
Cjjmlmri;ıetın ve C1'mhuriyet HeTleTinin belcçi3i .abııhlan çıkar •iııan gazetedir. 
. . YENt ASm Matbaasmda basılmışhr-

Harp en buhranlı safh8da lhtikarla mücadeleşiddetlendirilecek 

lngilizlere göre Almanlar Stalin-
gradci.a sayıca üstün kuvvetlerle ap
tıkları tazyika rağmen durduruldular 

Belediyelerin mücadele ça
lışmaları kifi görülmedi 

*---
___ * __ _ Bt>lediyeler fiyat ta· 

Rus1ar ,-oıgadan 28 )'İn etmiyecekler 

bin askeı· µ;eçirdiler izmsre 4 rnüfettif geli
yor 11e belediyede yeni 

A_lmanln.rl.n açt2lıl<ilrı ge· ıeşldltit fuırulu,;or 
Ç&di gend~ı.etmei! gayt>e• Ticarot vekaleti bütün belediyeleri ih

t~ l:aırşısıı~da Ruslar tikarı önlemeğe, satışları sıkı surette 
• "'" dil .,. • l kontröle ve her türlü mahsuller ve ma
l1J!llu0 &80. ctnı:YOP' ar mı'.iller piyasalarını bütün vasıtalariyle 

Mosko,·n, 18 (A.A) - Royterin hu- takibe memur eylemiş ve bu hu.•usta be
susi muhabiri b'ldiriyor: Stalingradda lediyeye mühim bir tamim gelmi~tir. 
c.urum iki ay ev,;el başlıyan Stalingrad Vekaletin tamiırunde ihtikar mevzu
meydan muharebesinin en buhranlı bir !arının nasıl takip edileceği uzun uza
•sa!lıasına girmiştir. Almanlar adetçe dıya izah edilmektedir. Belediyelerin, 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) ''>onu Sahife 2, Sütun 3 te) Amerikan askerleri bir karaya ayak bastıkları anda 

Demokrasile_r_h-.. a-ti_k_a_r_a __ r_l_a_r_v_e_r_i_y_o_r -ı-~HIM B'R HAolsE -·· 

Y . I"' I b•• .. k Liberyasa-.. 
Staliııgradda Alman tayyarelerinin hücumlariyle harap olmu§ bir kö§e 

iki şef neler 
konuşa
caklar? 

ALMANLARA GORE 
enı p an ar ve uyu hilleri iş-

hareketler hazırlanıyor gal edildi 

___ * __ _ 
Almanya ile İtalya ara· 

---*·---

''T uapse,, 
ye üç kilo
metreka dı 

sında henüz halledilme- -*-

---*·---
Almanlar Hollanda-
da tah · rn etti J r · +_,,, ........ ._ ..... ~..,. 

halk· yerlerden 
çıkarıvoı lar 

-*-miş meseleler bulundu· Kaffıasta ue StalinQrad· 
ğu anlaşılıyor.. da muuaffaııı,,et fıaza- İngiliz sanayi ;ş~Ueri 

Alınan führeri ile İtalyan Düçesiııin nıldı. Ru.sl~r Vol'!adan ifıinci cephenin süratle 
yakında görüşecekleri haber veriliyor.. asfıer geçırebildıler- açılmasını istiyor .. 

Filhakika İtalya ile Almanya arasın- Berlin, 18 (A.A) - Alınan kuvvet- L dr · .. 
da konuşulacak, yeniden kararlar al· !eri batı Kafkasyada Tuapsenin üç ki- on a, l8 (Radyo) - İngiliz gaze-
nıa} ı icap ettirecek meseleler vardır.. lometre şimalinde Sumyang kasabasını t~leri b:1günkü yazılarında müttefikle
italya ile Almanya harbe sulh zama- ı;Jnuşlardır. Bu kasaba Pişiş vadisinde- rın yem kar~Jar'.?dan b";11;ediyorlar. 
tunda geniş p18nlarla hazırlanmıştır .. dir ve geçilmesi çok güç verimsiz dağ- Sunday Taymıs mutfefık liderler tara
Hatta yapılacak hareketlerin bir ~ok !arla çevrilmiştir. Kasabanın ziraati an- fmdan verile~ nutuklar üzerinde du-
ııoktaları daha ewelden malumdu. An- cak ora halkının yemesine yetişmekte- rarakB d:yorukkil: d d •.. k . .. . ~~!~I 
~ak harbin uzun siinnf'si plinlarııı da· dir • u nut ar a egışı bır umıt ı; 
iti yeniden gözden geçirilmesine sebep ALMAN TEBLiCi edası vardır. Yeni planlar hazırlanmak-
<>labilir. Kış mevsiminde yapılacak ha- Berlin, 18 (A.A) _ Alınan başku- t~ oldu~. haberi bir çok kimselere te-
reketler hakkında fikir birliğine ihtiyaç mandanlığmın tebliği : Novorosisk ve sır etmıştir. Mareşal Smuts, Ruzvelt ve 
uldug"u muhakkaktır. Çünkü ~arkta ha- (Sonu Sahife 4 Sütun 3 te) Çörçilin nutukları bu tesiri genişletmiş· 

' (Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) reketler dııraklamaj(a yüz tuttuğu za- ---------------

SO~YETLERE GÖRE 
---*--- lngilizler bir 

Miittefiklerin yeni hareketlerinde 
mi;him rol O'l/Ml/BCak olan Anıc
rikan askPT!Pri bir nakliye uça

ğından iniyorlar 

hücum yaptılar 
mantarda A(rikada hareket mevsimi 
başlıyacaktır. Afrikanm ehemmiyet ka
zandığı bir zanıarıda İtalyanın üzerine 
yeni '"·azifcler alınası tabiidjr. llu vazi· 
leler hakkında cfrallı konuşmaları an
rak iki rejin1in l'n n\rsnl ı;;ahc.;İvetleri 
)-apabilirler .. 

Stalingrad- ·Fransız silah fab· 
da hücunı- rikası y11kıldı 
lar kırıldı 

-*-
Bir mahalleye giren Al· 

Hücumun gündüz yapılmasına rağmen İngiliz· 
ler yalnız bir uç alı Jıaybettiler-

Londra, 18 (A.A) - Hava tcblii\i : 

Ml$1R VE AKDEN.ZDE 

BiR ITAL YAN F.KRI 
---*---

arp uzuli', çe-
tin olacak, fa

kat kazanılacak 
-*-

Bir İtalyan gazetesine 
Jıalırsa B. Stalinle De· 
mofıratlar birllirlerine 
inanmıyorlarmq ... 

Roma, 18 (A.A) - Relasyone Enter
nasyonale gazetesi Si.alinin Asosyeted 
Prese gönderdigi mektubu tahlil ederek 
diyor ki: 

(Sonu Sahife 2, Sütun.3 te) 

Amerilıan Jıu1111etleri 
uDaJıarn a Jıom.şu 
olan Liberya cüm· 
huri~eti sahlHerlrıe 
çılıtılar ... 

Vaşington, 18 ( A.A) - Birleşik de\·· 
!etlere mensup kuvvetler Afrikada Li
berya sahillerine çıkmışlardır. Bu kii
<;ük cümhuriyet Dakarla huduttur. 

NOT : Libery•ı Dakara karşı bir ha· 
ı·ekette istinat noktası olabileceği g'bi 
mihvercilerin bu bölgedeki hareketle
rine karşı önemii bir müdafaa mevl:H 
de olab:lir. Ayni zamanda orta şarh 
harp ve levaz.ım 1aşımak hususunda L;
beryanın limanlarından istifade edilehı
lir. Liberya Amerikadan muhaceret 
eden zencilerin serbest yurdu olarak 
kurulmuş bir cümhuriyett~r. Bu mem-

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

F4'cr hu konu":ınıa 'akı olacak a. bu 
konusnıada itaf,·,\nın hru:o ve sulh ga~ 
yelerinin de yenidr;n bahis nıe_v~uu ?1: 
nıası iktiza cdtr. Jtalyanın fıkırlerını 
ıu~-.reden Gayda gc(enlerde siiphesiz 
yük.sek resnıı n1r.kaı11lardan aldı~ı it. 
hamlarla vazdını bir makalede Itaha
nut harp 

0

gayeJ; .. i hakkında bir siirii 
sf~.,ıcr stiylcdi. Hu sö-ılerdcn nnla.'!ılan 
mana İtal~·a ile Almanya arasmda he· 
niiz ha1Jediln1cn1i~ ,.e yeniden konuş
maya \•esile olar:.::k meselelerin ıncvcu
ııli yetidir. Afrik.da yeni hareket mev
simi hazırlıkları ba,larken şiiphesiz bu 
ml'c:;l'lel<'r dı• hir h~l ı;;ek1int' ba~lrına

manlar yofı edildi 11e bir 
tepe alındı. İlmende de 
taarruzlar püsfıürtüldü 

Bomba uçakla!·ımız düşman işgali al
tındaki Fransada Kroze silah fabr:kası
na ehemmiyetli l:ir hücwnda bulun
muştur. Şnayder fabrikalarının bu mü
him müessesesinde ağır top~ar ve her 
nevi harp malzemesi yapılınaktadır .. 
Taarruz son şiddetle yarım saat devam 
~tmiştir. Alınan neticeler taarruzun 
muvaffakıyetli vlduğunu gösteriyor. Bir 

---*--- Japon askerleri girdikleri !ıir kasabadan geceTken 

~nkhr. 
Diğer tarattaıı hakikaten ınih\'Crin 

taarruz tehlikesine maruz on iki nok
ta<ı varsa, hıınhra karsı da sıkı, ciddi 
tedbir almak ikti1a edecektir. İtalyanm 
hu bakımdan Akdeniz hiikimiyetini ka
ti. bir surette ele get.irnıesi, hi~ olmazsa 
bn sahada gedik bıraknıama<ı gerektir. 

İtalya ile Almanya arasında yeniden 
nıii?.akercye n1e\·zu olacak ıncseleler
dcn biri de ~ark cephesine g«:;nderilcn 
ıı.kcr meselesiıliı-. Şimdiye kadar İta!. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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Moskova, 18 (A.A) - Tebliğ: 17/tlk
teşrinde Stalingradda ve Mozdokta düş
manla çarpışmalar olmuştur. Cephenin 
diğer kesimlerinde değişiklik yoktur. 

tLMENDE 
Şimal batıda tlmende bir Alman ta

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 
(Sonu Sahife 4, Siitun 4 te) 

N ıroorooiıkin deni.ı den bir göriiıriifii 

• 

In~iliz tankları şimdilik • • 
verıınsız Japon gayretleri 

ltalvan R'eri
lerine sark

... ak istedi 

Bi kruvazörleri 
tanı isabet· ldı 

Deuamıı Jıum fırtınaları 
lıara ue Jıa11a harefıetle· 

rine engel oluyor •••••••••••• 
SO'lf DAK A 

iNGiLiZLER MISIR 
SAVA$IMDAN EMİN 

Kalıöre, 18 (A.A) - Tebliğ: Dün mu
harebe çevresinde hava şartlarının fe
nalığı yüzünden hava harekatı mahdut 
olınuştur. Uzun menzilli tayyarelerimiz 
Sidi Barrani ile Sollum arasmda bir 
nakliye koluna hücum etmişlerdir. Londra, 18 (A.A) - Devlet nazırı 

Maltaya karşı Mihver uçaklarının ta- Kenzi Tahrandnr. hareketinden evvel 
arruzunda Britanya avcıları sekiz düş- elemiştir ki: 
man uçağını düşürmüşlerdir. Uçak sa- • - Şimal Afrikadaki durum artık 
varlar da bir çok düşman tayyaresi tah- beni korkutmıyor. Vaziyet tedricen iyi
rip etmişlerdir. leşmiştir. Harbin seyri değişmiştir .. 

Bütün bu hareUtta üç tayyaremlz Harbi münasip zamanda bitirmek için 
gl!'J'İye dönmemiştir. \ıüy\ik ve şümullü gayretler sarfı l!-

ALMAN TEBLt (;1 zımdır,. 
llerliıı, 18 (A.A) - Alman tebl!~~ ı 

(Sonu Sahife :t. Slltım 2 .. ) 

Yeni Ginede mühim bir 
yeroi lıaybettiler •• Salo· 
mon adasında Jıara har· 

IJi daha IJaflamadı •• 
Londra radyo•una göre Guadel Ka

nalde büyük mikdarda Japon askerleri 
varsa da kara çarpışmaları olmamıştır .. 
Amerikan tayyareleri bir düşınn kru
vazörüne tam isabet kaydetmişler, b!r 
tasıtı hasara uğratmışlar, sekiz Japon 
tayyaresi d.üsürrnüşlerdir. 

General Mak Artür karargahının 
tebliğinde müttefik tayyarelerin Salo
mon adalarında .!aport temerküz nok
talarını bombalodıklarım ve Oven 
Stanley dağlarında en mühim bir J a
pon mukavemet noktasını zaptettiklerl 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 
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nbri o··nki: maçın neticesi 

TARtHİ ROMAN Yazan : Şah~n Ahdr ı Qn 
\ali r. 

--- ı4 --- One.,r dü sabah G.. . -k Al 
Ankaraya ~:tti oztepe ta lllll hnor-Sahane bir he~iyevdi t 

l. ll cee 

Yüzlerce lıilo halis altın dan ~pılm~ olan tcı: ... ,. J 

nı Jıı~metli mücevherler st:.rH:ı:crd1ı 

k---

zmir ile merlıez J;azası 
için günde 60 ton 
buğday lii2ım·. 

Bu canlı bir çiçek! .. Pa'Za onun koku
sunun güle benzediğini ve 'l'nnaklarmın 
gul renginde olduğunu görerek genç kı
za bu şalı-ane adı vermekte hiç tered
düt göstermemi_ ti .. 

