
Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet eserlerinin bekçim sabahlan çıkar siyasi (lllZetedir. YENt ASIR Matbaasında basılmıştır-

''lzmir,, in ekmek ihtiyacı Stalingrad harbi 

Karada Rusların, havada Ser 

lngiiiziere •• gore 

asadan buğday e 
ek müşkül, hatta 'mk 

a 

Almanların baskısı arttı 
___ * __ _ 

Ruslar Stalingradtfa 
bir kaç yer aldılar 

-*
So11yetler Voronejde 
ilerlediler!<, Mozdolı 11e 
No11orosislıte lıarşı 
~··iıcumJar yap~dar •• 

Moskova, 14 (A.A) - Royterin hu-
susi muhabiri bildiriyor : 

Stalingradın ~inıal batısından gelen 
imdat kuvvetleri He Alman cephesinin 
batı ucu gerisinde Sovyet baskısı art
mıştır. 

Alman ıuıkerleri Soııyetlerin m ukavem.etini kırmağa çalışırlarken 

Almanların Stalingrad şehrine karsı 
yaptıkları hava ve tedhiş akınları şid
detlenmiştir. Almanlar şehre delinmis 
raylar almaktadırlar. Bu suretle 2500 
metre yüksekten düşen bu delik rayla
rın çıkardıkları gürültü kulak sağır 
edecek kadar kuvvetlidir. 

FABR!KALAR ÇALIŞIYOR 
Stalingraddaki traktör fabrikaları 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) SovvPtlPre ~Örf" cephelerdf" durnn1 

Kafkasta ıney· AMERIKAN*K~YıPLARı 

dan harbi oluyor ''16!' bine 
H t M ........ ,. t,..A, _ 0 .... yaklaşıyor 

ar n en llği : Cephelerde hiç bir değişiklik ol- --*-.-
f""." maıruştır. Bunlal'ın ban lıa arı 

S B
e STALİNGRADDA •• ,Ü J Jı Jı 

Moskova, 14 (A.A) - Öğle tebliğine 0 ' apon UÇa ayıp• onra JZ ek: Dün Stalingradm bir kesiminde farı beş mbli fazla.. 
kaybedilmiş bazı mevkileri geriye al
dık. Stalingradın şimal batısında kuv

____ * ___ _ 
l'üPJdye flel' ıeyden ev
vel geleceJı sulhu bil' 

mötareJıe devresi 
sayacalıtıP •• 

Harp ne şekilde biterse bitsin, Tür
lı.iyenin önünde açılan ufukta büyük 
manzara farkı olmıyacaktır. Önümüz
de açılacak ufuk büyük bir bupten çık
mış devletlerin yeni bir harbe hazırlan 
'!laları ile ilk tabii şeklini alacaktır. 
Harp sonrasının diplomasi miinasebet
leri yine müvazene esasına dayanacak, 
belki ilk bakışta halledilmiş gibi görü
len tezatlar yine olanca kudreti ile de
vam edecek, teknik. ilim, 2eka yeni bir 
llarp için, bu harbin adı ve gayesi ne 
olursa olsun seferber olacaktır. l'lfüva· 
aene politilmsı yine ittifaklar sistemini 
doğuracak, silalı.lar tahdit te edilse yi· 
ne beşeri mücadele dunnıyacalıtır. 
Beşer tarihinde her sulh az istisna· 

tarla bir beyaz harp olmuştur. l'ltillet
fer arası kavgalar sulh maskesi altında 
devam etmiştir. Bizim, sulh kelimesini 
mütareke diye onlamamız JQgat mana
&iyle yanlış olsa da be~eı·i oluş ve mü· 
nasebetler bakımından doğrudur. 

Biz, her şeyden evvel gelecek sulhu 
bir mütareke sayacağız. Bu uyanıklığı 
hem memleketimiz hesabına, hem de 
dünya milletleri arasındaki tezatlann 
vücuda getireceği sar!ıomhlar nnmına 
ıösternıeğe mecburuz. Daha şimdiden 
yarını emin bir surette kavramağa ha
!Dl'lanacağız .. Bu hazırlıklarla sulh için
deki beşeri mücadeleyi kazarunağa ça
hşacağız. Bir harp ihtimali önünde onu 
zaferle bitirm<"frt> c:1,•ac;;a .. a;ı-t:1. 

lla~-ahn mes .... lcler •ok defa ~·cknc· 
sak bir manzara arzeder. Her zaman 
onun orijinal tarahnı görmek mümkün 
değildir. Fakat o orijinal olmıyan ta
ranor da o kadar canlıdır; o kadar ta
zeliğini muhafaza eder ki onu ihtirasla, 
büyük bir ~evkle ann1amnk miimkün 
değildir. Harp ve sulhun idaresi böyle
<e b~~eri yekne,aklık içinde bir büyük 
mesele halini alır. 

Biz biiyiik me~elcleri hal için ne ya
paca;ız.? 

Bu sual her devirde. her millet için 
mukadderdir, F3kat bunun ce\'abı her 
zanı:ın de,·rin ~artlnnna göre ba~kadır. 

Bizim icin ~:.ııtlacak iş ilk önce, için
de bulunduğumu• medeniyet dünyası
mn fikir Yl'" t~knik ~c,·iycsine 11'.\·makhr. 

* Bu harhin 'onunda harp tecrübele-
rinden ('.'ıkan kc~ir1er. icatlar, yeni si
lahlar. yeni teknik ,-asıtalar seri seri 
ortaya cıkacak!ır. Bu teknik ve silah 
icatları öniindr teredıliil etmeden yapı· 
lacak hareketler ''ardırc 

vetlerimiz mevzılerini muhafaza etmiş-
lerdir. 

KAFKASTA 
Mozdok bölge•inde iki Alman tabu

ru hücuma yeltenmişse de birliklerimiz 
tarafından geriye çekilmeğe mecbur 
edilmiştir. Novorosiskin cenup doğu
sunda Rus deniz silahendazları bir hü
cumu püskürtülmüş ve mevzilerini is
lah etmişlerdir. 

Şimal batı kesiminde bir Alman hü
cumu püskürtülmüştür. 
BİR TREN YOLDAN ÇIKARILDI 
Bir çete tarafından bir Alman treni 

yoldan çıkanlm~tır. 
MEVZiLER! KUVVETLENDiRME 
Moskova, 15 (AA) - Sovyet teb· 

llğine ektir: 
(Sonu Sahife 3, Siitun 2 de) 

Dünya bok& şampiyonu J oe Louis 
şimdi Amerikan ordusunda 

hizmet etmektedir 
(Yazısı Sahile 4, Sütun 4. te) 

Denizaltı harbi şiddetli 

••ı~3,, bin tonl_nk 
genıl batırılnıış 

---------
Alman tebliği 4 günde b u mu11aff alııyetin lıaza· 

nıldığını bildiriyor- • Şiliden Alman deniz 
altııarına yar dım edilmelıte •• 

Berlin, 14 (A.A) - Alman husus! elan bu vapurlar 9 - 10 bin askeri si
tebliği : Denizaltılarumz yeniden kıta- lah ve teçhizatlariyle taşıyacak duru
lar nakleden düşman gemileri batır- ma sokulduktan sonra Mısır ve Orta 
mışlardır. Kapştat açıklarında 23.406 Şarka asker taşımakta idiler. 17.400 
tonluk İngiliz yolcu gemisi Orkey ile tonluk iki düşman vapuru daha batı-
20119 tonluk Düşes Aton Kanada va- rılmıştır. Böylece cenup Afrika kıyı-
puru batırılmıştır. Süratleri fazla (Sonu Sahile 3, Sütun 2 de) 

etme 
---*·---

Ticaret .vekaletinin 
kararı bekleniyor 

-*
icabında elımeldere 

patates unu 
lıarıştırıJacalı 

Th.:aret veki.letinden gelen emir üze
rine viliyet makamı belediye ile iş bir
liği yaparak serbest piyasadan Jzmir 
merkezi ihtiyacı :için buğday tedarikine 
teş"bbü:t etmiştir. Yapılan hesaplara gö
re İzmir l}Chrinin senelik buğday ihtiyacı 
pek büyük bir rakama baliğ olmakta
dır. Bu buğdayı temin etmek için yapı
lan teşebbüsler iyi netice vermemiş, Jz. 
mir merkezinin ekmek ihtiyacını serbest 
piyasadan tedarik edilecek buğdayla te
min e-tmek pek müşkül ve hatti imkan
sız olduğu neticesine vanlmıştır. 

Bu 1\ususta ticaret vekaletinin veTece
ği nihai karara intizar edilmdc.tedir. 

Bilhassa Konya ıfuntakasından buğ
dey satın almak üzere tzmire bağlı ka

(Sonıı Sahife 2, Sütun 3 te) 

AKOEN:Z VE MISIRDA 

sız/ 

Bir ,arpışmadıın sonra denize dökü Zenler kurtanlmalarını bekliyorlar 

''T b* k Bir deniz harbi daha oldu o ru ,, '1-r-

bombalandı Japonlar b~ytla 
-*Ameriltan uçan lıaleleri 

k ,y p ve ·dıle~ 
şimali Afrilıada hücum

lara başladılal' .. 
Kahire, 14 (AA) - Afrikadaki 

Amerikan kuvvetlerine mensup uçan 
kaleler salı gecesi Tobruktaki gemilere 
hücum etmiştir. Orta büyüklükte bir 
gemiye tam isabet kaydedilmiştir. Di
ğer bir takım bombalar da gemiler 
arasında patlamıştır. 

