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"Lado!!a~~ giiJii hnrplfıf'ini kinı kaz lındı? 

Sovyetlere g ee r a 
müdafaa sistemi ya ıldı 

---------- - ··--·-----------
Gene Fiyat )Almanla~ kazanmak şöyle dur-

Meselesi s_u_n_a_~_ır_k_arı_p_la_r_v_e_r_d_iler 
___ * __ _ 

Fiyat malıanizması· 
nın tam randmanıa 
iflemesi çareleri 
nelerdir? •• 

CELAL AKYÜUEK 

Geçen yazımıLda fı~·at yükscli~lerini 
iyaııaJanluı aldığımız misallerle izah 

dJnete çabpiillf, bilnun Srm sebepleri
Je hak.iki sebeplerinden sayılabilen ba
sılarını üç noktada toplamıştık; bunlar
dan birisi (İptidai maddelerin fiyatla
rına yapılması :azım gelen devlet ınii
dahalcsinin tam ve ~imıil olması) idi.(') 
Şimdi bu nıevzun gerek milli. gerek 
milletler arası piyasalardaki ,·akalarla 
misallcndir<'rek inceli~·elim: 

(Kıtalar arası) harbi ba~ladığı giin 
iki taraftan hirisi Mih,·crciler. iitcki de 
•Demokratlar .. olmak iizere ild iktisa
d i prensip ctrnrmdn toplanan veya to}l
l:;nımığa çalısan milletlerden ibnret hu· 
lunuyordu. Nihayet. harbin ikinci se
nesinde denıokrntların yanına bir de 
Marksistlerin, Bolsedklerin zorla ilti
hak ettiğini gördiik. 

Bunlardan. ınihvcrcilerin basında 

RUSLAR MEVZiLER ALOILAR VE ALMANLARIN 60 B\N 
KiSiLiK KAY IPLARINA BEDEL 21 BiN ZAYi~ T VERDiLER 
Moskova, 11 (A.A) - Sovyct haber

ler bürosu cHitlercilerin bir yalanı da
ha:t ba)ığiyle şu malumatı vermiştir: 

«Son günlerde Alman resmi tebliğle
ri Lfidoga gölUnün cenubunda 7 Sovyet 
tümeninin çevrilerek imha edildiği ve 
120,000 esirle pek çok silah ve malzeme 
alındığı veya tahrip edildiği bildiril
mektedir. 

Bu tcblig baştan başa yalandır ve ne 
Lfıdoga golünün cenubunda, ne de baş
ka bir yerde tek bir Sovyet tümeni de
ğil bir alay bile çevrilmemiştir. 

RUS MA!\TEVRASI 
Bir ttimenimiz Alman kuttvctlerini 

bu cepheye çekilmek için bu bölgede 
Heriye atılmış ve herlef elde edilmiş,, 
bu suretle bir çok ti.imenler, acele ola
;rak cenuptan ve diğer cephelerden bu
raya toplanmıştır. 

ALMAN KAYIPLARI 
Almanların bir dağ avcıları tümeni ile 

SON AKI ~LAR ___ * __ _ 

beş piyndc tümeni bu hareketlerde çok 
ağır kayıplara uğramıştır. Düşmı:ının 

burada ölü, yaralı ve kayıp olarak 60 
bin kayıbı vardır. 200 kadar tank. 214 
ton 400 havan topu ve diğer birçok harp 
malzemesi tahrip edilmi§tir. Aynı hare
ketlerde Almanların uçak kayıpları 
206dır. 

(Sonu S:ıhi(c 4. Siihın 2 de) 

Ruslara göre Cephelerde vaziyet 

a • 
ın 

,, 
'' m sa 

şehri ·çin 
-ıainla t 

---*---
f li leli bir Alınan hü· 
cıunu piisk iirtüldü 

-*-
Rus lıadın ve çocufıları 
nı önüne ıtataralı ilerle· 
melı istiyen Almanlar 
yanlarından vuruldu 
Moskova,, 11 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan Sovyet tebliği: 
Kıtalarımız 10 ilkteşrinde Stalingrnd 

ha tısında ve Mozdok çevresinde düş
manla muharebelerde "bulunmuştur. 
STALİNGRADDA 
Stalingraddn kıtalnrımız mevzilerini 

&ağ1nmlaştırmışlaı· ve düşmanın kuv
vetlerini anlamak için ke!jif hareketle
rinde bulunmu lardır. Ayni bölgede 
sahra ve havan topçumuz 15 Alman 
tankını tahrip etmiş ve bir düşman 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) Alman - Rus harbindetı bir sahrıcnin göriinü§ii ---------------------------·---------------------
Japon donanmasına • 

yenı darbeler 

•• 
Onenıll zararla· 
ra uğradılar ••• 

-- -
Mclburn, 11 (AA) - Rabaole yeni 

bir hücum daha yapılmıştır. Yüksek in
fıfik1ı 40 ton bomba atılmı§hr. 

Amerikan bombardıman ve torpil 

tayyareleri bir Japon muhribi batırmış
lar. bir ağn kruvazörle diğer bir muhrl· 
bi hasara uğratmıtlardır. Bu gemiler 
Cuadel kanale Japonlann çıkartma ha
reketlerini h imaye ediyorlardı. 

AMERiKAN TEBUCi 
Vaşington, 11 (AA) - Bahri}"e na

zırlığının tebliği: 
Cenup Pasifikte 5, 6 ilk tetrinde do

nanmaya mensup bombardıman ve av 
teşkillerimiz Lir kruvazör ve 6 küçük 
harp gemisinden mürekkep bir Japon 

(Sonu Sahife 4, Sütun l de) 

lngilizlere •• gore 

ALMANLARA GôRE 

Kafkas ya
da yeniden 

ilerlendi .. ... 
Alman dağ avcıları gün 
geçtilıçe muharebelere 
dalla iyi alışıyorlar •• 
Berlin, 11 (A.A) - Alınan tebliği: 
Kafkasyamn ~imal batı kesiminde 

Alman dağ kıt:ıları hava kuvvetlerinin 
} ardımı ile düşmanı mevzilerinden at
mıştır. Çevrildiği evvelce haber veri-

(Sonu Sahife 4, Siitun 5 te) 

Rusya harpıeri .... 
Stallng-radın aki· 

beti bilinemez ___ ,.. __ _ 
bulunan Almanya. 1914 harbinden al
dığı dersleri kelimesi kl•limesinc ezber
lt"nıİ \'C istikhnld" a(•ılacak miicadelc. 
:ı;t• hirkat· sene cv,·cli

0

ndcn hazırlanmış 
'\C bu arada fivnt meselelerini inceden 
jnceyt• tetkik ·ederek kendi hiinyesiııe 
uygun lını.ı prensip ve kaideleri yine 
7A'lnınnla \'C hfıdisclcrle telif ederek tat
hik etmeğe hashımıs1ı. Nit<'kim. harp 
bnslndıktnn onra gert>k ic. gerek dış 
piyasnhırdaki AJmmt fiyatları otomııtik 
olnrak tco:ekl,iiJJcrindcki intizamı kav· 
bctmcme~e cnlısmı tır. Bugün. Alman· 
yada fh·nt tcı.;ckkii11cri l 939 senesinden 
"''''clki1ere nazaran de,•letin c aslı ,.e 
:iddtli miirnknbc 'e miidalınlcsini mu· 
hafıl7.a ettif:i gibi. son Tiirk - Alman ti
C'nrct muka,clcsinin miitaliiasından dn 
mılasılncn ~ı '·cçhile, Alman Ci;ratlanm 
giislcren tahlulnrdnld (Dış piyasnyn nr· 
Zt'llilcn) c<:uı fh a11nrı dn cins. nevi \'C 

nıahi~•etlcrinc gorı• muntazam nisbetler 
ı:ii:stenncktc hulnıımııı:hır. Su hale gü
rr. Almanya, ic \ 'C dı pazarlardaki fi. 
yatların lnıızimindc iinıil \'l' ıniiessir 
olan miidahalt• otoritesini her vakit 
elinde bulundurınus 'e huna dn mu
'rıffok olmu tur. itnl ·n ·n gelince. ı·a· 
sist f<'skiliıhnın hu noktada daha az ınu
\•nf'nk olclu~tmu da. Jıfıdisclcr doln~·ı
~h it•. iclrlin rrl .. n r 

Uçan kale
lerin saldırı-

.111i7t ı·cr gemileri havadan yapı!a11 bir hücum. e.masıııda yana.r ve ba.tarkeıı Bugünkü durum Kı
zılordu için iyitlir 

ŞiLI VE M.HVER 

!km ' • r ııC"e. bunlardan in-
ıril'zler. 1 arp J• slatlıktım "'Onra, istilt
baliıı telılikc ini l r ıl yacıol;: tedbirler 
ihnı,ı cdilnıi o]mat la berrılıcr. pek lı:ı
,;a bir zan anda ı·ndiknl kararlar almak
la l!C<" knlnuımıı.;lnr, hem ic, hem ele dı~ 
pi~·nsadaki fivat te cJ..kiillcrinin, h:m 
1 os hırakılamı..-oc· '!ım. istiHfıktc bir 
Jıirlik \'(' hrrnlıl'rlik olması IUzım gcl
diıTi "'ibi. isfihsnldc de hu hirlik ve he· 
rahcrlik ,.c hcrnhcrliğin kurulınn.;ı icnp 
cılrceğini giirmlis \'C nnlomıs!ar, kemi
~ ı t \"C' ke"rh·et bHkınundan istihsal ile 
istihl:"tki tnnıim chncj!e mm·nffnk ol
nıuslar YC ice. i ltidni maddclerdt•n ha'\· 
lnmı .. lnrdır. . 

•lrmokratlardan en giizel ve pratik 
nıi -alleri A•ncrikalılıır ,·crıni~tir. Ame
rikaıla rciı.; Ruwlt. kara. dl'niz ,.c lta\'n 

f~. nıı ~ .. hirt• ı.. Siitun r. da) 

(it') Bcılııı-; 1ı r:ırn tıcı:ı 4/1ll:tc!ıdn 
fnri1ıli nii~1ıamızda çı1:nıı§tır. 

ş1 yaman 
-*-

Hiicumu ön!emeğe çalı· 
.şan Alman ucalıların· 

dan !!O nu tahrip edildi 
Londra, 11 (AA) - Amerikan ha

va kuvvetleri karargahının tebliği: 
Dört motörlü 1 15 uçan kale ile Li

beratör uçaklarımızın hücum hareketle
rine mani olmnğa çalışan Alman uçak
larından 105 şi tahrip edilm4tir. Bun
lardan 48 düşman avcısı kat'i olarak, 
38 :zi muhtemel olarak tahrip edilmiş, 
19 u hasara uğrntılınıR•ır. Diğer beş Al
man uçağı refoknt uçakları tarnfınrlan 
dii 'ir'Pı"l'\ii tV.r 

Bir tatJJJlll' , ;ıı iı., el,, ınirra l ııii: 
idem? ediliyor ~ 

·Kan adadaki Alman esirleri bağlandı 
-------------·------. --

ltalya da mlsllle· 
me yapaeakmış 

---'1NW~---------~-
Otlava, 11 (A.A) - Kanadada bulu

nan ~lman harp esirlerinin ellerine 
zincir \'urulmasına başlanması için 
emirler verilmiştir. 

Ottava, 11 (A.A) - Başvekil B. Ma
kenzi King Kanadada bulunan Alman 
esirlerine misilleme hareketi tatbik 

....... -.... 
Jl ıs ar ikinci cephe 
işinde üttefik le· 
riııi an amıyorJar 

---*---
Lond ra, 11 (A.A) - Royterin hususi 

muhabirinin bildirdiğine göre Rus umu
mi efkarı ikincı bir cephe açılması me
selesinde lngiliz ve Amerikan !!lrate
jisinin kanaati ne olduğunu anlıyama
maktadır. 

RUSY ADA YEN! 
HAZIRLIKLAR 
Moskov:ı, 11 (A.A) - Tas Ajansına 

göre Rus yüksek müdafaa komitesi Ka
zak birlikleri hazırlamaktadır. Bunlara 
kayak şampiyonu Dimitri Vasilef 1alim
Iı;r yaptırmaktadır. 

edileceğini söylemiştir. 
İNGİLTERENİN DE.\IEÇİ 
Londra, 11 (AA) - İngiliz hüküınc

ti harp esirlerine karşı misilleme ted
birleri h~kkında aşağıdaki denıeçi neş
retmiştir: 

(Sonu Snhife :l, Siitun 1 de) 

-*Almanlar IJütün gayret 
ve lıayıplarına •ağmen 
Rusları ilıiye ayıramadı 

Moskova, 11 (A.A) _ Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Senenin kaydettiği en büyük muhare
belerin başladığından beri yedinci haf
ta sona eriyor. Buna rağmen Stalingrad 
hulti mukavemet etmektedir. Bununla 
beraber Stalingradın akıbeti hakkında 
hala bir tahmin yapmak mümkün de
ğildir. Fakat bugünkü durum Kızıl or
du jçin bir znfer kadar mükemmeldir. 
Almanlar Kızıl orduyu bütün gayretle
rine ve kayıplarına rağmen ikiye ayıra-

(Soııu Şahife 4. Siihın 4 te) 

---*--
Şifreli telgraf 
çekilmesi ya

sak edildi 
-*-

Santiyago Dö Şili, 1 1 (AA) -· Şili 
hariciye nazırı beyanatında mihver el• 
çilerinin iki gündenberi şifreli telgraf 
çekmemiş olduklarını bi1difmiştir. 

