyare meydanını tahrip 
etmişlerdir. 

Kont 'J'elelıi öldü 
Budapeşte, 27 (A.A) - Sentetiyen 

mukaddes tacını muhafazaya memur 
bulunan kont Teleki 75 yaşında olduğu 
halde ölmüştür. 

___ ....,. __ _ 

Milli Şef lnönü dün An
.kara ya.avdet buyurdular 

Ankara, 27 (Yeni Asır) - Cümhur 
reisi milli Şef İsmet İnönü bu akşam 
saat 21.30 da Ankaraya avdet buyur
muşlar ve istasyonda Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, başve
kil Şükrü Saraçoğlu, Genel Kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak, Vekil
ler, mebuslar, Parti idare heyeti reisi 
ve üyeleri, Ankara valisi, Garnizon ko
mutanı ve emniyet müdürü tarafından 
seiamlanmışlardır. Kalabalık bir halk 
kütlesi mlili şefi hararetle allo.şlamıştır. 

- --------

Cümhurreisi İsmet İnönü istasyondan 
Nümune hastaneşine giderek iki ameli· 
yat geçirmiş olan hariciye vekili Nu· 
man Menemencioğluyu ziyaret etmişler 
ve buradan Çankayadaki köşklerine git
mişlerdir. 

İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Bir müd
detten beri şehrimizde bulunan Cümhur 
reisimiz Milli Şef İsmet İnönü bu sa
bah saat sekizde Ankaraya hareket et
mişlerdir. Ayni trenle cilmhurrelsimizin. 
;.ileleri de Anka'taya gitmişlerdir. 

lstanbulda dün yapılan maçlar 

Fenerliler Beşiktaşı 
"3-0,, sayile yendiler 
Vefa· istanbulspor berabere Jıaldılar_ 

İstanbul, 27 (Hususi) - Bugün ya
pılan Beşiktaş - Fener revanş maçı çok 
kalabalık oir seyirci kütlesi önünde 
FenerUerin O - 3 galibiyetiyle neticelen
miştir. 

Vefa - İstanbulspor maçı da bire bir 
berabere kalmıştır. 
Şeref stadında Davutpaşa - Kasımpa· 

şa karşılaşmışlar; Davutpaşalılar 7 - 1 le 
oyunu kazanmışlardır. 

Dil bayramımız her yerde kutlandı 
--------------------

Ankara, 27 (A.A) - Aldığımız telg- ı rafındaki halkevlerinde kutlandığı l>il
raflarda dil bayramının yurdun her ta- dirilmektedir. 

'".:" ~ - -_ - -:... -:... -:... -:... - - -:.... - - - ~:><::><:::><:::><:::><:::><:::><:::~~:ıoo<::::::ıoo<::::::ıoo<:::::..<:;::~ 

iŞGAL VE HALK 
- -·-

,,Oslo" bom
balanırken ••• 

rJrveçliler damlara p· 
ııp İngiliz uçalılarını 

seldmladılar-
Stokholm, 2 7 (AA) - Cwnar

tes.i akşamı Osloya İngiliz uçaklıım 
tarafından yapılan taarruzdan son
ra Osloda iki defa daha tehlike işa
reti verilmiştir. Şehirde bir çok ha
sar olmuş, yangınlar çıkmıştır. 

Aften ndnigen gazetesine göre 
ha.Ut tehlikeye nğmen damlarda 
lngiliz uç.aklannı aelamlamışlardır. 
Bilahara halk nümayi§ yaphğından 
Gestapo karışıklık çıkmaması için 
tehrin aokaklannı tutmuşlardır 
Alman subaylarının oturduğu bir 
binaya bir bomba düomüştür. ••-•-•-•-•- • ·-•-•-•• -·-a--O 

Makineye 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Eden divor ki: _____ .* __ _ 
HBütün dünyanın rahat· 
lılı ve emniyet içinde ya
ıaması için harp uzun 
da sürse sonuna Jıadar 
devanı edecejlz-n 

-*-Londra, 27 (A.A) - Hariciye nazın 
M. Eden bugün Coventryde pasif milda· 
faa servislerine mensup iki bin kişinin 
bir tonlantısında söz alarak demiştir ki: 
Bu defa kat't olarak işi bitirmeliyiz. Bu 
ı.şin her yirmi yılda bir defa tekerrti.rft.· 
ne müsaade edemeyiz. Vazifemiz bitil· 
ği zaman bu adamların bir kerre daha 
yeniden başlıyacak durumda bulunma· 
malarını remin etmeliyiz. tngilterenin ve 
birleşmiş milletlerin azmi budur, hiç 

---------------- kimse bu mücadelenin uzun süreceğini 
bilemez. Alınan milletinin disiplinini ve 
inkiyatını veyahut gestaponun halk Uze
rind-eki nüfuzunu azımsamak doğru ol
mez. Mücadeleyi uzun veya kısa sonuna 

MALrAYA BİR HUCUM 
AKİMKALDI-

Malta, 27 (AA) - Devriye uçuşu kadar devam edeceğimiz azmi ile bak-
yapan avcı uçaklarımız bir düşman av- 1 , malıyız t.Ald İngiltere ve bütiln dünya 
cısını düşürmüştür. sükfuıet ve emniyet içinde yaşayabilsin-

Cumartesi gecesi bir düşman hücumu ler. 
üzerine tehlike işareti verilıni.ştir.. Fa --tui~A.-.,OWtN---

kat düşman uçakları ada üzerine geçe
meden dönmek zorunda kalmıştır. 