~'2,, Kruvazör ve "4,, mubripleri battı 

Londra. l 4 (Radyo l 9,45) - Va
şingtondan en son gelen bir habere gö
re Amerikan denizaltıları Pasifikte bir 
ağır Japon kruvazörünü batırmı~ır. 

JAPON ÇIKARMALARI 
V8'ington. 14 A.A) Resmen 

bildirildiğine göre oon haftalarda Ja· 
ponlar Guadel kanal adaaındaki aııker
lerinin .ayısını k.ruvu.örlcr. torpito muh
ripleri ve küçük nakJ;ye gemileriyle 
yaphklan gece çıkarmalariyle takviyeye 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 
Uçak savarların şiddetli mukabelesi

ne maruz kalan uçan kalelerin hepsi 
de hedeflerine dönmüştür. Yugoslavya ve Yunanistanda mücadelf" 

Kahire, 14 (A.A) - Son haftaya ait 
Orta şark İngiliz tebliği : On yedi düş
man tayyaresi düşürülmüş, bir çokları 
hasara uğratı~tır. Bu suretle büyük 
mikyasta hava hücumları başlıyalı beri 
dilşürülen tayyarelerin mikdarı 58 zi 
bulmuştur. 

Sicilya adası üzerindeki faaliyette 
bir Spitfayer avcı tayyaresi bir Alman 
Heynkel uçağını düşürmüştür. 

Bir Alınan gene· 
ralı öldürtlldft 

Pazartesi günü müttefik bomba tay
yareleri Tobruk civarındaki sahillere 
hücum etmişlerdir. 

Yunan 11atanpeP11erleri nin Yugosıa11 genel'ali 
MifıaJl011iç ile irtibat 1ı urdulıları bildil'iliyol' 

Dün muharebe sahası üzerinde 3 düş
man uçağı düşürülmüştür. Müttefikle

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Cenevre 14 (A.A) - Borsen Zay
tung Alın.;, gazeteaiılln bildirdiğfoe gö
re bir zırtılı tümenin komutanı olan ge-

« YENi ASIR>> iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Don mevsimi gelince Al
man ordusunun yeni 

bir taarruzu n1uhte el ... 
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DOOU CEPHESİNDE : Doğu cephe

sinde hareket muharebeleri, şimdilik 
arıcalt §İmali Kafkasyada, o da bati bir 
surette olmaktadır. Bu sebeple, burası 
müstesna, diğer kesimlerde, haftalar
dan beri ehemmiyetli değişiklikler ol
mamıştır. 

Stalingrad, her sokağı, her mahallesi 
ve hemen her kargir ve kuvvetli evi 
iyice tahkim edilerek altlannda emni
yetli sığınaklar da olan, büyük bir is
tihkfun haline g~tirildiği çin, tamlıniyle 
zaptedilmesi tabiatiyle güç olmuş ve 
mihver kuvvetlerine fazlaca kan, emek 
ve zamana mal olmuştur. 

neral Ergi§ Mak cenup hah cephesinde 
ölmü,ıür. Ceneralin son günlerde Yu· 
goslavyada general Mihaloviç kıtalarile 
yapılan biT çarpışmada öldüğü san1h
yor. 

BiR TREN UÇURULUNCA. 
Londra, 14 (A.A) - Nevyork rad

yosunun bildirdiğine göre Vaşingtonda
ki Yugoslav büyük elçiliğine gelen ha
berlerde, biT Almen treninin çeteler ta
rafından tahribi üzerine Alınanların ce
nup Yugoslavya.da iki köyün erkekleri
ni kurşuna dizdikleri bildirilmektedir .• 
Kadın ve çocuklar toplama kamplarına 
gönderilmişlerdir. 

YUNANISTANDA 
Cenevreden bildirildiğine göre Yu

goslavyada olduğu gibi Yunanistanda 
da dağlılar mütevelliye karşı mücadele
da dağlılar müslevliye karşı mücadele

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) 

~H_DA.KJJCA ·-
• • • • • • • • • • • • 

Stalingraddaki eski 
Alman kumandanı 
te\'kif mi edilmiş? 

---*·---
Moskova, 14 (AA) - Tas ajansı ta

rafından verilen ve teyit edilmiyen bir 
habere göre Hitlerin karargahına da
vet edilmiş olan mareşııl Fon Bock: 
tevkif edilmiştir. 

RUSY ADA KIŞ BAŞLIYOR 
Moskova, 14 (A.A) - Stalingrad ve 

Leningrad kesimlerinde kışın başlan
gıcı olan sürekli ve şiddetli vailmurlar 

~ .. ~_,.._,_,JCll:j ~ Bu silalıl:ırı ı« teknik icatları ~ adır
ıanladan kullanmak. onları tan,ir et .. 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 
Gemi kayıplarım karşılamağa çalışan Amerikan deniz tezg8hlarında resimde 

görüldüğü. gi&i gece leyinde çat§almaktadır 

Stalingrad, Volgamn batı sahili h<>
yunca inşa edilmiş bir çok mahallele
rin biribirine yetişmesinden bAsıl olm11, 
eno:iz, fakat uzun ( 40 kilometre) bir 
şehirdir. Onun bu hali ve Volganın ba
tı sahillerinin yüksek almaşı müdafaa
sını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple 
Almanlar, birkaç hafta evvel, şehrin or-

(Sonu Sahife 2, Sühan ' te) 

devam ediyorlar. ~~!ii 
~.AY..CO"'J"~ 





ı.s lllttesrin Persembe 

GRAD HARBi 
(Baştarah l inci Sahifede) 

d ü manm şiddetli taarruzlarına ve bom
ba:ar1na rağmen çafısmağa dPvam edi-
yor. 

* Londra radyosundan : Son haberlere 
göre R us cephesinde hücumlar geçen 
haftakine nisbetle daha küçüktür. Bu
günkü Rıcs teblii(i c cephede değişiklik 
olir:amışt : r > kelımeleri l e başlamakta 
dır. 

Stalingradda R uslar mevzi! ·rini tah
kim etm~lc rdir. 

D ün gece Sovyet muhafızları ge~en 
pazarte.;! günü bir ışçi mahallesinde 
kaybett ;k;l'ri mcvzilerı nıukab il b ir dar .. 
be ile gcrıye alm1'1ardır. 
Şehrin d ,arısında Sovyc t tazyiki dc

v an1 e d iyor. R oj•ter aja"'l.Sına g(jrl'.! SoY
yetler şehrin şimalinde arızalı arazide 
bazı mevzilen geriye almışlaro:Lr. S ta
lingrad ın cenubunda bir Al nı an müs
tahke11\ JJıevziı zaptediinıistir. 

KAFKASYAD!\. 
Sark! Kalkasyada Mozdoku n cenu

bunda Sovyct kıta l arı ilcr lemis ve bas
ka bir yerde düşman hücumların ı püs
k:irtmüslerdir. R uslar No\'oros~kin ce
n up doğusunda bir Al ınan k uvvetine 
m ukabil taarruzda bulunmu~lar ve 400 
kiş ilik kayıp verd i rm işl erd :r. 

Londra, 14 (A.A) - Moskova r adyo
sunun bildirdiğine göre Voronej çevre
s inde Rus kıtaları mevzilerini kuvvet
lendirmişlerd ir. Voronejin cenubunda 
Rus birlikleri Don nehrini geçerek Al
man mevzilerine nüfuz etmişler \'e is
t ihk8n1lara hücuma teşebbüs etmi!}Jer
d ir. Siperlere giren Rus müfrezc]eri düş
manı si.ingü hücumile geriye at rrı ı ~lar
dır. 

* Kudüs radyosuna göre Stalingrad 
çevresinde üç gündenberi devam eden 
durğunluk dün de ihlal edilmemittir. 
Kafkasyada Ruslar mevzilerinde tutun
maktadırlar. Stalingradda dün hafif öl
çüde çarpışmalar olmuıtur. Sovyctlcr 
bir kesimde kaybcttik1cri mevzileri ge
riye alarak vaziyetlerin sağlamla~tırmış
riye alarak vaziyetlerini sağlamlaştırmış
kanlmı~lardır Stalingradın cenubunda 
Ruslar bir Alman müstahkem mevziini 
ellerine geçirmişler ve Almanların bü
yiik lc:ar~ı hücumlarını püıkürtmü.. .. lerdir. 

Doğu Kafkasyada Mozdok bölgesin
de Ruslar Alman hücumlarlna rağmen 
mevzilerinde tutunmu~lardır. Novoro
ıiıkin cenup doğusunda bir mihver kuv
veti çevirerek 400 subay ve eri öldür
rnü,lerdir. Ruslar Kafkasyada uçak, pi
yade, süvari brlikleriyle işbirliği yapan 
zırhlı trenler kullanmaktadırlar. Dünkü 
>nuharebelerde 1 300 Alman askeri öl
dürmüşlerdir. 

(Baştaralı l inci Sahifede) 
Stalingrad çevresinde kıtalarımı,Z 

mevzilerini kuvve tlend irmi1tir. T op çu 
düellosu olmuştur. Bir düşman piyade 
taburu dağıtılmı~ ve büyük bir kısmı 
yok ed ilmiş tir. 

