
• r ın dönemeç noktası? Kartla ekmek satışı devam edebilecek 

"Londra,, 
verilmek 

da büyük tarihi kararlaı· 
üzere olduğu anlaşılıyor 

Doğudaki 
Kara~·,.~ ~zl _* __ _ 
MFltıver hesırJ sna 
lıa;·de~ilecek en 
ıı ... e} J; .... ern.se "!rece 

EVm~T lllLGİN 

Almnnların doğuda zaferdr.n zn{ere 
tw~tııklnrı günlere nisbetle Stalingrnd 
meydan muharclıcsinin bugiinkü duru· 
mu Alman umumi efl~nnnı ııc kadar 
telaşa cfüşiirsc yeri 'ardır. Zira Alman 
kurmaylann strntcjid ki iistiinliil.leri
ni güstennclcrjne imlran bırakmıynn 
mcvz.i mııharehcleri hiç te kendi leh
lcrimlc inki!?af etmemektedir. 

Almanlar, Stalingradm harabeleri 
içinde diişmanlnrmm muka\'emetini im
kfım;ız kılmak maksadiyle ellerinde bu· 
lumın biitiin tahrip \'asıtalarını kullan· 
mışlardır. Bununla 1.ıcraber. Rusyanın 
manevi cephesinde, Stalingrad müdafa· 
asının bir temel taşı vazifesi gördüğü
ne inanan miidafiler. muka,·emetlerin· 
de inatla sebat etmektedirler.. Böyle
'e Stalingrad, Almanlann hiç bir za
ınan ihtimnl vermek istemedikleri bir 
Verdun olmuştur. 

ll:ırn sonra~1 planları da hazırlanıyor 

Mareşal Smuts cenubi AfrikaCUı bir teftiş esnasında. 

Londra, 15 (Radyo) - İngiliz gazc- Londray::ı gelme~i t::ım vaktlndc gelen 
leleri mareşal Smutsun Londrayı zl- kıymetli bir destektir. Mnre.şal Smut-
yaretiyle meııguldürler. sun bu sırada Londrada bulunuşu har-

Taymis diyor ki: bin en büyük bir dönemeç noktasında 
aCcnubt Afrika ittihadı lıaşvekilinin (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Bankalara • 
ewır 2"eldi 

a ş ılar · d ha ucuz f 
e me 

Bunlar için yeni 
kartlar bastırılıyor 

,. .. 
lzmirde haz!neden ma· 
~ alan!ar ue aileleri 

süratle tesb8g edi!ecefı-
ısıanbul, 15 (Yeni Asır) - Verilen 

son kararlara dair Ankaradan buraya 
akseden hnberlcre göre Ankara, İzmir 
ve İstanbul vilayet ve belediyeleri is
terlerse kendi rnesuliyetleri altında kart. 
la ekmek satışına devam edeceklerdir. 
Hükümet her yerde yalnız memur ve 
milstahdernlerle ordu mensupları, teka. 
üt, eytam ve eramil için ekmeklik hubu
bat temin edecektir. Binaenaleyh An· 
kara, 1zmir ve İstanbul belediyeleri 
mahalli kartlarla ekmek satışını müna
sip görecek olurlarsa bu ~ehirlerde re.s
ın! bütçelerden maaş alanlara ve bu 
zilmreye dahil olmayan halka verilecek 
ekmeğin fiyatları baska ba§ka olacak· 
tır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

alacaklar ..• 

Stalmgradcla Rumen a.'kerleri .Rusların bir11eraltı mevziine girnıeğe çalıJıyor 

lngilizlere göre Rusya harpleri 
• 

Alman. orduları müdafaa İngiliz askeri nıiitehassısıları ~u ka· 
naattedirler ki Abnanlar, azami gayret
lerini sarfederek bozkı.rlarda Rus kışı 
bütün şiddetiyle hüküm sürmeden ev• 
ve) Stalingrad mildaf aaolannın bak· 
.....,_ r'-• ' ıre K...._y•lldt ıtl· 
mal kesiminde hare'kit y•pan Alman 
birlikleri her b8kımdan tehlikch du· 
ruma düşeceklerdir. Bu kuvvetlerle 
birlikte binJerce tank ve motörlü vası· 
ta, geçen ağustosta güneşin kuruttuğu 
Kuban vadisinden aJelicele geçmişler
di. Şimdi bu bölr,cde on binlerce kilo. 
metre kare topr:ık f a!nlasn yağan kış 
yağmurları yüzünden bir <;amur deni· 
zine inkılip etmek üzeredir. Halbuki 

Depolar ki .ın 1 vaziyetine geçmek 
}ar .,eki)e~ek Almanyada endişe var divorlar.~. 