Kablo ve telgraf idaresi şifreli telgraf 
kabul edilemiyeceğini alakadarlara bil· 

dirmiştir. Alman ve ltalyan elçileri bu 
tedbiri protesto etmişlerdir. 

----- -

.1' mı ılnrın ge<,;cmecii1dl'ri Kaf1cas yolıınclmı Rıısyaya oüiiiriilmel: 11~,.,.rc 111giliz - Amerikan 
yardım mal.zcmt?si !ran i~?erindcn ~ı>v1: edili11or 
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T 4RİHI ROMAN Yazan: Şahin AJıduman 
Ga-v da~ıtılması 
iş~eri ve kö

mi r fi,-atı 

3!"'5 çocu~umuza arnıagan ------*---
Fiyat mtı:ltanizması· 
nın tam -randmanıa 
işlemesi çareleri 
nelerdir1 .. 

••• ıı ... 

Bu Cömert Tosun bey kim? 
-------~--- -- --- *----

Benli Yosma meralı etm i.fti, babalığı ile aı-ıulı· Dün pazarlarda hömür 
ğından daha fazla izahat istiyordu.. uı5n Jıuru,ıan satıldı 

Bütün yurdda tewayüz 
eden talebeyi tekdir 

(J:Jaşt.trafı 1 ınci Sahifede) 

kun·etıerini eline alan bir baskurnan
dan gibi, iktisadi tedbirlerin , hareket 
noktasmı bir merkezde toplıyarak \'C 

bunları reislik (ltoritesiyle telif ederek 
i:;tihsal ile istihlaki tanzim etmek kin 
)·ine Amerikan bünyesine u)·an kar~r
hırı nlkit ve zamanında almakla bera
bC'r, \'akit \'e zamanıuda da tatbik ct
meğe nım·affak olmu"lttır. Mesela: J(ı
ialal' hnı·binin, turihiıı bundan e\'vel 
kaydettiği lııırpforden büsbütün ba,,ka 
bir harp olduJ:·u göriilerek evı·clce ;is
tikraz 11 ) ollnr i;v le dc,· letlel'in l>irbirleri· 
ne yaııtıkları yJ1·d1mların, böyle bir 
hartıte modası ı:-cçmi~ bir iktisndi ted
bir o~duj':u anla!;oı~.nU!!i oldujundan, bu
ntm yerine hir uOdünç vemıc ve kira
lııın:ı11 sistemi bulunnıu!i ve komnuııhır. 
Dı~ ti.cnret ııolitikasuıda ı:imdiyc kadar 
adı bılc i~itilmi~ en bu tedbir ıilli i(: 
tkarct 11olitikasında da bir çok iktisadi 
tedbirler arasında fiyat meselesi de bi
ri ( h.tihsaldc) iitcki de (istihlakte) ol
mak üzere iki noktada mütalaa edil
mi-:tir. Kaldı ki. Amerika ı;bi mua7:· 
zam bir sanayi iilkesindc amelenin, is
tihsal olduğu kadar fiyatlara da şa
mil Vl' miiessir olan tesirlerini tanzim 
etmek için liızun gelen müdahale ted
birl~ri yine bir merkezde toplanmı~tır. 

öyle kolaycacık kıvıracağı bir i~ de~il- , . --. *-- ~~~~~~~~--..w---------------

Ya ·h kadın kocasına o::ordu: 
- Bu Tosun bey de kim oluyor'? 
Eski kayıkcı anlatmağa devam ede-

rek: 
- l\Iısırda To,,,un bevi bilmeven var 

mı?.. dedi, Tosun bey . Damat İ.brahjm 
paşanın oğludur. İbl'ahim paşa Üçüncü 
Murat devrinde Mısırda valilik yııpmış· 
tı. Burada hazineler dolusu, bl'iyl'lk bir 
::;ervet lemin etti. Sonra lslanbula gide
rek Sadrazam oldu ... 

dir. jstanbulda en biiviik devlet adam-1 E.derıncle lektrık olmıyan halka bay
laı ından baı.ılan Daı~at İbrahim pasa- ram münasebetiyle üçer kilo gaz tevzii
nın oğlunu ,,cverler .. lbrahim pa,_;a -.im- ne ba~lanını':? ve bir çok semtlerde bu 
diki padi.ş<;hın eni~tesi idi. Eski padişah gaz dağıtılmı~tır. Bazı yerlerde, bilhas
Üı.;iincü Sultan Muradın kızı Ay~e Su!- sa Kahramanlarda bu daaıtma ile il0 ili 
tan!~ evlenmi~li. .. Bunun için gerek pa· olanlarda hiç bir hareket ~öriilmemi<>tir. 
dişah ve gerek İbrahim pa~anın kayna- Hakkını arayanlara da semtin alakalı
nası olan ~iıncliki Valde Sultan Tosun farı tarafından it"!'!' cevaplarla rnukabe
beyi pek ziyacle sevel'!er... le edil<liği matbaamıza gönderilen biı· 

Vç yıl üstüste ahliilı ve terbiyeleri, çalışlıanlılı· 
Jariyle tema:yüz eden 33 5 talebeye AtatürJıün 

nııtJıu armağan ediliyor .• 

Zeynep lafa atıldı: 
- Ah, şinıdi tanıdım. Ravza adasın

daki köşkün sahibi olan lbrahiın paşa!.. 
O \•ali bulunduğu sıralarda Mısırda aha
li pek ziyade rahat etmişti. Ben o gün
leri pek iyi hatırlıyorum. İbrahim paşa 
Mısırı pek güzel idare etti. Bilhassa 
halktan fakir tabakasına mensup olan
lara karşı çok merhametli ve son dere
cede yumuşak davranırdı ... 

O da ahaliden l'iişvet hediye alırdı 
amma bunu şimdiki vali gibi zorlukla, 
onun bunun canını yakarak elde etmeğe 
calı~mazdı ... 

Yavuz Ali paşa seni, beni kolaycacık mektupta bildirilmektedir. Dağıtma iş
yakalatır ve bizi cellatlarına teslim ede· !erinin her yerde hakkaniyet ve müsavat 
rek başımızı kestirtebilir amma Tosun l'izere yupılınasını temin etmek lazım-
beye gelince o zaman iş değişir!.. dır. 

KÖMÜR FİYATI ARTTI Bunu MLo;ır valisi senden, benden da
ha iyi bilir! .. Dünyaya metelik vermeyen 
Ali paşa, To:sun beyin karşısında eli, Di.in pazarlarda kömür 15 kurustan 
kolu bağlı, aciz bir adam gibidir. Onun "atılını;tır. Fiyatın yükselme.sinden" zi
en ufak bir kılına bile zerre kadar bir yade kömürcülerin «haftaya 20 kuru!}· 
hata getiremez... tur ha!> demeleri alıcıların bilhassa 

Daha bir .c;aat evvel gördüğü yakışıklı dikkatini çekmiştir. 
delikanı1ya dair dinlediği bu sözler, git Havanın bir az serinlemesi üzerine 
gide alaka,,,ı artan genç kızın merakını birden bire husule gelen fiyat artması, 
tamamiyle giderememiş olmalı ki güzel könıürci.il~rin ihtarına bakılırsa korkunç 
çengi babasına yeniden sorc;lu: bir şekil almak istidadındadır. 

- Demek Tosun beyin anne:.i bir Tedbir ittihazı zamanı ancak simdi-
Sultan, övle mi?.. · dir, alakadarların dikkatini çekeı:iz. 

Bulundukları okullarda ahlak, terbi
ye · ve c;alışkanlık bakımından üstünlük 
ve başarı gösteren talebenin adları ve 
resimleri maarif vekilliği tarafından i.ic 
yıldır muntazaman neşredilen iftiha~· 
kitabına konulmaktadır. 

üç yıl üst üste iftihar kitabına girmek 
suretiyle devamlı başarı gösteren ve 
okul arkada~larına örnek olan 335 tale
beye bu yıl ilk defa olarak maarif ve
kilimiz, Atatürkiin nutkundan birer ta· 
nesini arınağ:m etmiş ve kendilerine şu 
ıne'.üubıı göndermiştir: 

cüç yıl i.ist üste iftihar levhalarına ve 
kitaplarına girmek suretiyle gerek bil-
gı ve çalı~ma. gerek ahlak ve terbiye ba
kımından müdi.irlerinizin ve öğretmen-

Şilt ınaçların1n 

terinizin takdirini, sevgi.sini kazanmı~ 
olduğunuz için size, memleket hizmetin
de ve insanlığa faydalı olmakta en kıy
metli bir örnek olan Atatürktin bugün
kü vadıgımızın dayanağı istiklal sava
~ını nasıl yaptığım anlatan nutkunu ar
mağan ediyorum. Bu kitap Türk cümhu
riyetçi \'e inkilapçısının temel kitahı
dıt-. 

Gönliimün bütün dileği sizin de, gi
receğiniz meslekte ve ileri hayatınızda 
Atatürk gibi Türk milletine büyük hiz
metler etmeniz ve insanlığa milletiniz 
yolundan büyük faydalar ve bahtiyar
lıklar getirmenizdir.> 

Maarif vekilimizin armağanı, cümhu
riyet bayramı tatilinden bir gün evvel, 
okullarda talebeye törenle verilecektir. 

dünkü neticeleri Emin ağa kansının söziinü keserek: 
- Aman, sus karıcığım, dedi, ne olur, 

ne olmaz!.. Yerin bile kulağı vardır der
ler!.. Belki de rüzgflr senin bu sözlerini 
alır, Yavuz Ali paşanın hizmetinde bu
lunan o yedi cellattan birinin kulağına 
götürür!. 

- Yok, kızım .. ~ Tosun her burada 1 - - -•----

doğdu. O doğduğu vakit baba:.ı İbrahim RE.SİM DERSİ 
paşa Mısırda vali idi. Tosun beyin anne· Ögv ret-enlerı· ha._• 
si paşanın odalıklarından biridir. tbra- ""• H 

him pasa 1stanbula gittiği vakit anne· lıında bir harar 
Altınordu ve göztep.e 

Bmacnalcyh, dcmoluatlarm da ken. 
dl ic; piyasa1aruıdaki fiyatları uasıl in
tizamln wı otoın~tik olarak (istihsalde) 
miivazenelendirilmiş ise, dı:? pi,;asala· 
ra yaptıkları satıslarda teklif el.tikleri 
fiyatlarda da maı;tık ve kaidelere uv
gun nisl>etJerin ınevcudi,veti görülmek
te bulunmuştuı·. 

Fakat bu sözler benli yosmanın canı
nı sıkmıştı. Konuşma kendisinin pek 
ziyade ehemmiyet verdiği bir mevzu 
üzerinde cereyan ederken birden bire 
akıntıya kapılan bir cisim gibi aykırı 
bir istikamete doğru kaymağa başlamış
tı Bundan .:>inirlenen ~üzel canai baba-
~ına dedi ki: · -~ 

- Canım, bir az önce bana bu ger
danlığı hediye eden Tosun beyden bah
sediyordun uz. Şimdi bu bahsin içine Mı
~ır valisinin yedi cc!ladını katmak nere· 
de11 aklınıza geldi?, 

Canavardan farkı olmıyan bu herif
lerle bana bu kadar kıymetli, eşsiz bir 
hediye veren cömert, kibar delikanlı 
arasında ne gibi bir benzedik olabi
lir? .. 

Birakınız bu korkunç yedi celladın 
lafını! .. Pek merak ettim! Bu Tosun bey 
kimdir? .. Siz bana asıl bunu anlatınız!. 

Zeynep gen.; kıza cevap verdi: 
- İşte baban bir kaç dakika önce 

söyledi yt\!.. Kızım, o Mısırın en genç, 
en kibar bir delikanlısıdır. Avnı zaman
da çok teiniz yüreklidir de .. · Fukaraya, 
düşkünlere daima yardımlarda bulun
du~unu her gün işitip duruyoruz. Bu
nun için Mısır ahalisi Tosun beyi pek 
ziyade severler ... 