Sovye t kuvve tle ri iki b i nay ı ge riy e 
almı~lardır 

Sta l ingradın şi ınal batısınd a m evzii 
muharebeler olmu~tur. 400 Alman yok 
edilmi~. 4 to p , v e diğe r bazı silahlar 
tahrip olunmuştur . 

Mozdok çevresinde meydan muhare
b esi deva m rtmek ted ir. Bir di.işn1an p i
yade bölüğü yok e.d i lmiş, 6 lop , 4 ta nk, 
k ı taa t v e iaşe malLeınesi taşıyan b ir çok 
k amyonlar tahr ip edilmişti r . 

Moskorn. 14 (A.,\) - Novorosi,kin 
cenup doğU!•und...Lk i da r çev rede ~he ın
n1iyetli dü~ınan t:!nk ve piyarlelerıne 
karşı şiddetli b:r karşı h i.ic tın1 yapıl · 
ınışt ır. Novorosü•kin GO kiJoınf' tre ce
ı : up doğ.usunda 1"uapsedl.• bit n \'c:d idi! 
15 gi.in e \·\·el b.ı~lıy3n ~iddetli ıneyUan 
nıuharebcsi dc\'~1111 t•d ıyor . .l\ic·. · ser!fınit 
109 t'piııde •on t ip Al man uçakları 
ınuhurebc nıeydanında C'he:nn1İ)·e tli bir 
rol oynıyorla r. 

Alınan esirle r ın ifad~si nden ve ölü ler 
Ü ZE rinde b ulunan hat:ra notlar ınrl;ı n 
<ı.n laşı ldığına görl Alınan askeri kış 
hnrbindcn korknı <ı ktadır. -----·-----DEN Z~L Ti HA~B 

S 1rJETLE~,·a. 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

\"trında y eniden G2 bi n tonluk vapu r 
batırılmıştı r. Çok ş idı.l e i.li fı rtınalar h a
ı· eketlere engel c-lmuşsa da ba.::ka dc
r..iıaltılarıınız şimal Atlantikte y~il~li.l 
'e kuv\'e tli him~ye altında İngillereye 
g!den kafilelere hücum ctmi~ler ve çok 
çetin sa\'&!!lardan sonra 82 bin tonl uk 
14 vapur batu·mışlardır. Baskn iki \·a
ı.ıura torpil isabet etıni!5tir. Eu suretle 
~..J n dört gün içınde di.ı~n1an Tcrnov ile 
Ümit burnu arasında 143 bin tonluk 
gemi kaybetmi,tir. Şuna! Atlantiktc 
düşman kafileleriyle yapılan savaşta 
clenizaltılarımızdon birisi 47 bin tonluk 
sekiz vapur batırarn k tcn1ayüz etın iş
tir. 
Va~i ngton, 14 (A.A) - Öğrenildiği

ne göre hariciye ınüstcşarı B. Sunıner 
Velsin son Boston nutkunda Şili ve 
Arjantin hakkında beyanatta bulunma
sına sebep durumun ~ok tehlikeli ol
ması ve h3.dise1eri küçümscıncğe iın
kiin kalmaması.lır. Saı5hiyetli kaynak
lordan bildirildiğine göre Şilideki mih
ver ajanları Aln~ an dcniz:ıltı!o.rına ma
llıınat \·ermektedir. 

tzrnir Defterdarlığın dan : 
zlum. Delet, E:mine. Bedia. Fetanet, Nimt-t, Ncsriyc, Ali, ıbrahlm ve Fc

dakil.rın borçlanma hed~hnden yeni ~u beye mevcut 1600 lira borçlarının temi
ni tahsili jçin mutasarrıf oldukları Kü1tü r mahallesinin 2 nci Kordon caddesinde 
kain 12 7 ada, 8 parsel sayıda mukayyet 140 taj numaralı ve 3040 lira kıymeti 
mukayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddet
le müzayedeye çıkarılmıştlr. 

Taliplerin 4 / l 1/ 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları il!n olunur. 15 20 25 30 5914 (2687) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Ali oğlu Mustafa çavuşun yeni şubeye milli emlılk satış bedelinden mevcut 

900 lira borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu Kasap Hızır m ahalle.si· 
nin birinci Sipahi sokağında kiı.in 324 ada, 7 parsel sayıda mukayyet 21 taj 
numarala 480 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tah~ili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayc-deye çıkarılmı!jtır. 

Taliplerin 4 / I 1 / 942 gününde !laat 16 da vilayet idare heyl!'l İ n c> müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5913 (2686) 

İzmir Defterdarlı!Jın dan : 
Seli.nik.li Cafer varisleri Nuriye, Kazım, Haydar, Talat ve Fatmanın borçlan

ma bedelinden yeni şubeye mevcut 684 lira borçlarının temini tahsili zımnında 
haczedihni~ olan Umurbey mahallesinin ( 15 14-15 12) numaralı soka!iında ka
in 1429 ada, 2 parsel sayıda mukayyet 7/ 1 numaralı ve 320 lira kıymeti mu
kayyedeli dükk.inları ile ayni mahallen İn ayni 11okağında kilin 3 parsel sayıda 
mukayyet 7 kapı numaralı ve 960 lira kıymeti muka:vvedeli bir bap evleri tah· 
sill emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye ç1karıl-
mışhr. 

Taliplerin 4/ 11 /942 tarih inde saat 16 da vil3yet Jdere h e-vetine müracaat-
ları il8n olunur. 15 20 25 30 5917 (2689) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Sabriye Özyaylalar, Leman Özyaylalar ve 1\vni Özyaylaların borçlanma be

delinden yeni şubeye mevcut 384 lira boçlarının temini tahsili jçin mutasarrıf 
oldukları Meninlide ( 1561-1524) ncü sokakta kain 1484 ada. 3 parsel sayıda 
mukayyet eski ( 68, 68 / l) yeni ( 70, 7 2) kapı numaralı ve 1 008 lira kıymeti 
ınukayyedeli blr bap evleri ile dükkanları tahsil, emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4 / 11 / 942 tarihinde saat 16 da v ilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5918 (2690) 

İzmir Defterdarlıqından: 
Hamit özbayın borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 480 lira borcunun 

temini tahsili için mutasarrıf bulunduğu Mersinli mevkiinde ( 156 1 - 15 62) nu
maralı sokakta k&in 14 7 7 ada, 1 parsel sayıda mukayyet 49 kapı numaralı ve 
360 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval kanunu hükümle
rine tevfikan 21 gün müddetle müzayed eye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4 / 1 l / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5919 (2691) 

LALE'de ·ı:· BUGUN 'ı·· TA~'da 
TEL 2153 TEL 4248 

-----------::· ·=·-·------
ı -- KANLI ARABA r.~ l -- CAZ FIRTINASI 

GEORGE O'BRİEN'in kuvvet, Fred Astaire - P. Coddard'ın en 
dehşet ve heyecan filini yeni ve en son harikası 

2 -- DENİZLER ARSLANI (Errol Flynn) 
Bayram günleri kalabalıktan sinemalarımıza giremiyen sayın müş

terilerimizin talepleri üzerjne bu haftaki prograınımıza ilave edilmiştir. 
~ - RENKLİ MİKİ (VALT DİSNEY) 

LALı:; SEAN SLAR TAN 
DENİZLER : 13.45 - 17.25 - 21. ~ CAZ : 13.30 - 17.30 - 21.30 
K. ARABA : 16. - 19.48 DENİZLER : 15.20 - 19.20 
Cumartesi 10.05, PAZAR, 9.00 da Cumartesi 11.20 de, pazar 9.30 da 
Ba~lar... Başlar. 

YENi ASIR SAHiFE J 

7.30 P rograr.. ,.e memleket saay aya
rı 7 32 Vücuduınuzu çalı ~ tıralıın 7 .40 
Ajans haberleri 'i .55 - 8.30 Miizik (pl. ) 
12.30 Program , .• memleket saat aya
rı 12.3:1 l\'Iüzi k 12.45 A jans haberler i .. 
13.00 _ 13.30 :\!üzik : Şarkı \"e türkii le r 
18.00 Progra m ,.e n1cr. ilE' ke t saat aya rı 
18.03 M üzik : Çifte fasıl 19.00 I<ontı' 
ır.a (Ziraat saaci .) 19.15 Müzi k ; V io
Ja solo!2rı 19.:JO ~/Iemleke t saat ayarı , 
\ e a jans haberl,'l·i 19.,15 Scrbe<t 10 da
kika l~ .55 l\liiz'k : Sarkılar 2:JJ '.i Rocl
yo gaze tesi 20.45 J\Iüzi k y:. 21.00 I'o
ııu-.ma {F.vin saat i •. ) 21.1 5 I\ l üzik: Lvly
zi k solı">e lle ri 21 45 Müz;k : Radyo sen
foni orkest rası .:22.JO ?vlt'ınleket s ıa t 
;:.yarı. c jans h o.berleri \ e bo rsalar 22.43 
22.50 )·~ır.nk i prograTn \ 'P kayanı~ .. 