•• uz ere 
SOVYETLERE GORE 

~~~---~~._...._ 

Bir Jıısım tacirler gıda maddelerini IJanlıalar· 
dan alıyorlar, bir Jıısmı da Jıendilerine uerilen 

--------- ---•·---
Radyolar endifelerl izaleye ~allfıyorınllf " Mozdok" ta g~dik 

mühleti az buldular ••• Londra, 15 (AA) - Alınanların 
Rusyada müdafaaya geçecekleri hak
kında ısrarla do)aşan f&Yİalan doğru 
gösterecek sebepler göze çarpmaktadır. 
Bunların birincisi ıudur : 

}'ağmur mevsiminde hafi( nakil vasıta- ---------------
lan bile bir metre çamura gömülme
den Kuban vadisinden ge-;emezler. Bu 
ısebeple Almanlar Stalingradı alamaz. 
Kafka!'l)'aya hakim olamazlarsa • ki 
bundan sonra olmaları imkansızdır -
hİı' taraftan karlı dağlar. diğer taraftan 
arkalannı tıloyan çamur denizi arasın
ila mahsur kalaraklardır. Kafkas dağ
larında dövüşen birliklerin iaşesini te
min meselesi muazzam ,;idiiklerle lcar
§Jlaşacaktır. 

Bu harbin tarihte e i göri.ilmemiş en 
hüyiilc bir malzeme harbi olduğu dü
~ünüliirsc münakale gii<'liik1erinin 
eheınmiyeti n? mnnac;ı daha iyi anlası
lır. 

<-:iiriiliiyor ki doğuda ikinci Juş har· 
bi her iki tnraf için hir <:ok siirpri7.ler 
Mklnmaktadır. 

Kanaatimizce bu kndnr büyük feda
ldirlıklnra katlandıldnn AAnra tekrar 
miidafonya çekilerek Rusya kışının ıs
fıraplariyle karşıla manın her şeyden 
en•el Almnn milleti iizcrinde ~·apacağı 

(Sonu Sahife 2. Siitun 6 dn) 

MAL TANIN KAHRAMANLIGI 

lOOOuçak 
düsürüldü ,, ·-İngiliz llaua nazırı Mal· 
tanın müdafaasını 

taJıdir etti .• 
Londra, 15 (AA) - İngiliz harbiye 

nazırlığının tebliğine göı:e mihver hava 
kuvvetleri harbin başından beri Malta 
üzerinde bin uçak kaybetmişlerdir. 

HAVA NAZIRININ TEBRİKİ 
Londra, 15 (A.A) - Hava nazırı 

Sinkler Malta ba\·a kuvvetleri kuman
danına son muvaffakıyetler münasebe
tiyle takdirlerini bildiren bir mesajında 
ciyor ki: 

(Sonu Sahife 3, Siihın 3 tr)' 

II~en her gfın 1 - • •• •ı• .ı •11<1 H!İrttyan.Maltacla tabii hayat değişıııC1lı~tir. 
Re~mlmfz Khtg$ Wa11 caddesinitı bir ay eı:ııelki man.;arasmı g&teriJlor 

Tacirler tarafından banka depoları
na teslim edilmış olan gıda maddeleri 
hesaplarının tasfıyesine ve hububat ile 
her türlü gıda mnddeleri için bundan 
böyle bankalarca kredi verilmemesine 
dair olan ticaret vekaleti karan şehri
mizdeki alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Bütün bankalar yeni karan birer 
mektupla iş yaptıkları tacirlere bildir
mişlerdir. Bankalar gıda maddelerine 
ait kredilerin tasfiye edileceğini, banka 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Son gÜnlerde Alman radyolarında 
spikerlerin seçtikleri mevzular hep da
hili meselelere hasredilmektedir. Bun· 
dan maksat dahili endişeleri izaledir. 
Almanlarda tabii olarak bir hissetme 
kabiliyeti vardır. Gestaponun tethiıleri· 
ne rağmen bu his açık olarak kendini 
göstermektedir. Hitler bile Alman aıtke-
rinin daha iyi giydirilmiş, daha iyi ye-

u~ak Sark ta vaziyet .. 

"Salomon,, ada arı mu
harebeleri n1ühi }eşiyor 

YENi BİR MESELE 
---*---

J n g iliz t•sirlrrin · 
hornhaların alt111a 

011 sürii yorlar? 
-*

İngiltere protestoda 
bulundu ue tahhiJıat 
yapılmasını istedi •• 

Londra, 15 (AA) - Deyli Telgraf 
gazetesinin siyasi muhabiri bildiriyor : 

İngiltere hükümeti Almanyadaki İn
giliz haklarını müdafaaya memur bu
lunan İsviçre hü.kümetinden Berlin 
radyosunun verdiği bir haberi tahkik 
etmesini istemiştir. 

Bu haber, İngıliz hava hücumlarına 
maruz kalacak yerlere İngiliz esirleri· 
nin yerleştirildiği ve bir kampta bom
bardımandan dolayı yangın çıktığı ha· 
beridir. Bu haber tahakkuk ettiği tak
dirde Almanlarır. kasten esirleri böy
le bir mak~at ic;;in kullandığı anlaşıla
caktır. İsviçre hükümetinden bu te
~ebbüsi.in kuvvetli bir şekilde protesto 
edilmesi istenmiştir. 

Alman radyosunun neşriyatına bakı
lırsa esirler Alman hava taarruzların
da mühim bir J"ol oynıyacaktır.. Fakat 
İngiltere bu şantaja karşı da şiddetli 
hücumlarından ıeriye kalmıyacakhr. 

---*---
Va~i ngton, 15 (AA) - 15 ilk t~ 

rinde düşman deniz birliklerinin hima
yesinde olarak Guadel kanalda mevzi
lerimizin batısına asker çıkarmıştır. 

Vnsington, 15 (AA) - Bahriye nc-
zareti mahfilleri Japonların Guadelka

(Sonu Salıife 3. Siitun 1 de) 

Anıerikanm Pa.sifik filosu Bcfku
_.,..,.. AtMrwJ Nil* 

dirilmiş ve teçhiz edilmi§ olmasına rağ
men bu endi~yi göstermekten kendini 
alamamaktadır. Ru.yada k.stın tesirleri
nin tamamile izalesi mümkün değildir. 
Ahnan hükümcti bu endifeleri dağıt
mak için bunlann yersiz ve manasız ol· 
duğunu ve ancak müdafaaya geçmek 
üzere taarruzdan vaz ge-çildiğini bildir
mektedir. 

Rualann kışın Alınan planlarını bo
zacak teYler yapması beklenebilir. Ge
çen yıl ol'<luğu gibi bu yıl da Ruslar bu
lunduklan üslerden harekete geçerek 
vaziyeti değiştirebilirler. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

açan Almanların im
hasına çalışılıyor 

-*-Moskova, 15 (A.A) - Resmi tebliğ: 
14 ilk teşrjnde cephelerde ehemmiyetli 
bir değişiklik olmamıştır. 

STALİNGRADDA 
Moskova, 15 (A.A) - Sovyet tebli

ğine ek : Stalingrad içinde Alman pi
yade ve tanklarmın taarruzları püs
kiirtülmüştür. 

(Sonu Sahile 3, Sütun 1 de) 

B. Vilki Genenıl Maksvel, General Stonc ve Amiral Har Wood ile beraber 

Rnzvelt - Vilki konuştular 
-----------~-------~·--

Vi lk i ~eele Sinel 
eephe is·ıee=~~ 
ıiyor ~?~~~~ ---

Aımanıara. ~öre Sta· ---*·---
Vaşington, ıs (A.A) - B. Ruzveltin ı· dd durum 

phst mümessili olarak orta şark, Rus- l D g ra 8 
ya ve Çini ziyaret eden B. Vaıldel Vil- Berlin, 15 (A.A) - Alınan tebliği : 
ki Vaşingtona dönmüştUr. Stalingrad.da piyade ve tank teşkil-

Villd basın mO:messillerine beyana- leri Bol§eviklerin barikatlar arkasınd• 
tında ikinci cephenin en kısa zamanda gösterdikleri çetin mukavemeti kırmış-
açılması lhun geldiği bakkmdaki ... lar ve tehrin bir kısmına derinliiine 
meçini tekrarlamıfhr. gi.rmitlerdir. Pike ve savaş uçak fiJo-

İkincl cephe ilkbaharda ~ bun-- lanmJz dalgalar halinde hareket ede
dan Stalınin memnun olup olnuyaealı rek dOşnan blokhavz.larını ve topçu 
~kkındaki suale Vılki enap nnne- mevzilnini tahrip etnıiftir. 
mi§tir Diler b" suale ce-..bınU ı. Rualann şqırtma hUclmlları kanb 
fUDw:ı .e,ıe.,.ı;.r. kayıplar verdiriluek pu.akUrtühnt1$tilr. 

• - BlrletmJI .uıetıer w ı..wu- ~~_,...~,...'° •ı:;rx-~.r.;::;~ 
.... ...... .., .... 1 ti) ~J"~....C.--~~~..r..rJ...cr....oer~ 
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O cihan ir, büyük Türk padic;::ıhının 
hu usi hayatını saran esran bugün ya
:; ;,;an nesillere anlatabilselerdı! Tarihin 
ihata ed medPi bir çok gizli hakikatler 
bu dakikada meydana çıkmı!': olacaktı!. 
tı 1 •• 

Tarih bunlardan yalnız bir kaç tane
sini kayıt ediyor: Yavuz Sultan Selim 
Ra'I: za adasındaki köşkte oturduğu sı· 
rada birden bire yapılan hainane bir 
suı asta maruz kalmıştı. Çerkez Mem
lu devleti kumandanlarından gözü pek 
bırisi nasılsa kimseye görünmeden Rav
za adasına geçerek köşkün damına çık· 
:mağa muvaffak olmustu .. Herifin niyet.i 
bozuk ve fena idi! • 
Damı delerek köske girmek ve içerde 

bulacağı padişahı öldürmek istiyordu .• 
Memluk kumandanı damı delerken gü
rültü yaptı ve bunu Sultan Selimin göz
cu•ü olan Yeniçeriler duydular ... 
Padişıha fenalık yapmak istevec 
emlilk fedayisinin vücudu sez.ildi. Ye

niçeriler herifi yakalamak için dama 
çlktılar. Fakat her tehlikeyi, hatta ölü
mU bile gözüne almış olan cesur Mem
lük generalı bundan hiç şaşırmadı. 

Kendisini kaldırdı. Minare l•üksekli
ğindeki damın ilzerinden Nil nehrine 
fll'latıverdi ve Yeniçerilerin o dakika da 
tutulduklan hayretin tesiriyle yuvala
r fırlamış gibi görünen gözlerinin 
önünde, yüze yüze karşı kıyıyı buldu
Sağ salim karaya çıkarak canını kuı:tar
m.ağa muvaffak oldu. 

Yavuz, bunıda ikinci defa olarak ha· 
şmdan büyük bir tehlike daha savuş
tumımıtu: 

Bir gün Nilde kayıkla gezen Sultan 
Selim gezintiden dönUyordu. Kayıkçı 
kayığı köskün önünde kıyıya yana!':tır
mıştı. Fakat padişah sahur edemedi. 
Kayık daha kıyıya iyice yanaşmadan 
h en karaya atlamağa teşebbüs ettL 
Halbuki 'Sultan Selimin vücudunun alt 
kısmı belinden yukarki kısmına nisbet
le daha kısa. idi_, 

Bittabi kısa bacakları iyice zıplaması
na ve kendisini kayıktan karaya atma. 
sına mani oldu, birden bire Nile düş
tü .• 

Bunu gören kayıkçı hemen suya ııtıl. 
dı. Hayatından bir remak kalan padi
şahı boğuluvermekten kurtardı. Sultan 
Selim hayatını kurtaran kayıkçıya bir 
çok ihsanlarda bulundu. 
Eğer kayıkçı Yavuzu kurtarmak için 

kendisini suya atmaktan bir kaç dakika 
tereddüt gösterse idi bundan bir kaç yıl 
sonra, Çorluda, Oğraş (~) köyünde vu
ku bulan elemli hadise Rav:ut adasın
daki bu tarihi köşkün önünde cereyan 
etmiş olacaktı ... 

Yavuz Sultan Selim Mısırdan ayrıl
dıktan sonra köşk uzun yıllar bos kaldı. 
Bu mimari pırlanta yavaş yı:ıvaş parıl
t nı kaybetmeğe yüz tutm~tu. Kapı· 
sının önüne ve pencerelerine Örümcek
ler perdeler germişlerdi. Köşkü eskiden 
muhafaza eden Yeniçerilerin yerine şim
di Güvercinler gözci.ilük yapma~a ko
yulmuşlardı ... 
Binanın odalarında oturan padişahla. 

rın mevkiini de Baykuşlar işgal ctmisti. 
Fakat bunlar padişahların büyük bir 
a.zamel içinde üzerine kurulup oturduk
ları tahtlardan daha yüksek ycrfordc 
m~ktln tutmuşlardı. V c köşkün b "3ları, 
çatısı üzerinde insanların gururu ve bu
dalaliklariyle inleyen Baykuşların acı 
acı gillerek öttüklerini Nilde dola_"8Il 
kayıkçılar her gün duyuyorlardı. Bu va
.dyette bu güzel bina, ne yazık ki gün
den güne harap oluyor. Can çekişen has
talara yapıldı~ı gibi kimse onunla alfi
kadar olmak istemiyordu ..• 

Fakat Uçütıcü Murat devrinde Mısıra 
vali tayin olunan Damat lbrahim paşa 
Knhireyc gelir gelmez birden bire işin 
rengi değişti. 

Damat İbrahim paşa tabiat sahibi bir 
adamdı. Derin gilzelliklerc hayran olur
du. En gizli incelikleri seçmekte bilhas
sa meharet sahibi idi ... 

Bir gün Nilde gezerken Örümcek ağ
ları ve Baykuş yuvaları altınca <:>ski pa
rıltısını gizleyen bu pırlantayı gördü. 
Mimari güzelliğini çok beyendi... 

(~) Yavuz Sultan Sc>limin blumü. 

Ve Kahir ~:1;,. döne dönmez ~men *---
b n nın tamir olunm~ ını emir etti. Son zamanlarda her türlü müessese 

Bu emir d k'kasında yerine S:: tırildi. ve devlet dağıtmalrırında bir ayrılık, 
Mısırın en muktedir, en usta dUl rleri gaynlık na.ı:arları ç kmeğe başlamıştır. 
derhal kol arını sıvadılar... Devlet } alnız memur sınıfının ekmeğini 

Örümcek Jjerdeler'ni kaldırdıl .. r Bay- dü91.İrımc~c başladı. lzmirde bir müeş· 
kuşları işgal ettikleri yerlcrd n kovdu- aese bayram münasebetile yalnız m -
lar bunlar tahtlarını ba ka tarnflardn murlarl'l elbiselik kumaş sattırdı. Bir 
kurmağa icbar edildıler .. Blnıının cephe- ba-:ka miie'!sese yalnız ınemurlar.ı yiin:ü 
sini teşkil eden ak mermerlerın yüzleri dağıttı 
agart.ıldı. Kö k esa lı bir ur tte tamir * 
edildıkten sonra,_ Dam?t . 1.brahim pa ~ l\lu:ıyyen knzançlı devlet memurları-
kalabalık m. ıyetıle !!~l_ı_P ıç~nde yc.rk~tı., nın bu harp badiresi ortasında. hayat 
Bal kuşla~ın ac_. acı otuşle: ne bedel 1.n- pahalı1ığı k .. rşmnd& mütevazi ınaaşln
sa~ ~eslen yemden her taınfı şenlend r- rile ne k .. dar düş"nülmeğe muhtaç ol-
mıBşU ... k .. k'' h d '"ld""kt du<-unıı içimizde bilmeyenim z yok. 

u, oş un ayatın a o u en sonra D ı · "42 k · 1 b d 'd d" ·ı k 'b' · 1 b' hA ev etın "J lıı \•ım yı ı asın " me-
Jdis·enı en kilırı m~ _gı ı ınanı maz ır a- mur maaşlarına yaptığı zamların ne k ... -

e teş . etmı.ş.ti... dar müşl:ül:ıtla kapatıldığını ·ve l)e ka-
İncc, nefıs, nntıka csE'rlere meftun olan d b"' "k l · f d k" 1 k h 1 · Id • nr ııvu lir e a ar ı ma su .ı o u-

Damat lbrahııı: pasa aynı zamanda canlı v b'ld·~· · h Jd b ı h ·· ll'kl d d k · d h I gunu ı ı •ımız n e u zam arın n-guze ı er l'n e pe zıya e os anır- h 1 ı v k d k d b' 
dı... • vat pa ~ ı.: ,ı a~~~sı~ a ne ~ ar nz ır 

T ıı..· t sah'b• · · h . d .1 kıymet ıfode l.'llıgını de tı:ıkdır ı•denler-
auıa ı ı vezırın aremın e ccşı d · B · 'b 1 d k' d ı · •t, k k d'd · kl d • .• f"nız. u ı ı.u a ır ı ev etın memu. 

çef k ren rfn b.na ~. e ı1·~\ ~[ :~ mu- ru himaye mnbadi\·Je aldıcı tedbirlerin 
re ept cab nl J ır gduze Dı ot et·bsıyho~u \ "nlara layık oldui:-u~ıu le lim f"denlerde· 
mcvcu u unuyor u. ama ra ıın . 
paşa hemen her gece bu çiçcklerd n bi- nız. * 
risini koklamak itiyadında idi... 1 ş· d' d .. 1 ı · · t d v 

Bunların arasında bilhassa bir tanesi ı m 1 ortn a şoy e lir v~zıyr ogu· 

~anın pek ziyadedhosu!1a gitml iş dbulu- yo~~vlet muayyen kazançlı memuru 
nuyordu. Bunun a ı (Buyi gü ) i i. 
Sakın Buyi gül denildiği vakit c:çek - n da olsn - himaye yoluna girmiştir. 

kokusu hatıra gelmesin!.. M mleketimizde ticnretle al;lkası olma-

l 
yan ve kazanrı üç, dört sene evvelki s"'

•• • ' \1 1" O 1 - viyeyi hala muhafaza eden milyonlaTcn 
--~ - - kimse vardır. Bunlar hala 30 - 40 - 50 -

Siper ile ığınaldar 60 lira aylıkla çalısmakta, hayat pahalı· 
J ı-R. •ı L l•ğı karşı•ında pusula .. ını şamrmı~ bir ge· 

- $ UH e ı ece"•• mi gibi boc;alamaktadır. Bunlar ne ola· 
Vil:ıyet pasif korunma komisyonu crı.ktır? 

toplanmış, bazı kararlar vermistir .. Bu Sistemle<1meğe baıılayan devlet ıne
meyanda şehrimız.in muhtelif )Crlerin· murunu himaye usullerim,izi Ö\'Crken bu 
deki sığınaklardan harap olanların ve· R'bi mua}yrn kazançlı insanların geçim· 
ya kuUanılmıyacak hale gclenlt'rin ta· ı~rini kolaylaştırmak veya k zançlarını 
miri kararlaştırılmıştır. Umumi siper• artırmak yolunda dc,·letçe bir tedbir 
lerle birlikte meskenlerde yaptırılan düşünülemez mi? 
siper ve sığınaklar da tamir ve ıslah ADNAN BiLGET 
edilecektir. -----e----

---------------------------~ Pi~i ç, sadeyağı ve pe31nir·n bo14.tada muame-: 
! le görmesine neden n uvaf hat edilmi~or? •• ı 
••• ıt· 

Geçenlerde tic ... ret ve zahire borsası bul borsasının bu hususta yaptığı müra
tarafından ticaret odasına yapılan bir cnatı tstnnbul ticaret ve sanayi odası 

müracaatta pirinç, sade yı:ığı ve peynirin kabul eylemiş ve dünden Hibarcn İstan
borsada muamele gürmesi istenmiş, fa. Lulda pi.r:nç ve ::;adeyağı borsada mua

mele görnıeğe ba!':lamıştır. kat bu mi.iracaa bazı esbabı mucibe 
serdiyle ticaret odası meclisince kabul 
edilmemisti. 

Peynir, pirinç v0 sade yağı gibi esaslı 
gıda maddelerim"zın satışını nizam altı
na almak düşünces'yle yapılmış olan bu 
teklif her şeyden önce bu maddeleri 
borsa i tigal mevzuları dahilinde kont· 
rol imkanını v.:r cekti. Netekim tshm· 

İstanbul valiliğinin ehemmiyetle des
teklediği bu işin 1zmirde de tatbiki için 
ticaret odasının keyfiyeti tekrar inceden 
·nceye tC'tkik eylemesi lazımdır. Bize 
oyle gelıyor ki bu maddeler borsaya 
alınırsa hem nefaseti muhafaza yolunda 
miisbet bir adım atılmış ve hem de fi. 
\'at kontrölü bir nisbet dahilinde temin 
t.dilmiş olur. 

(•l't'lerde konsolo.sları ın ız var? 
-• • • • ar ye .i z r s eyı ,, • • • derdi e z ır,, e o 
-ar-içten getiri en alların lıonsoloslulıları· 

mızdan ta dildi menşe şahadctnamesine 
istinat eım esi lazım.. 

Hariciye vekaleti yabancı ülkelerdeki 
muvazzaf ve fahri konsolosluklarla kon
soloşluk şubelerini gösteren bir liste ha
zırlamış, bu liste şehrimizdeki alakadar
lara da gôndcrilmi:ıtir. Listede yazılı 
memleketlerden gelen mallara ait menşe 
şahadctnamderi konsolosluk teşkilatı. 
ınız bulunmayan bir şehirden veril
miş ise bu vesikanın aynı memleket 
içinde bulunan en yakın bir konsoloslu
ğumuza tasdik ettirilmesi lazımdır. 
Konsooshıklarımız şunlal"dır: 
Afganistanda: Kabil büyük elçiliği 

konsolosluk şubesi. 

Auckland (Yeni Zelanda) fahri konso
losluğu. 

Hkazda: Cide elçiliği kon$olosluk şu
besi. 
İspanyada: Barselon ve Bibao baş 

konsoloslukları. 
Hollandada: Hamburg konsolosluE;ru 

islere bukmaktadır. 
~ İsveç: Köteburg ve Malmö fahri kon
soloslukları. 

Norveçte: Bergen ve Oslo fahri kon
soloslukları. 

İsviçrede: Cenevre baş konsolosluğu 
ve Bern konsolosluğu. 

L ••. 
Çi nH·u to 'e nıazot Almanyacla: Berlin, Haınburg ve Vi

yana bos kor.solosluklariyle Brc.mı:-n, 
•• ---..;.;;.~-~---ı11anovr, Fran ·foı t, Münih, Würihurg 

1talyada: Milano baş konsolosluğu, 
Rom.-ı, Tiryestc ve Rodos konsolosluk
ları. 

z:raat vekaletinden vilayet<:> gelen 
bir tnmimde önümlizdeki sene daha 
frzla ot istıhc;al edilmesi için tedbir 
alınması ve çiftçiler.n teşvik edilmesi 
istenmektedir. Bu hususta köylüye 
öğüt verilecek ve ot istihsali için ziraat 
a1ut ve makineler! lföı:ım olursa bunla· 
rın Ziraat \0eki'ıletinC<' tem·n cdilccc· 
ği bildirilmektedir. 

ING L'ZLERE GORE RUS· 
Y HARPLERi ___ * __ _ 
(lfo~tarn(ı l ınri 5nhifcdc) 

MOZDOKTA 

Moskova, 15 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildinyor : 

Mozdok bölgesinde şiddetli muhare
beler olmaktadır. Alınanlar ağır kayıp
lar pahasına ilerlemeğe çalısmaktadır
lar. Muharebeler devam etmektrdir. 

S'];ALINCRADDA 

Stalıngradda muharebe halen şehrin 
şimal ucunda toplanmıştır. Ruslar fab
rıkalar mahallesile Volganır. ol sahiline 
giden yolu inatla müdafaa etmektedir· 
ler. Düşman ı-hrin ıimal kesimine üstün 
kuvvetler yığmıştır. Bununla beraber bir 
muvaffakiyct clde edememiştir. 