- Emin ağa karı.sının sözünü ke.sli: 
- Ahali tarafından pek ziyade sevi-

len Tosun beyin yıldızı şimdi Mısll' va
lisiyle bir tiirlii banşamıyor. Uzaktan 
uzağa kulağıma çalındığına göre Tosun 
hey Mısırda yaptığı zuli.imlerden ötürü 
Yavuz Ali paşa hakkında !stanbula şi
kayette bulunmuş ... 

Ah, eğer İstanbul bu valiyi Mısırdan 
kaldıracak olursa bize rahatsızlık veren 
çok ağır bir yiik başımızdan defolup git
ınis sayılır. 

Benli yosma kendisini tutam'fya'rak 
tekrar söze atıldı: 

- Genç bir delikanlı ne kadar zengin 

siyle oğlu burada kaldılar .. İbrahim pa
şanın malı olan Ravza adasındaki köşk
ten ayrılmadılar. Osmanlı lmparatorlu
~unun idare merkezi olan istanbula gi
den İbrahim pa~a ise bir az ;onra padi
şahın kıziyle evlenerek damat oldu ve 
bu sayede de Südrazamlık mevkiine ka
dar yükseldi. .. 
İbrahim pasa Osmanlı devletine pek 

bi.iyük hizm('tlerde buiunan bir vezir
dir. Kanije kalesini fethettiği için ona 
Kanije fatihi derler. Şimdiki padi.<jah 
Üçüncü Mchmedin Ncınselilerle yaptığı 
haç ova meydan muharebesini pek güzel 
idare eden \'C bizim tarafa zafed kazan· 
dıran yine bu lbralıim paşadır ... 

Bunun oğlu olan To:rnn bey şimdi Mı
sırda adeta ikinci bir vali gibi hükiim 
sürüyor. O daima burada Ahalinin ra
hatça ya~ama.sını istiyor . .Mısırda bunu 
bilmeyen yok.. Dunun için Tosun bey 
bütiin memlekette herkesin sevgL'>ini, 
saygLc;ını kazanmış bulunuyor... Ya\·uz 
Ali paşanın ise küpünü doldurmaktan 
başka bir işe, baktığı yok ... 

- BİT!\1 EOİ -

AMERİKA Bahriye 
Hazırı döndü •• 
Va~inglon. 11 (A.A) - Albay Knoks 

Bıw.ilyadaki tetkik se:,.·ahatinilen geri
ye dönınüşti.ir. ----·----Büyülı bir Transatlan· 

tilı batırılmq .. 
Roma, 11 ( A.A) - Tebliğ : Bir de

r:iuıltımız Atlaııtikte bii\•ük bir trans
atlantiği batırmı;-;, diğe;iııi de hasara 
ı:~ratmıştır. 

~~---~------~~~-----~-
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= 
ve niifuz sahibi olursa olsun kos koca 
bir Mısır valisiyle hiç başa cıkabilir ıni? = 
Eğer vali, Tosun beyin kendisi aleyhin
de İstanbula şikfıyette bulunduğunu du
yacak olursa, korkanın ki. Delikanlının 
başına er geç bir felaket getirir! .. 

han esindt"n: 
- ltalvan konsolos-== 

--
_ 1910 dan 1~21 dahil olmak üzere E 
~doğumlu İtn:yanlar bu ayın 12 sin· E 
E: den 17 sine i>adar Saat 9 da askeri E 
E muayene icın İtal:ra general kon- E 
~ soloshnııes1ı;e gelmeleri icap eder. E 

Emin ağa gene kızın bu fikrine istirak 
etmediğini anlat~n menfi bir tarzd~ ba
şın! .sallıyarak dedi ki: 

- İşte bunu yapmak Mısır valbinin 
--~~~~--~-~~----

§ 11 - 12 - 15 - 16 (2681) ; 
:ıııııııııuııııııııııuııııumııuııııııııamuııuııııır. 
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. PEK YAKINOA 

RÜZGAR GiBİ GECTİ 
Fil~1!NE NIZ~RE OLARAK YAPILAN • 1 

K KAJ\I VEBGi8i § 

1-··········=~.~~~.~L .. ~.f.~~~~ ... ~J 
8 İLK TEŞRİN ıın 

OEN İTİBAREN 

m!iiiiiıliit!Bayraın programı 
TÜRKÇE SÖ~LÜ · TÜRK<,.:E, ARAPÇA SARKIU VE 

MUSlKtLl.._ REV{ı VE KOROLU .... 

"l IKILAN YUVA 
BAŞ ROLDE: SAADET YVVASI FİLMİNİN EŞSİZ DİLBER 

)·n..nızı F A r M A R u ş r u 
KEMANI SADİ IŞILAY İDARESİNDE 3G kişilik SAZ HEYETİ. ... 

OKUYANLAll : MÜZEYYEN SENAR - NECMİ RİZA .. 
-MATİNELER-

Perşembe, Cuma günleri : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.1.5 - 9.15 .. 
c-aıtesi · Pazar. Pa7.utesi. 
satı. Çarşamba e-iinleri. 

11.15-I.IS - 3.15 - 5.15 - 7.15-9.15 

Kız enstiıülcriyle ak'<am sanat okula
rında gö-.terilmekte ola~ mesleki ve tez
yini resim dersleri ameli derslerden sa
yıldığından resim dersi öğretmenlerine 
de almakta oldukları meaJ veya ücret· 
lerle, başka resim öğretmeni bulunma
dığı takdirde haftada 28 saate ve 28 
saaten sonrası İçin ilave ücret verilmek 
suretiyle haftada 44 saate kadar ders 
\"crilebileceği Maarif vekilliğince karar
la~tırılmı~tır. 

takıml~rı. galip geldi 
Her iki muharip tarafın iç pazarla. 

rmdaki fiyatları, harpten evvelkine na
zaran tanzim edılnıekte olan hayat pa
halılığı endek!ilerindeu öğrenmek miim· 
kiindiir. Bu pazarların, dış pazarlara 
s~ttıkları e~ya Ci:ratlanna gelince, hu 
fıyatlar, bazı ilhaLltc:r . memleketlerin 
gihnı·üklerindekı si{ kıymetlerine ila
\esi lazun gelen gümrük ve sair resim
l~rlc beraber Franko MagazinN maliyet 
fı;vatlarma göre, bunların ithalatçı pi- . 
yasalarda yüzde 80 kadar bir kar nis
bcti konarak satıldıiı da görülmüstür. 
Mcs~ıa. : 200 lifrelik galvanizi \'e Çen
bHlı bıdonlar 35 liraya lll.al olduiu hal
de 60 · 65 füa~·a kadar satıldığı gibi.. 

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

GELECEK HAFTA GÖZTEPE ·Al TINORDU KARŞILAŞIYORLAR 

---o---
HALKEVİNDE 
AİLE EGLEHTİSİ 
Yarı!'! ak~am ~aat 20,30 da yapılmak 

i.ızerc Izınir Haikevi salonunda Mecidi
ye ocağı tarafından bir aile eblen jqi 

tertip edilmiş ve bütün hazırlıkt"ar ta
maınlanmıstır. 

---o---
Fenerll~eliler 
·Mersinde-. 

Dün şilt maçlarına devam edilmiş, 
maçlar dömi final karşılaşmalarına yakı
-;an bir heyecan ve· güzellikte olmuş· 
tur. Oyunların güzel geçmesine havanın 
çok müsail olması da yardım. etmiştir. 

AL Ti NORDU - KARŞIYAKA 
ilk karşılaşmayı saat 14 te Altınordu

Karşıyaka Lakımları yaptı. Maç enerjik 
ve mütevazin cereyan ettiği için heye
canlı oluyordu. iki Üç hafta evvel (Sa
it) sız ltınordu takımını yenen Karşı
yakalılar bugün de fena oynamıyorlardı. 
Ancak bu güzel oyun kale önlerine ka
dar gidebiliyor, ondan sonra gol pojis
yonuna girilemiyordu. 

işte Kar~ıyakanın mııvaffakıyetli bir 
müdafa sistemine munhasır le.alan bu 

Mersin, 11 (A.A) - Fenerbahçe fut- oyunudur ki Altınordu muhacim hattını 
bol ve atletizm katımları Mersine gel- tutuyor ve Saidin mevcudiyeti hiç bir 
mi§lerdir. Misafirler İdman yurdunu ve :;emere vermiyordu. 
sahayı gezmişlerdir. Bugün saat 18 de Nihayet 34 ncü dakikada bir korner 
Atatürkün büstüne bir çelenk koyacak- atışında Altınordu ilk golü yapabildi. 
lardır. Gol Karşıyakalıları sarsmadı ve beıı da-

tlk maç deniz harp okulu takımiyle kika sonra mukabele ederek dev;enin 
yapılacaktır. • 1-1 berabere bitmesini temin ettiler. 

---o---
Burdurda su ifleri 
Diizelt~Jl~or-
Burdur, 11 (A.A) - Burduru güzel

leştirme cemiyeti 120.000 liralık yol in
şaatını mi.iteahhidine ihale etmiş ve şim
di şehrin su meselesiyle meşgul olma
ğa başlamıştır. Su işleri için ~00,000 li
ralık bir plan derpiş edilmektedir. Bur
dur hayır severelri zinet altınlarını bu 
maksada feda etmektedirler. 

339 LULAR 
SEVKEDİLİYOR.. 
iZMiR ASKERLiK ŞUBES1 BAŞ
KA~LlôINDAN : 
3 39 doğumlu ve bunlarla muameleye 

tıı~i ~ağıda sınıfları hizasında sevk gün
len yazılı erlerin o günlerde sabah saat 
sekizde şubede bulunmaları. Gelmiyenle
rin askerlik kanununun 89 uncu madde
si geregince cazalandırılacağı Han olu
nuı. 

Piyadeler 1 3 / 1 O 94 2, Topçular 1 5 / 
101942, Süvariler 15/10/942, Demir 
yolu 15 / 10/ 942, Gümrük 15 / f 0/9'42, 
Jandarmalar f 7/10/ 942, Deniz 18/ 
; 0/942, Tarık 19 / l 0/942, Şoförler 
• 0/ 10/ 942, !larp sanayi 20/10/942, 
Hava 2 1/ I0/ 942, istihkam 22 / l 0/942. 

M llMfP&b 
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=Deniz Gaz'"no 1 
= ve restoranı E 
E Sayın müşterilerinin bayramın 
E kutlar.. · 
= MÜDÜRİYET 
TilllllllllllllllllUllllllllllHflllllllJfllllHllllll •• 

ıKiNCI DE.VRE 
Bu devre de güzel oldu. Beraberlik 

oyuna ekeilmiyen, hatta artan bir heye
can veriyordu. Rakipler müsavi görünü
yorsa da Sait gibi fırsatcı bir muhacime 
malik olan Altınordunun ne yapıp yapıp 
galibiyet golünü atacağı bekleniyordu. 
r\etckim beraber bitme!>İne rağmen oyun 
temdit edilince daha ikinci dakikada Al
tınordu ikinci golü atarak oyunu kaza· 
nır gibi oldu. ikinci on beş dakikalık 
oyunun birinci dakikasında üçüncü go· 
lü de atınca galibiyeti garanti etti ve 
oyun 1-3 netice ile Altınordunun <>'ali
biycti ile biterek Karşıyaka takım~ da 
ekarte edilmiş oldu. 

CöZTEPE - ALTA y 
Bundan sonra Göztepe - Altay ta

i.; ımları karşılaştı. Bundan evvelki kupa 
maçında Altayı kolaylıkla 0-4 yenen 
Göztepeuin bugün ne netice alacağı me
.rak ediliyordu. Filvaki bugün Altayda 
Ali gibi esaslı müdafileri yoktu ise de ye
ni bir kaç kıymetli eleman takımda yer 
almış hulunuyorlardı. Netekim Cöztepe
nin güzel ve müeıısir ba.şlıyan v~ daha· 
dördüncü dakikada gol veren oyununa 
daha fazla~tna müsaade etmediler ve hat
ta bir gol de yaparak devreyi 1-1 berabe
re bitirdiler. 