İbrahim pasanın göz bebeği mesabe
sinde tuttuğu güzel cariye, kö ... kte gül 
goncasını andıran kırmızı ve toınbul 
yanaklı bir oğlan doğurdu. Paşa bunun 
besli ve gürbüz lıir çocuk olduğunil ba
ltarak adını Tosun koymuştu .. 

lbrahim paşa vali bulunduğu sıralnr
aa hem kendisi, hem de Mısırlılar pek 
2iyade rahat e;tınişlerdi. 1brahim paşa 
:vakıfl hediye ve rüşvet alırdı. Fakat o 
Euretle alırdı ki veren bunu kendi 
gönltinün rizasiylc sevine sevine ve gü
re gUle verirdi. Zorlukla ve zulüm yap
mak yoluna giderek kimseden on para 
bfJe aldığı vaki değildi .. 

Bu gibi huyları, adalet Se\rerliği dola
l ısiylc Mısırblar tbrahim pa.sayı pek zi
yade sevmeğe başlamışlardı. 

lbrahim paşa yalnız Mısırlılnnn de
ğil, lstanbulun sevgisini ve teveccühü
nü de kazanmağa muvaffak olmustu. 
Bunun sebebi gayet ba.c;itti. 

tbrahlm paşa Mısırda topladığı ser
veti yalnız kendi nefsine hasretmiyerek 
1stıınbulda padişahla anasına da mühim 
bir arslan payı ayırmıştı. Padisah Ücün
cü Sultan Murada Mısırdan s~k .sık~ ıta
yet yüksek değerli, nadide hediyeler 
~önderirdi. Bu meyanda yüzlerce kilo 
ağırlığında halis altından yapılmış bir 
taht takdim etmişti ki şimdiye kadar en 
zengin, en cömert ve işgiizar vezirlerden 
hiç birisi hiç bir padişaha böyle .sahane 
bir hediye vermiş değildi. 

Taht baştan başa yirmi iki ayarlık 
has altından vUcuda getirilmişti. Üzeri 
Gilvercin yumurtası büyüklUğilnde, 
Zümrüt, Yakut ve Zebercet gibi en kıy
metli mücevherlerle süslenmişti. Yapı
lışı itibariyle de bir sanat ~ahescl'İ olan 
bu t:ıht Mısırın en usta kuyumculan ta
rafından hazırlanmıştı fi-) bir kaç mil-. 
yon Doka altıpı değerinde olan bu eşsiz 
hediyenin !stanbula gönderilmesi ô de
virde halkın a~zında herkesi jşgal eden 
bUyU'k bir dedikodu mev7' ıu .şkil et
m~ti. 

Talıt tstanbula gönderilip te Topka
pı sarayında kurulduğu vakit sarayın 
yUksek memurları bliyük bir hayret 
içinde buna bakmağa koyulmmlardı. 
Bütün gözleri kamastıracak de;ecede 
siddetli bir parıltı neşreden kıymetli tas
lar tahtı seyir edenlerin üzerinde biivük 
bir tesir uyandırmıştı. O dakikada Ha
rem dalarından birisi dedi ki: 

- Bu tahtın hakiki d~erini tahmin 
etmek bir az güc olacak .. Bunun kıvme
ti her halde on ·milyon altından ~ksik 
delilldir! .. 

Seylrcllerin arasında o devrin tarihi
ni yazan meşhur müverrih Seliinikli 
Mustafa efendi de hazır bulunuyordu. 
Harem ağasının bu sözü üzerine zar.if 
bir nilkte sarfotmckten kendisini alnmı
yarak: 

- Vakıa bu tahta şimdi böyle bos du
rurken kıymC't takdir edilcbllir! dedi, 
fakat umanın padişahı hazretleri bir 
kerre bunun üzerine kurularak hele bir 

("') Rayrcıın tahtı budıır. ~iındi Top
kapı sarauı miizesinde .,aklı bulıınu
yor. 

otursun da sı.:n o zaman kadir i n ~el 
de bunun pah ını tayin el bakahm?. Y i B. Sabri Öocy dahiliye ,·ekiile

l n n da,·cti üz:?rine dtin sabah Anka
r. \.'3 hareket etn.iş; belediye reisi, Pnr
t: brıskanı, \Tal: muavini, emniyet mü
ciiiri.i, jantlarına i:uınandanı tarafından 
uğurlanmı~lır. 

Valimiz Ankarr,da viltıyct işleri ve 
blhassn elanek mevzuu hakkında tc
mnsla~da buiurı lt'<!klır. Yapıl.ın hesaba 
güre lzmirin ım rkez kAzasınm gi.inde 
60 ton buğda) a ;htiyaeı ,·ar<lır. 

Yali İzınir·n ~'kmck ıne\.'zuunun hu
• u i durumunu dahıliye \ 'c ticaret ve
kaletlerine bHcli ,"Ccektir. ----·----

lHTıKARLA MÜCADELE 
Ş.OOETLENO RiLECEK 

l te lbrahi paşa böyle parlak. ~ ük
~ck d ğerli hediyeler göndermek sure
tiyle saraya kendisini pek ziy ,!e sev
dirdiği için Mısır valiliğinden ch:na hii
yük memuriyetlerde kullnnılnı, k üzere 
giinün birinde padişahın irade.siyle ts
tanbula çağrılmıştı. Ve lc;tanbula gider 
gilnıt'z padi~ahın kızı Ay~c- Sultanla ev
lenmiş. bunun arkasından da Sadranım
lığa tayin cdilmisti... tbrahlm p ls
t~nbula gittigi vakit p k ziyade s vdi
ği odalığı Buyigülle O"lu Tosun beyi 
birlikte götürmıyerek onları RaV7.a ada
sındaki köşkte bırakmıştı. Çünkü ls•an
bulda padişahın kıziyle evlen,.cei'iinden 
haberdar bulunuyordu .. Bunun için Bu
yigülü kıskançlık ate iyle yakarak 
üzüntüye dfü:iirecek olan bir muhiti' gi)-
türmek istemt'misti. Ana ile oüul Ra\·- (E:ıştara(ı 1 iuci Sahifede) 
za nda.~ında kaldılar ve bu avrılıktan elinde ihliknr hadiselerini takip eden 
ötürti Buyigiil önceleri bir az üzülmiis- milli korunma kanunu gibi ihtiyaca ce
tii. Fakat -~n!alan bu aynlığa yava<; ya- vap. veren biı· kanunun çok şumuHü ve 
vaş kendlSlnı alıştmmslı. Artık gene, gcnış olan hükümleri vaı-d:r. Vekalet 
güzel kadın ruhunun biitün sevgi ini. tamiminde ihtikarı önlenıe1~ , .e ihtikar 
o~an~ analık muha.hbetini sade mini mi- ı y~p&nlaı:ı .en ~~it. bir suretle takip ede
nı oghına hasretmış bulunuyordu.. bılmck ıç n ıhlikar mevzularının nasıl 

Ve b_:ı, ~~yigülü a~utarak ko~'lSından ı leshit edılcceğini, takib:ılın n<l.'>ıl yapı
aynldıgı ıçın duydugu. kedc~Ic-.rı _ç~rça- !ac:ıfı~ı. milli ~o:.unma kt?nunuııda bu
buk unutına..<:.ına sebcbıyr:t \leı mıştı. 1 na aaır olan hiikum ve macldcleri sıra

:'\ raclan uzun seneler geldi. gect i .. Mi- laını~tır. 
ni mini oğlan gtinden gii ne serpildi. glı- Şimdi~ e kc:dar bu sahada veril mis 
zcllcşti, geli~ti... d<ın tican.•l vekaleti t:lliınatı ela. beledi: 

. Dt>vrinin .. e~. zengin \'ezirı olan fbr;ı-ı yele.rin nazarı dikka!!nde tutmaları için 
hmı paşa .. oldukten ~·c .~stan?ulcla .. !':~.n- tam~mde tekrnrlanınıştır. 
1.<ı<le camıı yanındakı lurbcsmc g ımul- Pıyasal::ırı takip isinde ve ihtikar mev
di.i.kten sonı'a servetinin miihim bit· kı<:- zuunda bcled~yeler~ terctti.ip eden vazi
mı Mısırda ıınasmın yanında ~ :ı~ı;·an 1 fcleri gayet i»i bir surette izah etmek
oğlu To.sun beye kalmıştı... le olan tamim. belc<liyel~rin vctıi çalış-

Gençlik çaı•ına gelen Tosun bey Mı· ınalannda destek olacaktu. - . 
sırın en gtlzcl, en yakı'<ıidı, en giirbüz BELEDlYELERtN VAZtFESt 
h!r d~li~?n~ısı .o~mu~ttı. ~ da bab:-c;ı gi- . Belediyc-lı•r bundan sonra her hangi 
hı. göWıunun ıçınde teımz duygulu ve hı rınadde için fiyat tayin etıncyecck
insanlara karşı sevgi heyecanlariyle çar- )erdir. Fiyat tayini. lüzumu halinde ti
p:ın asil bir yi.irck tasıyordu. Aynı za- caret vckftleli iç ticaret umum ıni.idi.ir
m:ında gözünü ateşten bile sakın~nıya- liiğünde kuı ulan büroca yapılacaklır. 
cak derecede cesurdu.. Çocuklugunda 1 - Belediyeler bütün satısların eli-
anasının ihtimaıniyle Mısırdaki en yiik- ket konulmak suretivle yapılmasını 
sek alimlerden terbiye gördüğii için hu- 2 _ Faturaları tetkik ederek bütUn 
yunun güzelliKini devamlı. dcl'in bir satışların normal biı: kar ilavesiyle ya
tahsilın verdiği bilgilerle de bir kr.t da- pılırıasını, 
ha nrtı~mış bulun~y~rd~.. 3 - Mal mevcut olduğu halde satışa 

Bcnlı yosmaya ıncı hır gerdanlık ''eı- arzetmeyenlerin milli korunma mahke
ren ve bu suretle gi.izel çenginin üze- ınesine vcrilınelerlni ve depolarda mal 
rinde büyük bir tesir husule getirıniş saklanmamasını temin edeceklerdir. 
olan Tosun bey işte büyle bir gençti. VEKALETIN YARDIMI 
Kahircde herkes onu seviyordu ve Ya- Ticaret \'ekaleti İstanbul, Ankara ve 
vuz Ali pasayı kıskandırarak iiziintii- İzmir belediyelerine ihtikarla mücade
Y?. d~şüre~ek derecede İstanbul un c:e\•- le işind.e müsbet ~ir surette çalışmaları-
gısını dahı kazanını-: bulunuyordu .. nı temınen maddı yardımda bulunmu.o; * •ve İzmir belediyesine 75.000 lira ver: 

- Uzüntlilii göri.iniiyorsun, o~lum .. I ıni.<:tir. 
Yoksa hasta mısın?.. Ayol. fena halde ı Şimdiye kadar belediyelerin ve bu 
merak etıneğe b~ladım .. Senin lıüyle arada İzmir belediye~inin ihtikarla mü
hiç neşesiz, durgun bulunduğun yoktu .. ! cadele yolund.ı çalı~maları gayri kafi 
Bugiinlerde sana mutlaka bir ı;eyler ol- görüldüğü icln, lzmir belediyesinin da
du! Bllna. sebep ne ise henden gizleme.. ha faal ve müstemiren bu is üzerinde 
D<!rdi olan hunu anasından hic g!zler 1 calışan bir ia~e ve ihtikl\rla' mücadele 
mi'!.. bürosu meydnna getirmesi temin edile-

Tosun, beyle anası Buyigü!, Ravıa cektir. 
adasındaki köşkün, pencereleri :\'il neh- Fiyat mcvzu1arında ve ibükarla mü
rinin mavi sularına bakan ,.e gay l mü-1 cncfole işle.rinde belediyelere yardım ol
kcllef, süslü ~Ü: surette döşenmiş olan ınak üzere ticaı·et \0ektıleti müfetti~leri 
odalarından bırınde oturuyorlardı.. bu mevzularla da istigale memur edil-

Tosun beyin gözleri yerde, sabit bir mislerdir. Yakınd:ı iznıire dört ınü!et
noktanın üzerine saplEınmış gibi duru- tiş gelerek bu sahadaki çalışmalara yar-
yordu ... Dalgındı. dıın edecek ve çalısınalan di.izenlevc-

- B İT M E O i - cektir. • . 

dll}u)a rı nıağ(Up etti 
Bire Jıarşı ilıi sayı ile oy unu Jıazanan Göztepeli· 

Je14 Şild sampi yonu da oldu •• 
C. H. P, şilt ~ampiyona maçı diln çok 

müsait bir havada ve oldukça kalabalık 
bir seyirci ki.itlesi huzurunda yapıldı. 
Şildi kazanan takıma vermek için parli 
başkanı <l\'Ukat B. Münir Bir:;el de s~ 
yircilcr arasında bulunuyordu. 
Maçı Esat Mcrtcı· idare etti. 
Birinci ti~vrede c·;:(lepe, ikinci dev

rede A1tınprrlu hakiın oynadılar, Haki
miyetleri e.snasında Gözt.epe iki,, Altın
ordu bir ~ol attıkları için maçı Göztepe 
kazandı. Gözlepe ~iındi hem lik, hem 
5ilt şnmpiyonudur. 

OYUN NASIL OYNANDI ? 
Daha maçın başlangıcında hakim va

ziyet~ geçen Göztepeliler 25 nci dakika
dan sonra tazyikforiııi gittikçe artırdı
lar ve nihayet 35 nci dakikada .sağdan 
gelen bir pası cok güzel kullanan Fuat 
ilk golü atlı. 