~~~.r..r.'-. l\ 
R 

~od ert § 
Yeni getirdiği son mod şapknları ~ 

il ayın on Jı cdınci güniındcn itib ren N 
~ biitün muhterem mitştcri!erinc tak- S 
N dim \•e te hir etmekle kc bi seref 8 
. cy)cr.. § 

ADimS : Knr.şıyaka Seliıniye § 
Soknk No. 26 . § 

~..r.rJ"J..Q'/~..O: 

Şehrimize bir mikdar çimento geti- fahri kon~o!oslukları. 
rilmışLr. Bunların büyük bir kısmı Cenubi Amerikacla: Boynes Ayres el
bclediyeye ve c!igederi resmi ıhtiyaç- çiliği konsolosluk şubesi, Rio de janeiro 
lc.ra tahsis cclilmiştir. Kalan kı:.ını da fahri ha~ konsolosluğu, M6nte\·ideo \'e 
1.;.~hasa tevzi ed:lcccktir. Santiyago ve Şili konsolosluğu. 

Bugünlerde İznıire mazot getirilme· ! 'Arn:ıvutlukta: .Tir~n k?nsolos~uğu. 
sine intizar cdilır.ektedir. Belçıkada: Bclçıka ıc:lerıne ParL<; kon· 

Mazotlar 1 ıunnınıızda bekliycn bazı olo<:luğu.muz ı:nemur ccliln~ı~tir. 
motör ve bahçe sahip~er!ne le\ 7,1 edi- Bulgarıstı:ındı: Sofya, Fılıbe, Varna, 
Jcccktir. Burgnz konsoloslukları. 

Mazot dolu b~r motörün bugün lima- Çek~·acla· Prag konsolosluğu. 
r.ımıza gelmesine iııtiL .. ı' edılmektedir.. Danımarkrcla: Kopenhag konsolo~ıu. 

ğu. --- o---
B. ııct l(ue-el:oru 
Sehri ·zce .. 
Ticaret vck:iletı neşriyat ve propa

gandn müdüri.i .B. Suat Yurtkoru şeh
rimize gelm~ ve vekaleti alakadar eden 
bazı mevzular hakkında dün temaslar
da bulunmuştur. 

B. Suat Yurtkoru yann Ankaraya 
gidecektir. 

---o---
. V AFAA 

i c; l'l''J'i 
Çarşamba günt; öğle vakti şehrim!ze 

gelen Mılli Müdc:tfaa vekilimiz general 
Ali Rizn Artunkal bazı ziyaret ve tct
kıklerde bulunduktan sonra d:.in sa
bah Ankar.aya nvdet etmiştir. ____ ,, __ _ 

• VİÇR 
Mal Bs*enili~or •• 
İsv:çrede büyi.ik bir firma ticaret 

odasına müracant ederek memleketi· 
rr.izden yağlı mc1ddeler ve tohumlar, 
küspe, kuru incir, hububat, balmumu, 
l endir-ve nnaso:\ almak istediğini bil· 
dirmiş ve bu maddeler!n ihraciyle uğ· 
raşan firmalarla tanıştırılmasını iste
miştir. 

---o----
Bezden t sarruf için •• 

Fransada: Paris ve Marsil;•a baş kon
solosluklard, Havr, Şcrburg, Liyon, 
Bordo fahri konsoloslukları, 

Beyrut baş konsolosluğu, Şam ve Ha
lep konsoloslukları. 

1ngilterede: Loncl~a baş konsolosluğu, 
Kıbrıs konsolosluğu, Kudüs baş korum
losluğu, Bombay baş konsolosluğu, Kar
clif, Glaskov, Birmingham. Llverpol ve 
Nevcastel fahri konsoloslukları, Malta 
konsolosluğu, Knlkfüa konsolosluğu, 

Tic 
o 

e vesa 
a ·ı a 

e er 
---·----

at 
• a 

LtiboJCatuvarıar, dalıti· 
lografi ve metamatilı 

halılıında 
Maarif vekaletinden gelen bir emır

de ticaret liselerinde mal bilgisi ders
lerini alakadar eden nümuncler için 
okullarda birer !fıboratuvar tesisi lüzu
mu bildirilmiştir. Ticaret liselerile orta 
ticaret ve akşam ticaret okullarında 
daktiloğrafi derslerinin, talebenin on 
parmakla yazı yazmasını temin edecek 
şekilde gösterilmesi de münasip görül
mü~tür. Daktiloğrafi tedrisinde Ameri
kan daktiloğrafi usulü esas tutulacaktır. 

!randa: Tahran konsolosluk şubesi, 
Tibriz baş konsolosluğu, Rizaiye konser 
losluğu. 

Irakta: Bağdat konsolosluk şubesi, 
Basrı:ı ve Musul konsoloslukları. 

Macaristanda: Peste konsolosluk şu
besi. 

Mısırda: Kahire konsolosluk şubesi 
f. kenderiye bac; konsoloslu[:u. 

Romanyada: Biikreş konsolosluk şu
besi, Köstence konsolosluğu. 

Sovyet Ru.syada: Moskova ko!Uiolos
luk !':ubesi miidiirlüğü, Batum konsolos· 
Juğu. 

Yugo~lavyada: Belgrat konsoloslulı: 
şube.si, üsküp konsolosluğu. 

Yunanistanda: Atina - Pire baş konso
loshıgu, Selani':. Gömiilcine ve Midilli 
konsolosluk lan. 

Japonyada: Tokyo konsolosluk şube· 
si. 

Finlandiyada: Hebinki fahri konsolos
luğu. 

Portckizde: Lizbon konsolosluğu. 

• • 
aı ma ~I ... 
--~--Jr~~---

M üz alıereı ere pazarte
si g ··nü Anlıarada de

vam edilecefı 
Ankarada İzmir su §İrkeli tesislerini 

satın almak üzere başlayan müzakere
lere pazartesi gününden itibaren devam 
edilecektir. Şimdi ş.itketin hesapları, şir

ket tesislerinin maliyeti, mali durumu 
tetkik edilmektedir. Tetkikat daha bir 
müddet devam edecek: ondan sonra 
~abn alma işi tamamlanacaktır. 

Göstc:nlen Ragbct ve Umu mi Arzu üzerine •.. 

Dahiliye vek5let:nden gelen bir 1a· 
mimde milli bayramlarda şehirlerın 
siislenmesinde ve taklann hazırlanınn
sında bez kullanılmaması, milli fahri· 
d.alarımızda imal edilen bezlerin yal· 
nız giyinmede kullnnılması bildirilmiş· 
Ur. 

Bölge sanat okullarında okutulan ce
bir, geometri ve trigonıımetri dersleri 
metcmntik adı altında birleştirilerek ta
lebeye bu derslerden tek numara veri
]ecektir. 

Ankarada ceryan etmekte olan mü
zakerelerde lzmir belediye 'ni temsil 
etmekte olan B. Muzaffer Özgen talimat 
almak üzere şehrimize gelmiıtir. Pazar 
günü tekrar Ankarnya gidecektir. 