RIBBENTROP OÇLO PAKTIN 
YILDONOMO MÜNASEBETILE 

-------
1 BtR RESMi KABUL TER· 

ASKERE DAVET TiP ETMiŞTiR 
---.JI..--- Berlin, 21 (AA) - Alınan hariciye 

~39 dog'"' umlU ya• ye nazırı Von Ribbentrop bu a:Jqam üçlü 
~ paktın imzası tarihinin ikinci yıldönümü 

hane} Arat çag"" ırılıyor münasebetiyle bir kabul resrnİt tertip et-
°" miştir. Bu kabul resminde ltalya büyük. -*--- elçjsi Dino Alferi ve Japonya büyük el~ 

çisi general Osiına ile Macaristan Ro-
1ZM1R YABANCI ASKERLtK ŞU- manya. Hırvatistan, Bulgaristan ve Slo-

BESt BAŞKANLiöINDAN: vakya elçjleri Alman başkomutanlık da
ıresi şefi mareşal Kaytel, Alman basını 
şefi diktor Dietrich hariciye müsteprı 
Von Zei&saecker ve üçlü paktın kurulma
sında hizmeti geçmiş devlet ve oTdu 
adam1an hazrr bulunmuştur. 

Şubemizde yoklamalarını yaptırmış 
olan 339 doğumlu ve bunlarla muamele
ye t.Abi olan sağlam ve sakat yabancı 
eratın yakında sevklerine başlanacağın
dan sevkiyat günlerini öğrenmek ve ba
zı hazırlıklarını tamamlamak üzere 
1/ 10/ 942 tarihinden itibaren cüzdanla
riyle birlikte .şubemize müracaatları. 

2 - Yedek subay yetişecek kısa hiz
metli mükelleflerin (tam ehliyetlileri 
1/ 9/ 942 tarihinde hazırlık kıtasına ilti
hak ettiklerjnden geride kalan tarn ehli
yetliler bakaya olup resmi ve hususi hiç 
bir müessesede iş alamazlar) yüksek eh
liyetlileri ayrıca ilanla davet edilece~ 
ğinden, talebe olduklarından dolayı 35 
madde; C. fıkrasına göre tecil edilenler
den h5.len mektebe kayıtlı bulunanlar 
ve 35 madde; D. fıkrasına göre sevkleri 
tehir edilenlerin silah altında bulunan 
kardeşleri halen terhis edilmemiş olan
ların şubeye gelmelerine lüzum yok
tur. 

Von Ribbentrop bu kabul resminde 
bir nutuk söyliyerek üçlü paktJa birbir
lerine bağlı devletler mümessillerini se-
lamlamış ve üçlü paktla Almanyaya bağ
lı devletler Teislerinin lsimlerini anmış
br. 

~---f.t-----
A.mer Jıada enzin 
ıu ıntısı lJaşlıyor
vaşington, 27 (A.A) - Bütün Ame

rikada benzin tahdidi kararı 22 ilk teş
rinden itibaren yürürlüğe girecektri. 

---o---
Yeni İngiliz ve Alman 

hava hücumları 

Port Darvin üzerine hücum eden üç 
düşman bomba uçağı hiç bir hasar vu
kua getirmemiştir. 

----o---
3 - Emsali sevk edildikten sonra mü

racaat edenler bakaya vaziyete düşe-
BREZİLYA ceklerinden günlerinin geçirilmemesi; 

Berlin, 2 7 (AA) - D. N. B. ajan· 
sının verdiği habere göre dün gece lngi
liz tayyarelerinin Almanya üzerinde yap
tığı izaç hareketlerinde dört İngiliz uça
ğı düşürülmüştür. 

Lehler 488 Alman 
uçağı düıürdüler 
Londra, 2 7 (A.A) - Polonya ordu

su umumi karargahından bildirildiğine 
göre Leh hava uçalclan 1 O eylüle kadar 
488 Alınan uçağı <lüşürmüştüT. Diep 
baakmında Leh uçalı:lan 16 Alman uça
ğı düşürmüttür. 

Japonlara fena ntUG• 4 - Henüz yoklamalarını yaptınna-
mı.ş 339 ve bunlarla muameleye tabi 

mele ediyormuş.. eratın emsali sevk edildikten sonra ele 
Tokyo, 27 (A.A) - Hükümetin söz- geçenler çok ağır cezaya çarpacağından 

cüsü B. Hori, Brezilyadaki Japon teba- bir an evvel şubeye müracaatla yokln-
asının lıaline dikkati çekmjş ve münase- malarını yaptırmaları menfaatleri icabı 
~netlerin kesilmesinden beri Breı.il,yanm olduğu iian olunur. 

Japonlara fena muamelede bulUAduğu- -----------•••• 
DU söylemiştir. 

ALMAN HOCUMU 
Berlin. 27 (A.A) - Alman savq 

uçakları dün gece doğu ve cenup bah 
İngiltere üzerine bombalar atmıştır. 

Berlin, 27 ·(A.A) - Alman tebliği: 
Şimal ve Manş denizlerinde 4 dti§

man avcısı düşüıülmüştür. 
Yüz başı Drav 26 eylülde 202 inci 

hava muvaffakıyetini kazanmıır;tır. 