Bu beraberlikte Altay kalecisinin fev
kalade kurtarışlarının tesiri e<oktur. Fu
adın attığı penaltıyı tutmakla Altay ka
lecisi takımını kötü bir akibete düşmek 
ten kurtarmıştı!'. 

iKINCI DEVRE 
Ancak ikinci devrede Göztepelilerin 

fırsatları iyi kullanmaia başlamalarıdır 
ki Altay takımının oyununu bozmuıtur. 
Daha baslagıçta baılıyan Cöztepc haki
miyeti onuncu dakikada semeresini ver
mitti. Kaleci yine iyi yurtarıılar yap
makta devam etmişse de Eminin zavi
yeyi bulan kuvvetli bir şiitünü tutmak 
mümkün olamamış ve artık devam ede 
v.elen tazyik neticesinde goller birbirini 

l>OOOcı ı:ıc :ocı!:ı c c c: c :ır=ı=cc=cıı:ıcooCIO'~..o--~~~...ıe:x:ıo""...aooc § 
Hılal Kereste Ticarethanesi 1 
Ihsan Kayın ve 1 

. Ne,jad T ezol 1 
Sayın miisteirlerin :n Bayramını lıutlar.. § 

~..r.r.r.r.;-J..r~J.:lı"'..r..r.rô-J.:r.l"J...o::r..oo--..r~...cr.Q"...o""J"".r...-;~.,....,,...,.....cr,,..r..r~..rA 

takip ederek altıya kadar çıkmıştır. 
Gollerin üçünü Fuat, ikisini Emin, bi

ıieini Fadıl almıştır, birinci deVTeyi gö
renler Altayın ikinci devrede böyle bir 
akibetle karşılaııacağııu katiyen tahmin 
edemezlerdi. Fakat GC>ztepe muhacim 
hattının verimli oyunu, henüz toplana
mıyan Altay takımına bugün de mağlu
biyeti Lattırmı12tır. 

* Haftaya bugÜHÜn iki galibi Cöztepe· 
Altınordu karşılatıyor. Bu maçı kazanan 
takım ifİlt şampiyonu olacaktır. Altınor
dunun yeni oyuncularla takviye edile
rek çıkacağını haber aldık, böyle olursa 
senenin güzel karşılaşmalarından biri~i
ne şahit olacağız. 

M. ALi ORAL 

~JllHlllllllfUıllllllllllll!lllllllllllllllllHUllllllltl.! 
:;: HiLAL ECZANF.SiNDEN BlL- E 
§ DtRILtYOR : § 
- Sayın yurtlaş, 
:: Hilal eczanesini ve içindeki ciddi- §: 
_ yet ve ehliyeti size öğreteı:.ek deği- ~ 
§ liz. Biz (Mai gölge) adında bir ko- : 
: lonya daha yaptık. Bunda nefaseti : 
§ ihya edebilmek için ne mümkünse = hiç birisini ihmal etmedik. Kokut S 
§ ilk kullanışta dört merhale değişti-
: rerek beş dakika içinde fevkalade 
§ bir çiçek bahçesi oluyor. Bize met-
§ hetmek dü!fmÜyor, şu kadarını söy-
: liyelimki (Mai gölge) bir san' at ha- -
~ rikası olmuştur. Patronumuz Kemal -
§ Kamil Aktaş kokuları ile İzmire ve 
;: bütün Türkiyeye bir zevkiselim kay- _ 
g nağı olduğunu bir daha göstermiıı 

bulunuyor. (Mai gölge} kolonyası 
:ı kıymetli yurttaş eşsiz bir bayram -
: hediyeniz olacaktır. 

Hi.LAL ECZANESi -
:;,ııı 1111111iti111111111111ımıum1111111111111111 ı ,, il;;: 

* l\Iillj piyasaıUJza gelince. memleket 
içinde istilısal edilip (a). i~tihsnl edil
dikleri halde istıhlak edilen (b) istfü
salden sonra ~'ar:nı bir ameliye gördiik
ten sonra kullaD1]an (c) tam ve sınai 
ameliyeler gördükten sonra harcanan 
maddee ve ~y.alardaki 19:l9 dan 1942 
ı.onlnrma kadar fiyat teşekküllerinde 
1 Harbin icap ettirdiji kaidelere göre.. 
iam ve sah1hiyctli bir müdahale yapı
l?madığı ~ibi, ithalat cşyasma da. (İs
tıhsal yerı) farzcdilmesi mümkün olan 
giimriik kapılarından. sonra yapılan 
miidahalelerde de ba!'?ka memleket1crdc 
olduğu gibi i:-tihsal ile istihlak arasmda 
i~Iemesi la:r.ıın gelen müvazene nizamı
nı gönnek ıniimkün olamamaktadır. 

Hiilaııa : İptidai maddeler, yukarıda 
l!rzettii'imiz katagorilere ve cWı meuı
lekct1erden ithal edilip her tabaka müs· 
tahsilin de istihlakine cevap ,·erecek 
e~yaların ie pazarlara müessiriyet de
rccdel·ine giire fiyatıandınlmadıkca ,.e 
l'n nihayet istihsal ile istihlak ara~mda 
tesit-,i Jazım olan kemiyet ve keyfiyet 
nıürnz~nesi d<' temin edi1medikçc fiyat 
makaııızmasuıın taın bir ı:andınanla is
lcnıiyeceği netkl·sine varmak gü(' d~-
ğildir. " 

CELAL J\I{YÜREK 
------------------~------------~------~----------~~-----~---

ARA SIKA 

---------
imdat! .. 

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

Ce miye tln derdine son; çeşidine hudut yok 
Cemiyeti te~kil eden fertlerin cemiyetten ~ikayeti. O da başka bir mesele 

Her gün sinirleri bozan, dimağı altüst eden, kalbi sarsan, vicdanı titireten bin 
bir çeşit hadiselerin ve vaka1arın ya şahidi veyahut ta samii oluyoruz . 

Sabahleyin elimize aldığımız gazetelerin zabıta vukuatına tahsis edilen sü
tunların sırtlarına yüklenmiş vakaları şöyle bir gözden geçirelim: 

Üvey kızının ırzına tasallüt eden hacı babadan aşıkına bir an evvel kavuş
mak jçin kocasını uykuda boğazlıyan Fatma kadına kadar neler görüyor, ne
ler işitiyoruz. 

Senelerce doslluk ettiğinizi bir intihap mücadelesinin sahnesinde dişlerini 
çıkarmı!i, salyalarını üzerinize fırlatırken cürmü meııhut halinde yakalıyoruz. 

Vaktinden evvel mirasa konmak için babasının çorbasına zehir atan çocu
ğu elleri kelepçeli önümüzden ceçiriyorlar. 

istenilen rüşveti vermediği için iftiraya uğramı' vatandas mahkeme kapı
larında göz yaşı döküyor. 

Fıkara sırtından yüzde yüz faiz çıkaran tefecinin otomobili tozu dumana 
'o:ırışLırıyor. İstifci ile vurguncunun burnu Kaf dağında. 

Bütün bunlar bizim hem cinıılerimiz, cemiyetin fertleri, cemiyetin içindt- bun
ların sürüsü dolllşıyor. 

Yalandan, riyadan, ihtiraı ve tebasbustan, canilik ve vahşetten uzak ya
şamak, yani cemiyetten ayrı düşmek maksadiyle şehrin dışında bir kayalığın 
tepeeinde iki odalı bir yuva kurup derelerin kollarında, ağaçların koynunda 
kendisine kuşlara ninni söyletip rahat yaşamanm yolunu buhnuş bir arkadaş 
yeni şehir planının tatbikatı yüzünden adım adım şehrin yuvaflına doğru iler~ 
lediiini görünce derin tasaya düşmüş, bana raıtladıiı vakit hağırmağa başla-
dı: • 

-. fmdatl Tehlike var. 
Ben telişla. sordum: 

- Ne tehlikesi? 
"Anlamadığıma şapr gibi hayretle yüzüme bakarak bir daha bağırdı: 
- Görmüyor musun. cemiyet geliyor. 

MURAT CINAR 
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KANAOADAKI ALMAN EStR· 
LERI BAGLANDI ___ * __ _ 

(Ba~tnrafı 1 ınci Sahifede) 

ıarp e.sirlennin ellerini bağlamak 
kkındaki anln~mazlığın hakiki olay
rının :.arıh surette halk cfkiirı önüne 

,·azedilıne.si için krallık hükiin1eti a~a· 
1 ı daki den1eçi nt>şxeder: 

Diep akını esna.sında harp esirJerinin 
Uztı·lerindeki evrakı tahrip etmemele· 
r i içhı mümkün olan her yerde elleri· 
n>n bağlanması hakkında salahiyetli 
olrnıyr.ın makamlar tarafından bir emir 
veril.niştir. Alınan hUkümetinin ~ik5.
yc.-ti üzerine Britanya harbiye nazırhğı 
derhal tahkikat için heı hangi bir vakıt 
bulmadan bir :iemeç ne~rederek eğer 
böyle bir emir veriJdi :se iptal ediıece
g,ni lıildirmi<tlr. Çünkü harbiye nazır
lıf!.ının düşünces.ne göre böyle bir etnir 
~~rtlar göz önünde tutulmadan harp 
t..;irlerinin eller•nin bağlanma.sı icap 
Edeceği f:krini uyandırabilir. Tahkikat 
~ apıldığı zaman Diepten getirilen harp 
E''irlerinden her hangi birinin ellerin:n 
b~~Ianınış olduğuna dair hiç bir bür
han elde edilmem'~. !akat yukarıdaki 
eınrin n\e\.·cudİyt;·ti n1cydana çıkarak 
bu eınir iptal '"'lunn1ustur. 

Sark adasına tokın 10 :subay ve er ta
:afından yap1lıl11:-- ve bunlar be!? Alman 
e--'.r a1mı~tır. ..Xlnlanların elleri esir 
ed,_.nierin bu cs.rlerin kollarına girebil
nı t>l•.'!"i iç'n bağlanmı~ır. Gemilere dön· 
· .. k icin A1manların işgali altında bu~ 

!nr.lfn bir kı lanın önünden geçmek 
icap ediyordu ve bu yüzden ihtiyat 
tedbirleri lüzumlu bulunuyordu. Bu 
·htiyat tecibir1erine rağmen beş Alman 
< - irden dördü bağırarak kaçmışlardır 
\'(' hunların etrafı ayaklandırmalarına 
nı flni olmak üzere üzerlerine ateş edil· 
~ · k mecburiyeti hasıl olmuştur. 

CE);EVRE MUKA YELESİNE GÖRE 

Cenevre ınuk-..velesi esirlerin elleri· 
nin bağlanmaına..ı hakkında hiç bir de
n 1C't;i ihtiva etmemekte, yalnız insanca 
muamele yapılmasıud:;;n bahseylemek
ı ~Uiı'. Demek ki bahis mevzuu olan me
E>eil" insanca ınuamelenin ne olduğu
dur. Bittabi bu, ~rtlara göre deği.-,ir .. 
fanin surette muhafaza altında bulu
nan esirlere yapılacak ınuamelc ile 
muharebe e~nasında e~irlere yapılacak 
muamele arasında büyük fark vardır. 
Şu cihet kaydedilmelidir ki Alman hü
kümetinin ~iklyet ettiği hareketler 
muharebe esnasu\da vukua gelen hare
ketlerdendir. Halbuki bizzat Alman hü
kümeti misllleme tedbirleri olarak 
tınin surette muhafazası alhnda ve 
muharebe meydanından çok uzaklarda 
bulunan esirlerin ellerini bağlatm.şılır. 

Harp esirleri üzerinde misilleme ted
hi I. i thiki ışi Cenevre nlukavele
ııamesl tarafından sarih ~urette mene
dilml• bulunmaktadır. 

İTALYANLAR VE 
AVUSTRALYALILAR 

Sidney, 11 (AA) - Avustralya bah
riye nazırı Avustralya ordusuna men
sup harp esirleri hakkında İtalyanın 
misilleme hareketi yapacağı haberi 
üzerine sunları söylemiştir: 

• - Avustralya hükümeti milletler 
arası kaidelere daima sadık kalmış ve 
harp esirlerine insanca muaınele yap
mıştır. Bir İngiliz subayının mukave
met kudreti kalmanuş bir İtalyanı öl
dürdüğü hakkındaki iddia hakkında 
derhal tahkikat yapılmasını emrettim.> 

YENi NEŞRIY AT 

ARKİTEKT (MİMAR) - Bu dergi
nin 129 - 130 uncu sayıları güzel sa
natlar akademisinin 60 ncı yıl sergisi
ne tahsis edilmiş olarak çıkmı~tır. 

"""' , 
~ Ankara _!ladvosu 

~ BUGlıNKu NESRıYAT 
~~"-...<.......,,,, 

7.30 Program ve memleket >aat aya
rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7.40 
ajans haberleri 7 55 - 8.30 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı. 12.33 Müzik (pi.) 
12.4.i Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
z1k ; lürışık ~arkılar 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı, 18.03 Müzik: Fa
sıl heyeti .. 18.45 Müzik : Radyo dans 
orkestrast 19.30 Memleket saat ayarı 
Ye ajans haberJ.m 19.45 Serbest 10 Da
kika 19.55 Müzik : Karı.şik ınakarnlar
c>an sarkılar 20.1~ Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Bir halk türkü.sil öğreniyoruz .. 
21.00 Komışına (Güm.in meseleleri. .. ) 
21.15 Müzik pi. 21.30 Konuşma (Kitap
scvcııler •aati..) 21.45 Müzik ; Radyo 
Senfoni orkestı·a-,ı 22.30 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki pıogram ve kapanış .. 