1 --

Turkçc Sözlü • Türkç çe, Arapça şarkılı Musıkili 
FATMA RÜŞTÜ':cün ŞAHESERİ 

iL NY VA filmi 
ITALYANCA SÖZLÜ 

.MARGARETA CAROSİO - - CALLIANO MASININ yarattığı 

-- OPE YILD Z ile 

aha bir kaç giin 

~~~~~~~~=~devaııı ec ecektir 
MATİNELER: YIKILAN YUVA: 2.15 - 5.45 - 9J:l O. YILDIZI 4.20-7.50 

Cumartesi - Pazar günleri 12 50 DE B A Ş LA R. .. 

ÜLTÜRPARK 
FUAR Gazin<Jsunda 
Meşhur Se~ Sanatkarlarımızdan 

u 
Cuma, Cumartesi 11 azar günleri afışamı 

da a üç Jıonser verece~tir .. 

--*---
:m:;e,, hescs'bına 

haydedilecek en 
ahoş adise -r ... 

. (Baştarah l ıııci Snhifcde) 

manc'I: iyat kırıcı tesirler küçümsene-
mcz. 

Hele ıniittcfil lerin miidafaadan tnnr· 
ruza gc<'mck azmiyle hazırlıklarını hız
landırd!klnrı bir sırada doğudal,i ka
ıarsrzlık üphc edilemez ki mih\ erciler 
hesabına knydedilccek en nahos hluli
scdir. Zira Anglo Snksonlar dofudal:i 
duralı.lanın de\ re inde Rus ordularma 
nzaınİ sm a kudretlerini yeniden kn· 
zandımıak h;in cllcrüıdcn geleni l np· 
ma"o çalışacaklardır. 

Anglo Sııksoıı basını mareşal Sınut
~un Londrayı :ı.iyarcfi ıniinnsebeti~ le 
yazdıkları 'azılarda 1.amanımızın en 
t:ırihi kararİarının alındığı bir sırada 
dürhinliği ve a,,kcri dehtısiyle tanınmış 
bir dc\'lct adamının lrn zh•arctinc fcv
Jrnlfıdc önem vcrmektedirİer. 

lnre-:al Smuts gazetelere beyanatın
da Afrikanın nıiittefil-ler stratejisinde 
hayati roliiııden hahsctmiştir 

Bu hazırlıklar, mihHrcilerin Malt:l\'a 
yaptıkları şiddetli hava akınlarivle hir
lcstirilirse Afrikoda hakikaten • büviik 
lıildi clerin bas giistcmıck iizere oldu
ğuna inanmak kabildir. Hatta siiyle • 
l'enlcre bakılı~ r. hu hadiseler bir ikin· 
ci cephe krıdar mühim olabilir. i'\fötte. 
fiklcr mare al Rornel kumandasındaki 
mihver km•,•etlcrini l\lı ırdan atabile
cek durumda mıdırlar? 

Yoksa gef;en defa olduğu gibi Rom(') 
taarruzda yine diişmanlanna tekntJdiim 
edecek midir? 

Biitiin bunlara isabetli bir cc,-ap \Cr
meğc imkiın yoktur. Yalnız '.'!Unu hili
~ ortı7. ki mihverdler miittefiklerİn Bii· 
) ük Britanyn adalannda yaptıltlan ha-
7ırlıklar kadar Afrikadaki hazırlıkla
rmdan da endiscler duymaktadırlar. 
Şimdiye kada: batı A vnıpada yapı

lan tahkimat faaliyetinin hir miiddetten 
heri cenup doğ'u Avrupada Amıwutltık 
kı)ılanndan Yunanisfnn kwılarına tes· 
mil edilm's olması Almaııla~ın bir 111iit· 
terik taarruzunu muhtelif noktalarda 
J>eklediklerinc delildir. 

SEVKET BİLGİN 
----......... ----

8 ANKA LA R A EMiR GELDi 
(Başta rafı 1 inci Sahifede) 

C!epolarında mevcut gıda maddelerinin 
hemen alakadarlar tarafından teslim 
alınma~"lnı bildirerek kısa birer mühlet 
vermişlerdir. 

Bugün bir banka deposundan bazı 
tacirlere a!t bir kısım gıda maddeleri 
çekilecektir. Bunların parası dün öğle
den sonra ödenmiştir. Bazı tacirler de 
bankaların tayin ettikleri müddeti az 
bularak daha ULun mühlet verilmesini 
istemişlerdir. 

ti ~..-:-:.;-.r~~ N 

:.: lZMiR ASKERLlK ŞUBESİ 1 § BAŞKANLI61NDAN: 
~ ~39 Doğumlu gayri müslim erle-
~ rin sevk edilmek üzere 17/10/942 

Cumartesi günü şubede haz.ır bu- § 
lunınaları ilan olunur. S 

:o:.cıc.-...cıcr..ccr~~~ 

ZİYAI ELİM 
Uzun senel~r Has~n Akif ve kum
panyası ile Fumaro tütün şirket
lerini idare ~tmiş son senelerde de 
Abdi Fuat Akev ve şürekası tütün 
ticarethanesıni yeniden teşkil ve 
ihya etmiş bulunan eski tütüncüle.r
den Hasan Akif oğlu bav Nuri Ake
vin İstanbulda vefat • e~ lediğ:nin 
elim haberi kendisini tanıyanları 
sonsuz kedere garketmiştir .. 
Ulu Tanrıdan merhuma rahmetler 

ve ailei keclerdidec;ine baş sağlığı 
d:leriz. 

ACA . -..... 
Sağol .... 

Ec .. acı l{emal K. Aktaş 

aSağoJ.; selamın, teşekkürün, mü
nazeı·enin ne güzel ifadesi, ne samimi 
bir hoşnudiyet ~özü oldu. Sözil oldu di
yorum, çünkü nSağol• yepyeni. terü
taze, bir o kadar da sade bir sözdür .. 
Orduda vahıni hizmetlerini yapan dost
lardan hekim olsun, subay olsun terhis 
edilenlerin ağzında; irfan ordusunun 
öğretmenlerinde •Sağola ne kadar ta
bii, vakur bir sellim oluyor. •Sagof. 
bizler de ku!lan;l oruz., bilhassa ben di
lime doladım, •Sağol• dıyorum. Bura
da müfret hıtap samimıycti de üzerınde 
toplıyan tek hecedir. •Sağ olunuz efen
dim• de dilenci duasına sapan bir çeş
ni vardır. 
Osmanlı hükuınetinın son devirlerini 

yaşıyanlarımız çoktur bilirler, Babıali 
terbiyesinin kandilli, yerden selamla
rını, mürnilige s;ıpan •kulunuz, köle
niz, bendeniz. hfıkipayıniz,• gibi izzeti 
nefis üzerinde dolaşan kelimlcleri clii
şünüyorum. Azız okuyucum, bir de 
•SağoJ. a hnkıyorum. Türkün büyük 
inkılabı derhnl gözümün önüne serıli
yor, yakın tarihı okur gıbi oluyorum .• 
İçimden şu sözler geliyor : aTürk mil
leti snğol. aziz okuyucum sağol .. • 

.. 
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ğc 

Günün Meseleleri . . . . . ,. . . . . . . . . ,, 
MALTANıN KAHRlMANLIGI 

(Başlar alı 1 ınci Sahifede) 

ızı ar 
-- ~~k~;;ı(;d;,~;-;"l 

BUGlNKU NESR!YAT ~ 
~~~~,<",."">'<-.~ 

d .. ş··nme. iy·z,, 

• - Düşınan kuvvetlerinin akınları
nı karşılamakta \'C hava ınuharehelc
rinde kazand ığ:nız muvaffakıyctle.r. 
tebrik cderinı. ~!arbin başından beri 
bin dü~ınan u~.ığını dü~ürıneniz çok 
m5.n:.1lı bir k<"yfiyettir.• 

Kohirc. 15 (A.A) - Tebl g ; Milıver
c:lerin Maltaya karşı ha,-a akınlarında 
dün 12 :>i boınh.:ırdunan ve on biri av 
uçağı olmak üzere d;ha 23 ::ışman ray
yarcsi dü~ürüln~U~lür. Bu ~urctle di.fı: 
gün i~inde Maita üı.erındc düşürülen 
n1ih\·er uçaklar: 79 zu bulmuştur. Bir 
çok ınih,·er tayyareleri ha!'aı-a u~ratıl· 
rnıştıı-. BütUn bu harek5tta biz:ın ka· 
yıbııııız bes Sµıtfoyerdir. Pilotlardan 
ür-ü c.ağdır. APaya yapılan ha~ar h~fif. 
tir. 

7.30 Progra111 ve nıeınlcket saat aya. 
rı 7.32 Vücuduıı.uzu çah~tıralım .. 7.40 
A,ans haber eri 7.55 - 8.30 Müzik (pi.) 
12.30 Progra.n1 \"..? n1C'n11eket sa.:ıt ayan 
J2.J:j Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri. 
J 3.00 - 13.30 1\Iüzik : Karışık şarkılar .. 
18.00 Program ve meınleket saat ayan, 
18.03 Müzik : ~'asıl heyeti 18.40 Mi.izik 
pi. 19.00 Konu~n'a (İktisat saati) 19.15 
lllüL k : Saz ese, len 19.30 l\lemlekel 
~aat oyarı ve aj.:ın:-> haberleri 19.-15 l\o1ü· 
zik : Kl3sik 'l'ürk müzığı programı 20. 
15 Radyo gazel<'Si 20.45 Müzik : (pi.) 
;:J.00 Konu ma (E,·in saati .. ) 21.15 
Tenısil.. 22.00 MUzik : Radyo salon or
kestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
r.jan" haberleri \'e borsalar 22.45 - 22. 
50 Yarınki progı-an1 ve kapanış .. 

-----· 
F...e;cnin bı ...... assa. Manl.;a, Kasaba, Sa

lihli, Alaşehir ve Akhisar mıntakalarının 
heıo;en tekmili, İzmir ve mülhakatı Sc
frribisar. Torbalı, Urla gibi k3'abaları
mu.ın yine büyük bir kı$ôlllının öteden 
beri bağcılı"ı kend .er:ne m~slek edin
diklerini hep biliriz. Bu münbit ve ve
rirmıli topraklan1nızda bağcılarımız bil
gili ve gayretli bir çalışma :le yalnız 
yurt içinde de'"~il bütün dünyanın rağ
btt ve itibarını kazanan ve ıklimimizln 
tni.İıfı!:it-!'lna bir vergisi olan çekirdeksiz 
üzümün ve dolavısivle müstahsilin di
ğer ıstihsal m<.ddele"rine ni.sbetle çuva
la girinceye kadar muhtelif rizi~o tesir
luiae ınaruz bulunan bu mabsu:ünıü
zün, n1afile.scf .son yıllar dünya ahvaii
nın iktisadi güçlilklerl ve diğer amılle
ri»: baskLSı altında dl"'ğe>rinin çok dunun
da hatta bugünkü yiyecek maddelerinin 
yaaında mukayese E'ditncc, ekstrem bir 
vazi\. f't arzeden satış fiyatı, bütün rnüs
tal>sİl kitlesini ve dolayısiyle memleke
& ilgi ve pnd·oı;esini mucip ohnuş UT. 

Son yılların üst üste ve başka ba•ka 
tahripkar anzalariyle bağcılar büyük 
ma..raflar. ihtimamlı ve çileli i !ere kat
lanmak mecburiyetinde kalmı>;lardır. 

Pronos, Külleme yılıdır; nlasraf1nı 
alamamıştır. üstelik kooperatife yahut 
tüccara pahalı aldığı iliiç1ar için. ve 
b'~ka geliri olmadığından çoluk çocu
ğunun geçimi için yaptığı !stikrazlar1n 
ykCınu sip sivri karşısına çıkmıştır. 

Don şiddeUi ve kurutucu olmuştur; 
yaralı, bereli çubuklarını kuvvetlendir
mek. yeniden ç:.kan 5Ürgünl('rini tın1ar 
etmek, köklere kuvvet vermek mecbu
riyetiyle toprağı daha fazla işlemis. da
ha fazla gübre vermiş, daha iyi ilaçla
rnıstır. Bu sarılar altında bütün ~ene çu
buklarının ·dibinden ayrılmadan emek 
harcıyan bağcının derdi bitmiş değildir. 
Yakıcı sıcakların altında kestiğ;, bandır
dığı üzümünü ~ergide yağmurlar basar 
kilimini, yorganını hatta mintanını ör· 
terek bu yegine mai.set vasıtasını, mem· 
leketin büyük servet metaını korumağa 
çal~mıştır. Esasen Türk müstahsil un
suru hüküınetirJn ve büyilklC'rinin en 
ufak bir İ•aretiyle her eyini fedaya da 
hazırdır. Bu itibarla istihsali arttırma 

_ dava".ıı;da aldığı emri yerine getirebil
mek ıçın 9 liraya çift tutar 60 - 70 ku
ruşa göz tafı alır her türlÜ masrafı bo
ğazından ke~erek esirgerne-den yapar ve 

UZAK SftRl<TA VAZIYET 
{Baştarafı 1 mci Sahifede) 

1ıala çıkardıkları takviyeler hakkında 
hiç bir tefairde bulunmamaktadır. Ja
ponların buradaki en büyük hedefi Gu
adelkanal müttdik Üs•ÜnÜ ele geçirmek
tir. 

INGIUZLE.R 
V AZIYETIT.N EMiN 
Londra, 15 ( Radyo ) - Niyoz Kro

nik} Amerikalıların bahri muvaff:ık.iyet
lerinden bah"'eden yazısında diyor ki : 

c Salomon adaları bölgesinde yapı
lan muvaffakiyetli harekat deniz, hava 
ve kara kuvvetlerinin bir elden idaresin
Öeki öneme misaldir. Japonya şimdi ya· 
yılabildiği kadar yayıldığından rakiple
rinin günden güne büyüyen kuvvetleri
ne yetişecek halde değildir. Yeni Gine
de arazi kazanır.aktayız. Aloi!yenlerde 
Andreanos adaları işgal edilmiştir. Kis
kada Japonlar hırpalanıyor. Çinde milli 
Çin kuvvetleri Kınva, Lansi ve Tııngan 
şehirlerine taarruz etmektedirler. Bu ta· 
arruzların muvaffak.iyetle neticelendiği 
gün buradan Tokyoya akınlar yapılması 
imkan dahiline gi,r.ecekıir. 

YENi Gl"lf.DE DURUM iYi 
Kamberra, 15 (A.A) - Avu.tralya 

harp konseyinin bir toplantısından :,on· 
ra başvekil demiştir ki : 

c - Konsey Yeni Ginedeki durum· 
dan son derecede memnundur. > 

JAPON Df.NIZ KAYIPLARI 
Vaşington. 15 (A.A) - Pearl Har

bur ba~kırıından beri Pasifikte batınlan 
Japon ~pemileri 12 3 e çıkmıştır. 