AL "AN Po!is Şefi 
İtaJyada •• 
Roma. H ( A ,\) - Alınan S . S . tcs

kilfrt ı \'n P ols .e fi H in1 1C' r F:ışist İtal
ya hiikiiınetin i n mi ~·afir i olarak R·>n~a 
~·a gclmis \'e ~{l!$SOlin : t arafı ndan ka
hul cı! urımustur. 

lZ:\HR BELED!YESINDEN: 

1 - Garaj;aııt ral binasındaki Mazot 
depoları için :Mazot doldurma ve boşalt
rna t er ti ba tı yapılması ve yıkama yerle
rine birer ahşap k adron il3\·e~i işi, y z 
iş leri müdürlüğündeki ~artnanıesi \' c; 
hilc a~ ı k cksi!tıneye konulmuştur. Kc
' if bedeli G79.5G lira muvakkat teminatı 
51 lira dır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- j 
rihi olan 26110 . 942 Pazartesi günü saat 
16 da c.>ncümene müracaatları. 

2 _ Akdeniz mahallesi Şükrü Saraç
oğlu bulvarında, Gazi bulvarından Ka- 1 
zım Dirik caddrsine kadar 140 metre ve 
Necatibey caddesinde, Gazi bulvarı ile 
ismet paşa bulvarı arasında 200 metre 
boyda kanalizasyon yaptırılması, fen iş
leri müdürlüğündeki keşif ve şartname
si veçhile açık eksillmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 4002,75 lira muvakkat te
minatı 300,10 liradır. İşin parası arttır
maya çıkarılacak arsa mukabilinde ve
rilecektir. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 26 ı10 942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene ıni.iracaatları. 

3 - Garajsantralda kanalizasyon yap.. 
l : rıln1ası, fen i~leri ınüdürlüğünU.cki kc
c:if ve şartnames i veçhile açık eksiltnıe
ye konulmuştur. Keşif bedeli 414,55 liı-a 
muvakkat teminatı 31,09 liradır. Talip
lerin teminatı iş banka~ !na yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 26/ 10/ 42 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaat ları. 

4 - Şehitler caddesinde be1ediye un 
fabrikasının iki-. sene n1üddetle kiraya 
veriln1e~i işi yazı işleri müdürlüğünde
ki ~artnaınesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlı~a bırakılmıştır. Muhammen be
deli 24000 lira nıuvakkat teminatı 1800 
liradır. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle 26/ 10/ 942 (da
hil) den 9 / 11 n42 tarihine kadar hafta
nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuına gün
leri saa t 16 da encün1ene müracaat!:lrı. 

11, 15, 19. 24 5923 (2678) 
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.. DR. NURİ $EMSt E 
GÜ NEREN E 

: Hastalarını her gün Tilkilik Akar- E 
Eçesme kar~tsıPdaki muayenehane-: 
§si,;dc kabul Pder. § 
§ TELEFON : 4057 ~ 
tllllltltllll!llllltltllllllllllltllllllltııttıı11111ııııııııı 

~ .. ~~ 
Dolttor - Operatör ~ 
VEFİK AGAR }. 

Askeri hastanesi doğum ve Kadın~ 
hastahlllnrı n1ütcbassısı ~!; 

. Hastalarını her gün kabul eder .. 
ikinci Beyler sokak No. 79 
TELEFON : Klinik 2727 EV: 3374 

ı~· . .r .... ~~~ 

ASKERi HASTANE 1 
Dahiliye mütehassısı 

ı.: 1 11111111111111111111111111ııı111ıııı111111111ııtııııııııır: 

~ - Ka ve ~ 
~ TİRY AKiLEJlİJllE ~ 
= Kahveıniz temiz '\"C halistir.. ~ 
§ Aksini ispat edenlere hediyesiyle~ 
~ beraber tahlil ücreti Yerilir.. : 
:: Perakende Satış Yeri: § 
§ lkinci Bc~·ler ~okak 6~ No. da § 
::: YENi TAHl\1IS EVi :; 
:.ıt 1ııt11ı11' 1111ıIı1ı111111111111ıı1111111ttlll1111111111 ti" 

. " ·"Seni sevıyor_um 
diye mıf.ıdandı 

Bu yeni v("cazip ·güzellık 
reçetesini kullanırsanız, 

Hıi keli11ieler· size":'de 
lıitap. edilebilir~ 
~ , ..... ç.. ·-""'' 

Her genç kız. t kuta~ııia_.. hali~ 
sesle csana perestlş ediyorum> . kej 
llmelerinln mırıldanması~ hüly4asın) 
besler.":°~Bu. iltifata :pekJyakıcd' 
ınuhatap olabilirsiniz"\ Çabucak ... se\ 
vlmllllğlnlzl .~Yükseltir~; gayrı: kabl~ 
muknven1et bir cazibeye maHk ola~ 

' .. - .... blltrstn!Z. Bunun temini de "t gaye~ 
kolaydır .. Çünkü yeni bir~ güzelli~ 
reçetesi . meydana çıkt~ Bu "reçe~ 
sayesinde· en ... sert•ve-eıi4doriuk b~· clld kadife,. &lbl !fyurtuşayip.ı; be ya 
la nacak ve cidden- okşamak arzusu 
nu uyan'dıracaktır~ Slyah"'·ri~ktalarl 
ve gayri· saf; maddelerıe1'dolu"°soli 
muş ve, donuklbtr;tenfyıitnız' bi 
kaç gün - zart'!.1da~t.aze~e:saf_Jbl 1 
hal olacak ve cazip blr,ı.sevlmlill~ 
arzedecekttr. - Bir _ mütehassısın· aşa 
ğıdakt , tavsiyesini okuyunuzJ:<Haz 
pıettlrllrnlş . tazet'.krema..,.ve .. zeytl!l 
ya~ının · cild • üzerinde: güzelleıtlrit 
b!ı;.. tesiri vardır.· Bunlar .. şlmdl dJfe 
1c~vve~lendlrlcı.,t;_~~sJey!c~~e .. sı~ 
Jc1ştırıc~ cevherlerle ...a karıştırılara~ 
clld gıdası olan!,<Beya.z'yatoız· To 
kalon kreminin terkibine lllv~un 
muştur.;Üç :gün~ar!mda]Yaııs 
Tokalan kremi, hiç , liınld ·etmedi~ 

• .. "" &' 
nız btr derecede clldtmzı güzelleşti 

' .; 
ncekttr. Bu cild gıdası yağsız T 
kalo~hemlnln--;, memnunlyetbahl 
neticesi] garantilidir.· Aksi · halde 
ı>3.ranız lade ~olunur. 

;ıı I" ı ı•ı ı 111111111111ı1llllllltlt111llttttlllt1111111111ııı: 

E SATILIK ~ 
~ Ziraat malıineleri ~ 
§ •Hofer marka kırk beygirlik bir E 
§traktör fa§! ve iyi vaziyette ve bir§ 
:: Holer Macar marka harman maki- E 
~nesi bir pulluk ve bir tohum maki- § 
~nesi satılıktı". § 
:: Müracaat : Halimağa çarşısı 38/1 E 
E TELEFON : 2909 § = 1-7 (2646) § 
:"llltllltllllllllltltllllllllllltıılttıııı:ıııı1111•111ttııtr: 

SALtHLl: MAL MüDtl"RLül".>üN
DEN: 

~l!le"'/////J.:'*..CO--.r..r.r...-.:rJ.r.r.r..ı"".r.r.r.r..ı"".r.rAo~.r..ı""..o.y.r.--J.r/.r-'"'O"-"".rAOOCCC. 

1 Do~an .... i~orta anc nim şirketi 
~ . Serınayesi: 'f. L. :i00.000 
~ I!JARE MERKEZİ : İ S T A N B V L 
§ Izmir ve havalisi umumi acentalığı 

~ Hl-Ki EROL 
§ Birind Kordon • ·o. 106 Telefon : 3520 j 
~ Hayat - Yangın - Naldiyat - Kaza sigortaları 
~ nızı en müsait $arılarla ve sürc:tle yapar. 
s~....ecc-<: :-"'".r.:-:--:~r-=- .. - .... --: =:--~ - -,-.~=~.r~~J:IJ"'"'~.CC===o:> ... 

Bornova Ziraat Mefıtebi Müdürlüğünden: 
Bu yılkı zeytin mahsulü ağaçları üzerinde satışı•6/ 10/42 tarihinden itibaren 

15 gün . müddetle açık artırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 21 / 
1 O l 942 çar~amba günü saat 15 te 21 O lira iratı teminat ile birlikte mektepte 
müteıekk.ilkomisyondabulunmaları. 6 10 15 20 51111 (2633) 

k · ~·-=-· 

§ 
~ ~zrJIİR MÜZİK "f U\1 ASI 1 1 ve 2 inci sınıflarında 1 inci Teşrinde derslere başlanacaktır. Her türlO 
S saz ve ses dersleri için talebe kayıt ve kabul olunur. 
8 1-7 (h.3) (2603) 3 ÜNCt) Beyler (Şanılı) so. Z8 
~~JQOOccc~==c===~...rJC:c>~·=====~=====cu;::~:::o::ce 

Piyasaya ambalaj lıağ ıdı ve ııartin tevziatı 
Sümerbanlt Sellüloz Sanayii müessesesinden: 
Fabrikamız mamulitından piyasaya badema. tahsis edilebilecek olan karton 

ve ambalaj kiğıdı doğrudan doğruya eşhasa satılmayacaktır. 
1) Bundan böyle yapılacak tevziat mÜ•tehliklerin kendi aralarında kur

duk.lan veya kuracakları müseccel blrlik, cemiyet ve buna mümasil teşekküller 
emrine verilecektir. 