.,. 

Sıhhat Köıesi 
••••••••••• 

Karınma ya 
karşı ilaç .•. ___ * ___ _ 

Züğürt olup düşünınekten, uyuz 
olup kaşınmak evladır, derler amma, 
orta okul talebe,inden bay T. G.nin zü
ğürtlükten yana tasa~ı olamıyacağın
dan, ke~1nn1ayı gidern1ek için çareleri 
soruyor .. 
Ka~ınına üzerine e.skiden yazdıkları· 

mın hcp::;ini tekrar etmek pek uzun dü· 
~er, o zan--ıan on!arı okun1uş olan oku
yucularımın canını sıkar. Bu genç oku
yucun1un hatırı ıçin, bugün kaşınma 
bah~ini kı~aca y.::zacağıın. 
K~ınmak türiü tUrlü .sebeplerden 

gelir, onun kök~inden geçirilmesi çare
leri de nereden geldiğine göre değişir .. 
Kaşınmanın neden ileriye geldiğini an· 
lı.mak ta hekim işidir. Bununla bera
ber kaşınmanın sebebi ne olur.sa olsun, 
iJkin yemeklere dikkat etrnek iyi olur. 
Baharlı, biberli \'C f.c'Okça yağlı yemek 
lerden çekinmeli. çay ve knhve iç111e· 
meli ... YumUl'ta, çikulata çok defa ka
!-;ınmayı artırır .. l-Ier gün, bütün vücu· 
da ılık su dökünmek te ıyidir .. 
Ka!5ınmak ,·iicudun her tarafında, 

hem de !5iddetli olursa, o vakit sıcak su 
banyo.suna girınck zal'uri olur. Banyo 
suyunun içine 250 gram nişa.sta koymak 
iyi gelir .. E\·de. 'U ile doldurulup içine 
girilecek banyo bulunmazsa, kaşınına 
pek şiddetlendi 1~i zaınanlarda, bir litre 
suya yirıni tane papatya çic:eği, bir kök 
tc hatmi koyup kaynattıktan sonra 
onun suyunu, büyücek bir paınuk par
~asiyle bütün vücuda - bastırmadan -
sürmek fayda '"rir. Sulu sirke de fe
na değildi!'. Ko~onya suyunu bol bu
lur.sanız onu bütün vücuda .stirınek 
p('k iyi, henı de ~üzel kokulu. bir deva 
olur. 

Kaşınına vücudun yalnız bir yerinde 
olursa onu geçin,ıek daha güç olur. Bu
nunla beraber. biraz önce, banyo içjn 
yazdığım ilaçlarn pamuk batırarak ka
~ ınan yere sık ~, k sürmek, az çok fay
ôa verir .. Bu kadarla kaşınmak geç
mezse, cjlt n1iitt.•hassıs1 hekiın bulunan 
bir yere kadar ~idcrck, ka~ınınanın se
bebini te!5his Ye ona göre teda\.'İ cttir
ınek 1A.zımdır. 

Burada yazdıgın1 ~cylere koca kart 
ıl5C'ları diyeccğ:nizi ben ele biliyorum .. 
Fakat size burdda ilaç reçetesi yaza
ınam. Yazacak o!saın bile o rec;:eteleri 
yapacak eczacı bulaınazsınız .. 

BİR İHGİLİZ 
VÇAGI DÜŞTÜ 
Lalinea, 11 (A.A) - Cebelüttar.K.an 

Lizbona gitmekte olan üç motörlü bir 
İngiliz uçağı yolda dü~müştür. Kazanın 
sebebi bilinmediği gibi uçaktaki 5 yol
cudan da haber yoktur. 
Burdlll'da belediye 
Seçimi bitti •• 
Burdur, 11 (A.A) - Vilayet merke

zi ile mülhakatta belediye seçimi sona 
erınistir. 

= ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 il = 
E Arkadaşlarııruzın ve mü~terileri- ~ 1 nıizin bayramAc:nZiff~~·· [ 
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SALlHLl 

DEN: 
MAL MüDüRLüCüN-

i - Salihli kazası hududu dahilinde 
Marmara gölünde 7/11 942 tarihinden 
7 ı ll 943 tarihine kadar bir sene zarfın
da avlanacak balıkların avlama hakkı 
ile yüzde 12 saydiye resmi 5110 942 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmu~tw-. !hale 
20 10. 942 ta,ihine ınüsadi f Salı glinü 
saat 16 da mal müdürlüğünde mütı?sek. 
kil kornisyonda yapılacaktır. .. 

2 - Bu işin m;.ıhammen bedeli sabık 
bedel olan 19151 liradır. 

J - Muvakkat teminatı yüzde yedi 
buçuktan 1437 liradır . !halenin vukuun
da i~bu teminat y\izde 15 şe iblağ olu-
nur. 

4 _ Avlanarak balıkların sıkleti 
641.5 graından aşağı oln1ıyacaklır. 

5 - Şartnameler bu ilanın yapıldığı 
mal dairelerinde bedelsiz olarak görü
lür. 

6 - Dahn fazla malı'.ıınat almak iste
yenler Salihli ınal müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

10, 13, 15, 17 5852 (2668) 

lZMlR BELEDtYESINDEN: 
Kış mevsiminde halka tevzi olunmak 

iizC're belediye hava gazı idaresine iki 
yüz bin kilo odun kötnürü satın alın
n1ası, yazı işleri n1üdilrlüğündeki şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 21000 
lira muvakkat temınalı 1575 lira 
lira olup ihalesi 23. 10 942 Cuma günü 
şaat 16.30 ıladır. 2490 sayılı kanunun 
tarifa!ı dahilinde hazırlanmı~ teklif 
mektupları ihole günü azami saat 15.30 a 
kadar encün1en riyasetine verilir. 

9, 13, 17. 21 5876 (2663) 
Fevzi paşa bulvarında 368 nci adanın 

20,5 metre murabbaında 3, 4, 5 sayılı 
ur~alariyle 305 metre murabbaı yol fa7.
lası ki ceın'an 325,50 M. 2 yerin satısı. 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesl 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
ınu~tur. Muhammen bedeli 26040 lira, 
muvakkat teminatı 1953 liradır. !halesi 
19.110 / 942 Pazartesi günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihaJe 
günü az3.ıni saat 15,30 da encümen ri. 
yasetine verilir. 

4, 8, 12, 17 5799 (2622) 

* 1 - Karşıyaka Küçük Yamanlar ga-
zinosu yolunun geri kalan kısmının be· 
tonla esaslı tamiri, fon işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnan--ıesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2738 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 
205 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak ınakbuzlariyle 
16 •10/ 942 Cuma günü saat 16 da en
eli mene müracaatları. 

2 - ltfaiye müstahdemlerine elbise 
yaptırılmak üzere nümunesine göre 174 
metre 20 santim kumaş satın alınması 1 
yazı işleri n1üdürliiğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1104 lira 43 kuruş, 
muvakkat teminatı 82 lira 85 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
16/10/942 Cuma günü saat 16 da encü-
mene müracaatları. 

3 - Zabıta limir ve memurlarına el
bise yaptırılmak üzere nümunesi veç
hile 270 metre kumaş salın alınması, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 

• mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1922 lira 40 ku
ruş, muvakkat teminatı 144 lira 20 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 16/10/942 Cuma günü saat 16 da 
encümene nıüracaatları. 

GUZELLİK 
l\JeOıunıuuu değiştirmiştir!.. 

Tek bir hatun znrafeti çehrede 
kuvvetli bir cazibe yaratabilir. En 
sevimli çehrccle bile düzelerek bir 
hat bulunmaz mı? 
Büyük bir ri!kkat Ye ihtisasla ha
zırlanan GÖZEN Güzellik müs
tahzaratı güıdliğin yardımcısı ve 
cidden memnaniyetlc kullanılacak 
rn ü.stahzarattır. 
BAŞLICALARI : 

~ 4 - Zabıta amir ve memurlarına ku
~ maşı belediyeden verilmek şartiyle 90 

adet palto yaptırılması, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1620 lirz, muvakkat teminatı 121 
lira 50 kuruştur, Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 16/10/942 Cuma günü 
saat 16 d., encümene müracaatları. 

30, 4, 8, 14 5719 (2574) 

Bcq Mürebbiye 
Aranıyor ••• 
İzmir Alsancaktaki Sağır, Dilsiz ve 

körler müessesesinin 75 lira ücretli h~ 
mürebbiyeliği ~çıldır. Vazife geceli 
gündüzlüdür. Baş öğretmenlik, baş 
hemşirelik edenler tercih edilir. 

Ziraat bankası Kemal paşa Ajansına 
2<M6 liraya borçlu An,ıutludan lbrahinı 
oğlu Mehmet Fokaı·anın bu borcu için 
birinci derecC'dc ipotek göstcrnti!i oldu
gu 2/Temmuz '933 tarih ve 2 numaıc,'ı 
tapuya müstenit Armutlu köy içinde 
sağı sahibi mülk mağazası solu Meh
met Ali kızı hanesi arkası mukaddema 
Hatice elyevm Amucaki İbrahim han e>' 
önü dört oda bir koridor ve çatı harici 
mutbak ve bir odası c üç evlek geniş
liğinde bahçesi su tesisatı ve bahce 
içinde 8 kayası 2 nar ve bir firenk el-
ması 3 erik 2 seftali 1 elma a~acını ~a- GÖZEN GÜZELLİK SÜTÜ 
miJ l'vin ve 217 933 tarih Ye ·i numara- 1 

İsteklilerin 15/10/942 perşembe gü
nü müesseseye müracaatları. 

7 - 9 - 12 5820 (2644) 

lı tapuya miistenit bu evin ittisalinde GOZEN KREM 
sağı yol solu sahibi mlilk arkosı mukad- !•--------! 
dın.ıııa Hatice elyevm Amucaki İbrahim 

Yağlı 

Yağsız 

Acı badem 

;ı 11111\11 1111111' llt 11 1111111111111111111111111111111111111 ı.: 

~ Savın halkımıza ~ 
- = hana•i önii yol ile mahdut bit'a tas ve GOZEN PUDRA ı 4 boy 

kireç ile mamöl tahminen 90 metre 
0

mu- 12 renk 
.. : Gözen Nam müstahzarat ile gerek§ 

Ş! maddi, gerekse manevi hi~ bir ili- § 
§; siğim olmadığını sayın halkımıza§ 
: bildiririm.. = 

rabbaı geni<li~inde 2000 lira kıymetli 
mag-aza ve 21 10 931 tarihli Armutlu- GÖZEN B · 1 4 f tı 

n;vantın c ns 1 nun Karakol caddesinde i5 numaralı · 
tapuya müstenit sağı 1brahiın solu ~a· 

hibi senedin iki dükk1\nı arkası Giritli GOZEN ALLIGI 1 7 renfı 
lbrahim usta önü yol ile mahdut 1500\ira 
kıymetli tahminrn elli metre murabb'1 GÖZEN LOSYONLARI 
genislii!indeki miifrez diikkan satıhnak GOZEN KOLONYASI ~ 
üzere müzayedeye çıkarılmıstır. GÖZEN ou.:aklan kalb<; Parfümü ~ 
3 11 942 Salı günii saat 11 - 12 de Ke- ITRİYAT depuları ve GOZEN ınü-
mal paşa icra da.ire.::·nde yapılacak bi-
rinci arttırnıac;ında tc-frik rdil~n bedel I ~~~s~s~c~se~s~i~:~B~ü~r~ü~k~p~o~s~t~an~e~c~a~d~. ~N~o~.~5~ 

;,ııııııııııı1111ı>11ıııııu11111111 1111111111111111111mııı!: 

§ iLAH :: 
~ Fenni gözliii<çülük kursundan me- ~ 
§ zun askerlikle ilişiğı olınıyan bir § 
= genç mcsul müdürlük aramakta-:; 
= d : = ır. = 
~ Öğleden sonra da çalışabilir. Taş- § 
;: raya da gider.. ;: 
:: NEDİM ULUÜN § 

:: Ayni Gözen ınukavva kutu fab-- :: 
g rikası Necatibey bulvarı 18 § 
:: 10 - 11 - 12 (2666) = 
: 111111111111 tll 111 111111 111 11111111tll111 il il 111 t I • 111 1 111 i': 

ı;;o-r.r.r./..r~.r.r.r..o"".r......-.r.r.r.r......-..r.r...-o('..o-.r.r......-..:~..r......-.r.r......-.--.r/..r..r..r.r.r..r..r..o-..r_,.,.~. 
~ T. C. MF. V. tinın ruhsatiycsini haiz S 

~ İZ ~İR MÜZiK ~- U\" ASI ~ ~ 1 ve 2 inci sınıflarında 1 inci Te~rinde derslere başlanacaktır. Her türlü 1 
S
s saz \'e Ses dersleri için talebe kaı~t \'C kabııJ oJ\lnur. 
!.' 1-7 (h.3) (2603) 3 UNCU Be~lcr (Samlı) so. 28 
~ c:: ocr..,,.JO""'~~==·=-=Q~~_,,.._,,..~==Gocı~~Q===o..:.. c::: : : =·· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 

Devlet Demır Y oJJarından ~ . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MIJDORLOCONDEN : 
Jdaremizde kurs ve staj görerek makinist ve baş makinist, teknik büro pcrso• 

neli ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu mezunu alı
nacaklar. Yap1lacak kabul imtihanında ~österecekleri muvaffakıyE-te göre sanat
kir unvanile ayda 1 00 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve müteakip 
kurslardaki muvaffakıyetlerine göre merkez, atelye ve depo teknik kadrosu da· 
hilinde terfi ederler. 