Gözlepenin haki_ıniyeti devam ediyor. 
AlLınordu tek tük hücumlar yapı
yorsa da devamlı bir hakimiyet tesis 
edemiyordu. Derken 43 ncü dakikada 
yine Gözlepeden Emin ikinci golü attı. 
Ve devre bu 2 - O netice ile Göztepenin 
lehinde bitti. 

tI<tNCt DEVRE 
İkinci devrenin ilk on dakikası için

de Göztepeliler iki defa gol pozisyonuna 
girdüerse de bir şey yapamadılaı·. üçün
cü golü alabilseydiler güçlükle kazan
dıkları galibiyeti kolaylıkla elde eder
lerdi. Çi.inkü 2 _ O mağlup vaziyetlen 
yılmayan ve ümitlerini kaybetmeyen 
Allınordulular bundan sonı-adıı· ki pek 

Dün, 

canlı \'C Cllak bir oyun tutturdular, Gfiz. 
tepeliler bir ttirlU sıkışık var,lı•ettep 
kurtulamıyor ve ancak pek az rakip ka
lesine inebiliyorlardı. 

Al tmorduluların bu haklın ovıınu 
devam ettikçe ediyor, fakat dUn do' yaz
dığımız gibi müdafaanın muvaffak oyu
nuna Hi.yik bir oy\Jn çıkaramadığı için 
ıınıhaciın hattı gol yapamıyorlardı. 1'"'1~ 
nal maçlarında mantık aranmaz. Göztc
peliler ya çok yorulmuşlardı veyahut 
ekseri final maçlarında giiriildüğii gibi 
sinirli bir haleti ruhiyeyc di.işınekten 
kendilerini kurtaramıyorlardı. Nihayet 
oyunun bitmesine dört dakika kala Göz
tepe kalecisinin boş bıraktığ1 kaleye 
önde iki bek olmasına rağmen Sait topu 
allı ve ağlara taktı. 

Bundan sonra oyun çok heyecanlı bir 
mecra aldı. Kabul etınek lazım gelir ki 
eğer Altınordu golü on dakika evvel ala
bilse yine beraberliği temin edebilirdi. 
Göztepelilerin oyunu o derecede bozul
muştu. Dediğimiz gibi belki de final 
maçı olduğu içindir Göztepeyi bu sene 
ilk defa olarak böyle devamlı bir tazyik 
altına düşmüş gördi.i1<. Ga.libiyetleri bi
rinci devredeki mu,·affak ve hllkiın 
oyunlarının mükUatıdır. Altınordu mu
hacim hattı hak.im vaziyetinde bu mu
vaffakıyetini gösteremedi ve mağlöp ol
du. Şunu da ilave edelim ki GQztepenin 
üçüncü golü çıkaramamasıdır ki oyu
nun baştan sonuna kadar heyecanlı ~eç
mesine amil olmustur. 

M. AL1 ORAL 

ve yarın 

Türk çeliği ve Karabük 
Yapısı i.;in çubulı demir ve çiui, toprağı için Jıaz
m 11e ldirell bulmalıta gü~lülı ~ekenler. «lKara-

biilı ne ~apı~or? •• n diye soruyorlar, f altat .. -
Avnıpada son yıllarda · siyasi gergin

likler arttıkça ilk pahalılaşan ve tedariki 
güçleşen madde demir ve çelik olmuş. 
tu. Harp başlam.:dan önceki «top ınu, 
tere yağı ını?> Münakac;aları hatırlar
dadır. Nihayet iki tara( da topu tercihe 
mecbur kalınca demirden yapılan her 
~eyin fiyatları artlı, siparişler gecikmi
yc ve bazen reddedilmiye başlandı. 1939 
Eyli'ıli.indcn sonra, bir çok hükümetler 
her şeyden önce demir mamullerinin ih
racını yasak ettiler. Mi.lsaade edilen yer
lerden ge-tirmiye de deniz yollarının ya. 
rı kapalılığı mani oluyordu. Bu hal 
meınieketiın izde herkesi Karnbükte 
meşgul olmaya sevk elti. 

O zamana kadar kısaca edinilıni-; fi
k~~ı~.r şunlar~ı: Yurdumuzda kuruhnuş 
buyuk demır sanayii var. Cevherini 
Divrikten, kömürünü Zonguldaktan ala· 
biliyor. Memleket bu harp icinde deınif 
sıkıntLc;ı duym:ız. 

rulmakta. 

* Şu haliyle Karabükten neler isliye-
bileceğimiz anlaşılmıyor mu'? Orasının 
bize vereceği yük.sek fırınlardan çıkmış 
demh· (Font), blok halinde yahut had· 
deden çekilerek çubuk veya levha şek
line konulmuş çelik Ve bir de Font bo
ru. Demir sanayii kurulmuş her memle
kette olduğu gibi demirden ve çelikten 
yapılacak şeyleri hazırlamak İlji bnşka 
fabrikalara kalıyor. Yurdumuzda henü:ı: 
bu çeşit fabrikalann yapılamaması ka
bahatini (zaman) dan başka kime yük
liyebiliriz. Eğer 1939 harbi çıkıuaınış ol
saydı te.şebbüs .sahipleriyle devletin ku
racağı fabrikalal', şimdi Karabükte ser
pilmiş duran demirlerle çelikleri burada 
bırakıruyacaklıu:dı. Boru fabrikası font
ların hadde yeri de çeliklerin bir kısmı
nı kullanabiliyor. •• * Karabük yüksek fırınlarının çıkardtğı 

OtR 

Gerçeklen, yapısı için çubuk demir ve demirlerle çelik fbarikasmm verimlerin
çivi, toprağı için kazına ve kürek bul- dcn4bir kısmım komşu devletler salın al
makla güçlük çekenlerin ilk sualleri şu mak ve kar~lığınJa kıymetli mallar ver_ 

MISJR VE ~KOEN ZQE olml!,ştu: Karabük ne yapıyor?.. melr. iatemi~lerdir. Hadde yerinin bu-
Dunya harbinin dördüncii yılına gi- günkü iki tezgi.hiyle hazırladığı çelik 

(Baştarab 1 inci Sahifede) f8a tara(ı 1 inci Sahifede) (Bıı~f ara{ı ı ınci Sahifede) rerken de .~arabük tesislerinin çalışına çubuklar ve levhalar, Milli müdafaanın. 
TAL YAN F K li SOVYETLERE GORE 

arruzu püskilrtillmUşlür. 200 uçak ve Maltadaki tesislere muvaffakıyetli cStalin bu mektubu gönderıııeklc ufkun~a. boylc bir sual açılıyor. devlet dcmiryollannır. bir kıaım ihtiyaç-
ehemmiyetli tank kuvvetlerinin himn- hücumlar ynpılmıştır. Şiddetli hava mu- R_us müdafaasınm devamı için hayali Hakıkı durumu her fırsatta izah et- larını kar~ılıyor. Font boruların büyük 
vesinde düşman bir taarruz yapmış ve harebelerinde 12 düşman tayyare i dü- bır ehemmiyeti olan müttefik vaadleri- nıek hem vatandaşlara, ht'ın de Kara- alıcısı gene devlet ve tazyıkli su tesisatı 
bir kesimde Alman tankları Rus kıta- şürülmüştür. ni hatırlatmilk istem~tir. Stalinin bu bükte, çok meşakkatli ve ınesulivetli yapan belediyelerdir. Bunların en darı 
lannı çevirerek arkadan taarruz etmiş- lTALYAN TEBLtCt talebi RlL';yanın \"aziyelindeki fecaati bir işi basaranlara kar~ı borçtur. · 75 milimetre olduğundan halk ihtiyaçı-
lerse de tanklıır yakılmış ve uzun sil- Roma, 18 (A.A) _ !talyan tebliği: de göstermiştir. Stalin diplomatik u!'ıul- H<>men söyleyeyim ki Karabük. de- nın bundan daha kalın boru ihtyiacmı 
ren savaştan sonra düşmanın biitUn ta- Mısırda devamlı kum fırtınaları kara ve l~ri çiğneyerek doğrudan doğruya İn- ~n.irden cclikten olan her şeyi yapın ak da Karabük karşılıyor.· Ancak Font bo-
arruzları pliskürtülmüştür. hava faaliyetine mani olmuştur. Geri- gı~te~e ve Amerika efkarına hitap et- ıçın kurulmu~ değildir. Oranın ana te- ru kullanılan yerlerde daha bazı parç.a-

STALfNGRADDA lerlmize akın yapmak isteyen bir düs- mışlır. Bu. usul Ruz,·elt ve Çörçilin ho- sisleri_şun_lardır: Cevherden demiri ayı- lar lazımdır ve bunları yapmak bir boru 
man tank grubu cekilme ~e mecbur edil- suna gitmemiştir. Bir çok münaka!'ıalar- ran. bır çıft yüksek fırın, demiri çelik Fabrika.sının i~ değildir. İ}te memleke-

Moskova, 18 (A.A) - Gece varı.sı miştir. da.~ ~?nra Stalin.in istekleri suya ·düş- halıne koyan bir fabrika celikten muh- tin Font boru kullanırken çektiği sıkıntı. 
neşredilen Sovyet tebliğine ek: Stalin- Mallnya karsı taarruzuınuzda ltalvan nı~~şlur. Bırleşık devletlerin hariciye telif k~lınlıkta çubuklar 'v~ levhalar ya- * 
gradda Alman tank ve piyadesine karşı a\'Cı tayyareleri bir Hariken, Alınan °av- musteşarı B. Vel.s Amerikanın elinden pan bır hadde yeri bir de demir boru Karabükün kurulu§unu tamamlama 
çe_~in bir müdafaa savaşı yapmaktayız. cıları 11 Spitfayer düştirınüşlerdir. geldig·i kadar So\·yetlc...,, yardımd, .. bu- fabrik .. as .. ı. B_ütün b~nlar1 is_letmek it~in · ıov· · 1 d k Duşman büyük ha•:a kuvvetlerı"nı'n var- - •.. " d b k b :. ve verım ıgıru arttırma yo un a i gay-"" lu.naca~ını söylemc_stı'r. Bo"••lcce Stalı·- e uyu - ır elektrik santralı. bir kok r t b" l "b" ld 1 · dımına davanarak ve kayıplara cheınmı·- - J f b .k h e • ır mep e gı ı e en e e geçmış, " u"ac;ı dii<:i.irülınu'"ştür. nın istegvi nutukla ·,.· d b • ı t a n ası, ava gazı depolar1 ve bir ta- h p 11 t " ı·· · b 1 · yet vermeden bir kesimde şiddetlı" ta- "' ,.. -s , r ı-.ın e ogu muş ur. . r l ar yı arının çe ın ıgı u mep enın ALMANLAR YIPRATILIYOR Sovı·etlcr Birliği diklaıo··ı·u··rl·u·n u··m·ıtle- ınır a 0 ye. si kurulmustur. Bütün bu k t' d b' k · ı · · D 
arruzlar yapmıştır. 10 duş·· man tankı talı- J .. • .uvve m en ır şey e sı tmemıştır. ı-
rip edılmistir. Moskova, 18 (A.A) - Krasnaya ı inin if1as:ııa hayret edilmemelidir. De- man~u"?enbın giriş yel'inde bir idare şardan getittilmesi bir zamanlar çok ııı-

stalin 
- d l 

1 
Zvcsda yazıyor : Stalingradın simal ha- ıııo!;rat ve Bolşevik sefler arasındaki ıncr ezı, ir laboratuvar \'C bir işçi ye- kıntılı olan çelik dökülecek k-p' .. r artık 

gra ın .sima ine e Alman tankla- d R ı d'' k .. b ı mck salonu ya 1 t I" b"kt b ~ tısın a us ar uşınan uvvellerinl munase et er daha baslangıcla karsı- . . pı mıs ır. .~ara u e ça- burada yapılıyor. Font boru aksamı için 
r: ır mahalleye girmi lersc de akşam inatlı mukavemetleriyle yıpratmakta- lıklı itimatsızlık yüzünden b.ozulınu· "- lışanlar ıçın evler, apartmanlar ayrı bfr · k l 1 h l 11 · · d 
bu tankların he •s tahrip edılın= btılıı- -s semtte modern b'1,. ka ..... ba halı.nde ku- yenı a ıp ar azır anıyor. · arp ıç.ın e nuyoıdu. dırlar. Almanlar elinde bulunan bir te- tur. Halbuki üçlü pakt devletleri ideal- • .,.. dmalatına rağmen dost ve müttefik 
~ pe zaptedilmistir. U i tihkam tahrip lcri uğrunda tam bir birlikle hareket memleketlerden Karabükü tamamlayıcı 
'l:~skova, 18 ( J'ı.) - Öğle teblıği: olunmu~. 200 Alman (i}dürülmüstür. ediyorlar. Harp uzun ve çelin olacaktır. :rimiz.in baskısı altmda japonlar Tom- makinelerin cetirtilmc.i içi.n her fırşat-

Stalıngrnd ve Mozdok cephelerinde Moskova, 18 (A.A) - Stalingradın Fakat zafer müemmendir... tondan çekilmişlerdir. Boinde ağır bom- tan istifade edliiyor. 
kuvv tler"miz geceleyin düşmanla çar- !:İmal batısında kıtalarımız mevzilerini ----•---- ha uçakları düşmanın uçak mcydanlan- K b k ak d P•sm•-=tır. k a "e uçuc:: 1 t zla da b 1 ara ü y· ın a clemiryollarımıza 

"t uvvetlendirmi lerdir. &=ddeUi bir c.ar- JAPON G y RETLE 1. n • "' yo una aarru r u un- ı:k l'k k Diğer ke"'imlcıde de<·ı· ı' klı·k uo'·tur. R Ş ,r'',· muş!ardır. Salamaoda mu·•tte!ı"klerı'n ta- <;ev ray ve çe ı tra\·ers verece tir. 
<> .. ~ Pl!imada bir düşman mühimmat d posu t s· ta b .. ilk' L f b "k 