Müıtehliklere tevziat mensup olduklan teşekküller tarafından kendi meıı'u· 
liyeıleri tahtında yapılacaktır. 

2) Tevziatın ihtiyaca en uygun şekilde yapılabilmesi için: 
a) Cemiyet, birlik veya teşekküller, azalannın 9enelik hakiki sarfiyat milı:

tarlarını tesbit ederek tanz.im ve tasdik. edecekleri listeleri ayrıca ma
halli mıntaka ticaret müdürlük} erine ve bunların bulunmadığı maheller
de en büyük mü]kiye amirliğine ta.ııdik ettirdikten sonra tzmitte müe1-
sesemiz merkezine a-önderecekle rdir. Gönderilecek. listelerde, her ihti
yaç sahibinin adı. soyadı sarih adresi ve senelik sarfiyat miktan ayn 

ayn gösterilecektir. 
b) ihtiyaç listelerinin en geç 31 birinci te'1in 942 tarihine kadar mÜe•~ 

semiz merkez.inde bulunma.,_ 18.zımdır. Bu tarihtf'!n sonra ~elecek liste· 
Jcrin birinci parti tevziatta nazarı it ibare alınamayacağı bildirilir. 

c) Uzak şehirlerde bulunan cemi vet1er ihti}•açlannı telgraRa (Sellüloz
lzmit) kısa adresine bildirebilir !er. Ancak telgraflarını avni tarihli 
mektupla (a) fıkrasında yazılı sek.ilde teyit etmeleri lazımdır. 

d) Yukanda yazılı esaslar haricin de eşhasa tevziat yapılmayacağından 
münferit ve hususi taleplere cevap verilmiyecektir. 

3 ) ihtiyaçlar müessesemiz merkezince teshit olunduktan sonra her parti 
tevz.iatta tahsis olunabilecek miktar bunun fiat ve teslim şartları ile tevzi ma· 
hal ve zamanı a13kadarlara ayrıca mektupla bildiri1ecektir. 

4 ) Bilumum satışlar peşin olacaktır. 
5 ) Birli. cemiyet ve teşekküllerin senelik ihtiyaç olarak bildirdikleri miktar· 

lan ve taraflarından yapılan tevziatı kon trol etmek selahiyetini müessesemiz mu· 
hafaza eder. ihtiyaç miktarlarını doğru bildirmiyen veya tahsis olunan karton 
ve ambalaj ki.ğıdını müstehliklerine, ihtiyaç nisbetlerine göre vermeyen veya 
başkalarına satan birlik, cemiyet ve teşekküllere bir daha mal veri1miyeceği ve 
jcabında haklarında idari ve kanuni mu ameleye tevessül o1unacağı bildirilir. 

15 17 (2685) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
lzmir Değirmendağı mevki inde bulu nan Halitbey okulu binasının 778 lira 

64 kuruş keşif bedelli tamiratı 1 5 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
KeP.f raporu ve şartname her gün Maarif müdürlüğünde görülebilir. lateldile
rin 1942 yılı ehliyet vesikaları ve 58 lira 40 kuruşluk teminat makbuzlan ile 
ihale günü olan 29 birinci teşrin 1942 tarihine düşen perşembe günü saat 15 to 
daimi encümene müracaatları 15 24 5896 (2694) 

Vaftıflar umum müdürlüğünden : -
Ankarada Atatürk bulvarı üzerinde Osmanlı bankası yanındaki vakıf binaya 

kat ilavesi hakkında 70334.29 lira keşifli iş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu:ısa da istekli çıkmadığından 249 O sayılı kanunun 40 ncı maddesi uyann· 
ca pazarlıkla ihalesi edilecektir. 

21/10:'942 tarihine kadar Ankaradavakıflar umum müdürlüğü inşaat müdü
riyetine mimar veya mühendis olacak isteklilere pazarlıkla ihale edilecektir. 
4766.71 lira teminat paralariyle bildiri len tarihe kadar müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 5897 (2693) 

1 - Salihli kazası hududu dahilinde 
Marmara gölünde 7 /11/ 942 tarihinden 
1 / ll/ 943 tarihine kadar bir sene zarfın
da avlanacak balıkların avlama hakkı 
ile yüzde 12 saydiye resmi 5/10/942 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. !hale 

DOKTOR 20/10/942 tarihine milsadif Salı gilnil 
ŞEREF TOMRUK 1 saat 16 da mal müdürlüğünde müteşek- İzmir Defterdarlığın dan : 

Muayene saati : 15 _ 18 kil komisyonda yapılacaktır. 
Birinci Kordon 290 2 - Bu işin muhammen bedeli sabık 

Süleyman oğlu Saffetin borçlanma bedelinden Karşıyaka şubesine mevcut 
288 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmi§ olan Karşıyaka alaybey 
mahallesinin Hengam sokağında ki in 4 O da, 1 3 parsel aayıda mukayyet 2 3 nu ... 
maralı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Gazi Kadınlar otobüs durağı.. bedel olan 19151 lira<lır. 
••liııliııııiıiliiiıııımıım-llıiliııiiiııiiıiiiiiı•- 3 - Muvakkat teminatı yüzde yedi 

DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza 
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 

~ DİŞ TABİBİ 
~ !:r~~!:,=~~~~!~ 
~ l\Iuayenebnnesi : İkinci Beyler 
~ kak N o. 79 Telefon : 2'127 

so-

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili bastalannı Tilkilikte Hatu

niye camii karşısında Namazgi\h 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4223 
Evi : 3536 

buçuktan 1437 liradır. ihalenin vukuun
da işbu teminat yüzde 15 şe iblağ olu
nur. 

4 _ Avlanarak balıkların sıkleti 
641,5 gramdan aşağı olıruyacaktır. 

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

6 - Daba fazla maHlmat almak iste
yenler Salihli mal müdürlüğüne müra
caatlan il§n olunur. 

10, 13, 15, 17 5852 (2668) 

Taliplerin 4/ 1 1 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaaı-
lan ;Jin olunur. 15 20 25 30 5920 (2692) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Ali kızı Zehranın borçlanma bedelin den Başdurak şubesine mevcut 840 lira 

borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu birinci Karantina mahallesinin 
Mimar Kasım sokağında kain 72 3 ada. 7 parsel sayıda mukayyet 5 / 7 kapı nu
maralı ve 960 lira kıymeti mukayyedeli evi tah!lili emval kanunu hükümlerina 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 4/ l 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5915 (2688) 

Emliilt ve Eytam Banftasından : 
Esa, Kıymeti Nevi 

No Yeri TL: 

2775 Beıiktaı Vişne zade mahallesi !. 199.438.- Arsa ve üzerinde nata-
Maçka ve T eşvikiye caddeleri marn kargir büyük bir 
2 mükerrer No:lu pafta 66, ada bina ile ayrıca iki ufalt 

Mesahası 

15342.50 
M. 2 

Teminatı 

TL: 119.944 

7 O 3 parsel 4 bina. 
izahatı yukanda yazıl. gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile sattlacaktır. Kapalı zarflar 21/10/942 

çarşamba günü saat 14 te Bankamız istanbul şubesi satış komisyonu huzuru ile açılacak ve en yüksek teklif merkeze 
bildirliecek ve haddi layık börüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan 
sonra kafi ihalesi yapılacaktır. 

İstekli olanların Ankara merkezi ile fstanbul, lzmir, Bursa şublerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine
rek bu şartname ahkimı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu, tayin edilen 21/10/942 çarıamba günü saat 
14 e kadar lstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri l&zımdır. Satı§ bedelinin ödenmesinde alıcıya, bina ve arsa
nın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak İsteyenlerin lstanbul şubemiz emlak oervisine mü 