Aranılan ş,artlar şunlardır. 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliği yapmış bulunmak. 
3 - Ya~ı otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talipler bir dilekçe ile 15/ 10/ 942 tarihine kadar İstanbul <Haydarpa~ 

Sirkeci> lzmir, Balıkesir, Ankara Kayseri, Adana, Malatya, Eslci1ehir, Af,·on, 
Erzurumda işletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih adres yazılacak a,ağıdaki evrak iliştirilcccktir. 
1 - Mektep diploması 
2 - Doğruluk kağıdı 
3 - Askerlik durumunu bildiren ve&ika ve nüfus cüzdanı 
4 - Aşı kağıdı 
5 - Diğer bonservisleri 
Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiı: olanl•rın Ankara.ya 

kadar ~yahat1eri temin edilecek ve imtihan günü adreslerine hildiri]ecek.tir. 
3 4 6 8 10 12 S771 (2608) 

Doian Si~orta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ: İS r AN B U L 
İzmir ve havalisi umumi acentalığı 

H~Kİ EROL 
Buinci Kordon Jlio. 106 Telefon: 3520 

Hayat. Yangın· Halıllyat ·Kaza sigortaları 
R nızı en müsait °'artlarıa "e süratle yapar. 
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ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
Paçal Hammaliye ve nalılfye taahhüdü 

İzmir incir ve üzüm Tarım Satıı Koopepra· 
tifleri Birliğinden : _ . . . .. 

Birliğimizin a.,ağıdaki işleri hakkında bunları yapabılecek ehlıyetı haız mu4 

teahhit aranmaktadır. isteklilerin incir işletmemizden aJabiJecckler formül da
iresinde teklif mekıupları 17 / \ 0/942 cumartesi saat 12 ye kadar kabul edile
cektir . 

Mektuplarda bu işleri mümasil müeueselerde yaptıklarını gösteren vesikala-
rın bulunması lizımdır. 

Taahhüt edilecek işler: 
1 - lpcir paçal hammaliye ve nakliyesi 
2 - Alsancaktan birliğimize ait em tea nakliyesi 
3 - incir skeleton ve kutu çakma iti 
4 - Ozüm paçal, ha.mmaliye ve nakliyesi 
S - Basmahaneden birliğimize ait cmtea nakliyesi 
6 - Kutu çakma ve tellenmesi 
7 - Kutu markalanması 
8 - Muhtelif depolarımıza girecek emteal\ın gırış ve çıktş hammaliyesi ve 

depolar arasındaki nakliyeler. 8 12 S8S6 (26S 1) 

;,ıııı ı ı ı ı llllllllıl 11111111111111111111111111111111111111111!:: 

s SATILIK ~ 
~ Ziraat rnalıineıeri ~ 
S cHofer marka kırk beygirlik bu § 
S traktör faAJ ve iyi vaziyette ve bir :§: 
:Hofer Macar ınarka harman maki-: 
~nesi bir pulluk ve bir tohum maki- § 
~ nesi satılıktır. § 
:: Müracaat : Halimağa çarşısı 38/1 § 
O: TELEFON : 2909 :: 
:; 1 - 7 (2646) = 
• ı; 11111 111111111111111111111111ıııı11111 ııuıııım mı ıııı • , 

KAŞE.LERI 

DOKTOR 
SAMİ SALİH 

Yeni açtığı muayen~hanede sa
bahlan 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 y~ kadar her gün hastalannı 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so-
kağında fırına bitişik No. 11.. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cümhuriyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

§ Hatay cadd•si 343 üncü sokak § 

muhammen kıvmelin vüzde ,·ctmis be- ı. 
•İni bulduğu ı;kdirde ·ihale ~dilecektir. 
Nok ;>n bir bedel teklifi halinde arttırma 
on gün uzatılarak 13 11 942 Cuma günü 
aynı saatte yapılacak ikinci arttırmasın· 
da en cok ve en fazla verilecek bedel 
mukabilinde ihale olunacaktır. Alınak 
isteyenlerin nıuha1nmen kıymetine göre 
yüzde yedi buçuk dopo akçası veya 
milli ve muteber banka mektubu ile bir
likte ihale vakitlerinde hazır bulunma
ları ve fazla izahat isteyenlerin bugün
den itibaren açık bulunan şartnameyi 
göriip tetkik etmeleri ve bu mülkler 
üzerinde bir guna hak ve alacak iddia
sında bulunacak kimselerin 10 gün için
de vesilolariyle birlikte daireye müra
caatları aksi halde hakları tapu siciliyle 
sabit olmayanların paylaşmadan hariç 
kalacakları ve yalnız dellilliye resmi ile 
ihaleye müteallik pul masrafları müşte
riye ait bulunacağı il§n olunur. 

§ No. 24 § BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, RO,, ATIZMA 
§ EŞREFPAŞA § 
= 11 - 12 (2680) = 
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Ve bütün ağrıları derhal lıeser •• 
Sıhhiye Vekaletinin rnh<atını ~'1izdir .. İcalıınrla l(iinde :ı kase alınabilil ... 

ISTANBVL BELEDn'ESIHDEN : 
Tahmin bedeli Şartname be-
beher metre ilk deli ve 
murabbaı temi na saire 

5895 (2681) 
100,00 S 712.SO 4,46 Tak •İmde Cümhuriyet caddesinde e•ki mezarlık arsasından mülrez 2 panel No.ve 892,50 M. murabbaı sahalı ar ... 
100,00 5712.50 4.46 • • • > > > > 3 > > 892,50 > > > • 
100,00 5362,50 4, ıı > > > > > > > '4 > • 822,50 • • • • 
100,00 5362.SO 4, 11 > > > • > > • 5 • • 822,SO > • • > 
100,00 S362,50 4, 11 • • > • • • • 6 • • 822,SO • • • > 

LALE'de lBavrar __ ın TAN'da 
TEL 4248 

100.00 5362,SO 4, I 1 > > • • • • • 7 • > 822.SO > • • > 
100.00 4640,00 3, 39 > • • • • > • 8 • • 678,00 • • > • 
100,00 460S.OO 3.36 • • • • ,. • • 9 > • 671.00 • • • • 

• 

l En kuvvetli Sine-

1 
TEL 2753 

ma programı .. 
----------·~ ·=-·------
l·DEHİZLERASLAHI <tıkde!a) 

EROL FLYNN'in ;on ve eşsiz zaferi 
Mr. M O T O K AB V S İ Ç i H D E ctıkdefa) 

Esrar. •"e heyecan <aynağı müthiş filim 
3 - MW BALIKÇI Renkli ve ejlenceli Miki 

BAYRAMDA SEANSLAR (TAN) 

Deııızler : 111-t:ı 35-17.20-21 b DENİZLER: 12.10 - 15.55 - 19.40 
'10TO : 9. - 12 - lS.45 - 19.30}) TOTO : 10.30-14.lS-18.-21.45 

100,00 S2S7,50 4,00 • > > • • • > 10 • • 801,SC • • > > 
100,00 Sl!S0,00 4,00 > > > • • • > 11 > • 800,0C • > • > 
100,00 527S,OO 4,00 • > • • • • • 12 • > 805,00 • • • >. 
100,00 S275.00 4,00 > • • • > > > 13 > • 80S,00 • • • > 
100,00 5240,00 3,99 • > > • > > > 14 > > 798,00 > > > • 
100.00 S187.SO 3,94 > > • • • • > 15 • > 767,5 0 • • • • . 
100,00 52S7,SO 4.00 > • > • • > • 16 • • 601,SO • • > • 
100,00 52S7,SO 4,00 > > > • • • • 17 • • 801,50 > > • • 
100,00 3850,00 3,50 • • • • • • • 18 • • 700,00 • • • • 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve meoahai aathiyeleri yulı:aqpa yazılı Taksimdeki mezarlık arsasından müfru 2 ila 18 parıoel numualı on yedi 
parça arsa '°raiti veçbile binalar i nşa edilmek üzere kapah zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. ihaleleri 15 / I 0/ 942 perşembe günü saat 1 S de lstanbul 
Belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Bu arsalara ait şartname, proje ve sair evrak yukarıda )Uzalarında gösterilen bedeller üzerinden hesap işleri 
müdürlüğünden alınacaktır.Şeraiti öğ"renmek istiyen1er her gün belediye imar müdürlüğünden malumat alabilirler. Taliple1in ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan ve kanunen jbrazı lazım gelen diğer vesika1ariyle 2490 numaralı kanunun tarifatt Cjf!Vresindc- hazııbyacaklan teklif ~ktuplarını ihale günü !'Rat 14 

de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (189) 30 S 6 12 189 (2572) 



.-AHIFE 4 YENi A.llR 

iL ERi HAMLELERiMtZ 
- --*·-- -

Makine, elek-
trik, kiwya ••• ___ * __ _ 
İlıinci cihan harbinin 

dördüncü yılında IJüyülı 
sanayi mem elıetlerine 

85 T .. rlı genci yollı-;oruz 
-*-Maicin . elektrik. ki nya ... Bu sihirli 

kel'mele~ın h r biri gôztimüzun önünde 
par ak b r ·r ufuk açıyor! .. 

Yen·d n d memleketlere tahsile ·
d"'n taleb n'n adedini go:steren c85~ ra
k pro ramlı hır hamlenin ilk s.ı.vısı
dır En t, l'hsiz bir h sapla yüzde yim,;
sinden umduğumuz neticeyi elde C'demı:-_ 
di •imizi farzetsck bile gine yakın bir 
gelecekte, beş sene içinde, yüksek mii
hcndis kadromuz 300 - 400 genç unsur
la kuvvetlenmiş bulunacak.. Memleket 
içindeki si.c;temli ve azimli calısmaları
mızın vereceği hayırlı neticl.'ler ·hu he
ı::al,a katılmamıstır. 

Ml.'mlcket içindı:- VI.' dışındaki faaliye
timizle beş senede 500 yüksek mühen
dis yetiştirirsek ne mutlu bizlere!._ Bi
zim anlayış tarzımıza göre. yüksek mü
hendis <endüstri efi> demektir. Meslek 
hayatının sonuna kadar mesleğin ya
bancısı olan idarecılerin «fen miisaviri:ıı 
kalacak değildir. 

Yeti kin bir yiiksek mühendis teknik 
olrrunluğa eriştiği kadar; iktisadi, idari 
kemale de kavusmuş. sosyal ödevlerini 
kavramıs demektir. Söziin kısası, yi.ik
sek mühC'ndis, sanayi hayatında cbas-> 
tır, yapıcı, çare bulucu. çalışkan bir 
br.s!. Her şeyden önce kendi mesleki 
kudretine, bilgisine, meharetine, ameli 
kültiirüne, muhakeme kuvvetine, :,.ade 
güciine, zekasına güvenen, mevzuuna 
t.ım mamısiyle sahip bir bas! .. 

Daima müsbet ve faal kaldığı için pa
sıfli~e. tezada, irade kaçışlarına düş
nıeven bir baş! .. 

Basiretli, fakat aynı zamanda cüreUi 
mü bet bir baş! .. 

Olayların seline kendisini şuursuzca 
kaptırmıyan, aksine önceden olacağı se
zen ve ona göre tedbir alan bir baş!.. 
Bu kıraatta. bu şartları haiz «beş yüz 
yiiksek mühendis> milli varlığımız, milli 
servetimiz için kolay kolay paha biç.ile
mivı:-cek bir değerdir. 

lktisat ve maarif v<'kiılellerimizi aynı 
büyiik davanın tatbikçisi olarak el ele 
yüriir görmek, bizler için sonsuz bir c::e
vinç ve bahtiyarlık kaynağı oluyor .. 