Moskova. 18 (A . .!'.) - Sovycl lehli- ucurulmuştu.. 1 İ l arruz birlikleri düsman işgalindeki çev- ıvas uy 11ır vagon a rı ası. Es-ğine ek: Slalingrad cephesinde kıtaları- Mozdokta beş Alman tankı tahrip o l K VER. msız rey~ iki defa bombalnmı.şlardır. Şutland ki~hirkİz.mirkve İstanbulda, daha b:r 
mız düı:iınan tanklnrmın desteklediği bir edilmiş. 200 er ve subay öldüriilınüstür. ( Haı;tarafı 1 ;nci Sahıfc>d~) da Japonların bir müsellah gemisi bom- ço u al mer ezlerde " ldukça geniş ta-
taarruzu püskürlıni.islerdir. Kıtalarıınız Ayrıca düşmanın be,? uçnğı dü.,i.iriilmUs- bil<lırilnıektcclir. balanmıştır. Şimal batıda faaliyet keşif rnillr atö yeleri bulunan Devlet Demir-şiddclli Alınan hücu~rnna rn"ınen ınev- t"tır. . hareketlerine inhisar etmi.'3l"ır. yo arı, Karabükün baslıca alıcıları ara-ı:. JAPOI\TLAR K1SKAYI - d d A dk ks L, t zılerini muhafaza etmişlerdir. 300 Al- Mo kova. 18 (A.A) - Kafkasyada TAKV!YE E'ITtLER ŞiMAL Ç1NDE DURUM sın a ır. vrupa a i yü ek tansi in-
n.1an öldürülmüş. 6 tank tahrip edilmiş- Mozdokta Alman taarru"'lan netı"cesız· den sonra Devlet DemiryoUarı fabrika-

t A b b k d 1 
.. Vaşi11I;lon, 18 (A.A) -japonlar Alo- Tokyo, 18 A.A) -Tcblig"·. çı·n11· ko- l"rında ı'ht;.,.,sını ta aml 1 K ır. vrıca a"'Kn ır esim "6!10 Aman, kalm•c:tır. Duş·· man u··st üste büyUk p"ıya- . n1 d .. ._. m amış o an a-

8 
~ ıtye er C! Kiskadaki garnizonlarını tak- müniatler ,.i al C d ~'- h" b. d b""kil "'d · ki D 1 

tnnk, 26 kamyon \Ok ed lmiştir. de ve tank kuvvet?erı· kullanaral' trıar- J ,.. m ın c ar11.11; ıç ır a- ra u n mu iırü, i . ev et müessese-

s
• ] d · l b d • • \'İye etıni~ erdir. y;ınak noktasına malik degvildit1-r. 13 s·ın'n ·c:b· ı·gıv· · t k d - d 
.a ıngra ın şıma atıs·n <>ki t, ar- ruzlarda bulunmuşsa da bu taarruzlar JAPONLARA HüCU"'1LAR JÇ ı ı .. ır ı nı ar ıraca eger e .. 

1 Uzı., d ·· k"" ı··ı ·· ı·· n ilk tesrindc chcmmivetli dü•man t••kı'I- * 
... r a pu: ır u muc; ur püskürtülmü~tür. Bir kesimde 5100 Al- M lb " ~., 

LEN1NGR 
'DDA - • e urn, 18 (A.A) - Resmi teblig; : ]erine taarruz eden kuvvctlerım' ·ı.. aekı"- M ıı· ··d f .. d • 

.n. man subaı.· ve eri öldüriilmi.i für. 70 Al- J> b ı ı · r kl .. ı ı mu a aa sanayııne ve ogru-
T _ 

3
d .,_. .. I k .., ,a o cıe mütle i · erin ağır bomba tay- zinci komünist ordusunu lc.wnen imha et- d d ~ M''ü ··daf K 

10111 

· ki şef neler 
kont1sa-

!S 

caklar? ___ * __ _ 
( Bast1ırıı(ı l ınci Sahifede) 

~anın 'jark cc11lıl sine ~iindcrdi~i asker 
mikdarı umumi ,•ephe faaliyetine na1a
ran cok azdıl'.. Halbuki Alınanvanııı 
frikıulaki cephe faaliyetine nıwtran 

ı;önderdiği kuvyctler cephe iizerine 
müc,sir olnn~~hrdır. ~ark cephesine 
~imtleri1~rek Hnl~ an askerleri idn bi)Y
k bir vaziyd istcncmczse de rnk ~;s
kcrc, hii~·iik km vetlcrc ibliya<; göı;tcrrn 
~cnls reııhc~·i hıtınak ith1 itnlrnnıq hii· 
~ ük bir ıniitlcfik sıfatı~ le dnhn t·ok fc
dakiırlığa katlanması, 

0

yani giin.derilc
('Ck kııy,·etl<'rdt• ~sker ın·ısmdl\ rrıiisa
' ntm qeğil. gi)tl crilcç k Askerin cephe 
ii:ı<'rinde keJfiyet bakımından yapaca
ğı tesirin nn:ıarı itibara alınmP.:.ı ~ihi 
hususlar olnbllir, 

Almanya AfrikaJ·a i.ic tümenlik as
ker gfötderdi. Bu iiç ıiimenlik kun et 
bu cephede a7.amı randmana elde etti.. 
İtnl~·nnm da ..,arkn göııderdiii kun·ct
ler adelc;e a~ağı :\ ukarı Alınan kuv
' ctlt>ri ile mukayese edilebilir.. Fakat 
hu kn,,·etler o;aık ceohc inde ne kem
mi~·ct. ne de keyfiyet bakımından bir 
rnndmnn ifade eder. Yardımın askeri 
gayeye hizmet mikyasi.) le (;Jc;iilmesi ~e
rct.-tir. Bilha ... sa harbin dürdiincü yı1ına 
giriJdi~i uman .. 

Yeni gi.trii . medc bu esasın da nazan 
itibara alınması muhkmeldir. 1\tesela 
Balkanlarda hul\man bir kıı ın1 İtah·an 
kun·etlerini ~ark cephesine se,·kede
Tek yerine Bul(ar , .e Macaı· kuvvetle
ri ikame etmek hem yuknrıda arzeiti
ğimiz esasları temine hizmet edecek, 
hem de Balkantında İtalya ile Alman
ya arasında bugün, l'ahut yarın bir te
zat mevzuu olat:ak hüdiseleri daha ün
c:eden (inlemek imkinuu hazırlıvncak-
tır. ' 

Demokrasilerin huırlıklarını ilerlet
tikleri, taarruz edebilecekleri 12 nokta
nın ınevcut bulunduğunu açıkça söyle
dikleri bir zamanda, Balkan ihtil80a
rııu, bill1assa i\lacaristan . Romaıwa 
anlaşmazlığını hnllctınck , e bu sahada 
sağlam bulunmak bir müzakere mev
zuu ofocak kadar ehemmiyetlidir. Ye
ni nıiilakat 1942 sonbaharında mihver 
için pek te lüxumsua bir ıösteris ko-
n u~ması ayı1runaz · · 

SADRİ ERTEl\I 

KlS c ...... -
ÇİN GU • GUK. •• 

Eczacı Kemal K.. Aktaj 

Dün bir evde eski, bilyük, çalar bir 
s.<:atc rastladım : Çın gu - guk! .. Çın 
gu - guk! Diye saat başlarını çalarken 
rahmetli büyük annemin namaz kılısı 
gözilmün önilne geldi. Secdede !'arı ke
d~ınız:n omuzuna çıkarak beraberce 
} ata kalka namaz kıldıklarını, arn sıı·a 
•Kediyi omuzumdan almv der gibi 
yüksekçe •Allahüekberı dediğini işitir 
gıbi oldum. Bu e~ki saat bana cocuklu
ğuında yaşadığım hayatı, mua~eret ve 
dekoru .sinema filmi gibi gösteriyordu .. 

Çalar saati merak ettim, kitap karış
tırdım, buldum. 1122 de icat edilmiş .... 
Demek 820 sene evvel.. İyi hatırlıyo
.rum, çocuktum, hemen her evde çalar • 
saatler adeta gardrop gibi, dolap gibi, 
karyola, koltuk gibi evin ağır ve bU
yük eşyası sıra:>mda snyılı.rdı. Bu ıçın 
gu - gu~· _lu saatlerden sonı-a çığırtkan, 
.şc;rkı söylıye~ ~atler çıktı. Zamanın 
en meşhur (Uskadara giderken aldı da 
bir yağmur» şarkısını saatler çalardı. 

Endüstri, makine esasen 12 inci asır
öa boyunu göst~rmis, tam tekaınillil 4, 
5 as1rda yaparak 17 ve 18 inci asırlar
da insanlık ihtiyaçlarını kavramıştır. 

Son asra makıne nsrı d:yoruz. Motör, 
tayyare, tank havalara, denizlere, kara
lara hlkim olurken bunları küçük bı
rakaca,k, bunlar:ı •çın gu - guk• dedir
tecek kim bilir ne icatlar çıkaracaktır. 
Buna hiç S,iiphe yok, yasıyan görecek
tır. 

Karabükün yarınki rolünü hulırlamalı
yız. Daha birçok fabrikalar ve tersane
ler kurulacak, demiryollariyle bir ağ 
gibi sarılacak olan yeni Türkiye için 
Karabük en sa~lrun teminattır. Toprak
larımızı sürecek her çeşit ıira:ıt maki
neleri. mallarımızı karada, denizde ta
şıyacak bütün .1akil vasıtaları, yeni ka
sabalar, şehirler, köy evleri, su yolla
rı, elektrik tesisleri hülasa bu güzel 
yurda yapılacak yeni \'e faydalı ne 
'arsa Karabük bunların hepsinin yara
tılmasına iştirak edecektir. Orda, bir 
avuç Türk gcncınin. yalnız bir kıvılcı
mı bir hayal söııdiircbılecek kızgın de
mir külçelerine hak!m olmak icin har
cadıkları e~nek bosuna gitmiyc.:cektir ... 
Onlar, yanık çehreleri, sertl~şmi:i ada
ieleri ve bilhassa ise hakim olma kabi
liyetler;yle yarının büyük başarıcıları
dır. Türk topraklarından çıkan demir 
ve kömürün, Kaubük ocaklarında yn
ı·attığı tatlı k17.ıllık, Türk mühendisle
ı inin \'e Türk işçilerinin yüzü nele ya
rının safağı halinde parlıyor. 
Bu harpte bize yarıyan ve yarın sulh

ta daha ~k yarıyacak olan Türk çeli
ğin! bu asil kadroı;u içinde. ht?pimiz !'ıe
Yelim ve onunla övünelim .. J.A:n ngr ..ı :ı ıı-;ı gurı urcn ınr ·et- n ı>n rwyaresind"n 34 a 1··ı d•·ıc;·ı 1 ·;ı 1n·ı·ı::- l . Ob zl an o"ruya :.. mu aanuza ara-1 u 200 Alnı 

1 
~ ' s yare erı aya taarru arında on beş rnişlerdir H ı f d d.. 1 

l r e an iı dllrül-nUş, G <llişman tilr. ton bomba atınıs.1ardır. Kara kuvvetle- taarruz e~tik.onan eya e ın e uşmana 'Ükün kendıne düşen hiz.meti yaptığını 
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Toprak ve Köylü Tire ticaret ve sanayi odasın-
- dan: 

Anadoluda toprak nl ah- - DONKO NOSl !ADAN DEVAM -
• Ç - Statu ve clahili talimatnnmeler hükümlerine tamamen riayet etmek. 

1) - Mali taahhütlerini vaktinde yerine getirmek. 

S U ileri ihtiyaca yeterdi :=im: i~t~k~~iÇfKh~::daaUyette bulunmamak. 

J6 sene süren f elalıetli harp seneleı=inde l:endi· 
ne mahsus mii$1ıüllerle beraber ordu ve hallı 

antA vatan mahsul feriyle beslenmişti •• 
-1-

Toprak mah t..Herinın görillmemis bir 
l ıymet kazandığı bu devirde toprak ve 
köylü mevzuu faydasız olma a gerek. .. 
Evvela, bizde toprağm mülkiyet ve ta· 
suruf scklmi tarih köşesinden görelun, 
çUnkü bu köşe b.ze toprağın sah'pleri· 
ııi ve o sahiplerın hukuk ve mesaisini 
tanıtmak suretiyle emek \•c mahsul iş
lerini aydınlabr 

Osmanlılaruı fütuhat devirlerinde 
7.aptolunan her yer padiş..-lhın mülkii. 
onun ınalı sayılırdı. Bu şümuUü mül
ldyct padişahların ülke iizerindekl ha
kimiyet ve nüfuzwıun derecesini gös
:lenneie kllayet eder. Halk ancak top
rağın, padi~h tarafından ihsan edılen 
kullanma ve tasarruf hakkına malik 
olabilirdi. Bunun için hükümdar, kcn-

, di malı olan ülkeyı tasarruf etmek için 
dilediğine verir \'e istediğinden geriye 
~lırdı. İşte padiş:&hlan kayıtsız, şartsız 
fennan ferma olmağa evkcdl·n km•vct 
hudur. Herkesir., bu ) ıkılmaz ccbcrüt 
etrafında titreşeı·ek onun her dediğini 
(Ayni keramet) tclAkki ~tmesinin hik
meti de yine buı!ur. 