BfR ADAYI HAZIRLIYORLAR 
Çungking. 15 (A.A) - Çin askeri söz

cüsüne ~öre japonlar Haynan adasında 
tahkimat yapıyorlar, bu ada büyük bir 
deniz üssü haline konmaktadır. 

AVUSTRALYA 
ETTlAFINDAKt SAV AŞ 
Melhıırn, 15 (A.A) - Cenup Pasifik 

müttPfik kt1V\'4l>!leri karar~5..hının resmi 
tebliği: 

Ov n Stanıeyde geçitlerde muharebe
ler devam etmektedir. 

Bunada müttefik hava kuvvetlerinin 
bir keşif hareketinde bazı yerlere bom
balar atılmıştır. 
Şimal balı kesiminde yalnız keşif faa

liyetleri olmu ur. ----·----SOVYETLERE GORE 
1 Bas tarafı 1 ınci Sahifede) 

MOZD0"'..1, 
Mozdokta müdafaalarımızı bir nokta

da :'-'aran Alınan kuvvetlerini imha et,.. 
mek için :nul)arcbeler yapılmaktadrr. 

NOVOROSISKTE 
Novorosisk'.n C'enup doğusunda düş~ 

ınan zırhh ta~ıtları imha edilmiştir. 
MUHAREBEJ .ERİN TAFSİLATI 
M°' kova, 15 (A.A) - Sovyet tebli

i:ıııe ek olarak çıkarılan tebliğde Al
nnlarıPl pivade hücumlarının muvaf
k PtlP pü kiırtüldüğti ve ağır ka· 

'ıplar •·•rcliı· Id·"' bilılırilmektedir. 
St ı·~ edın •·mal batısında beş Al-

kendisi de gc~C'li gündüı.ln bütün ev 
halkı çalı~ır. l~te Egeli bağcılarım:? 
kendilerine her z3:nan ınuhabbet \'e 
hürmet gö~lerhecek fc:ragc:;.tli, çalı~kan 
\.'e biig .. i miistahsil uru;urlc. rJ.Jnızdan
dır. 

Kuvvetli topr~Jdannuzın k• ~gın gü
Deş altında pi~o-:p tatk1ndırdıgı olgun 
,-e altın renkli, güzei ınan.t.ara.lı bu 
meyvemizin eliınize ne gibi nıihnct ve 
:a;fu?kül3tla gelcb!1diğini uınuır.i hatla
riyle bu kada:-!ıkla belirtliğimiz bu 
yüksek k.ıyıneti:'ı d ğerini ıPa~le<ef d:ş 
meınleketlcr değil biz7.at iceride ken
ri~ıniz tanırnan1ıcı bulunuyoruz. 

~1:ad~,:n ki ahvul ve serait r.i.lsait de
ğildir, dış paza.rJara gıdemiyor, gönde· 
rileıniyor, yahut ta onlar muhtelif se
beplerle ala.ınıyoflarca onun pek nıak
bul olan ~ıdai vasıflarını bilcı·ek ikanıe 
ve isi ihlakinı temin etmek güç değil
dir. 

B;ığcıyı ve ge1~cck f;eneler için bakı
lamaz bı.rakılır.s...1 n'enıJeketin büyük 
bir seı·vet nıenbaı olan ba~ları kur
tarınak ınecburiyeti vardır. 

ıvtanisa Beledıyc ve borsasının çok 
yerinde ol~n teşebbüe;i.inü takdirle kar
~ılamak1a beraber bunun bütün ınem
lekette. mektep~e:ı·dc ve orduda tatbiki, 
<'rzu edilen neticenin alın~a~;nda kafi 
bir garunti değil ınid1r Meınlek<?tin 
içerilerinde hatta İzmirin c<'kirdeksiz 
.stihsali az yahut hiç bulunnııyan yC'r
lerinde 8 - 9 nuınal'alı üzliınlcri hangi 
zaman 70 · 80 l.urıı!'l;tnn a!'l~~ı bulabili
yoruz?. 

Tar11n kooperatiflerinin bu sahada 
yapabilecekleri ı~ ve alabilecekleri nc
tce ne iç:n azınısannıahdır? 

Köylümüz arpcı 1 buğday, n1ısır, no· 
hut, mercimek, fasulyp yetiştirir, ko
yunu. keçisi vardır, biri.sinin yokluğu 
bir dereceye kadar sıkıntıya kor .. Fa
kat münhasıran bağcı geçinrn vatan
daı:ılarım ızın vazıyeti ve bu kadar ehen1-
miyetli olan bağlnrımızın durumu cok 
daha başkadır. 

Vı1kıa ayni zamanda mılli bir dfi\'a
nın halli suretinde ""]e alınmalıdır_ llü
kümetimi:zin bu huo::u.::ta.ki buyruk ve 
dh·ektifler'.ni 0::3bırsı7.lıkla bPk1emektc· 
yiz .. 

AVNİ URAL 
Yüksek Ziraat Miihendisi 

HARB!N DÖNEMEÇ NOK TA S!? 
(B~!arafı 1 ınci Sahifede) 

olduğuınuzun işuretidir .. a 

EN BÜYÜK TAilİHİ KARARLAR 
Deyli Ekspres diyor ki: 
•Zan'lanımızın en büyük tar:hi ka· 

rarları alındığı sırada baş,·ckilimizin 
F0üyük Britanya imparatorluğu yüks<'k 
harp ~Ur::ısına Rbkeri deh3.s1 1 dürbinli
ğt ve sıhhatli kararlariyle tanınmış 
olan mare~al Smutsu gelmeğe ikna et
n1es: pek hayırlı bir iş olmustur • 
DİÔER MÜTALAALAR 

Berlin, 15 (A.,\) - Alman tebliği: 
Sava~ uçak1.\rımız gece- ve gündüz 

ağır çapta bombal:trile \1altadaki İngi
liz hava ü:oı]erine hücum ehni~tir. Alman 
ve İtalyan himaye avcıları 25 düşman ~v 
uça*ı düşürmüşlerdir. 

Bunlardan on sekizini bizim avcıları
mız dü-.ürmÜ!flÜr. tki Almt\n savaş u~ağı 
üslf'rine dönnıemiştir. 

Horsa 
1oc8 Yaşat ~i. 

40G .ıl. j. Tarento 
38:1 Üzün'! ta.·ıın 
:303 H. Alany;:lı 
267 Akseki Ban. 
216 S. Sülcyıı.anoviç 
192 Manisa B. B. 
185 Öztürk ~:. 
162 B. Alauakl 
146 P. Klark 
131 P. Paci 
129 A. Reccu Paykaç 
129 A. Mayd~ 
109 A. Ri.ta Sıkılı 

87 Hilıni Sci,·i!i 
~O ,\!bayrak 
6S İnan !;İl'. 
73 Emin Seyrek 
65 Y. E. Bcncuya 
59 Ali Akoc 
45 M. Ard:ıi 
~3 Riza Dolman 
30 Hüsnü B~k: o. 
25 Nedim Öner 
19 İncir .şi. 
1G N. Üzün1cii 
16 Siikrü Uğur 
12 Aron Pu!:ti 

4451 Yekfın 
92634 Eski yekf:n 
97088 Umumi yekun 
No. 7 
Na. 8 
Na. 9 
No 10 
No. 11 

İNCiR 
N B. Frankv 
50 R. Baran 
3G F. Soları 
20 A. Papaııyo 
19 A. Fesçi 

7 A. Çelik kaptan 
226 YekOn 

12237 Eski yekün 
12463 Uınun1i vek\ın 

ZAHİRE 
l:; Ton 
21 çuval Su,aın 
15 ton Bak~a 
15 Ton Fasulye 

41 50 
J.2 
46 
H 
44 
40 50 
49 
44 
43 
43 50 
42 
44 
43 50 
47 
45 
47 
4~ 

·! 7 
48 
45 
47 
4~ 25 
48 
50 
40 
·IG 50 
47 25 
:;2 50 

68 
61 
70 
56 
67 
70 

10 ton Zerdali' çekird<•ği 

411 
4'i 
47 
48 sa 
4J 
41i 50 
53 
48 
41 
53 
45 50 
45 50 
48 
48 
4n 
48 50 
4o 
50 
49 
45 50 
47 50 
51 
51 50 
50 
43 
47 50 
47 25 
52 50 

43 
44 50 
46 50 
4ll 50 
53 

71 
62 50 
70 
56 
77 
70 

81 
34 50 
53 

132 50 

Deyll Meyi diyor kı : Haı·Jin yeni 
bir taarruz , afuasu1a .ı.tirdiği sahada ta
kip edilecek plan i!;ler'ne y.ırdım i~in 
Smutsun Lond.: .. ,ya geln1esi sevinC'1(' 
l:ar~ılanacak bir hadisedir. . O OK TOR 

Deyli Herald t.arp .;onrası pllıılariy- SAMİ SALİH 
le meşgul olan nıaka!esindc rliYor k:: 

H 1 1 · Yeni açt:ğı muayenehanede sa-• arp sonrası p 3.n n.rının bütün te-
{errüatiyle kaleme alınması harp de- hahları 9 - 12 ye.. Öğloden sonra 
vam ederken y:tpılmn.sı ıazınl ı;elen bir 2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
ıştir. Bu yapılınaz..:a mütareke bizi kabul eder. 
harpten daha büyük zorluklar karşı- Muayenehane : Üçüncü Beyler so-
!'ında bırakacaktır 1; kağnıda fır1n3 bitişık No. 11 .. 

Ev : Ta}'yar~ sineması arkasında 
Londra, 15 (A.A) B. Çörçil Cümlı:ıriyet l:ulvarı No. 168 .. 

Avam Kamarasında, feld mar!!,al Smuts 
un yakında her iki mecli• huzurunda bir TELEFON : 341::,0~::;::::;::;::::=ı••ıı="I 
demeçte bulunacafiını haber vererek de- 1---------------
miştir ki : :? DOKTOR ~ 

c - Bildiğiniz gibi bugün cenup J\f- "/ı: 
rika hükümet reisi ve geçen harpte in- ~ NİY AZJ SAY AN 
giliz harp kabinesi az .. ı olan feld mare- } Askeri hastane bakteriyoloğ ve ~ 
şal Smuts buraya gelmiştir ve her iki 'f intani hastalıklar mütehassısı ):~ 
meclis huzurunda bir nutuk •Öy!iyecek- ~ ikinci Beyler sokağı No. 78 
tir. Bütün azaların bu nutukta hazır bu- Her gün öğleden sonra.. 
lunacaklarını umuyorum. Nutkun zaman ~"""'~"" ..<. · .,.....,,_~ 
ve mek8.nı biraz sonra kamaranın gizli 
toplantısında karar]aı;ıtırılacaktır. > 

Liberal mebuslardan birinin bu nut· 
le.un aleni olup ohnıyacağı ve radyoda 
ne~redilip edilmiyeceği hakkındaki su
aline de CörçjJ !'IU cevabı vermiştir : 

c - Mareşal Smutsun söyliyeceği 
sözler yalnız bize mahsus değil, bütün 
İngiliz milletine de hitaptır. > 

noen hücumu püskürtiılmliş ve 500 Al
rr1an yok edilm~tir. 

J\'lozdok bölgesinde bir kesimde 400 
Alman öldürülmüştür. 