* İkinci cihan harbinin dördüncü yılın-
da bi.iyük ve ileri sanayi memleketleri
ne c85> Türk genci yolluyoruz. Bunun 
iktisadi olduğu kadar bilhaMa siyasi bli
yiik bir manası vardır. Yeni Türkiyenin 
:ıı:.ihniveti, ülküsü, emelleri, milletler ara
sı miinasebetleri telakki tarzı hep bu 
medeni hareketin içindedir. Bu hareket 
cyurrlta sulh, dünyada sulh> sıarına bağ
lılı~ımızı gösterir .. 
İnsanca çalışmak. insanca yaşamak. 

durmadan ilerlemek istiyoruz. Bundan 
baı;ka, gizli - kapaklı hiç bir emelimiz 
yoktur. 

«85-. istidatlı Ti.irk gencini, kalbimizin 
biitün sevgisi ile, tıi:rurlarken kendile
rinden bir dilekte bulunacal1ız: 

Gene arkada larım, çalışkanlık, vazi
fe ve fedakarlık yarışını, her hangi bir 
.sebeple olursa olsun, yarıda bırakma
yın. Devlete tam faydalı olacağınız bir 
ca<tda işi komisyonculuğa, müteahhitliğe 
dökmeyin!.. Büyük inşa hareketimizin 
ulvi zevkini hiç bir maddi menfaatle de
ğişmeyin .. Yolunuz açık ve nurlu ol
sun! .. 

HOSEYJN Sami COŞAR 

JAPON DONANMASINA 
YENi DARBELER 

- *-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
clcniz kuvvetine hücum etmiş ve bunlar
dan birisini batırmış. diğerini de hasara 
uğratmıştır. 

SALOMON ADALARINDA 
7 / 8 ilk teşrin gecesi Japonlar Cuadel 

hnnlda hareket teşebbüslerine devam 
etmişlerdir. Deniz kuvvetleri ile avcılar 
dan mürekkep guvvetli bir birliğmiz di
ğer bir Jnpon deniz teşkiline hücum et
miş ve ağır çapta bombalar atmıstır. 
Dört Japon deniz uçağı düşürülmüştür. 
iki uçağımız kayıptır. 

9 ilk teşrinde kuvvetJerimiz Salama
oaya hücum etmiştir 

DiôFR HAVA HOCUMLARI 
Salomon adaları dolaylarındaki di

fl'r h r<'kctler de şunlardır: 
1 - 5 ilk tesrinde- Pasifıkt<'ki deniz 

uçnklarım•z dü man gemilerine hücum 
Nmi ve civard ki bir Japon hava üssü
nü bomb l mı,tır. 

2 - C' enup Pnsifıkte n ~ır bomi:)a uç.ık 
1 nmız J pon üsleril)e bombalar atmış-

Y UGUSL AV YADA HARP 
---*·---

Rusları bir görüş 
---*·---

Sıplar bo- Komünist 
yuna dövü .. partisi kork 
şiiyorlar muş imiş . 

-*-
Londra. 11 (A.A) - Mosko\•a radyo

sunun verdigi habere göre Yugoslav 
ceteleri Zağrt>bin 30 kilometre yakının
da bir yere hücum etmişler. buradakı 
.i\'lıhver garnızonunu ınah\ ederek tecrit 
edilen 900 Sırp çocuğunu kurtarmış
tır. 

Çeteler Sırbistanda Lubilyana ile 
Zağrep arasında Kostantaca köyünü 
zaptl.'tmi lerdir. ----·----UZAK DOCU HARPLERl 

-*
Mağlubiyetin nıesuliye-
tini Kızı!ordu;va ~ülıle· 

melı istiyormuş •• 
Berlın, 11 (A.A) - Kızılordudaki 

siyasi koıniserlıklerin lfığvı hadbesi 
Berlinde dikkntı çekmektedir. Alakalı 
nıahfıllcr mufa,,sal mnli'ımat alınıncaya 
kadar ihtiyatlı narckcıti tercih ediyor
kr. 

Bazı mahfıller bunu komünist parti
sini Kızılordunun ıııağllıbiyetlcri mesu----* liyetinden kurtnrınak için alınmış bir 

eı ... Ginede tedbir telfikki ~--~---
..., h k A AMERiKA VE RUSYA yaj!"mur are ac:ı *·--

tı !!"üçleştirdi AmerikaseG 
oven sıanı:y~eJapon firİ dönüyor 

lıuvı.,etlerıyle 

temas yolı.. - *-
Melburn, ıı (A.A) - Yeni Ginede Bunun, yapılan yardımı 

devamı~ yağmurlar harektıtı .. güçleştir- B. Stalinin a z ""Örm ·ıe 
mekledır. General Mak Artur Avust- ~ esi 
ralya kuvvetleri baş kumandanı Gene- alôlı~SI yoJı •• 
ral Blanney ile birlikte Yeni Gine harp Kuibişef. 1 1 (AA) - Amerikanın 
bölgesini gezmiştir. Sovyet Rusya nczdindeki büyük elçisi 

.Melburn, 11 (A.A) - Müttefik kıta- amiral Stanley Vaşingtona gitmek üzere 
lar Ovcn Stanley dağında esas geçidin bugün uçakla Kuibişeften ayrılmıştır. 
oldukça içerilerine sokulmuşlardır. AMiRAL ST ANLEYIN BEYANATI 

MüTTEFtKLERtN TEBLtôt Tahran, 11 (AA) - Amerikanın 
Melburn, 11 (A.A) - Cenup Pasifik 

müttefik karargahının tebliği: 
Oven Stanley düşmanla yeni bir te

mas olmamıştır. Bu bölgede hava yağ
murludur. 

HAVA HÜCUMLARI 

Moskova büyük elçisi amiral Stanley 
yanında kara ve deniz ataşeleri de oldu
ğu halde buraya gelmiştir. 

Amiral Stnnley bir demecinde bu se
yahatin doğrudan doğruya B. Stalinin 
müttefiklerce yapılan yardımı az bulan 
son demeciyle ilgili olmadığını bildir-

Rabaolda düşman liman ve gemileri- miştir. 
ne hücum edılmiştir. Bir gemi alevler ----------·-----. 
içinde bırakılmıştır. 

Müttefik hava kuvvetleri Kokoda yo
lunu bombal&ımışlarclır. 

Mal Om oldu v u iizcre japonlarm .son 
hareketi buradan yapılmıştır. 

ÇIN _ JAPO~ BOCUŞMASI 
Çungking, 11 (A.A) - Çin tebliğine 

göre Hopelde yeni carpışmalar olmuş
tur. 
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; B inlerce Amerilıan § 
_ aslıeri daha 

i ngiltereye geldi = 
:: Londra, 11 (A.A) - Binlerce ::: 
§Amerikan askeri İngiltereye gel- § 
~m~~ E 
:ıııı ı 1111111umu111111111111 ıı ı ıııımu111111111uumr: 

Pindi~:;da hi- RUSLARA GÖRE CEPHELER· 
Ji DE VAZIYET 

diseler ve 
is ifalar 
-*-

H int başvelıilinden son· 
ra ü~ nazır da 

istifa etti •• 
Amsterdam, 1 (AA) - Brıtanya 

haberler bürosuna göre Hindistanda baş 
vekilin istifasından sonra maarif, ziraat 
ve maliye nazırları da i tifa etmişlerdir. 