racaatları ilii~ olunur. 24 28 6 15 5569 (2527) 
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Harp vaziyetelrioe asker gözüyle bakış I TAARRUZA DOGRU 
~~~ ....... ~~~~--~ ....... _,,.., ~~~-Jc·~----

ALMANLARA GÖRE ---·,---
M ısır da lngilizlerin taar- Müttefikle- Kafkasta 

ruzu bekleniyor.o tepeler • 
rın taarru-

Ra<lyo gazetesine göre Mısır cephe
sinde karada henüz büyük mahiyette bir 
hareket olmamaktadır. Muharebeler kü
çiik kıtaların keşif faaliyetlerine inhisar 
etmiş gibidir. Fakııt buna mukabil hava 
faaliyetleri bilhassa müttefikler tarafın
da çok artmıqtır. fngiliz uçakları Tobru
ğu yenid"n bombalamı!}tır. Mihver de 
buna misi!leme olarak Mısırdaki İngiliz 
hava üslerine taarruz etmişlerse de bun
dan beklenen neticenin alınmadığı bil
dir"lmektedir. 

vel Mısırda mühim bir taarruza geçe
cekleri anlaşılıyor. Çünkü İngilizler, 
düşmanlarına nhıbetle daha çok takviye 
ve kuvvet almış bulunmaktadırlar. Fa
kat buna mukabil mihverin de bu hare
keti önlemek kasdiyle bir taarruza geç
mesi miimkündür. 

zu yakın zaptolundu 
---* *---

CENUP AFRIKASı HO~Or~ETI MERKEZ KESiMİNDE 60 TAN 
REiS NIN BEYANA Ti FAZLA BLOKHAVZ ALI NOI 

ALMAN - RUS HARBi 
Alman ~ Sovyetler harbine gelince: ~*~ ~*~ 

Berlinde açığa vurulduğuna göre Mı· 
sır cephesinde çölde uçuş yapan mihver 
uçakları Kattara bataklığının cenubunda 
ehemmiyetli miktarda motörlü müttefik 
birliklerinin toplanmı~ olduğunu gör
müslerdir. 

Bu yığmak hareketleri ile müttefikle
rin cephedeki şiddetli topçu faaliyetinin 
bir ilgisi ol!!a gerektir. 

İngilizlerin yağmur mevsiminden ev-

UMUMi HARP VA~IYETİ 
~-----*~-----

Mihver ş·m-
dilik mü
dafaada ... 

Cephed~ mühim bir değişiklik yoktur. 
Yalnız Karadeniz sahilinde Tuhase böl
gesinde gayet şiddetli bir muharebe de· 
vam etmektedir. Alman resmi tebliği 
Maykoftan Tuhafseye giden yol üzerin
de yeni mevzilerle mühim tepelerin ele 
geçirildiğini bildirmektedir. Bununla be
raber, Sovyetlerin de Mozdokta muka
bil şiddetli hareketleri devam etmekte
dir. Sovyetler burada bazı arazi parça
lan ve mühim mevzileri aldıklarını bil
diriyor ve Almanlara çok ağır kayıplar 
verdirdiklerini de iddia ediyorlar. 

SON HAVA HÜCUMLARI ___ * __ _ 

" Kiel ,, de-
• •• • • 

nız ussu 
bonı.balandı 

~*~ ~*~ 
lngiliz gazeteleri mih· Almanyanın ıimal sa· 
vere dinlenrnelı fırsatı hilleri ve ingilterede 

verilmemesini bir fabrifıa da hücuma 
istiy orlar.. uğradı •• 

Londra 14 (Radyo} - Reis Ruzveltin Londra, 14 (A.A) - Britanya bom-
son samimi müsahabesi gazetelerin baş ha uçaklarından mürekkep kuvvetli 
makaJelerine mevzu teşkil ediyor. bir teşekkül dün gece Kiel bahriye üs-

Mançester Guardian reis Ruzveltin süne hücum etmiştir. Hücuma iştirak 
bu konuşmada Amerikan gayretlerini eden bomba uçaklarından dokuzu geri
övmekle beraber tam istihsal vaziyeti ye dönmemiştir 
elde edilinceye kadar •karş_ılaşılacak Bu taarruz Kicle yapılan 70 inci ha
güçlü_kleri de takdir ettiğini kaydedi- va hücumudur. Son hücum nisan so
yor. Insan malzemesine gelince Ameri- nuna doğru yapılmış, gemi tersanele
ka da Britanyanın geçirdiği merhale- rine ağır zayiat verdirilmiştir. 
lerden geçecektir. Bu da işçileri en lü- Berlin, 14 (A ... ~) - D. N. B. ajansı
:zum)u ve müstacel işlerde kuJlanmak nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine 
ve daha fazla kadın işçiden faydalan- göre İngiliz hava kuvvetleri 13-14 ilk 
mak meselesidir. te~rin gecesi şimal Almanya kıyılarına 

·Deyli Herald• diyor ki : İki sene akınlar yapmışlardır. Aln1an müdafaa
evvel biz bu adada mahpus olduğumuz ları hücum eden kuvvetlerin büyük bir 
halde düşman hücumlarına azimle da- kısmını deniz istikametinde püskürt
yandık. O sırada bizim taarruza geç- müşlerdir. Rastgele atılan infilak ve 
memiz düşüncesi bile muhal görünü- yangın bombalaı ı bilhassa ikametgah 
yordu. İş sadece dayanmaktan ibaretti. semtlerinde hasara sebep olmuştur. 
Bugün ise artık ne kadar ve nasıl da- Halk arasında kayıplar vardır.. Bir 
yanacağımızı dUşünmiyoruz. Hücuma esir kampında y.mgın çık.mışhr. Alınan 
ne vakit ve nerede geçeceğimizi dii§ü- gece avcıları ve uçak savaı· bataryaları 
nüyoruz. Şimdi harbin girdiğimiz bu bu müthi§ harekete iştirak eden tay
katl safhasını da ayni ciddiyet ve me- yarelerin büyük kısmını dü~ürmüşler-
ta.{letle karşılıyoruz. dir. 

Taymis müttefik milletlerin umumi Bcrlin, 14 (A.A} - Alınan tebliği : 
gayeye erişmek için mücadeleye giriş- Britanya bomba uçaklaı-ı dün gece 
tikleri bu sırada Rus, Çin ve diğer mil- Almanyanın şim<ıl topraklarına hücum 
Jetlerin mümessilleriyle irtibahn daiına eylemiştir. Sivil halk arasında kayıplar 
temin edilmesinın ehemmiyetine dikka- olmuştur. Atılan infilak ve yangın 
ti çekmektedir. Gazete reis Ruzveltin bombaları Kiel .şehrinde bilhassa bina
yalnız harbi kazanmakla kalmayıp sul- lc.rda maddi hasara sebebiyet vermiş
hun da başarılı olmasına dikkat etmek tir. Şimdiye kadar gelen haberlere gö
gerektiği hakkındaki sözlerini hatırla- re gece avcılarımızla kara ve deniz 
tıyor. kuvyetlerine bağlı karşı koyma topları 

Deyli Ekspres mihvercilerin tedafüi 10 Ingiliz uçağı düşürmüştür. 
vaziyete geçmelerini münakaşa ederek Alman savaş uçakları dün İngiltere
diyor ki : Şimdilik tedafüi vaziyete çe- nin Man.ş sahillerindeki askeri sanayi 
kilmeğe mecbur kalmışlarsa da yeni- tesislerine ansızın hücum eylemiştir. 
den taarruzi usulleri ele almak için hiç Büyük bir dok hasara uğratılmıştır. 
bir fırsatı kaçırımıyacaklardır .. Gazete Berlin, 14 (AA) - D. N. B. nin as-
c;yni zamanda bu tedaffü safhadan mih- keri bir kaynaklan aldığı haberlere gö
ver kuvvetlerinin bir istirahat zamanı re hafif Alman savaş uçakları İngilte
olarak istifade etmelerine müttefiklerin renin cenup sahillerinde Biston yakı
meydan vermiyeceklerini yazmakta, nındaki şimendifer tamir fabrikasını 
havadan, karadan ve denizden mihver- bombalamıştır. 
eilere bütün şiddetiyle taarruz etmek Londra, 14 (A.A) - Sahil muhafaza 
lüzumunu kaydetmektedir. teşkilatına bağlı ucaklarımız Gaskonya * körfezi üzerind~ iki düşman tayyaresi 
. Radyo gazete!'inden : Pazartesi gunu düşürmüşlerdir. 
Jngiliz başvekili B. Çörçil Edimburgda, ------------=-----
Amerika cümhurreisi B. Ruzvelt te 
Vaşingtonda iki nutuk söylemişlerdir .. 
Bu nutukların vankılan hala devam et-
mektedir. · 

Berlin siyasi mahfillerine göre Çöc-· 
çilin ve Ruzvelt!n söylediklerinden zi
yade söylemedikleri itibaryle nutukla-
rı mühimdir, Çörçil nutkunda önce 
nğustos ve eylül aylarının müttefikler 
için çok eher!şlı olduğunu vasıilandır
cı.ğı halde nutkunun az aşağısında müt
tdikler için çok nazik ve karanlık bir 
harp safha!':ı hasıl olduğunu söylemiş 
ve bu suretle tezade düşmüştür. Yine 
ayni mahfillere göre Ruzvelt te •Yeni 
iabr"kalarımızı görmeden evvel harp 
kabiliyetimiz hakkında bir fikrim yok-

tu .. • Demekle harp kabiliyetini bilme
diği halde milletini harbe sürüklemiş 
bulunmaktadır. Yine Alman mahfille
ri, Ruzveltin, Amerika için çok önemli 
meseleler olan Amerikan askerinin kıta 
dışına gönderilmesi ve askeri yenilikler