Leningradda mahalli mal1'yctte çar
pışmalar olmuştur. 

l
_..-~....,,,.===-=-=====:ıcıcs 

DOKTOR 8 
HİKMET ALADAC § 
Kadın bnstalıklan operatörü ve §

8 g DOliUl\1 MÜTEHASSISI 1 H ~temlek~t .hastan~si. nisaiye ve veli\· 

1 
dıyc servısı ınuavını ... 
Birinci Kordon Tayyare sinema>1 8 

bitio>ii\fode No. 206 .. Telefon: 4032 U 
:.ı:ıııı--J""J".r~/..r~e~..er...r...r.r.....o-;cr~~· 

"aoo:o:ocQ:;c~cı=c=ıc: QOCCC:::ı::ıc C'caı'"1'11 
~ \ 
N SELJ:~~EL ' 
~ Eşrefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 
8 Zehrevi hastalıklan mütehassısı 
S Adres: Şamlı sokak No. 8 tzmir 
8 Her gün saat ( 3) den sonra hasta-

§=~~--~~~~~_:d~~~-'J~f./~ 

~illi ~~;;;ıı~;~~;;;;;ııııı~ 
~ EyliH a), i\in- ~ 
:: de 1 G :vaslarıud ~ :: 
§ llaFu'ılaİı oğ :; 
§Ziya Özıınzlı n~ 
: mında \"C üıc 
E rinde kuı-sı.;r. 
§ fanila ve çuİal. 
~ pantalcn buru 
: nan oğluın krı) 
§ bolınm;tur. 
: Kendisi ha~t• 
; ,.c saralıdır. G;; · 
§ rcnlcrin insan -
§ yet nanuna ad- --....-·-·-
§ reco.ime lıaher vcrnıelcrini )"al"\·arı-§ 
:: rını.. -
§ ADRES : İ7.ınir Kahramanlar 1414 ğ 
~ üncü soka~. 41 nun1arnda haba~1; 
: Uaynıl!a!ı Oznnzlı.. (2697) : 
:t;mımıııııııtııııııııııııııııııııı111ııııııımıııııııır: 

1ZM1R "sıctLt TiCARET MEl\'lUR
LUC UNDAN: 

Vehbi Ünver ticaret unvaniyle !zmir
de ikinci beyler sokağında 100 numara
lı mağazada 938 senesinden beri kaz
mir kanaviçe, saten, makara düğme 
alım ve elbL<e imal ve satışı ile iştigal 
eden Vehbi tl'nverin işbu ticaret unva• 
nı ticaret kanunu hükümlerine göre si· 
ciJin 4652 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 5954 (2704) 

:..' ı ı • 1 ı: 1 t ta:"''' 1111111111111111111111111111111111111ı11n: 
~ SATILIK § 

:Ziraat malıineleri ğ 
_ oHofcr marka kırk beygirlik bir: 
~traktör faal ve iyi vaziyette ve bir ~ 
.: Hofer Macar mark:ı harman maki- E 
~nesi biı· pulluk ve bir tohuırı maki- E 
§ nl"si satılıktı:-. ; 
:': Müracaat : Haliınağa çarşısı 38/1 :; 
:; T~:LEFON 2909 ~ = 1 - 7 {2646) = 
:ııı il 1111 il 1111111111 il 11111111111 il 111 il: ııı" 11 ı ıı ıı 11111 r. 

Askeri hastahanesi Böbrek, l\tcsa
ne, Prostat, idrar yolu ve tenasül 

Hastalıktan miitehnssısı 
UROLOG - OPERATÖR 

DOKTOR 

HAYRİ SAYKAM 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

ikinci Beyler, Numan zade sokak 
Na. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 

tZMtR StCJLt TtCARET MEMlJR. 
LUCUNDAN: 

Yunus Nadi Afşar ticaret unvaniylo 
lzmirde Fevzi paşa bulvannda 57 nu
marada on beş seneden bPri hurda de
mir ticaretiyle iştigal eden Yunus Nadi 
Afşarın işbu ticaret unvanı fjcaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4653 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği illin olu. 
nur. 5952 (2703) 

1ZM1R AHKAMI ŞAHS!YE SUL"S 
HUKUK MAHKEMEStNDEN: 

İzınirin Selvili mesçit mahallesiııin 
1056 ncı sokak 43 sayılı evde mukim 
iken ölen Akide ve üvey oğlu Mehmet 
Denizerin alacaklılarla borçlularının 
ilandan itibaren bir ay içinde alacak ve 
borçlarını mahkemeye kayıt ve beyanı
na ve bu müddet geçtikten sonra kanu. 
nen takip hakkı kalmıyacağı ilan olu-
nur. 5953 (2702) 

-~~~~~~~~--~~~~~~~-
·ı D O KTOR 

Salahettin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

l MtiTEI. '\.SSISI 
i Hastal~~ını her gün öileyin saat 

1
1 den 1tıbaren Numan zade sokak 

1

. 
23 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

• Ev: 3459 , 
~ 9 

ll'IO"',,,,~-===ı::ı===.ııı::ı--,,.r..- ~ g DR.OPERATOR K n SEDAT BELGER ~ 
g Doğum ve Kadın hastalıkları ~ 
3 mütehassısı 
N Her gün hastalarını Alsancak Bi- ı;ı 
§ ıfoci Kordon 288 numarada kabul § 
1'! ':.d_:'~:_~~-::.~_u_'.';;~~~~~~-~~ B 

MOZDOKTA ŞİDDETLİ HARP 
Moskova, 15 (A.A) - Mozdok böl

gesinde Almanlar kuvvetlerini yeni
den topladıktan sonra müteaddit ke
•imlerde hücumlarda bulunmuşlardır .. 

Üç Alman taburunun 60 tank hima
yesinde yaptığı taarruzlar hı\la devam 
eden siddetli muharebelere sebep ol
muştur. 

İST ANBVL BELEDİYESİNDEN : 

ÇETELERİN MUV AFFAKIYETLERİ 
Moskova, 15 (A.A) - Neşredilen 

resmi b'r tebliğe göre Alman kıtaları• 
nın gerilerinde ~areketıe bulunan Rus 
ceteleri 15 gün ;çinde 900 Alman öl
dünn~Ier, asker ve levazım yüklü 4 
treni yoldan ~ıkarınağa mu ·affak ol
muşlardrr. 

Kasımpap. - Haliçoğlu yolunun Deniz hastane.si altına tesadüf eden kısmı
na istinat duvarı inşası kapalı zarf eksiltmesine konulmu§tur. Keşif bedeli 
(52918) lira (26) kuruş ve ilk teminatı 3895 lira 91 kuruştur. ihale 26/10// 
942 pazartesi günü saat 15 de-daimi encümende yapılacaktır. Mukavele ek
.bitme. nafia işleri umumi, hususi ve fenni şartnamelerj, proje, keşif hültısası 
ve buna müteferri evrak iki lira 65 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğün
den verilecektir. Taliplerin ilk teminat makbuz v_eya mektupları ihaleden se
kiz gün evvel fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesikaları ile birlikte 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri. 16 19 22 25 408 (2706) 

---=----=--==----

SAHiFE J 
~lO'"..#"..ı"'...;"'/..ı"'~,,,,..~.--,,..,,,,....c:ccıı:ı--..o----=--.r.r.r..o--..... ~.r.r...r.r.r...-.r...r.r.r.oııoı:ı-.~ 