Fetholunan toprakların sancak, ti
nıar, zeaınet, has namiyle parçalara bö
lünmesi kanun iktizasından idi.. 500 
köyden ıbaret hır bölgeye sancak de
r.ilir ve bu sancak (llenı ve tbıl) sahibi 
sancak hc~·ine ıbsan edilirdi. Sancağa 
ait bu 500 köyden ıGO : 300 adedi ica
bına göre ıkişer, üçer köyden müteşek
kil gruplara aynlarak tiınar adı ile 
harplerde ~·ararlık gösterenlere, geriye 
kalan 200 _ 300 köye de has denilerek 
lüzumuna göre Şehzade, vezir, beyler 
beyi, mirliva ve sair ümeraya hisse ay
nldıktan sonra hak!yesi de"·let hazine
sine ballılığını muhafaza ederdi. Unut
mamalı lrl devlet te padişahın ta kcn
d!al deme1rtl. Bu takslmatı para ölçüsü 
ile ifade etmek lAzım gelse: 

100 bin akçeden fazla mukayyet ha
sıll\tlt tlmarlara has, 

20 bin akçeden fazla mukayyet hası
latlı timarlara 2camet, 

3 bin akçeye kaaar mukayyet hi\sı
lltlı olanlara timar .. 

Denilirdi. tik ana yjlsayı ,rapan Pr
ma Oılılılnlll kOJ dulu '* ..uı.r sonra
ları hocu1a boızule yine tantimata ka
dar devam etti. t1k umanlar muasır 
~vntpada da toprak buna ya:kın bir 
sistemde idare edilirdi. Yalnız bu iki 
tarz arasında bazı esaslı farklar vardt_ 
Avrupa.da toprak için mülkiyet esası 
cart idi. Bn.Yük ma1ikAne1eri olanlar 
Meta mimakil bir hiikümdarcık idi
Bilyük bir çiftlik sahibi kcnd! bb1ge
sinde yaşıyanlardan vergi tahsil eder, 
Qnlann divalanna bakar, para basar, 
ahaUden diledi~ini kullanır ve gözO.ne 

lZMtR BELED!YF.StNDEN: 
1 - Garajsantral binasındaki Mazot 

depolan için Mazot doldurma ve boplt
ma tertibatı yapılması ve yıkama yerle
rine birer ahşap kadron illvesi işi, ~·azı 
i§lerl müdUrlilğündeki sartnamesi veç· 
hile açık eksiltmeye konulm1111ur. Ke. 
şif bedeli 679,56 lira muvakkat teminatı 
51 llradır. Taliplerin teminatı iş ban· 
kasına yabrarak ma'kbuzlariyle ihale ta· 
rihi olan 26/10/942 Pazartesi günü aat 
16 da encümene müracaatları. 

YAZAN : SCLEYJIA~ Kf'l.ÇI: 

J est:rdıgı komşt una harp ıl;ııı cdeı di. 
Bizde ise bciy1e degıldı : •r,Jpr.ıl-lı.:ırın 
~ alnız br sahibı 'ardı. Padişah .. (S hi
b arz) denilen ha . timar 'e zeaınetli
lcr padisahın lütfo ile o topr::ığn mal k 
oldukları gibi kl ı·a yiııe o makamın 
gııdbi ile ondan, yalnız ondan dl!ğıJ ca· 
ııından bile ınahı-um kalııbilirdi. Bun-
1 rm o topraktaKi hakkı yalnız d:rlik, 
yani maisctinin temini idi. Topı aklar 
rençperler tarafından ekilip biç'lir \ c 
muayyen olan ösürleri, kazanç ve inti
J,al hnrdnrı dirlık ,ı habınn vani has, 
timar ve zca:ııet snhipleriııe \ 'erilir, 
<>er:ye kal.ınlarla kc.-ndilcrı geçinirler
d:. Çiftlikler bu u~ule tabi dcğıldi.. 

Binaenaleyh taksimata uğraınaınıs 
lı:r karış .} er b '.l akılınadığuıa göre bü
tiin gecimini o yerlere bağlamrnların 
topraktan az.ami 1st1!ade imkanı tenıin 
cd!!mis oluyoı· d~ıuckti. 

Oy le } a. faz.h. ınaluiul almak h em 
dirlik salıipleı-inin, hem de rençperle
rin istediği b :r o.ay, bir gaye idi. Onun 
ca, ötekinin de g~·imi çıkacak mahsule 
tabi idi. Buıılar·n hazineden ,·cya bas
ka resmi bir da'rcdcn ayrıca gelirleri 
olmazdı. 

Esasen dnha zıyadc bu kamın her za
n•an harbe haz. r bulunma, de\•letin 
ııtorite \'C hukı:-ııiyctinı temin i<:in üst 
ayakta durma .'.oruyle yapılmıslı. San
cak beyleri. tiın&r \·e zeatnt't ashabı 
ham iliınında \'ey:ı b'r ihtilul rnhurun
oa kendi bölgelerindeki ınai} etlerim 
gü~tcrilcn yerlere yL·tişUrmck \'C ye
dikleri ekmeğin hı-kkır.ı &temek borç
hırı :di, 

Şu halde. Lir trırafta memlekette her 
:a-.ınan emre milhcyya bir ortlu \'arken 
diğer tarafta ıniimkUn olıın gcn~ıl:te 
bir ziraat tertibatı var demekti" Bu 
usul ve kanuna ria)·ct edildiği müddet
çe, yan! arazi kııııW1larına bağlılık dc
\'am ettigi dcvirierde elde ıştatistikler 
mevsut olmamakla beraber bi.z.c öyle 
~eliyor ki eski z.anıanlardaki ziraat ilet
jerin:n iptidailiğme rağmen Anadoluda 
toprak mahsullerı ihtiyaca kafi geliyoT
du. Bunun en tabii ispatı 1094 ten baş
ll)'IU'ak 1110 tar=..hiıae k.aıir ıs sene 
deYun eden felaketlt 'harp senelerimiz
de kend:nc mahsus müşkUllerle bera
ber ordu ve halkın ana v:ıtnn mahsul
leri ile bec:lemnesicilr. 

Fakat o büyuk. harp fclakctinder. 
sonra itaatsizlikler. kaııu"nlara saygısız

lıklar her şeyi -:ığınndan çıka.rdığı gibi 
aratl teşkilatını öa bozdu \'C dedet, 
cümhur!yet devrıne kadar helini doğ
tultamadı. 

- SO 'U VAR -

ANTAKYADA 
PARK VF STADYOM 
Antakya, 18 (A.A) - Yeni inf& 

edilen lnönü pıırkında faaliyet de\'am 
etmektedir. Parkın bütün mükemmel 
tesisleri tamamlanmak üzı-redir. Stad· 
yomun da inpasına yakında baş\ana
caktır. 

""""..., .,, • ~ ....,""-<:. ....... "'"""'~-........ ......,,:'-? .... ~ 

Aukara l~advo u 1~ 
BUGUNKU NESRIYAT ~ 

2 _ Akdeniz mahallesi Şükrü Saraç
oğlu bulvarında, Gazi bulvarından Ki- ., 
zım Dirile caddesine kadar 140 metre ve 
Necalibey caddesinde. GUi bulvarı ile 
lsmet pap bulvarı arasında 200 metre 
boyda kanalizasyon yapbrılması, fen if· 
leri müdürlüğündeki keşif ve şartname. 7.30 Program ve memleket saat aya· 

rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 7.40 
Ajans haberleri 7.SS - 8.30 Müzik: Rad
;t·o salon orkestrdsı 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik (pl.) 
12.45 Ajans habc~leri 13.00 - 13.30 MU
z.:k : Fasıl heyetL 18.00 Program ve 
memleket saat a~·arı. 18.03 Müzik: Şar
kı ve türküler 18.45 Müzik : Radyo 
Dans orkestrası 19.30 Memleket saat 
Dyarı \'e ajans lu.berleri 19.45 Serbe~ 
10 Dakika .. 19.55 Miltlk : Karaşık ma
kamlardan şarkıiar 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Bir mal"§ öğreniyo
ruz .. 21.00 Konuşma (Günün meselele
ri..) 21.15 Mil% k pl. 21.30 Konuşma ... 
(Kitapsevenler ~ti .. ) 21.45 Mü7.ik: 

si veçhile açık eksiltmeye konulmUJtur. 
Keıif bedeli 4002,75 lir.a muvakkat te
minatı 300,10 liradır. işin parası arttır
maya çıkan1acak arsa mukabilinde vc
rilecektlr. Taliplerin teminatı iş banka. 
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 26/ 10/942 Pazarlesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

3 - Garajsantralda kanalizasyon yaP
tırılınası, Ien işleri müdiirlüğünueki ke
şif ve şartnamesi veçlıile açık eksiltme
ye konulmustur. Kesif bedeli 414,55 lira 
muvakkat teminatı 31,09 llradır. Talip
Jerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 26/10/ 4? 
Pazartesi gilnU saat l6 da cncümnne 
mUracaatları. 

4 - şehitler caddesinde belediye un 
fabrikasının iki sene müddetle kirayı 
'•erilmesi lşi yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile bir ay müddetle 
puarlığa bırakılmıştır. Muhammen be
deli 24000 lira muvakkat teminatı 1800 
liradır. Taliplerin teminatı ~ bankasına 
yatırarak makbuz.lariyle 26/l~/94! (da
hil) den 9/11/ 942 tarihine kadar hafta
nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encümene müracaatları. 

n. ıs, 19. :24 5923 (2678) 

~ll4i~7; 
(THE LADY EVE) 

Barbara Stanwyck - Heney Fonda 

Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle
ket saat ayarı, :ı1ans haberleri ve borsa
lar 22.45 • '22.SO Yannki program ve 
kapanış .. 

:\lııdcle 1 O - Her ortak dilediğ i zaman kooperatiften ç.ıkmakta serbesttir. 
Ancak keyfiyeti idare me.-' İne J;ıakal bir ay evvel mektupla haber vermiş ol
n1ası :ınrttır. 

Şu kadarki nsağıda .>azılı ve is tıfo.> ı mazur gösteren sebepler haricinde ve 
mc:sru bir mazeret olmaksızın ortaklıktan çıkanlar sermaye taahhütlerinin ta· 
mamını ödemiıılersc yansını, tamamını ödemcmışlerse ödemi~ oldukları mik
tarı istirdat edemezler. Bu para kooperatifin yedek açkesine geçirilir. 

Ortaklıktan çekılmeyi mazur gösteren ve binııenaleyh sermaye taahhüdünün 
öd .. nıniş kısmının tamamını zamanında istirdada hak veren sebepler şunlardır. 

A - Kooperatifın mevzııunu teskil eden sanatla iştigalden \'az geçmek. 
B - Kooperatifin İş bölgesi haricine veya. 
C - K'oopt•nıtifın mensup olduğu birlii::e nahil veya ayni statü ile faali;> etle 

bulunan diğer bir mahaldeki kooperatife nakletmek. 
ldnre meclisı ortağın ortaklıktan çıkma talebini statü hiıkümlerine aykırı 

bulur veya gerek kooperatif bölgesi harıcine nakletmenin, gerekse sanatla işti-
galden vaz geçmenin hir müvaznn veya hileye dayandığını tesbit ederse bu di
Jediği reddedilir. 

Bu halde iııtifada israr edenler hakkında da i bu ınaddenin ikinci fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA. 

Mdde 1 1 - Bir ortak aşağıda yazılı sebeplerden dolayı ortaklıktan çıkarılır. 
A - 7 inci maddede yazılı evsafı ka) betmi~ olmak. 
B - 9 uncu maddede yazılı vazifl! '\C taahhütlerini ifa etmemek. 
<.: - Ayni mıntaka dahilınde ayni maksatla kurulmU§ diğer bir kooperatife 

ortak olmak. 
Ç - Koopcratifce tevzi edilen emtea veya yapılan avans ve hizmetleri tica

ri veya ~pekülatif maksatlara kullanm k. 
D - Meııru bir sebep olmaksızın 'j defa arka arkaya ortaklar umumi heyeti

ne asaleten veya vekaleten i~tirak etmemek. 
,Yukarıda yadı hallerde ortağın kooperatiften çıkarılması idare heyetinin 

üçte iki ekseriyet kararın!' \'e mürakip1er heyetinin tasvibine bağlıdır. 
Bu karar mucip sebepleriyle birlikte karar defterine 9erh verilir. Keyfiyet 

kaydı tı-rkin olunan ortağa tahriren bildirilir. 
l lakkında çıkarılma kararı verilen ortak sirketteki ortaklık haklarını kararı 

tebellüğ ettiği tarihten itibaen kaybeder. 
Cakarılan ortak bu karara azami otuz gün lçinde idare meclisi vasıtaaiyle Hk 

toplanacak umumi heyete arzedilmek üzere tahriren ittiraz edebilir. 
Hal:kında karar verilecek ortak hiç bir fekilde müzakerelere İ!ftirak edemez. 
ÇlKAN VE ÇIKARILANLARl..A HESAPLAŞMA . 

Madde 12 - iııbu statünün 1 O ununc:u maddesine göre kooperatiften çıkan
larla 11 inci maddesi mucibince çıkarılan ortaklar .kooperatiften aynldıkları 
senenin pilan~o ve: netice hesaplarının umumi heyetce kabulünden bir ay aonra 
hesaplarının tesviyesini isteyebilirler. 

Cıkan ortakların haklan 1 O uncu madde, çıkarılan ortakların ise 1 1 inci 
madde hükümlerine göre tetbit ve iade olunur. 

Ortaklıktan çıkanlarla çıkarılanların kooperatifin yedek akçeleri ve müıto
rek imalathaneleri veya makine ve tesisatları ve alelumum malları üzerinde hiç 
bir hak)arı yoktur. 

ORTAKLARIN öLOM HALıNDE VAZlYETLERl . 