den hiç bahsetmediğini ileriye sürüyor
lar. 

Berlinde bu mAtuklar hakkında şu 
mütalaa yürütülüyor : •Ne Çörçilin ve 
ne de Ruzveltin demeçleri harp duru
muna yardım edemez. Alman resmi 
tebliğinde batırılan vapurlar hakkın~ 
ciaki inkar edilemez rakamlar, iç yü
zünü bildiğimiz yeni gemi inşaatı kar
şısında kuvvetim daima muhafaza et
mektedir.• 

Londra, 14 (A.A) - Londraya gel
miş olan cenup Afrika hükümet reisi 
kld mareşal Sınuts gazetecilere şu de
mec;i vermiştir : 

« - Elimde olmıyan sebepler dolayı
sile şimdiye kadar Londraya geleme
dim. Geçen ağustosta Mısırda B. Çör
çille görüştüğüm zaman Londraya gel
meğe karar verdim. 

TAARRUZ ZAMANI 
Harp müdafaadan taarruza geçecegı

miz yeni bir safhaya giriyor. Artık me
deniyetin temelleri yıkılıncaya kadar 
harbin devam etmesine mani olabiliriz. 
Almanyaya hücuma kalkar kalkmaz bu
nun cihanşumul tesiri ve bugünkü sa
vaşta büyük bir tesiri olacaktır. 

Harbin ilerideki inkişafının bağlı bu
lunduğu stratejik planlarımızda Afri
ka gittikçe daha önemli bir mevki ka
zanmaktadır. 

HARP VE SULH 
Bu harp insanlığın meydana getirdi

ği bir afettir. Sulh ta insanlığın kabili
yet, kudret, hüsnüniyet, basiret ve ih
tiyatkarlık vasıflaı·ının kuramıyacağı 
bir şey olmamalıdır. ~ 

----ft-----
BIR DENiZ HARBi DAHA OLDU 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

muvaffak olmuşlardır. Bahriye kuvvet
lerine mensup uçaklanmız çıkarılan 
müfrezelere ve muhriplere hücum etmiş
lerse de bu çıkarmaları durdurmak müm
kün olamamıştır. Bunun üzerine Ame
rikan hücum filosuna düşman gemileri
ni önlPmek emri verilmiştir. 

DENiZ HARBi 
1 1-12 ilk teşrin gece yarısına doğru 

Samoa adasının batısında düşman kru
vazörleriyle torpito muhriplerine ve 
nakliye gemilerine hücum edilmiştir. 
Otuz dakika süren karşılıklı top ate.~i ve 
torpi.to muharebesinden sonra çıkarma 
hareketine teşebbiis eden Japon kruva
zörleri geriye çekilmeğe mecbur t'dil
mi~lerdir. 

Gemilerimizden bir çoğu ikinci dere
ced" hafif hasaTlaTa uğra-cm laTdlT. Ja
ponların Teysuata tipinde hir ağır kru
vazöriyle 4 torpito muhribi ve takriben 
be<1 bin tonl•ık bir naklive gemisi batırıl
mıştı:. 

1 2 birinci teşrin sabahı torpil uçakla
rımız geriye çekilen düşmana hücum et
mişlerdir. Guadel Kanal üssünden hare
ket eden hava kuvvetlerimiz Niyu Corci 
adasının cenubunda iki düşman kruva
zörüne rastlıyarak blrer torpil isabet et
tirmişlerdir. Kuvazörleden birisi hare
ketsiz kalmış ve yanmağa başlamıştır. 
öğleden sonTa Guadel Kanaldan kalkan 
bir uçak grubu bir Japon kruvazöriy]e 
torpito muhriplerine Niyu Corci adası
nın cenubunda rastlamış ve hücum et
miştir. Bombaların tam isabetiyle bir 
kruvazör de hareketsiz kalmıştır. Son 
defa olarak görüldüğü zaman mürette
bat gemiyi terkedivordu. Bu kruvazörün 
evvelki muharebede ağır hasara uğradı
ğı sanılıyordu. Bunun yanındaki diğer 
bir kruvazöre de tam isabet olmuştur. 
Bu da batmak üzere idi. 

1 1-12 ilk teşrin gecesi yapılan deniz 
muharebesinde ve 12 ilk teşrin hava hü
cumlarında di.iııman kayıpları en az şun
lardır: 

Bir ağır kruvazör batırılmış, bir kru
vazör hasara uğatılmış ve muharebe dı
şı kalmış, 4 topito muhribiyle orta bü
yükli.ikte bir nakliye gemisi batırılmış
tır. Bu muharebede Amerikan kayıbı bir 
tek torpito muhribinden ibarettir. 
Pearl Harbur, 14 (AA) - Amerika

nın Pasifik filosu başkumandanı amiral 
Nimitz Salomon takım adaları hakkında 
unları söylemiştir: 

- Bu adalarda ele geçirdiğimiz mev· 
zileri muhafaza ve takviye edebileceği
mize em.iniz. tlerleyeceğimiz zaman da 
gelecektir. Japonları küçümsemeliviz. 
Japonlar cesur, teşebbüs sahibi, m;ha
rip ve harpte yoğrulmuş kiınselerdir. 1 

Fakat şimdi ayni hn.sletlere malik bir 
düşmanla dövüşmek zorundadırlar. Sa
lomon adalarındaki mevzilerimizi iaşe 
ve malzeme bakımından takviye etmek 
bizim için ne kadar giiçse Japonlar için 
de o derece müşküldür. 
Pearl Harburdan Tokyoya olan mesafe 

hemen hemen Pearl Harburdan birleşik 
Amerikaya olan mesafe kadardır. Ame
rikan denizaltıları devamlı faaliyette 
bulunarak vazifelerini mükemmel bir 
şekilde başarmaktadırlar.> 

Amerika. Birlc~ik hükümetleri Reisi Ruzvcltz, dünyanın en büyük artisti Mickey Rooney olduğunu söylemiştir 
EDISON'UN GENÇLİÔİ - BAHAR ÇİÇEKLERİ. LAKONGAYI YARATAN SANATKAR 

ANDi HARDi ve KA TiBESi 
Şaheserinde U<:an aşık - haylaz mektepli ve iyi kalpli genç rollerinde bütiin kudretiyle bunun ha

kikat oldoi{lmu ispat etmiştir 

ELHAMRADA YARIN MATıNELERDEN iTiBAREN BU 
HAKİKATi S İZ DE TASDiK EDECEKSiNiZ 

Bugün 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 seanslannda TÜ R K Ç E SÖZ L Ü .. 

ALK ZAR MUHASARASI 

Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği 
Savaş ve tahrip uçakları tarafından 

desteklenen Alman kuvvetleri Kafkas
yada Maykoftan Tuhafseye giden yol 
üzerinde mühim tepeleri ve dağlık ara
zide_ yeni mevzileri hücumla zapdetmiş
lerdir. Yalnız bir kesimde bir tümeni
miz yüzden fazla müstahkem istinat nok
tası ele geçirmiştir. 

STALlNGRADDA 
Stalingrad ve Don cephelerinde düş

man karşı hücumları püskürtülmüştür. 
Savaş uçaklarımız Volga üzerinde ya

pılan düşman kıtaat ve levazım nakliya
tını bombalamıştır. Alman uçakları ge
celeyin ayni çevrelerdeki tayyare mey
danlarına hücum etmişlerdir. 

Volga üzerinde orta büyüklükte bir 
düşman vapuru batırılmıştır. 

Don cephesinde İtalyan av uçakları 
kayıp vermeden iki diişman tayyaresi 
düşürmüştür. 

MERKEZ KES1M1NDE 
Sovyet cephesinin merkez kesİı)ıinde 

bir Sovyet istinat noktalan tahrip edil
diği sırada 60 dan fazla düşman blok
havzı zaptedilmiş ve bir miktar esir alın
mıştır. 

İTALYANLARA GöRE 
Roma, 14 (A.A) - Stefani ajansının 

muhabiı'ine göre son günlerde Don cep
hesinde keşif faaliyeti artmıştır. Bu fa
aliyet bilhassa İtalyan mevzilerinin sol 
kanadında ve merkez kesiminde hisse
dilmektedir. Rusların mühim kuvvetler
le nehri geçmek teşebbüsleri daha baş
langıçta akim kalmıştır. ltalyan hatla
rının önlerine kadar sokulmağa muvaf
fak olan bir kaç düşman teşkili ağır ka
yıplarla hareket noktalarına püskürtül
müştür. 

İtalyanların karşı sahile yaptıkları 
bazı baskınlar muvaffakiyetle neticelen
miştir. ----·-----LONDRADA MOZAKERELER . *·--
Harp kabinesi 

top!andı 
-*-Cenubi Afrilıa başvelıili 

de içtimada bulundu •• 
Londra, 14 (A.A) - Cenup Afrika 

birHği hükümet reisi feld mareşal 
Smuts bazı mülıim temas ve müzake
relerde bulunmak üzere Londraya gel-
Dliştir. · 

Londra, 15 (AA) - Cenubi Afrika 
ittihadı başvekili mareşal Smuts dün ge
ce Londraya geldikten 1 4 saat sonra 
harp kabinesinin bir toplantısında hazır 
bulunı\ıuştur. ______ , _____ _ 

RUSYAYA YARDIM 
* 

Çok miktarda yiye-
c~k gönderildi 

-*-
Büyülı bir parti de 
yolda bulunuyor •• 

Londra, 15 (A.A) - Hariciye müs
teşarı dün avam kamarasında Vaşing
tonda birleşik Amerika, İngiltere ve 
Sovyetler birliği hükümeti arasında 
imzalanan son anlaşmalar gereğince 
Sovyetlere çok mikdarda yiyecek gön
derildiğini ve yine çok mikdarda yiye
cek maddesinin de gönderilmekte ol
duğunu söylemiştir. Müsteşar, gönde
rilen maddelerin mikdar ve nevini as