~ Do~an ~i~orta ancnim şirketi ~ 
~ Sernıa yesi: 1,. L. a00.000 ~ 
~ iµARE MERKEZİ : İ S TA N B V L § 
~ lzmir ve havalisi umumi acentalığı * 
1 H Kİ EROL § 
~ Birinri Kordon • o. 106 Telefon· 3520 1 
~ Hayat· Yangın· Nalıli31at ·Kaza sigortaları-9§ 
~ nızı en müsait şartlarla ve siiratle yapar. s 
~~~--ezr..r..r..-./.:l~~:t""'"..rJ""..r.-"...c'...a.:v-..r...ocoı:>-..r.J""~..,cr...QOQ::::::c:::=ccoc8 

İzmir Defterdarlığından : 
Hayrettin kızı Şefikanın borçlanma bedelinden yeni ıubeye mevcut 666 lira 

91 kuruş borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş bulunar:. Al~ancak ma
ha1lesinin 1443 ncü yeni Türkiye sokağında 42 parsel sayıda mukayyet ve 2592 
Jira kıymeti mukayyede1i 1 3 numara tajlı evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye Çlkarılmıştır. 

Taliplerin 26! 1 O 942 tarihinde saat 16 da vilByet idare heyetine müraca-
atları ilan olunur. 6 11 16 20 5755 (2632) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 
E Devlet Deınır Yollarından . . . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli ( 35000) lira olan 50 ton üzüm pekmezi 3/ 1 1/1942 
salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında toplanan 
merkez 9 nucu komi yonca satın alınacaktır. 

Bu i;,e girmek istiyenlerin 2625 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
reisliğine vermeleri 18.z.ımdır. 

Şartnameler ( J, 75) lira mukabilinde idarenin Ankara Haydarpaşa ve 
lzmir veznelerinden temin olunur. 16 19 21 23 5947(2698) 

Muhammen bedeli ( 16000) lira on altı bin lira olup ( 16. 10.1942) tari
hinde cuma günü .saat 16 on altıda Haydarpatada gar binasındaki komiıyon 
tarafından kapalı 7.arfla eksiltmesi yapılacai' ~ edilen ( 100) yüz metre 
mik'abı karaağaç kalasın ek:,iltmesinden görülen lüzuma binaen sarfınazaT 
edilmi;,tir. 

Bu iş için tekrar eksiltme i]B.n edileceği alakadarlara blidirilr. 
5944 (2699) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler artırma ve elısUt· 
me lıomisyonundan : 

Bakırköy emrazı akliye hastanesinin 20 İnci koğuşu ikmal in~atı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28/10/942 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğ)unda Sihhat 
ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacakbr. 

2 - Keşif bedeli 2 6988 lira 79 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 2024 lira 16 kuruştur. 
4 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname

lc.ri proje keşif hülisa~ile buna müteferri diğer evrak her gün komisyonda gö
rülebilir. 

5 - lsıekliler en az bir taahhütte 15,000 liralık bu iıe benzer iı yaptılı.lan
na dair idarelerinde-n almı§ olduğu vesikalara istinaden Jstanbul vilB.yetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 942 yılına ait ticaret odası vesikasi1e teklifi havi kapalt zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (383) 

16 20 24 27 383 (2707) 

TEŞVİKİYEDE SATILIK ARSALAR •• 
Teşvilıiyede Emlcilı caddesi üzerinde her türlü 

bina yapmağa müsait ilıi arsa satılıyor ... 
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 

Eaa. No. Yeri Kıymeti Meıııaha.aı Teminatı 

399 Teşvilciye - Harbiye Vali ko- 21.325 Lira 426.50 M2 2133 lira 
nağı mahalle.i Bostan ve E.m-
Iak caddeleri eski 8 / 4, yeni 
2 3 numaralı arsa. 

401 Teşvikiye - Harbiye Vali ko- 30. 1 30 Lira 507 M2 3013 lira 
nağı mahallesi Bostan ve Em· 
liik caddeleri eski 8 /6, yeni 
2 7 numaralı arsa. 

İzahatı yukanda yazılı gayrimenkul lcr peşin para ile ve açık arttırma usu
liyle satılacaktır. ihale · I 1/1 1 '942 çarıamba günü saat 14 de bankamız lstan
bul §Ubcsi satıt komisyonu huzurunda yapılacak ve en yüksek bedel merkeze 
bildirilecek ve haddi l~ik görüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edi
lerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacak.br. 

Satış esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat ak
çesi. derhal arttırılmıyaTak ihale kimin uhdesine icra edilirse aradaki fark on~ 
dan talı.il edilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin 
yüzde onu nispetinde teminat yatırmaları li.zımdır. isteklilerin teminat akçesi. 
nüfus tezkeresi ve üç adet fotoğrafla birlikte bildirilen gün ve saata kadar tııbe
miz emlô.k scrvisine müracaat etmeleri mercudur. 16 2 5948 (2700) 

T. iş Bankası 
KUçülı tasarruf hesapları 1942 ilıramiye planı 
Keşideler : Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağmtos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yepıbr •• 

1 9 ~ 2 İKL'lMIYELERi ... 
1 adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
Z adet 750 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 4000 Lira 

50 adet 50 Lirahk 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Liralık 2000 Lir• 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurwıq tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.o Türk lirası.. 
Ş!.".be ve ajan adedi ~ U". 

Zirm ve ticari ber nevi Bmb mnameleleri 

PARA BİRi~ TIRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMlYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdald plllnıı ııöre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1-000 Liralık t.000 Un 
• • 500 • 2.000 • 
• • 250 • 1-000 • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 51 • l'l.000 • 
120 • 40 • t.800 • 
160 • 20 • S.200 • 
UİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO llradan aşağı dUşınl

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 det&, 11 Haziran 11 Eylül, 11 Birincil<&.nun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 
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Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış HARP HAZIRLIGı 
---*---

'IDIASIR 

IOHIM BiR iHTAR 
* 

!& 

... ··- . --~-- -~ 

Novorosisk cenubunda 
Alman tehlikesi büyüdü 

Arr:.erika 
gayretini 
artırıyor 

Şili ve Ar
jantin ne ya
pacaklar? 

SON HA-BE~ 

Devlet resim ve heykel sergisi 

Bu sene de ."Ankara,, 
.sergi evinde açılacak 

Mısırda llıl taraf ta lı araretle hazırlanıyor 
Radyo gazeteıine göre Almanlar üç, ler kaydedilmiş ve 5~~ iıtinat n.okta.sı 

dört gün süren bir duraklamadan sonra zaptohınmuştur. Bu bolgede tehlıken~n 
Rusya da tekrar hücumlara baılamıtlar- büyüdüğü görülüyor~ d~. Ruslarınd da ka 
dır. Fak at bu taarruzlann niaheten az bir müddet T uhafşeyı mudafaa e ece -
kuvvetlerle yapıldığı bildirilmektedir. leri umulmaktadır. 
Yakında daha büyük ölçüde bir Alman MISIRDA 
taarruz.u başlıyacağı da haber veriliyor. Mısırda kara hareketleri ıakin geç-

Bir hafta evvel cephenin merkez ke· mittir. 
siminde büyük bir Alman taarruzunun Malta üsleri geceli gündüzlü mihver 
başladığı hakkındaki haber teeyyüt et- hava hücumlarına tabi tutulmaktadır. 
memiştir. Bundan da mihverin Sicilya üzerinden 

Şimali Kafkaıyada Almanlar yeni Afrikaya mühim takviyeler geçirmekte 
topladıklan kuvvetlerle teşebbüsü ele Ik ak 
alarak müteaddit kesimlerde taarruza olduğu anlatılmaktadır. Evve i şam· 

ki akınlarla Maltaya yapılan mihver 
germi,lerdir. b ·· ·· b ld w b'l 

h d b b 1 akınlarının ikibin ef yu:zu u ugu ı • Crozninin tekrar ava an om a an· 
ılığı bildirilmektedir. Croznide bir çok d irilmektedir. 
yangınlar çıkanlmıt ve fabrikalar tah- Diier taraftan haber verildiğine göre 
rip ~dilmiftir. Puti limanına da bir hava Amerikan ağır nakliye uçakları, 7,5 ve 
hücumu yapıldığı ve ağır hasar ika edil- 1 O 5 milimetrelik sahra ve obüe toplan, 
diği bdiliriliyor. d~er tanhavar toplan Mısır cephesine 

Novoroıiakin cenup doğusunda Al- gelmektedir. Mühim Amerf!'an zırhl~ 
man dağ kıtaları tarafından taarruzlara birliklerinin de Mısır cephesınde mevzı 
devam edilmif, yeniden bazı ilerleme- aldıklan bildiriliyor. 

Almanlara •• 
~ore Rusya harbi 

Kafkasta 500 den fazla 
istinat noktası alındı 

Donda Ra.s ldlc:amları pUsııartaıdL ~eplıenln 
Merlıezlnde Bll'çcilı naeuzile• talal'ip edlldL 

Berlin, 15 (A.A) - Alman tebliği: 
Kafkasyada Alman ve Slovak kıtala

n sık ormanlık ve dallık bir aruide çe
tin savqlardan sonra yeniden bazı mev
z.ileri Yamllf ve 500 den fazla istinat nok 
tası ile milstahkem mevzii hUcumla zap
tetmiştir. 
Düpıan hücumları püskürtülmüştür. 
HA VA HOCUMLARI 
Nakliyat hareketlerine ve aşaiı Vol

p ttzerındeki Bol§evik liman tesisleri
ne tesirli hava hücumlan yapıhmftır. 
Uçakların açbiı atefle bir petrol gemisi 
ve 2 mavuna tahrip edllmf§tir. 

Don eepheslııde Rumen kıtaları dilf-

manın mevzii hücumlarını püskürtmüş
tür. 

Cephenin merkez kesiminde Alınan 
hücum kıtalan tarafından bir çok blok
havz ve müstahkem mevzi tahrip edil
miştir. 

DtOER YERLERDE 
Savaş uçaktan mühim demiryollarını 

bombalıyarak malzeme bakımından ağır 
kayıplar verdirmiştir. 

Alçaktan uçan av UÇakl"arımız Fin 
körfez.inde bir Rus hUcumbotunda yan
gın çıkarmıftır. Uzak fimalde uçakları
mız Kola koyuna ve içindeki kamplara 
hücum etm.iftlr. 

DEllZLEROE BOCUŞMA MISIRDA HARP DURUMU 
* : * 

IntPiiz - Alman- Alman mareplı 
lar arasında kü- Mısıra dönmüş 

çük çarpış- ve kumandayı 
malar oldu ele almış 

* 
_,.__ 

Loadra, 15 (A.A) - Paria radyolU 
Karepl Rommelin Afribya döndillU
DÜ ve kumandayı ele ald•iını bildirmek
tedir. 

Londra, 15 (A.A) - Bahriye DıUlrh
jmın tebliii: Bu sabah erkenden clen1z 
kuvvetlerimiz dUpanm b8§ torpilbotu
m hicum etmiflerdir. Bir Almaa botu 
batmlnuf, lkill huara utratılmqtır. De.. 
Diz kuvvetlerimiz kayıp vermemifler- ANGLO • SAKSON TmLtOLERt 
dir. Kahire, 15 (A.A) - Tebltl: M1lttefik 

ALMAN TEBLtcat upldar Tobruka bir sUndUz akım yap-
Berlin, 15 (A.A) - Teblij: DU§lardı.r. Dil1man10 büyük bir ticaret 
Hücumbotlarımız tngiltere uhillerin- ıemWne iki tam isabet kayıt edilm.lştir. 

de kafile hareketlerine kartı yapılan bir .Muharebe .sahasmda hava faaliyeti 
hücumda 8000 tonluk bir ticaret gemisi hafiftir. Eddabbada müteaddit hedeflere 
batırmııtır. Bütün hücumbotlanmız Us- akın edilmi§tir. Taarruzl bir keşif UÇ~
lerine dönmUftUr. funda iki dü§maıı tayyaresi daha dil.§ü-

14/llkteırin gece& llanfte iki muh- rUlmU§tUr. 
rıp filo.su ve bir çok hücumbot fllolaruı- Kahire, 15 (A.A) - ~rikan. ~va 
dan müteıekkll ü.stün bir İngiliz teşkili kuvvetleri brargAhuıın ilk tebliğinde 
ile Alınan himaye gemileri arasmda bir ağır bomba uçaklannın Tohruka yaptı
deniz muharebesi cereyan etmiftir. Ya- ğı hücumda büyük hacimde bir vapura 
pılan çetin muharebede bir 1ngiliz top- tam iki isa~t kaydedildiği ve bir ~~v~
çekeri top ateşiyle batırım.ış, 5 hücum- nanın tam ısabetle parçalandığı bildiril
bot ha.sara uğratılmış ve yakılmqtır. Bir mektedir. Uçaklar salimen dönmüşler-
Alrnan gemisi kayıptır. dir. 

lTALYAN KAYIPLARI 
Londra, 15 (A.A) _ Harbin başından 

beri 1,5 milyon tonluk ltalyan gemisi 
batırılmış, 860 bi.n tonluk İtalyan gemi
m hasara uiratılmıştır. ltalya harbe gir
Gi i z man ticaret filO.!U 3,5 milyon ton-
du. 

----·------ıng111z Ol'ta farlı 
Hazırı 2'a,,,.anda 
Stokholm, 15 (A.A) - İngilterenin 

orta prk nazırı Çarşamba günü Tahra
na varmıştır. 

-*
Miittefilılel' Jf4J te 
taarruza IJaılamalı 

için gayl'et 
sarf edlyol'IGl'-

vaşington, 15 (A.A) - Birleşik dev
letler harbiye nazırı Stimson askerlik 
yaşının 20 den 18 e indirilmesinin 
ehemmiyetini belirten beyanatında önil
müzdeki 1943 yılında havacılık için iki 
milyon 300 bin, ordu için 3.300.000, le
vazım için bir milyon kişilik yeni kuv
vetler hazJrlanacağını söylemş ve de
miştir ki: 

• - Havacılığımwn inkişafına dair 
ileriye sürülen rakamlar bir tahminden 
ıbarett!r. Birleşik devletler 1943 yılın
da dünyanın en bUyilk hava kuvvetine 
malik olmak azmindedirler. Bugünkü 
istihsale ve hazırlıklarımıza göre hede
fimize mutlaka varacağız. Ordu talim:' 
leriyle meşguldür, bu talimler devam 
edecektir.• 

* Radyo gazetesi Amerikada askeri 
mükellefiyetin 18 yaşına kadar teşmil 
edilmesi sayesinde önümüzdeki sene 
3.250.000 yerine 7.500.COO asker çıkan
lacağı umulduğunu ve Amerikalılarm 
bu gayretleri 943 senesinde müttefik
lerin taarruzi teşebbüslerde buluna