Madde J 3 - Ortaklıktan ölüm dolayısiyle ayrılanların ortaklık hisaeleri ay
rıldıkları yılın pilinçoııuna göre kooperatife olan borçlan kapandıktan sonra 
bakiyesi mirascılarına. iade olunur. 

MES"ULIYET MODDETI . 

Madde 14 - Kooperatiften her hangi bir şekilde olurııa olaun çıkan ve çı
karılanların ortaklık zamanlarına ait zararlardan do1ayı .mce'uliyetleri ayrıldık
Jarı yıla .U plf&nıı;onua Cimumt heyetc:e 'JtabulOnden baflayarak iki yıl devaaır: 
eder. 

TEKRAR CtRME . 

Madde 16 - Kooperatiften çıkan her ortak kendi talebi üzerine idare 
meclisinin muvafakatiyle tekrar şirkete girebilir. 

Kooperatif ten çıkarılan ortaklar ise ancak çıkarılma sebepleri ortadan kalk
tıktan sonra idare meclisinin muvfakatiylc tekrar girebilir. 

Ancak işbu statünün 1 O uncu maddesinin cAt hkrası ile 1 1 inci maddesinin 
cDt fıkrası mucibince ortaklıktan c;ıkmıı veya c;ıkarılmlf elanlar kooperatife 
tekrar girı•mezler. 

FA.SiL 3 
SF.RMA YE - HlSSE - VE Mf.s'ULiYET 

SERMAYE. 

MRdde 16 - Kooperatifin aermaycai değişik olup ortaltların taahhüt ~ttik
leri hiııse tutarlarından ibarı-ttir. Sirketin en az aermavcai İ9C 3460 liradır. 

HlSSE SENETLERi . 

Madde 17 - KoopCTatifin hi111e senetleri nama mullarrer olup, bu hi.se se
nedinin kıymeti heı Türk lirasıdır. 

Her ortak kooperatife girerken tezgah ve imalit vahidi layui.i üzerinden 
muayyen miktarda sermaye hasesi taahhüde ve bunun dörtte birini peşin ola· 
rak tediyeye mecburdur. 

Mütebaki kıııım idare mf'cliai karariyLe muayyen tak.itlerde tediye oluna· 
caktır. Bir ortak hiç bir ıekilde ve aurette 100 ftillleden ziyade taahlliitte bulu
namaz. 

HiSSE SE.NETLERiNIN DEVRi. 

Madde 18 - Hiaae senetleri ancak ortaklığın istihdaf ettiii mealek erbabına 
aatıı. miraa veya hibe suretiyle devrolunabilir. Ancak bu buauata idare meclitıi. 
nin muvafakati ve devralarak ortaklıia girecek ltimsemn 8 inci madde de gÖ.· 
terilen evsafı haiz olması 9 uncu maddedeki formaliteleri ikmll etmeei prttar. 
Hisse senetlerinin ahire devr muaınele.i mezltur aenetlere tem ven1erek ve hu
ausi defterine kaydedilmek •uretiyle yapalır ve kena1:an .idare meclial reisi ile 
azadan bir zat tarafından imzalanır. Ve muamele ortakhiuı re.aıt mübürü ile 
mühürlenerek tekemmül eder. 

HiSSE SENEDiNiN SAHJBI. 

Madde 19 - Kooperatif bir hisse ffnedl için birden fazla aalıip taaunaz. 
Veraset wretiyle veya herhangi bir sebeple 'bir hieeeni.n birden fazla aahibi ola
rak RÖstermeie mecburdurlar. 

SERMA YE VE EMVALIN HACZEDILMEYECEöi . 

Madde 20 - Bir ortağın nri.a ve tahsi dainleri hiç bir .ebeple kooperatif 
aermayeainin emval ve emlakinin hac.iz altına alınmasını talep edemeyecekleri 
gibi lcoopeatifin muhasebe defterlerine nazaran ortak namına tahakkuk etmit 
temettü ve faizlerden gayri hiç bir §CY üzerinden herhangi bir hak iddia ede
mezler. 

SERMA Yf.NiN EKSJLMESI . 

Madde 2 1 - Kooperatif sermaye.i ortakların çıkma, çıkarılma, ölüm, iflu 
veya borcunu ödemekten aciz hallerinde eksilebilir. Ancak kooperatif acmıa-

KASE L E R i 
TAı. t LALE 

Sinc111alal'1acla 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRJP, RO ~ATIZMA 
Ye bütün ağrıları derllal lıesep .. 

smau,e Vekileaiam ruhsafuu lai.ı&tlir .. icaa.u· ıiiade ~ kap abnabilk-

.SARtFE 1 

ısrANBllL BELEDİYESİNDEN: 
Kasımpaşa - Haliçoğlu yolunun Deniz hastanesi altına tesadüf eden kısmı

na istinat duvarı inıası kapalı Larf ek iltmesine konulmuıtur. Ke~if bedeli 
(52918) lira (26) kuru!I '\e ille teminatı 3695 lira 9 l kuru tur. iha1e 26/ 10// 
942 pazarteıi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Mukavele ek
.ıiltme. nafia işler.i umumi, hususi ve fenni artnameleri, proje, kctif hulasası 
ve buna müteferri evrak iki lira 65 kuruı mukabilinde fen ;,ıeri müdürlüğün
den verilecektir. Taliplerin Hk teminat makbuz veya mektuplan ihaleden ~ 
kiz gün evvel fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesikaları ile birlik.le 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevreainde haz.ırlıyacakları kapalı zarflarını iha1e günü 11aat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri. 16 19 22 25 408 (2706) 

:·· ···· ·· · ·· ········ · ········· · ········ · · ·· · ·· ····· · · ··· · ····························ı • • 
E l.Jevtet /Jemır Y oliarınaan ! • • ........................................ .. . ............................... ..... ....... 

Muhammen bedeli (35000) 1ira olan 50 ton üzüm pekmezi 3/11/1942 
salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Anltarada idare blnuanda toplanan 
merkez 9 nucu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlcrin 2625 liralık muvakknt teminat ile kanunun tayin 
ettığı vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı ıeçen komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler ( 1, 75) lira nıukabilınde idarenin Ankara Haydarpap ve 
lzmir veznelerinden temin olunur. 16 19 21 23 S94 7 (2698) 

yesi azami hadde vaaıl olduğu pilançocusunda mukayyet mikdarın yüzde sek
seninden a~ağı müsajt bir zamanını beklemeğe .mecburdur. 

SERMAYEN1N TESViYE ŞARTLARI . 

Madde 22 - Kooperatifin iflas veya tasfıyesi halinde taahhüt eclilmiı bu
lunan hisse bedellerinden henüz tediye edilmemi~ kısmının derhal ~en111e9i 
iııtenebilir. 

MES'ULı Yf.T • 
Madde 23 - Her ortağın kooperatife karıı mes'uliyeti taahhiit ettiği. iştink 

hiNC!eri kıymetinin üç misline kadardır. 
FASIL- '4 

KOOPERATıFtN ORGA LARI 
ORGANLAR. 

Madde 24 - Kooperatifin organları şunlardır. 
A - Umumi heyet, 

8 - idare medisi - idare komitesi, 
C - Müdür, 
Ç - Murakabe he.> eti. 

A - UMUMi HEY-ET 
UMUMi HEY ET REY VE. TEMSJL . 

Madde - 25 - Kooperatifin hakim organı umumi heyettir. 
Her ortak kooperatifin bütün üıleri hakkındaki reyini bizzat veya vc\ilı vası

tasiyle umumi heyete kullanır. 
1 ler orta'ğın sermaye hissesi ne olursa ol.aun umumi heyetle bir reyi varclsr. 

Kooperatıfin azaaı olan hükmi plu.alar imza salahiyetini haiz kanwı1 mil~ 
sillt>rinden b iri veya bir kaçı marifetiyle umumi heyette temsil olunabilirac de 
bunlar da bfita. arfak1ac glbt :Plluz bir reyi haiz bu!unm'tu. 

Umumi heyette hazır bulunan her ortak fazla olarak mazeretlerinden dola· 
yı toplantıda bulunmayan, diğez yalnız bir ortağın, yaz.ılı ;iz.nii!e reyini 'kWJa.. 
nabillr. Ancak kendisini pluen alahdar eden bir mesele müzakere edılirlccn 

• ali.kadar ortak ne asaleten ne de vekileten reye iıtira'k edemez. 
UMUMi HEY"ETI V AZiFELE.RI . 

Madde 26 - Umumi heyetin vazifeleri ıunlardu. 
A - Pilinçoy:ıa. netice hesaplaruu ve i~ rapozunu tı:dtlk ve tasdik etmek, 
B - Kooperatifin faaliyet programını teabit etmek, 
C - Jdare meclisi He müralüplerio raporları ve teklifleri hak'kında 1'arar 

vermek. 
Ç - Jdare mcc:Winin selahiyct ve nzifderini tc:Sbit etmek. 
O - idaze meclisi Ye murakabe heyeti aza1arını seçmek, ıi,ıten el çektirmek 

veya ibra etmek.. 
E - idare meclisi ve murakabe heyeti azalarına verilecek iicret ve ;kraııü,e

lerle, memur ve müıtal\dem kadrolarını ve nıaaraf bütceainl tealMt etmıik. 
F - Kooperatif statüsünde teklif olunacak deii ilr.tik1er hakkında karar itti

haz etmek. 
G - Cayri menkul &c;ralamak, satın almak, yaptırmak veya .salmak hak:bn

da karar vermek. 
H - Kooperatifin diğer bir kooperatifle nya birlikle birlc..,.e-i wey.a lııi.r

le bir birleşme mevcut ise lüzumu taktirillde aynla.ralt bafka bir lııidiie il ..... 
hakkında ka.rar vc.rmek. bu taktırlerde ke,rfiyctteo ticaret Ye lktieat ...eklltılleri 
de ha.bndar edilir. 

l - Ortaklann onda biri tarafandan tahıVcn yapıl~ dilek :ve !Üiyetler 
hakkında karar nnnek. 

J - Kooperatifin müddetinin temdidi veya fe,ıhi hakkııw:ia br.u ns..k. 
K - Kooperatifio mevzuu ile a'llkadar ve iaki.pE .-.e &erakkieıini =i'.Jzjm 

bC1' huauı hakkında müzakerelerde bulu.omu ve kararı. ittilaaz etmek. 
Bu vazifeler tadadidir. Umumi !heyet,. ııeree ticaret bnaD&i.Dıda ve gen.ke .bu 

statüde yauL wr vazifeleri ifa jJe mükelleftir. 
ADI UMUMi HEYET TOPLANTI.Si • 

Madde 2 7 - Umumi heyetin adiyı-n toplanması her $CDC 1 inci ki.aun .arı
nın ikinci iıaf taa içinde yapılır. 

Adi umumi heyet muayyen müddet içinde idare mecli.i t.arafuad.t taıplem
ya çağnlmadığı taktirde, daveti murakabe heyeti raea yapar. Top1RDtıJ• dawıet 
tarihinde kooperatifte mukan·et ortaklann oııda oiri tara&ncian tep1-a 
tarihinden on h gün evnl, tahr~en :yapdacak teklifieria r11~e i!h.l 
mecburidir. Bu talep idare meclisi tarafmdaa nazan itibare .Lnm fıi lıak
tirde. murakabe heyeti, .is!enilen husu9u ruznameye jdMJ euir.ir. Mizakere 
ruznamesi. umwai :heyeti davet edenler tarafından ıteebit .ı...r. 

Umumi beyet içtimalarma idare beyeti reiai vey.a umumi heyet tarafından 
ekseriyetle .eçilecelt bir ortak riya.et eder. 

FEVKALADE UMUMi HE~ET TOPLANTISI . 

Madde 26 - Umumi heyet, fevkalade olaral.. :idare mccliaioin ıreya mlll'a
Jciplerinin daveti üzerine toplanabilir. Buo<Man ba,ka miracaat arihi.de mu
kayyet orta.klann en az onda liırinin müftuck ,·anlı talebi iizerine idare mec
li..i umumi heyeti fevkalade toplanhya ç.aiırm* mecbwiyetmcledir. Ba ta
lep idare meclisi tarafından nazarı iubare alınma.Liı ıtaktirde mu.r&kabe hey
eti azami bq gün içinde umum:i lteyeti re9ea fevkalade toplantıya -davet eder. 
Umumi heyet ticaret vekiJetinin daTetile d~ fevkalade olarak içtima eder. 

UMUMi HEYETi DAVET . 

Madde 29 - U.mwni heyeti adi ve fcvkalide toplaı:Wlara <lavet \ e ruEr.a
menin ilim koope.-atif merkezinin bulunduju mahalde llOÜllt.qİı- gazete w:ya 
guetelıer .ıle ~a:zıete olmıyan yerlerde de reaıni ilinl&I' içıin mer'i mahalli örf ve 
adet veçhile yapılır. Bu davetin toplantıdan en az on bq pin ev~ ~pdmıuı 
n buna da içtima yeri Ye aaatinin bildirilın-* :ve keyfi,.etten tic:arıet Ye iktisat 
vekiletlernin baberdar edilmeleri prttır. Ticaret 'Vekaleti mÜtna9İ.linin l.er 
toplanuda huzuru, ıoplantıya. müzakerata, r~e. zabta .nezareti mecburi
dir. Toplantıda hulunmuı olan ticaret vekaleti mümessili tarafından ·mza edil
memİ.f 2abıtlar muteber olmadığı gı°'bi tescil de olunamaz. 