Londra, 11 (A.A) - Yeni Delhi
den gelen haberlere göre Pesavcrede 
karışıklık olmuştur. Adliye binasına hü
cum edilmiştir. Polisler taşlanmıştır. 
Halktan 3 kisi ölmüs, 12 polis yaralan-
mıştır. 

~~~--it...,._~~~ 

LAOOGA GOLÜ HARPLERiNi 
Kl~1 KAZANDI 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

RUS KAYIPLARI 
Bizim kayıplanmız ise ölü, yaralı ve 

kayıp olarak 21,000 kişi, 58 tank, 93 top, 
113 havan topu, 77 ağır ve 214 hafü 
mitralyözdür. 

ALMAN MÜDAFAASI 
YARILDI 
Sinyaminoda bu savaşlar bölgesinde 

Alman müdafac sistemi yarılmış ve al
dığımız mevzıler elimizde kalmıştır. 

Hitlercilerin yalanları karşısında ha
kiki olaylar işte bunlardan ibarettir.> 

tır. 

3 - Ordu ve donanmaya mensup 
bomba teşkillerimiz Buka, Bekataya 
hücum etmiıı ve Bukada meydnnlaTda 
bir çok düşman uçakları tahrip edilmiş, 
Bekanadn ıki deniz tayyaresi düşürül
müş, bir deniz taşını ile küçük motör 
botlar tahrp olunmuştur. 

---*·---
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bölüğünü de dağıtmıştır. 
Diğer kesimlerde hiç bir değişiklik 

yoktur. 
Moskova, 11 (A.A) - Sovy~ tebli

ğine ektir: 
Stalingradda bir Alman birliği, bir 

Rus mevziine girmeğe teşebbüs ebniş
tir. Bu birlik önüne bir çok Rus kadın 
ve çocuğunu katmış ve bu sayede iler
lemek istemiştir. Rus kuvvetleri bu 
birliği yanlarından vurmak ~retiyle 
kadın ve çocukları kurtarmıştır. 

DON NEHRİ KIYISINDA 
Bir kesimde Don nehrine varan bir 

diişman böliiğü tamamiyle mahvedil
miştir. 

NOVOROSİSKTE 
Novorosiskin doğu cenubunda bahriye 
silahendazlarımız. iiç gün içinde 1500 
Alman yok etmiş ve beş top He diğer 
birçok sil!'ıh \'C malzemeyi elde etmiş
tir. 
Doğu cephesinin merkez kısmında 

şiddetli to~u diiellosu olmuştur. 
ŞEHİR IÇİNDE YERLEŞME 
Moskova, 11 (A.A) - Oğle tebliği

ne ek : Stalingranın şimal batısında bir 
teşkilimiz bir mikdar ilerlemiş, Stalin
grad şehrinde ele geçirilen mevzilere 
iyice yerleşmiştir. 

Altı dü man bataryası susturulmuş
tur. 

Stalingradın cenup doğusunda iki 
gün süren savaşlarda bir Rus birliği 12 
havan topu ve iki tank savar tahrip et
miştir. 

.Mozdokta bir gece baskınında kıta
lanmız 127 Alman öldürmüş, iki tank 
ve iki top tahrip etmiştir. 
NOVOROSİSKTE 
Moskova, 11 (A.A) - Moskova rad

yosunun bildird;ğine göre Rus bomba 
teşkilleri ve topçusu Novorosiskin ce
nup doğusunda düşmana karşı şiddetli 
karşı hücumlar yapmaktadır. 

HElt BAYRAMDA OLDUGU GİBİ, YİNE BU ŞEKER BAYRA· 

UNDA DA MUAZZAM BİR ALAKA TEMİN EDECEK OLAN 

MUHTEŞEM BİR Fifjl\I GÖRECEKSİ"ŞİZ ... 

BUGÜN MATİNELER DEN İTİBARE~ ŞEREFLE TAKDİM EDECE(iİMİZ HARİKA ..• 
Cih:ım Cehenneme cevircn bu büvük harbin ilk kanlı' teznhiirleri .. İğrenç bir hırs ... 'fiksindirici bir ayrılık 
J,nfasızlığı yfüünden ·memleketi kÜkiinden yıkan, birbirini boğazlıyan ana, baha ve kr.rdcşler.... İbrctJc gö

ri.i lccek bir yasadığımız. devir saOıası ... 

1 AL KAZAR MU HASAR Si 
t 

TÜ R KÇE S ÖZL Ü 
SEANS L AR : Ha)Tamda her gün : 11.15 - 1.15 - 3.15 - 5.15 - 1.15 "e 9.15 te ... 
D t K K A T : Her gün ilk sea uslarda bütün mevki biletleri tenzilatlıdır ... 

ALMANYA • DANiMARKA 
---*·---

Alman ku-
Stalingradda Alınan baskısı hafifledi 

nıandanı .-----
azlolun~uş Ikı taraf ta takvi .. 

-*-
Stokholru, 11 (A.A) - Danimarka 

ıle Almanya arPsında gerginlik hfilfı 
devam ediyor. Almanlar henüz Dani
marka hiikümet:nin muhtırasına cevap 
vermemiştir. Bu muhtıra, i~gal ordusu 
kumandanı general Kongerin bir nü
mayişten sonra iki Danimarkalıyı idam 
etmesi clolayısiylc verilmiştir. Bu ge
neral azledilmiştir. 

~--~·-.w-~~ 
MISIR VE AKDENlZDE 

---*---
B• •flÇ) " ın~azı · ye ye-
niden 15 ton 
bomba atıldı 

-*-
Mihvere cephane götü· 

ren b i r t ren tahr ip 
o lundu •• 

Kahire, 11 (AA) - Tebliğ: Ameri
kan ağır bombardıman tayyareleri Bin
gazi doklarına hücum etmişlerdir. 15 
ton bomba atılmıştır. Bir gemiye isabet 
kaydedilmiştir. Bir çok infilaklar ve 
yangınlar çıkmışhr. 1ki Alman avcısı 
düşürülmüştür. Amerikan uçakları sa
limen dönmiişlerdir. 

Elalemeyne mühimmat taşıyan bir tre
ne taarruz edilmiş, 20 vagondan ibaret 
olan tren yoldan çıkarı.larak tahrip edil
miştir. 

Fuka mıntakasında Mihverin tayyare 
meydanlarına hiicum edilmiştir. 

Malta üzerinde iki uçak düşürülmüş
tür. 

Bütün bu harekattan üç müttefik tay
yaresi geri dönmemiştir. 

Kara harekatında dikkate değer bir 
şey olmamıştır. Muharebe bölgesinde 
hava faaliyeti artmıştır. 

Roma, 11 (AA) - Tebliğ: Mısırda 
Elalemeynde topçu faaliyeti olmuş, ha
va muharebelerinde Almanlar 3, İtal
yanlar da 3 düşman uçağı düşürmüş
tür. 

Bomba uçaklarJmız Maltayı bomba
larken Alman 'avcıları 2 İngiliz uçağı 
d'" UrmÜ§tür. 

-~~~ .. oıww-~~ 

Yeni bir izah: 
Alnıanya neden 

harbediyor? 
- *-Hem maddi, hem mane· 

v i varlığını lıurtar
maıı için! 

Naymar, 11 (A.A) - Almanya pro
paganda nazırı Cöbels radyoda demit
tir ki= 

« - Almanya yalnız maddi varlığı 
için değil, ayni zamanda manevi varlığı
nı da kurtarmak için harp ediyor. Dü§
manlarımız pek ala bilirlerld daima ye
nilenen kuvvetlerimiz bu mücadeleyi 
başaracak nıavkidedir.> 

---~·-ı----
INGILIZLERE GORE RUSYA 

HARPLERi 
- *-(Baş1arafı 1 inci Sahifede) 

mamışlardır. 
VOLGA NEHR1NDE 
Volga nehrinde nakliyat topçu ateşine 

maruzdur? Fakat çeşitli nakil vasıta
ları nehir üzerinde adeti\ mekik doku
makta ve nakliyatı vapmağa devam et-
mektedirler. • 

KAFKASYADA 
Grozni petrol mıntakası henüz Alman 

tehdidine maruz değildir. 
Novorosisktc Almanlar ilerlemek için 

büyük gayretler sarfetmekte ve Kerç 
yarım adasından miitemadiyen takviye 
almaktadırlar. 

PAHALIYA MAL 
OLAN HARPLER 
Sinyamino -ve Stalingrad muharebele

ri Almanlara çok pahalıya mal olmuş
tur. 

--~~11~1-~~ 

IST.Fl HABE~I Y LA MiS 
Santiyago, 11 (A.A) - Hariciye nazı

n Mister Barras Jarpa istifa ettiği hak
kında çıkarılan şayiayı kat'i surette ya
lanlamıştır. 

ye.ler alıyor 
Leningradda, Vollıhofta yeni bir muharebe b«q· 
ladı. Alm anlar lıışın g~• «t.~!ğini söyleyip duruyor 

Londra, 11 (A.A) - R<>ytere goı·~ 
Stalingrad üzerinde Alman baskısı ha
fiflemiştir. Şehrin şimal batı varoşların
da Almanlar 55 tankla bir taarruz hare
.keti yapmı~larsa da hiç bir terakki kay
detınemisler ve 18 tank kaybetmi~ler
dir. 

Moskovada neşredilen ek tebliğe gö
re Ruslar Stalingradda mevzilerini IW!ğ
lamlaştırmışlardır. 

Fakat Stalingrad cephesindeki bu nis
bi sükunetin muvakkat olması muhte
meldir. Zira her iki taraf takviye al
maktadır. 

MOZDOKTA 
Mozdok bölgesinde Sovyetler meV7.i-

lerini inatla müdafaa ediyorlar. 
RUS TEBL1ôt VE 
STALtNGRAD 
Londra, 11 (A.A) - Sovyet tebliği 

ilk defa olarak Stalingrad bölgesinde 
harpten bahsetmiyor. Mozdok bölge
sinde çarpışmalar olduğunu, cephenin 
diğer kesimlerinde değişiklik olmadığı
nı bildiriyor. 

* ALMANLAR HAZIRLANIYOR 
Londra radyosundan: Almanlar Sta

lingradda yeni hücumlara hazırlanmak 
için yardımcı kuvvetler alıyorlar. Donu 

ALMANLARA GORE 
-~-~*·~---

( Başt ara fı 1 ınci Sahifede) 

len Ru:. grubu boş yere çıkış teşebbüs
lerinde bulunmuşsa da daha dar çen
ber içine alınmıştır. 

Bu grubun yok edilıne:;i yakındır. 
Terek üzerindeki ~iddetli karşı hü

cumlar püskürtülmüştür. Geceleyin 
Grozni şehı·ine kuvvetli hava teşkilleri 
tarafından yapılan devamlı ve toplu 
hücumlar ciddi hasarlara ve büyük 
yangıtı lara sebebiyet vermiştir. 
STALİNGRADDA 

S tallnKradda muharebeler devam edi
yor. Hücuma hazırlanan Rus birlikleri 
topçumuzun tesirli ateşiyle yok edil
miştir. Şehrin ~malinde Rusların şa
şırtma hücumlar; akamete uğratılmış
tır. 

DON CEPHESİNDE 
Don cephesinde mahalli bir hareket 

esnasında birçok Rus mevzileri tahrip 
ediJmiş, esirler ~mmış ve silahlar ele 
geçirilmiştir. 

KARŞILIKLI UÇAK KAYIPLARI 
29 eylülden 9 ilkteşrine kadar cere

yan eden hava muharebelerinde 356 
Rus tayyaresi tahrip edilmiştir. Bun
lardan başka 66 uçak karşı koyma top
iarı, 19 uçak ta ordu teşkilleri tarafın
dan düşürülmüş ve 18 uçak yerde tah
rip edilmiştir. Bu suretle Rusların bu 
müddet içindekı kayıbı 459 tayyareyi 
bulmuştur. Ayni müddet zarfında do
ğu cephesinde 36 Alman uçağı kaybe
dilmiştir. 

VORONEJ HARPLERİNDE 
Voronej köprü başında Mekelmburg 

piyade alayının ikinci taburu müdafaa 
savaslarında bilhassa temayüz etmi~iir. 

* Bedin, 11 (A.A) - Kafkasyanın do-
ğusunda 8 ilkteşrinde kıtalarımız Elbu
ruz dağlarının bazı mühim yerlerini so-
ğuğuna ve şiddetli kara rağmen elde 
etmiştir. 

Başkumandanlığın verdiği habeı-lere 
göre Tuhapseyc ilerliyen Alman ve 
Rumen kuvvetleri bazı miihiın geçitle
ri ele geçinniştir. 

Burada elde edilen geçitler ehem
miyetli vadilere hakimdir. Düşman ba
raj ateşi mevzileri hücumla zaptedil
miştir. 

Burada arazi düşmana inatçı bir mu
kavemet imkanını vermektedir. Alman 
dağ avcıları gün geçtikçe muharebele
re daha iyi alışıyorlar. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 11 (A.A) - Macar teb

liği : 
Doğu cephesinde kıtalarımızın bu

lunduğu kesimde geçen hafta bir çok 
hareketler olmuştur. Her iki taraf ta 
mevzilerini karşılıklı tahkim ediyorlar. 

Bir ~askında elimize bir mikdar si
lfih geçmiştir. Bır Macar birliği mühim 
bir demiryolunu tahripten sonra tek
rar mevzilerine dönmüştür. 

YENi'de 

geçıııeğe muvaffak olan bir Alman ta
buru nehrin öteki tarafına atılmıştır. 

NOVOROS1SKTE 
Novorosiskin doğu cenubunda Tuap

senin şimal doğusunda kanlı muharebe
ler olmuştur. Burada 12 Alman hi.icumu 
püskürtülmüştür. 

LENtNGRADDA 
Leningrad cephesinde Volkofta yeni 

bir muharebe başlamıştır. Almanlar 
kaybettikleri mevzileri geriye almak için 
arka arkaya bir çok karşı hücumlar 
yapmışlarsa da muvaffak olamamıslar-
d~ • 

ALMAN KAYIPLARI 
Kudüs radyosuna göre son 10 giinde 

batı Kafkasyada Almanlar on bin 7.ayi
at vermişlerdir. Kafkas bölgesinde Al
manlar büyük piyade kuvvetleriyle ta
arruzlar yapmışlarsa oln hiç bir netice 
alamamışlardır. 

AL.1\ITANLAR V.1<; KJŞ 
Alman kaynııklan Rusyada kı~ın yak

laştığını sık sık bildirmektedir. D. N. B. 
Kafkasyada kar yağdığını, bazı yerlerde 
karın kalınlığı 3 kademeye vardığını, 
cephenin şimal ve merkez kesimlerinde 
şiddetli yağmurların h:ırekata engel teş
kil ettiğini bildirmiştir. 

Makineve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

YENi ZELANDA BAŞVEKİL iNİN 
BiR TOPLANTIDA SÖZLERi 
Wellington, 11 (A.A) - Başvekil Mis_ 

ter Fraser Çinlilerin bulunduğu bir top
lantıda söz alarak Yeni Zelandanın Çin-
de elde etmiş olduğu ve Çinde hüküm
ranlık haklarına uygun bulunmayan 
bütün haklardan vaz geçtiğini bildirmiş 
v e şunu ilAvc ctıni t ir: H iç bir kimse 

Çine olan borcumuzu inkar edemez fa
kat biz Yeni Zelandalılar bu borcumuzu 
ödemek için elimizden geleni yapmağa 
azmetmiş bulunuyoruz. 

--- o---
ROYTEREIN MUBIRINE GORE 

LENINGR~noa YAZIYET 
Moskova, 11 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: Dün uçakların 
kuvvetli bir himayesi altında hareket 
eden dört Alınan piyade ve tank tüme
ni Stalingradın şimal batı.sındaki endüst-
riri mahallelerine hücum etmişlerdir. 50 
tanktan mürekkep bir teşkil dar bir ke
simde bütün gün hiicumlara devam et-
miş ve fakat pek az bir ilerleme kayde
debümiştir. 18 tank muharebe dışı edil
miş, büyük ölçüde topçu döelloları ol
muştur. Dörtte üçü harabe haline gelen 
Stalingrad üzerinde bir çok hava mu
harebeleri de olmuştur. Almanlar şimal 
batı kısmı hariç olmak üzere şehrin di
ğer kısımlarına karşı piyade hücumla
rını muvakkaten hafifletmişlerdiı-. Bu
nun sebebi uğradıkları ağır kayıplardır. 
Diişınan gerilerinden ve çok uzaklardan 
ihtiyat kuvvetler getirilmiştir. Dün No
vorosisk cephesinde 12 Alman hücumu 
püskiirtiilmüştlir. Burada Almanlar 
tlkteşrinin ba~ınclan beri yaptıkları ta
arruza devam ediyorlar. Karşı hücum-
da bulunan Sovyet kıtaları bir köyiin 
yakınlarına kadar girmişlerdir. 

--- o- --
BERLINE GÖRE RUSY ~ H RBI 

Berlin,11 (A.A) _ Doğu cephesinin 
merkez ve şimal kesimlerinde faaliyet 
hücum kıtalarJnm mevzi' hareketlerine 
inhisar etmiştir. Bu hareketler son gün
lerde elde erlilen muvaffakıyetleri kuv
vetlendirmek ınaksadiyle yapılmaktadır. 
Alman başkumandanlığı tarafından tas
rih edildiğine göre Rijev köprübaşı şid
detli bir muharebe faaliyetine snhne ol
muştur. Burada ki tarafın hatları EylUl 
nihayetinden beri bir insan sesinin ula
şabileceği kadar biribirlerine yakın bu
lunmakta idi. Alman hücum kıtalar 

Sovyetlerin bir yarma teşebbüslerin 
püskürttükten sonra şafak vakti bir top
çu hazırlığından sonrn taarruza geçmi -
ler ve düşman hatlarına derinliğine ni.:
fuz etmeğl." muvaffak olmuşlardır. 

2 TÜRKÇE 
iLK DEFA 

CEZANI 
ÇEKECEKSiN 

ŞAHESER 

LOREL ı-:ARDİ 
MEKTEPTE 

SEANSLAR ; BAYRAMDA : 9 - 11.30 ...;_ 2.30 - 5.:m - 8.:-to DA ... 