cnklarına delil sayıldığını bildiriyor. ----·- -MÜCRiMLERE CEZA 

---*·---
Ruslar da harp 
mücrim?erinin 

•• • • ceza 2'0i mesını 

istiyorlar ____.._ 
B. ırMolotofn un lınsala· 
dığı IJIP delılciPcupan 

plıGl'lldı-

-·-Bir Amerllıan gazetesi 
lıaıi lıarlll' 'Oernaefı 
zamanı geldiğini 

söyUyop_ 
Nevyork, 15 (A.A) - Vaşington 

Post gazetesi hariciye müsteşarı Sum
ner Velsin Arjantin ve Şili hilkilmetle
rinin vaziyetlerine dair demeçinden 
bahsederek diyor ki: 

• - Şili ve Arjantinle milnasebetle
rimiz üzerinde açıkça konuşmak zama. 
nı gelmiştir. Bu iki memleketin karar
sız siyaseti birleşik cilmhuriyetlerin 
tahammülUnil tüketmiştir. 

Şili ve Arjantin Amerikan mllletle
rinin düşmanlarına yardım etmeğe de
vam edecekler mi, yoksa onlarla mü
nasebetlerini kesecekler mi? Bunu ka
U olarak tayin etmeleri lAzımdır. ______ , __ _ 
Rlndlstanda yeni 
lıUlıümet lıaruluyol' 

Karaşi, 15 (A.A) - Resmen bild.iril· 
diğine göre Hint hilkümeti üyelerinin 
istifalan biri müstesna olmak üzere 
umum vali tarafından kabul edilmiştir. 
Yeni başvekil Hüseyin Hidayetullah 
1938 de de başvekil" idi. İstifa eden son 
kabinede dahiliye nazın bulunuyordu.. ----·-'---HAVA HUCUMLARI 

* Kiele yeni bir 
akın yapı1dı, di
ier yerler de 
bombalandı ____.. _ 

Hollanda ue ılmali 
l'•mua IHHnlıcdanan 

yeplep ............ 

Ressam HaJD Hllınaet u e Zefıl izer sergi lıonal· 
se•lllılerlne tayin edlldUeıe 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ankara birler almıştır. Sergi komiserlitiııe ... 
aergi evinde her sene 29/Te§rinievvelde çilen ressam Halil Hikmet ve Zeki fır.
açılmakta olan devlet resim ve heykel bugUnlerde §ehrimize geleceklerdir. 
sergisinin dördilncilsil bu yıl da maarif ~ uht lif temayUlleri takip .._ 
vekili Hasan Ali YUcelin bir nutkuyle ,_ ye lanm bir~ likl 

1 
.._ 

açılacaktır. VekAlet güzel aanatlar meAte o ere mensup r ı 
umum mUdUrlüğil serginin daha gen.iş larla mü.sıakil sanatkhlar da 1lreoe11-
mikyasta eserleri ihtiva etmesi için ted- !erdir. 
~ 

Milli Şefimiz Parti genel sek-
reterini kabul buyurdular 

Ankara. 15 (Telefonla) - Memleket 1 partisi Genel sekreteri Memduh Şev
dahilindeki tetkik seyahatinden dün ket Esendal bugün (dUn) ReisicUmhur 

§ehrim.ize dl5nmüş olan cilmhuriyet halk umuz tarafından kabul buyrulmuttm. 

Gümrüklerde biriken eş
ya he en çıkarılacak 

İstanbul, 15 (Yeni Asır) - GUmrlik-ı yanyacak maddeler gUmrllkten çıka
lerde biriken eşyanın silratle piyasaya nlacaktır. Bu maddelerin nevileri c1e 
çıkarılması için bir liste hazırlanımftır. tesbit edilmiştir. 
Buna göre tercihan halkın giyinmesine 

Asker ailelerine yardım işi 
H" lllr fllıdyete m eydall ueıeDlnlyecelı 

Ankara, 15 (Telefonla) - Dahiliye mUaamahaya ve gecikmeye tahammillil 
vekileti vilAyetlere yaptığı tebliptta olmayan ve bilhaasa muhtaç asker alle
uker ailelerine yardım ifi Uzeriııde lerinin iaşeaine taalluk eden bu lfln in
ehemmiyetle durulmasını, şiklyete mey- tizamla yUrütUlmeaini bilcllrmlftir. 
dan vermiyecek tedbirler al10maa10ı, 
,..,....._~~~:-.-<:::><:::ı~~ı;;::,.<;::,.<:~~-<::>o~~~~~~~~ 

Yeni Mttllılye ue 
•dddyeıaylnlel'I 

~-
Koakova. 15 (A.A) - ~ nııı.. . lAwJ•Jl.-JA.A). ~ :D&n aece 'bir ADbra U ("NefoDla) - Jllmnlyet Ankara, 11 ('1"91-';onla> .. - ~--. 

yosunun bildirdiğine göre Sovyet hü- ~€ teşkllimiz- Kiel deniz . üssüne ve umum ~üdürlüğü birinci daire e · ~ .. A~kara ~kspresı bugun de 6 .saatlik 
kümeü de mil!tefikleri İngiltere ve limanına karşı toplu yeni bır taarruz- rem 1hsan 3ayramiç kaymakamlıiına, bir ıecikme ile saat 15,45 te gelmlftir. 
Amerika hükiimetleri pbi harp müc- da bulunmupur. Dokuz uçalunız ıe- Manavgat bymabmı Rafit Babaeski 
rimlerinin cezalmdınlması k~arına it- riye dönmemiftir. kaymakamhtına, Çoruh mektupçusu 
tırak ederek Almanların igal yerleria- Gaskonya körfez.inde iki Yunkers 88 Nımet AfJaa mektupçuluiwıa tayin 
deki vahfetlerden mesu1 olduklarmı ve bir de1liz uçajı düfilrUlmUştuıı. olunm\lflardır. 
kabul etmiftir. Bu huauata Stalin na- * Kutamonu vali muavini .thsan Sakızlı 
mına Molotofun imzaladıjı bir dekli- Ankara ~et idare heyeti adhlma 
rasyon neşrediln:ıiftir. Londra radyoauna göre Britanya tayin edilmiflir. 

Bu deklArasyonda ezc:Umle §Öyle de- tayyareleri Hollandada marpndiz tren- * Ankara, 15 (Telefonla) Sıhhat 
ııilmektedir: !erini bombalamıflardır, Frauada bir müfıettiflerinden Dr. Beflt s..Jimciollu 

• - Bütün be§eriyet fimdiden mile- cer atelyesine hücum edilmipir.. Bol- Bolu mhhat mUdtlrlUIOne, Seyhan mhhat 
rimler r.i1mresinuı teflerinin yaptakJan landa sahillerinde 6ç Alman pmial mUdilril Muhtr Cemil Alrı mhhat mil-

l.yonda ......... ..... 
....... .,, ..... eea.. 
Londra, 15 (Radyo) - Ro,.._. ... 

Lionda demiryolu imallthanelmt.de 
bat g&teren grevler husu.! möwase· 
lere de sirayet etmiştir. 

~---~·------~ c:1n11e ..._,, ..,.,,... 
kanlı cinayetleri biliyor; bunlar Bit- hasara utratılmıştır. dUrlillüne tayin ecUJmiflerdir. 
leMen, Göbels, Göring, Wbbentrop ve Kiele akında bir tarwut tayyaresi 0 , Londra, 15 (A.A) - ~~herler u-
Hlmlerden ve diler Nazi tef)dlltçıla- mUdafaalann nasıl çahfblmı teRlt et-- zırb1mın Londra bihosu ~ jllpGDUDl 
nndan ibarettir. miftlr. Dilpnan projektörleri mahrut ........ • fdanllal !'ele- bu mralaıda Çmde bUyilk bir twns 

,.....,....~ 

Sovyet hilkilmeti harbin cereyanı aı- teklinde hareket ediyorlardı. Bir pro- fM .................. fıo- yapıuyacaklarmı IÖylemiftir. 
ıasmda ellerine geçecek bütün m~ jektör tayyarelerden birini buJduiu ,_,_.._ • ....._ ÇinUler Lap ve Bul tehlr1erine btı-
rim Almanların derhal ve flddetle ce- umu dilerleri de cıınun etrafım sara- _.,..,....,....-•• - ~- cum etmiflerdir. 
zalandırılmuı için kurulacak mahke- rak uçak aavarlarm at4t1inl burada tee- Ankara, 15 (Telefonla) - ı.tanbul e 1------

meye verilmesini taahhüt eder. bite çalıpyorlardı. Ankara t.elefon muhavere kanallarını __... -ad a 
CUrilmleri ıimdiden malGm o1uı Projektörler çok geçmeden salı aolu artırmak üzere Gerede ve Adapaıan Macar ....... nw-at• 

Bitlerin ve dijer teflerin alır cezalara tanyarak harekete mecbur olm\lflar- ilzerinden yapılmakta olan hattın bir ........ ce~ .,. .. 
çarptırılmuı, zulüm ıörenlerin dul dır. Yavaş yavaş d~ ~~ 1avar buçuk aya kadar lflemeye açılacaiı Bit .... ~ 8lal 
kadınlan ve yetim çocuk1an için haklı toplarının da ale§len kesilmiştir. umuluyor. Yeni hatta ait ko~ıı- Budapqte 15 (A.A) _ 111111 mil--
bir tese~ .vesilesi <!lat-aktır. . . . ş1MALt FRANSADA ler İstanbul .ve Ankarada yerlerme kon- dafaa naz1n 'dolu cephesine teftite glt-

Hitlercilik ve Hitlerciler ezıcı bır Londra 15 (A.A) _ Hava tebliği : mU§tur. miştir 
kuvvetle imha eciilmelid.ir. Hitlerci Al- İngiliz ~vcılan ~al Fransada bir N~, B. Bitlerin umum! kararglbı. 
man azılı çete tamamen ortadan kaldı- eşya trenine ve fabrikalara hücum et- ll'alı '--•uefıUlnln m da z.iyaret ettikten soma, 15 gUn 
nlmalıdır.• m.işlerdir. _,... içinde Pe§teye dönecek ve harbiye btlt. 

------·---- ALMAN HOCUMU lluırda temGSllll'I çesinin müzakeresinde hazır buluna .. RUZVEL T • VILKI Berlin, IS (AA) - Tebliğ : ue demeçL. caktır. 
KONUŞTULAR Devriye gemilerimiz ve deniz uçak- Kahire, 15 (A.A) _ Bayram müna- -------·"""""' 

eavarlanmız timal denizi üzerinde iki W'ananJı naallac:IPleP 
-·- düıman uçağJ düıünnÜ§lerdir. sebeüyle Mısıra bir ziyaret yapmış & 

(Baştarab ı inci Sahifede) Hafif Alman savllf uçaktan dün ce- olan Irak başvekili Nuri paşa Essai1 Kenyada .. 
1 'lt --L'll d -'- • h d f son kabine buhnanuun ekonomik mese- Lo dr 15 (A.A) Ken ada 3000 zanacaklardır. Bundan asla şüphe et- nup ngı ere llilllJ erin e aa&er1 e e • n a, - Y 

1 · b b la la d lelerden ve ia..,. zorlugunu dan çıktılım y Iı .. ,te · e 1 ,.....;. bulunuyor miyorum. Fakat bu zafer bir çok insa- en om a mıı r ır. v- unan mw cı y r e,,._ · 
nın canına m o c tır. •trı-. ---al la ak • 

söylemiştir. _____ .,,,,,,,,,, __ _ 

Rusyaya ve Çine yaptığımı seyahatin KARTLA EKMEK SATIŞI Nuri Sait paşa, Mısırdaki Amerikan 
başlıca hedefi Amerikada birlik bu- w İran elçilerini ziyaret etmi§tir. 
lunduğunu ispat etmekti. İkinci hedef DEVAM EOEB LEf:EK Irak başvekili Irakta vazife alacak 
Ruzvelt hesabına bazı şeyler yapmak- olan Mısır profesörleri hakkında Ml811· 
tı. Bunlar yapılmıştır, fakat mahrem (Baştarab 1 ind Sahifede) hilkUmeti ile görüşecektir. 

MADAGASKARDA 
lfaPP SÖJ'Üyol' .. 

.. 
BUG N 

MATiNELERDEN 
iTiBAREN 

olduğu için size bahsetmiyeceğim. Ankara, İzmir ve İstanbul da dahil 
Üçüncü hedef harbin nasıl kazanıla- olarak butün villyetlerde devletten 

cağını göstermekti. Bunu Kahirede ve maaş alanlara mahsus olmak üzere ye-
Çunkingte söyledim .. • ni ekmek karttan bastırılmasma başla-

--o--
AMERiKA 

Vişi, 15 (A.A) - Müstemlekeler ne
zareti Madagaskarda İngilizlerin pd
detli bir hUcwnunun Aloirada pUskilr
tUldüğilnü bildirmiştir. _____ .,,,,,,,,,, __ _ 

tK1 MUAZZAM F1LtM BİRDEN 
-1-

ALKAZAR MUHAREBESİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

-2-

Andi ı:ardi ve Katibesi 
YARATAN ~ MİCKEY ROONEY 

SEANSLAR 
AI.KAZAR MUHASARASI : 1.15 - 5.15 - ').15 TE .. 
A. HARDİ VE KATİBE : 3.15 VE 7.15 TE .. 
Cumarte.ti ve pazar günleri 11.1 S te başlar ... 
D t K K A T : Her gibı .ilk se analarda bütibı mev_kf biletleriade 

temUit vardır .. 

UZUN GÖRÜŞME nt1~!~~lda bu maksatla hazırlanan Radyo gazetesinden : Amerika baş 
Vaşington, 15 

(A.A) - Vandel Vilk.i ekmek kartı şekilleri basılmak üzere müddeiumumisinin Amerikadaki 600 seyahati hakkındaki raporu cumhurre- t 
isine takdim etmiş, Ruzveltle uzun bir matbaaya tevdi edilmi§tir. bin talyanın yabancı muamelesi ıör-

Vali Dr. Lütfü Kırdar bugün de ts- memesi hakkındaki kararı, müttefik görUşmede bulunmuştur. tanbulun ekmeklik hububat ihüvaciyle u--'-1-- tarafından atılan beyamıame-IKtNCt CEPHE VE SİYASET " ~& 

VE ir Al.YAlf.LA.R 
Bulglll' Kl'alının 
.... ııa11uıa.. 
Sofya, 15 (A.A) - Kral Boris &

madan dönmüş olan tic!llret ~ı Za
hariyefi kabul etmiftir. ----·-------Vaşington, 15 (~) _ B. Ruzveltin meşgul olmU§tur. lerle İtalyadaki halka da bildirllmiftir. 

son nutkunda ikinci cepheye telmih * MUli Çin ldUıümetlnln 
eden sözleri Amerikada ve dünyanın Tüaret veklletinden vilAyete gelen ·•--IOllDOllOlllDllODllOlllODOOI .. _... Merfıezlnde-
her tarafında çok iyi tesirler yapacak- bir emirde devlet memurlanna, ordu Delnolıl'culler tefı Çunking, 15 (A.A} _ Marepl Çan 
tır. Bu sözler mihvercilere brp bir menauplaı'uıa eytaın, eramll ve dullarla fıUlllClllda fflnl lleıdlz Kay Şek, bUgUn buraya uçakla gelen 
ıhtardır. Ruzvelı deıriiştir ki: tekaüt maaşı alanlara tanzim aab§mdan 1ıalledena ....... · İngiliz büyük elçial ile bqlnmıan~ 

• - Aakert plAnlann hazırlanmasını kartla ekmek temin edilecelf bildirilmit- 1ık siyasi Amerikan mümessilini kutı· 
askeri şeflere bırakmap devam ede- tir. Londra, 15 (A.A) - B. Çörçil lamıştır 
cellz. • VilAyet makamı en kıaa bir zamanda Avam kamarumda tek kumanda ·-------

Bunun mAnası· ikinci cephenin ne bu gibi hak -1ıiplerinln beıalemele mec- mnelesi hakkında sorulan suale 
zaman açılacaiı haklnnda ancak askert bur oldukları nüfulun aayılarmı ı.bit cnap wrerek demiftir ki: ....,,.,. gasefecllel'I 
şeflerin karar verecekleri ve bu karar- ederek ticaret vekiletine bildirecektir. • _ Her gün mefllll olduğumuz Rolnanyadan dtindaleP 
lar Uzerinde hiç bir aiyaal niifuzun Tesbit edilecek yekana atin al&kaclarla- meaelelerden birisi de tek kuman- Sofya, 

15 
(A.A) _ Rumen il~ 

kendisini göeteremiyecelldir. ra ekmek 'ftrilecektir. Bu aumle aU. .. Jl)ellelesidır. Bununla beraber tinin daveti üzerine BOtnanyacı. on 
~ öepbe halrlmadftl AmeıilWt fiii ~ btl7Uldeft ..._ .... ~ lki.ftltk b1i ...._ bir feY. eiylt- gilftlUk bir seyahatte buluw. Bulga'ı: 

plinlannı hlq ıu ~da ~ t*tma ua.r eeUtıara uo ft1' ır- ek·llL"l'~•:•:.JduruiDdaf:=t.amı=.---~ı -.etecileri ııwı-ra 4111tımtW•r • t emn. mek veıi1eoüi.ir. 