KARAR NlSABI . 
Madde 30 - Ortaklar umumi aeyetiain adiyen veya f evkali.cle olarak top-

iaıup müzakerelere haılayabünaeleri içia. toplaatıya davet tar.il.indeki ortalda
Tlll ya.namda.. bir fazlaanm :plıaeea Ye)'a tem.ilen WH' buluamalan prttu. iUk 
toplanbcla b. .-ı, temin ol .... ortaklar ayni 'Şekilde, ea çok oa Oq gln 
zarhnda iklnci defa ~a çaiıdnlar. Ba ikinci tvplantada AW .bulunan Ol'• 

taklann adedi ne olursa olsun 'birinci toplanbya ait ruzaame miizakerc edilir. 
Ve karara bailaftll'. 

-J>EVAlıll YAIUN -



SANf..,-E 4 

CEVAPSIZ BiR SUAL ___ ,* __ _ 
Harp nasıl 
bitebilir? 

-*
Zaferle mi, dahili 
çöJıüntü ile mi, birlilı 
yapını~ devletlerin 
a :rı:'maıariyle mi? •• 

Ccvircn : CAHİT BEGENÇ 
(Journal de Gene"•'dcn) 

Avrupa, harbin dördüncü yılma girdi. 
Harp daha ne kadar sürecek, nerelere 
kadaı· yayılacak, iki düşman taraftan 
birisi mağlUp olur veya kuvvetten dü
ş~rsc dünyanın hali nice olur? Bunu 
kimse bilemez. 

Yalnız, gerçek olan şudur ki, bugün 
iki harp alanına ayrılmış olan dünyada, 
iki taraf sonuna kadar sil!hları ellerin
den bırakmıyacaklardır. Biribirlerine 
düşman iki kütle, mutlaka yenmeyi ka
falarına koydukça ve ellerinde müca
deleyi devam ettirecek kadar kaynak
lar bulundukça, gittikçe artan bir hızla 
ve gayretle, bütün muharebe meydan
larında kar~ılaşacaklardır.. Bu durum, 
bütün uzlaşma düşüncelerini boşa çıka
r:ıcaktır. 

Her iki tarafın savaş ve barış gaye
leri biribirin.e o kadar az uygundur ki 
bir anlaşma ve müzakere meselesi dü
ünülemez. İnsan göziyle, bugünkü an
laşmazlığın sonunu görmek kabil değil-
dir. · 
Almanların ve müttefiklerinin şark 

cephesinde kazandıkları büyük başarı
lar, Sovyetlerin askeri kudretlerini bu
gün kıramamış haldedir. Alman ordu
su geçen yıl yaptığı imha harbine ve 
Kafka.syaya doğru ilerlemesine rağmen 
Rusların hakkından gelememiştir. 

Bugünkü muharebelerin gidişi ne 
olursa olsun, Alman ordusu, kat'i bir 
neticeye varılmadan, Volga ve Neva ne
hirleri arasmda yeni bir kıs geçirecek
tir. 

N"~polyon şöyle derdi: cRusları yen
mek yetmez, onları devirmek gerek
tir.> 

Kwl ordunun Almanlara karşı da
yanma!'ı dünyayı hayrete düşürmüstiir. 
Bu beklenmedik dayanış, Bolşeviklikten 
çok, Rus karakteri ve Rus tarihi ile izah 
edilebilir. Olay şudur ki Kızıl ordunun 
on dört aydan beri gösterdiği askeri ce
.saret ve fedakarlık hissi, hadiselere bek
lenmedik bir istikamet vermiştir. 

* Hic itiraz kabul etmez ki harbin üçün-
cü yılında en açık olay Amerika Birle
ı:ik devletlerinin tngilterenin yanında 
yer alarak harbe girmesidir. Amerika, 
harbin açıldığı ilk günden beri İngilte
reye maddi ve manevi yardımda bulun
makta idi. Geçen tlkkanundan beri 
Amerikanın harbe karşı aldığı istika
met, gittikce önem kazanmıya başladı. 
Hakiki bir Anglo - Sakson bloku meyda
na getirildi. Yeni dünya, bu blokun bir 
nevi ağırlık merkezi halini aldı. Brezil
yanın harbe girmesi de göstermiştir ki, 
Amerikanın tesiri cenup Amerikası 
cümhuriyetleri üzerinde de ağır basma
~a baslamışbr. 

Böylece harp, bütün kıtalara ve bü
tün denizlere yayılmış oldu. Bu~ün hiç 
hir büyük devlet, harbe ilgisiz değildir. 

İttifaklar ve menfaatler ylizünden bir 
memleketler grubu meydana geldi. 

* Diğer taraftan iki ayrı harp alanına 
ait bazı devletler, mesela japonya ile 
Rusya, harp halinde değillerdir. Bu da 

c>ste.riyor ki durumda bir değişiklik 
olabilir ve yeni siyasi birleşmeler çıka
bileceği gibi eski birleşmelerde yarıl
malar meydana gelebilir. Jacques Bain
\'illc'in dediği gibi, dünya lastiklidir. 

Bugün, di.inya harbi biri Avrupada, 
di•cri Pasifikte olmak üzere taban ta
bana gelen iki askeri harekat sahasında 
yapılmaktadır. üçlü paktı imza eden 
d vletlerle karsı tarafa dahil devletler 
grubu bugün için, çoğrafi olarak yrılmış 
ıki yanm kürre üzerinde karşılasmak
tndırlar. Belki bir gün Hindistanda ve 
s ·b·r\'ad da karsılaşacaklardır. 

* M hverle japon ortaklarının durumu 
biru·r. H r ikisi de, vani Alman - İtal
yanlarla japonlar, bi~ saha icinde sıkı
sıp kalını 1ardır. Her ne kadar memle
ket f lh tmek suretivle sahalarını ge
n"sl t 11·,1 r~e de bu sahayı ceviren çem
h ~ · h nü:ı. yırtamamı lardır. 

Almau - Rus harbi 
---·---

T e i ekte 
çarpışma

lar şiddetli 
-*

Brianslıta Almanlardan 
1 bir tepe alındı • Stalin· 

gradda durum 
Stokholm, 18 (A.A) - Stalingradda 

mihver taarruzuı~un yeniden başladığı 
bir zamanda Alman kumandanlığının 
şimdiye kadar gayretler:ni teksif ettiği 
cenup kesiminde faaliyeti ikinci dere
ceye inmiştir. 

KAFKASYADA 
Mozdok bölgesinde ve Tuapsede va

ziyette değ'.şiklik yoktur. Terek vadi
~inde şiddetli muharebelere devam 
edilmektedir. Burada Almanlar Besta
ne kasabasına y::ıklaşıyorlar. 

Ruslar Groznı yolunu müdafc:ıa edi
yorlar. Tuapsenin şimalinde Pişiş çev
res:nde vaziyet aynidir. 

MERKEZDE 
Merkez cephesinde Ruslaı· Almanla

rı Brianskta bir tepeden atmışlardır. 
Sovyet kuv\·etk:ri Rjevi geriye almak 
için gayretlerini! devam etmektedirler. ----·----VA.ŞİNGTONDA 
Bazı mahalleleri 
Sular bastı •• 
Vaşington, 18 (A.A) - Potamak neh

ri taşmış, sular Vaşingtonun bir çok 
münhat· mahaJlclerini basmıştır. 14 kişi 
boğulmuştur. Zayiat pek mühim değil
dir. Sular ş!mdi çekiliyor. 

-~---.. ----~ 
DEMOKRAS\LER KATI KA· 

RARL AR VERiYOR ., 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tir. Nazizmi \'e I'aşizmi yıkmadan müt
tefikler harp ga.)"elerini gerçekleşfüe
mezler, bu gay~ye varmak için dehşet
li gayretler sarfetnıek.Iazımdır. H!ç bir 
müttefik hükümct hazırlıklarını sonsuz 
bir ihtimamla yapmamakla itham edi
lemez. Müttefikkr cephelerde can ve
ren muhariplere karşı bu ihtimamı gös
terıneğe borçludular. Gc\•<:cldik affe
dilemiyecek bir hatadır .. » 

SUNDAY EKSPRESİN 
YAZDIKLARI... 
Sunday Ekspres aKnrar vermek gün

leri, adlı başmakalesinde diyor ki: 
«Nazi çizmesi altındaki topraklarda 

isyanlar, cephelerde savaşan bütün 
memleketlerde yeni ümit verici tez:ı
hürler göze çarpmaktadır. Bugün dün
yada sakin tek l;;r karış toprak parçası 
yoktur. Büyük Britanya halkı, çiftçi, 
maden amelesi, femi mühendisi, dok
larda çalısan işçıler, kadın, erkek, genç 
ve ihtiyar herkes bugün çelin bir vazi
fr: sahibidir. Hatla vazifeleri olmıyan 
kimselerin b!le neşeli, cesaretli ve iyi 
kalpli olmak gibi vazifeleri vardır .. n 

İNGİLİZ işçiLERİNİN TALEBİ 
Londra, 18 (A.A) - lngiliz sanayi 

işçileri b!rlikleri akdettikleri bir top
lantıda müttefiklerin ikinci cepheyi en 
kısa bir zamanda gerçekleştirmelerini 
istemişlerdir. 

HOLLANDADA ALMAN 
HAZIRLI Öl 
Stokholm, 18 (A.A) - Lfıhiden bil

dirildiğine göre Alman makamları Hol
landada tahkim edilen mıntakalar hal
kının tahliyesine başlamışlardır. 

----c:a----
Bir Alman sıhhiye uça-
ğı taarruza uğramıs •• 
Berlin, 18 (A.A) - Afrika sahilin

de iki lngiliz uçağı bir Alman sıhhiye 
uçağına taartuz etmişlerdir. 

---o---
ü. te ilı lıumand :dar 

Aras~n~a görü;me!er 
Yeni Delhi, 18 (A.A) - Ç!nden bu

ı·aya gelen gen~ral Stimvel bugün ge
neral Vavelle gi.iı ii.şecektir. 

---o----
sveç pat'lamen!osu 

ict·maa r.ağırıldı •• 
Stokholm, 18 (A.A) - İsveç parla

mentosu 2 son tesrinde fevkalade bir 
toplantıya çağırıl~ı~tır. 

Deneb r~ ki Yu!!oıılavya ve Yunanis
tanın 7 otından !lonra mihver Avrupa 
l ıtn~ı:l hAk!m olmuştur. Rusva harbi ile 
Almanlar bu sahayı şarka doi?ru çok ge
ni l trn' lerdir. Bu sııret1e Avrupa. do
(!udn Iurmansktan Knfkasyaya batıda 
.,·mal burnundan Bida<JSaoya kadar uza- vedilmiştir. Danzig meselesi, Almanya., 
l"~n h"t] rla htıdutlandırılmış bulum•vor. nın Polonyaya taarruziyle, üç yıl önce 
C nuptcıki cemberi İst', bitaraf Tiirkiye, halledildi. Doğu vilayetleri, beyaz Rus
Orta "ark; Afrikadn da Mmr, Habc .. is- ya ve Ukrayna zaptedild;, Almanya, Av
t n~ Cenup Afrika ittihadı ve üstüva rnpadaki harp gayelerini tahakkuk ettir
h-1tt• Frnn ız AfrikaQı te .. kil etmektedir. di. 

Ml htemeldir k.i dördüncü harp yılın- Almanya, ordulannın bir kısmı Rus-
da, miittefikler, denizden asker çıkar- lan VoJga üzerine tutarken, bir taraf
mak r.uretivle bu çemberi darlaştırmaqa tan İngiltereye hücum edecek mj, yoksa 
ıe.,ebbüo; erleceklerdir. Buna karsı mih- yeniden sulh mu teklif edecek> Halbuki 
ver devletlerinin Ti.irkiye, Portekiz ve Anglosakc>onların sulha hiç te eğildikle
lspanya gibi tarafsız veya muharip ol- ri yok. Mücadelenin, kesin hadiselere 
mıyan devletlerin te!!kil ettiği önemli kadar havada, karada ve denizde sürüp 
:t;ııcır <;emberini geni .. letmekte bir men- gitmesi de muhtemeldir. 
f.ıB.tlcri olmıyacaktır. * * Bugün iç.in her iki tarafın kuvvetleri 

J\lm:ı.nya, bugiin kontrolü altında bu- birbirine denktir. Bu kuvvet ~uvazene
lundı:rdui{u .ı\vrupada yeni bir fütuhata si ne kadar zaman böyle sürecek> As
knlkınnkt:msa. Avrupa !atasında eline keri hareketlerle mi, içten yıkılmalarla 
:•.,~c.n "'nleri kuvvetlendirmesini ve teş- mı, ve yahut, birlik yapmış dev1'etlerin 
hl<ltlnndırmasını daha çok istiyor gibi tarihlerinde bir çok misal1erini gördüğü
l!Örünüyor. Alman devleti, daima ·geniş- müz 'gibi ~iyasi ayrılıklar baş göstererek 
livım askeri harekatından, başlangıçta mi> 
<1 :i~"iniilen planında bulunmıyan kazanç- Bunu bize gelecek giinler göqterr- '~,.. 
• r elde e tmbtir. Versay muahedesi lağ- tir. 

• 
TEJlft AJ'IR 

AMERIKADA KARARLAR 
---*·---

Norveçte olaylar 
• 

Askerlik Harici siya- B· . ''1 ır kafıle daha Jogi ltel'~Y~ o·e 
8,, yaşın- set konuşul- · . ---. " 

da başlıyor k lngıltere Amerıkaya 
mıyaca h .1 . 

-· *- zı arp gemı erı -*-
MİLLİ GEL.R 6 Mil YAR 

DOLAR ARTAC4K 
-*-

Va~ington, 18 (A.A) - Mümessiller 
meclisi mecburi askerlik hizmetini 20 
yaşından 18 yaşına indiren kanunu 16 
reye karşı 345 reyle kabul etmiştir. La
yiha şimdi ayan meclisine gidecektir. 