keri mülahazalara dayanarak söyleme
miştir. ----·------Ar~1ERIKAN K~ YIPLARI 

---*'----
''16,, bine 
yakiaşıyor 

-*Bunların 5 bin lıadarı 
ölü, Japon uçalı Jıayıp· 
ıarı beı misli f azıa.. 
Vaşington, 14 (A.A) - Bahriye na

zırlığı harbin başından beri verilen ka
yıpların umumi listesini bugün neşret
miştir. Listede 15423 isim vardır. Bun
lc:ırdan 4259 zu ölü, 14453 ü yaralı ve 
9711 i kayıptır. 
Ayrıca neşrolunan yeni bir listede 

16 sı ölü, 239 zu yaralı ve 592 si ka
yıp olmak üzer~ daha 991 isim bulun
maktadır. 

JAPON UÇAK KAYIPLARI 
Vaşington, 14 (A.A) - Bahriye na

zırlığı hava kuvvetleri bürosu şefi de
miştir ki: 

- 21 ağustostan 17 eylüle kadar Ja
ponların uçak kr.yıbı Amerikan kayıp
larına nisbetle beş misli fazla olmuştur. 

Istanbulda havacılık bayramı yapıldı 
--------------~~~-------------

Halktan istiyenler de 
tayyare ile uçtular 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Yeşil 
köydeki Nuri Demirağ tayyare alanında 
bugün bir havacıLk bayramı yapılmıştır. 
Bayrama kesif bir halk tabakası iştirak 
etmiş, Türk işçisinin eliyle yapılan tay
yarelerle uçulmuştur. 

Tayyare yapıcılık talimlerinde mu-

vafak olmuş yüksek muhendis, üniver
site ve lise talebeleri 12 tayyarelik bir 
filo halinde uçuşlar yapmışlar, akropa
tik uçuşlar, paraşütle atlamahr bilhassa 
nazarı dikkati çekmiş ve alkışlanmıştır. 

Ayrıca halktan İsteyen 100 kişi de 
uçurulmuştur. 

''Y d ·k· arımca,, a ı ı mar-
şandiz treni çarpıştı 
Anlıara t er ni Hayda rpa,aya geç 11rdı.. 

İstanbul, 1 4 (Yeni Asır) - Yarım 
cada iki marşandiz treni çarpışmıştır. 
1 2 vagon parçalanmış veya ehemmiyet
li surette hasara uğramıştır. 

Ankara ekspresi, Give ile Do~an çay, 
arasındaki bir kısım hattı seller bastığın.. 
dan Haydarpaııaya 9 saat gecikme ile 
varabilmiştir. 

Ankara vilayetinde buğ
day işi konuşuluyor _, ______________ __ 

Ankara, 14 (Telefonla) - Ankara çiler, vilayet ticaret odası reisi ve aza
valisinin reisliğinde vilayet ve belediye lan bayram olmasına rağmen iki gilndür 
reisi muavini ile Ankara kazalarından toplanarak vilayetin buğday istihsal ve 
çağrılan kaymakamlar ve mütehassıslar, istihlak vaziyeti üzerinde görüşmelerde 
buğday işinden anLyan mütehassıs çift- bulunmuşlardır. 
""">~~~~-,.... ... ~':.'~'>".Y-..~~ .... . 
Parti gene-1 sekreteri Ankaraya döndü 

Ankara, 14 (Telefonla) - Bir müd-ı partisi genel sekreteri B. Memduh Şev
dettenberi şark vHayetlerimizde tetkik ket Esendal bugün An.karaya avdet et
seyahatinde bulunan cümhuriyet halk miştir. 

AKDEN!Z VE MISIRDA 
(Baştaraiı 1 ınci Sahifede) 

ı·in kayıbı da üç uçaktır. 

tNGlUZ TEBLiGi 
KahiTe, 14 (A.A) - Orta şark İn

giliz tebliği: 
Dün cephede kara bakımından mu

him bir hareket olmamıştır. 
12/ 13 ilk teşrin gecesi hava akınları 

yapılmış ve gece Daba üzerine bomba
lar atılmıştır. Hava muharebelerinde 2 
Messer Şmit 1 09 ve ayrıca iki tayyare 
düşürülmüştür. Kayımıbız yoktur. 

MALT ADA 
Düşman Maltaya hücumlarını arttır

mıştır. vuku bulan muharebelerde 12 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 12/ \ 3 
ilk teşrin gecesi bir bomba uçağı Malta 
civarında düşürülmi.iştür. Bir Sipeı Fa
yer kayıptır. 

SiCiL YA OZERiNDE 
Uzun menzilli uçaklarımız 12 / 13 ilk 

teşrin gecesi Silcilya üzerinde bir Hani
kel düşürmüşlerdir. 

Bütün bu hareketlerde, Malta da da
hil olmak üzere 3 uçağımız üssüne dön
memiştir. 

MALTA HAREKETLERiNIN 
TAFSiLATI 

Kahire 14 (AA) - Dün mihver hava 
kuvvetleri Malta adasına karşı taarruz 
hareketlerine devam etmişlerdir. Geçen 
pazartesi gecesi bir düşman bomba uça
ğı düşürülmüştür. Dün öğleden sonra 
saat 15,30 a kadar Malta üzerinde vu
kubulan hava muharebelerinde 17 düş
man uçağı düşürülmüş, diğer bir çokları 
hasara uğratılmı:ıtır. Bizim kayıbımı:ı: bir 
Sipet F ayerdir. 

Maltaya karşı yeni mihver taarruzu
nun başladığı cumartesi günündenberi 
ada üzerinde düşürülen mihver uçakla
rının sayısı 5 7 yi bulmu~tur. 

ALMAN TEBLIGi 
Berlin, 15 AA) - Alman tebliği: 
Maltaya yapılan hücumlarda vahim 

tahribat yapılmış ve yangınlar çıkarılmış 
tır. Bu münasebetle cereyan eden şid
detli hava muharebelerinde Alman hi
maye uçakları 13 düşman tayyaresi dü
şürmüştür. Yalnız bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Şimal Afrikada uçaklarımız gündüz 
Elalemeyn cephesinin merkez ve cenup 
kesimlerinde düşman motörlü kuvvetle
rine ve askeri kapmlarına hücum eyle
miştir. 

Alman av uçakları 6 Britanya tayya
resi dü!!Ürmüştür. 2 Alman uçağı üsle
rine dönmem.iştir. ------·----YUGOSLAVYA VE vur~ANİS· 

TANDA MÜCADELE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ye devam ediyorlar. Bazı haberlere gö
re albay Duris komutasındaki vatan se~ 
verler Rodop dağlarında faaliyettedir
ler. Diğer taraftan Makedonya hududun
da Yunan vatan severleri general Miha
loviçin Yugoslav kıtalariyle irtibat tesis 
ebnişlerdit. 

1T AL YANLARA HOCUM 
Yugoslavyadakj çetelor de"2.m1ı ola

rak ltalyan askeri mevzilerine hücum 
ediyorlar. 

Makine ve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

LMAN HARİCiYE NAZiRi YA· 
KINDA BiR DEMEÇTE 

BULUNAf:AK 
Berlin, 14 (AA - Alman hariciye 

nazırlığının yakında İsviçre gazeteleriıı.. 
den bir kısmının Alman aleyhtarı neşri· 
yatı hakkında bir demeçte bulunacağı 
bildiriliyor. Berlinde bu neşriyatın va
sıflandırılması imkansız bir şekil aldığı 
bildirilmekte ve bu hususta liberal Es
tampa gazetesinin yeni Avrupa hakkın
daki makalesi bilhassa misal olarak kay
dedilmektedir. 

--- o---
IRAK BAŞ ~E:KIL I KAHIREDE 
Londra, 14 (A.A) - Irak başvekili 

Nuri Sait paşa bayramı geçirmek üzere 
Kahireye gelmiştir. Irak başvekili bu
gün öğle yemeğini Amerikan büyük el
çisi M. Kirk ile birlikte yemiştir. 

--lbNuwuo~--

AMERİ KA AYDA 4000 DEN 
FAZLA UÇAK iMAL EDiYOR 
Vaşington, 14 (AA) - Havacılık ti

caret odası bugün uçak sanayünin M. 
Ruzvelt tarafından istenen ayda 5000 
uçak inşasına yaklaşmakta olduğunu 
4000 sayısının geçirildiğini bildirmiştir. 

--- o- --
AMERIKA BAHRiYE NAZIR· 

LiGiNiN TEBLIGI 
Vaşington, 14 (A.A) - Bahriye nazır

lığının tebliği : Uzak şarkta Amerikan 
denizaltıları Japonların bir ağır kruva
zörile orta büyüklükte bir ticaret vapu
runu küçük bir ticaret vapurunu küçük 
bir posta gemisıni ve büyük bir petrol 
gemisini batırmışlardır. Büyük bir pet
rol gemisi hasara uğratılmış belki de 
'batmıştır. Bundan başka orta büyüklük
te bir petrol gemisi hasara uğratılmış 
küçük bir balıkçı gem.isi batırılmıştır. 
Bütiin bı.ı hareket şimdiye kadar bahri
ye nazırlığı tarafından bildirilen hare
kata dahil değildir. 

---o- --
INGIL iZ VE A~lERiKO.N FtLIM· 

LERl FRANSADA YASAK 
Vişi, 14 (A.A) - 15 ilk teşrinden iti

baren Fransız sinemalarında Amerikan 
veya İngiliz filinılerinin gösterilmesi ya
sak edilmiştir. 

ÇıN TEBL!GI 
Çunking, 14 (AA) - Bu akşam neş

redilen Çin tebliği : 
Çinliler Çeki::ıng cephesinde Tanci ve 

Vuyinin cenubunda hücuma geçmişler· 
dir. 

:MOSKOVA RADYOSUNUN 
Va:RDIGi HABER 

Londra, 14 (A.A) - Moskova radyo
sunun bu a~am bildirdiğine göre Rus 
Baltık filosu 5 ~ıakliye gem.isi getirmiş
tir. 