YENt BlR KANUN 
Vaşington, 18 (A.A) - Mümessiller 

meclisinde yeni kabul edilen bir ka
nuna göre hazinenin geliri 6 milyar do
lar nisbetinde artmaktadır. ____ , ______ _ 

ALMANLARA GÖRE 
-*-(Baştarafı 1 ınd Sahifede) 

Tuap.sede düşmanın derinliğine vücuda 
getird:ği müdafatt mevzilerine karşı hü
cumlarımız arazi kazançlariyle netice
lenmiştir. İleri h~reketimiz devam edi
yor. Yalnız bir avcı tümeni dün düş
manın 60 müstahkem rnevzi!ni zaptet
mistir. 

Gerek dağ ycılıarında ve gerek kıyı 
şoselerinde clü~nıan nakliyatına karşı 
hava kuvvetlerimizin bomba hücumları 
devam etmiştir. 

Terekin cenubunda Alman kıtaları 
karşı hücuma ge,erek taarruza hazır
tıman düşmanı büyük ve kanlı kayıplar 
:le hareket nokralarından öteye püs
kürtmüştür. 
STALİNGRADDA 
Stalingradda hücum kıtalarımız Rus

ların şdidetli mukavemetini kırarak 
Kızıl Baı·ikat top fabrikasının bütün 
atelyelerini ele geçirmiş ve kanlı ka
yıplar veren düşmanı fabrika civarın
dak! mahalledea atmıştır. 

Mühim hava foşkil!eri şiddetli hava 
hücumlariyle Vo1ganın doğu kıyısında
ki bir çok topları tahrip ederek bu sa
vası desteklemiştir. 

Spartakoz mahallesinin şimal batısın
da çevrilen Bol~evik kuvvetleri imha 
edilmiştir. 

MERKEZDE VE Şİl\fALDE 
Cephenin merkez ve şimal kesimle

ı-inde muvaffakıyetli Alman keşif faa
liyetinden başka hiç bir mühim hare
ket ohnamıştır. 
Savaş uçak teşkilieri fena havaya 

l'ağmen Rus nakliye kollarına hücuma 
devam etmiştir. 
ÇELİKHANELER ALINDI 
Berlin, 18 (A.A) - Alman kuvvet

leri Stalingradd:ı Kızıl Barikat top fab
rikasından sonr.:ı. buradaki İlteş ~elik
hanelerini işgal etmişlerdir. Bu fabrika 
son sistemde oh.ıp burada 12 bin işçi 
çalışıyordu. Her çaptan top, tank, de
miryolu malzemesi ve ehemmiyetli mü
himmat yapıyordu. Bu fabrikada yapı
lan mühimm~t Sovyet istihsalatının 
yüzde yedis1dir .. 
STALİNGRADDA İMHALAR 
Berlin, 18 (A.A) - Bu sabah Sta

l:ngrad cephesinden alınan haberlere 
göre eski traktör fabrikasının .şimalinde 
çevrilen Rus kuvvetlerinden birinci 
grup imha edilmıştir. Volga sahili bo
yunca tutunmağa çalı..,c;an ikinci grup 
:..se Alman topçusunun ve hava kuv
vetlerinin şiddetli ateşi altındadır ve 
ümitsiz durumdcıdır. Çünkü Volgadan 
ricat edeıniyeccğ: gibi kurtarılması ih
t:mali d!' yoktur. Kızıl Barikat top fab
rika!'ınclaki Rus müdafaas1 z::ıiflemek
tedir. 

Sovyetleı· burada tanklan toprağa 
gömmek suretiyie müdafaayı kuvvet
lenclirmislcrdir. 

RUSLARA İl\ıTDAT GELDİ 
Ruslar sun'i s·s perdesi arkasında 

Volgımın batı sah·line hususi kıtalar çı
karımslardır. Fai;:at bu tesebbüs Alman 
hava lmvvetlcridn cle\·amlı bombardı
manları altında kıc:men muvaffok ol
musfur. 

TO PFABRİKASl ÖNÜNDE 
Dün abam üzeri eski traktör ve 

c.imdiki top fabr1kasının baıı kısımları 
hntıdan ve şimalden yapılan Alman ta
ı:>rruzlariyle ele gecirilmiştir. 
Rusların elinde dün akşam üzeri fab

rikanın cenup doğu kısmındaki son 
toprak parcası k.llmıştı. 

KAFKASYADA 
Tuapse cephesındc Alman ve Slovak 

kıtaları tarafından elde edilen muvaffa
Jnyetler dün genişletilmistir. Bir çok 
~erlerde Rus kuvvetleri kuşatılmıştır .. 
ünümüzdeki gü,ıierde bunların imhası 
muhtemeldir. 

Vadide şimal batıya doğru dağ silsi
leleri tepelerine müvazi olarak giden 
ve iaşe bakımındnn fevkalade ehemmi
yet=ne binaen Ruslar tarafından şid
detle müdafaa edilen yol dün sabah Al
man tümenleri tc.rarın.Jan geçilmi.<:tir. ----.-........... ~~~ 
~if.i KABİNESİ 
i~tifa eım~yoınrıq 
Santiyago, 18 (A.A) - Şili J<abinesi-

nin istifa edeccğı sayiaları tekzi•) edil
miştir. 

--- o- --
Siınali Jrlandada 
Gizli işler._ 
Belfast, 18 (A.~) - Bir V,Drajda giz

lı sil!h ve milh.'mmat hduıı·:rıı.ı<:tuı·. İki 
kişi tevkif edilmiştir. 

ve 
Parti toplantılarında 
yalnız iç meseleler • - . 

münaJıasa edilelJileceıı •• Alman dc:nıza!tılar_ının Atlantı'lıte 4 gun 
. stokholm, is (AA) _ oslodan ha- talııplerı fıafıleye zar ar ver emedi ••• 

ber alındığına göte Nasyonal Sarnling Vaş!ngton, 18 (A.A) - Atlantik Ok- altıları tarafından Atlantikt 
padisi toplantıla:·ında siyasi müuaka- yanusunda deniz nakliyatını korumak den beri takip edilen bir de 
şalaı: yapmaktan menedilmiştir. Norve- için İngiltere Amerikaya yeni bazı harp İngiltereye gelmıştir. Hava 
çin Iskandinavya devletleriyle müna- gemileri vermiştır. kuvvetlerimizin lşbirliği say 
sebeti bu toplantılarda görüşüleıniye- YENİ BİR KAFİLE İNGİLTEREDE manın bütün teşebbüsleri a 
cektir. Parti mensupları yalnız dahili Londra, 18 (A.A) - Düşman deniz tır. 
meseleleri münakaşa edebileceklerdir. 
Dış politikadan görüşülmesine müsaa
de edilen biricik mesele Norvecin Al
manya ile işbirliğidir. 

BALTALAMA HAREKETLERİ 
Stokholm, 18 (AA) - Osloda birçok 

baltalama harek~tleri (llmu~tur. Birçok 
kişi tevkif edilmiştir. 

Hollanda kraliçesin 
bir hitabesi ve ihta 

-~~--tt--~~ 
MADAGASKARDA 
Harp deı.Janı ediyor 
Vişi, 18 (A.A) - Madagaskarda mu-

Kraliçe harbin lıazanıla cağını, A lmanlara 
dım edenlerin ceza göreceğini söyledi 

harebeler devam etmektedir.. İngiliz
ler Ambositreye karşı hareketlerinde 
mühim tank birlikleri kullandıkları 
halde muvaffak olamamışlar ve geriye 
çekilmek zorunda kalmışlardır. 

---o---
Hindit:;inide teftişler
Hanoy, 18 (A.A) - Hindiçinideki 

F'ransız valisi amiral Dekol teftls se
yahati için Hanoydan aynlrnıştır. · 

~~~-----ta-~~~ 

INGIL,ZLER ~ GIR BtR HÜ· 
f:UM YA PTILAR 

-*(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

tayyaı·emiz kayıptır. 
Londra, 18 (AA) - Britanya hava 

nazırlığının tebliği : Kroze fabrikaları

Londra, 18 (AA) - Hollanda krali
çesi Vilhelminin Hollanda lisaniyle mil
letine hitabesincb demiştir ki: 

11 - Nazi rejimine yardımda devam 
edenler memleketin kurtuluşundan 
sonra bu hareketlerinin kendileri için 
sebep olacağı net1celeri kabule mecbur-

Makine ve 
\f eril1rken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

HARBiN BAŞLANGIC INDAN· 
BERi INGI LIZLERIN GONDO· 
ZON YAPTIGI EN ŞiDDETL i 

f.IAVA AKlrH 

durlar. Biz bu harbi kazana 
diki sefaletten sonra bu dün 
bayat yaratmak istiyen sulh 
mak istiyoruz. Onu da kazana 
ref hissimiz.in ve vicdanımızın 
ıettiği şekilde hür yaşamak 
dir .. ~ 

HARP EN BUHRA 
S4FHADA 

(Baştarab 1 ınci S 
üstünlükleri sayesinde şehr" 
kısmında Rusların dış müd 
girmişlerdir. 

MUHAREBE DEVAM ED. 
Amele mahallesinde muhareıl 

vam ediyor. Almanlar Büyük 
tünlüklerine dayanarak her ne 
na olursa olsun açtıkları gedi 
letmeğe çalışıyorlar. Üç piyade 
nun 40 tank himayesinde fa 
mahallesine yaptığı hücum pü 
müştür. Almanlar üç günde 1~ 
kay betmişlerdfr. 

na yapılan hücumda bütün hedeflerin Londra, 18 (AA) - Resmen bildi
bombalanrnası yirmi dakikada bitiril- tilcliğine göre Creusot fabrikalarına ya
miştir. Hücunıdar. sonra büyük bir in- pılan akın harbin başlangıcındanberi İn
filak olmuş, bir çok yangınlar çıkmış- giliz bobardıman uçaklarının yaptığı en 
tır. Büyük Transformatör merkezleri ~iddetli gündüz akınıdır. Bu fabrikaJar 
yanmıştır. İşgal altında bulunmayan Fransa hudu- * 

dundan 20 kilometre mesafededir. Lan-* caster bomba uçaklan mürettebatına hü- ALMANLAR YAVAŞLADI 
Londra radyosundan : Britanya bom- b 1 Londra radyosundan ·. Evve 

1 ı d k cum azami süratte itirmek emri veri -bardıman tayyareleri işga a tın a i p vaffakıyetlerı"nden cesaret alan 
al rniştir. ilotlaı-a verilen talimata göre 

Fransada Almanya hesabına C( ışan büyiik bir kütle halinde hücum edilnli- lar Stalingradın ~imalinde bil 
Fransız s:lah fabrikalarına karşı en ağır ek k k l rekete ge"mı·şlerse de Alın 

1 dı D yec üçü grup a.t en münasip zaman- " 
gündüz hücumunu yapmış ar r.. ört da :istedikleri istikametten hücuma ge- detli baskısı Rus mukavemeti 
rnotörlü tayyarelerden müteşekkil bü- çeceklerdi. Bu talimata tamamiyle ria- yavaşlamıştır. Ruslar mihverin 
yük bir hava kuvveti Krozeye hücum yet edilmiş ve akın 20 dakikada sona piyade ve tank hücumlarını p 
etmişlerdir. Bu fabrika Esendeki Krup ermiştir. Schne.ider. Karteline mensup müşlerdir. Bir kesimde bir piya 
ile mukayese edilen imalathaneleri ih- olan bu fabrikalar son aylar zatfında Al- ziine üstüste altı hücum yapı 
tıva etmekted:r. Ağır toplar, tanklar man modeli çok ağır toplar imal etmişti. Ruslar düşmanlarına ağır kayıp 
imal etmektedir. Şimdiye kadar alınan Bundan başka ayni fabrikalarda A lman- direrek bu hücumları püskür 
raporlara göre akın fazlasiyle muvaf- ya hesabına lokomotofler çelik levhalar dir. 
fak olmuştur. makineler ve malcine kalıplan da yapılı- TİMOÇENKONUN HÜCUMU 

Gidip gelme 800 kilometrelik uçuşla- yotdu. Yüz hektardan fazla bir yer kaP- Mareşal Timoçenkonun kum 
rında Ingi1iz bombardıman uçaklarına lıyan bu fahrikakrda yapılan heı- şey Al- daki Rus ordusunun Stalingra 
avcılar refakat etmediği halde yalnız manyaya gönd eriliyordu. Çok ağır top- smda yapmakta olduğu cenah h 
bir tayyare gerıye dönmemiştir. Kroze lann mal uzun zamana mütevakkıftır. Av inkişaf halindedir. Sovyetlerin 
fabrikaları Paric;ın 300 kilometre ce- rupada bu gbi toplıarı yapabilecek pek az hücumları sayesınde mihvercil 
nup doğusunda ve işgal altındaki Fran- fabrika vatdır. Creusot fabrikalarına ya- talı.kem mevzilerden kovulmuşla 
Sa hududundan 20 kilometre şimalde- pılan hasar Almanyaya doğrudan doğru- LENİNGRADDA 
dlr. Almanlar Fransayı istila ederken ya zarar vermekle kalmıyacak ayni za- Leningrad cephesinde Sovyetl 
bu fabrikalara dokunmamışlardı. manda lngiüz hava kuvvetlerinin Ruhr Almnn tayyares.ıni düşürmüşler 

Kroze Alman modelinde top ve lo- havzasında.ki silah fabrikalarına daha blokhavzı tahrip etıni~lerdir. y· 
komotif yapmakta idL müessit bir surette hücum etmelerini de Alman öldiirülmiiştür. 
DİGER HÜCUMLAR temin etmiş olacaktır. Cumartesi günü * 
Londra, 18 (A.A) _ Tebliğ : Bugün yapılan bu büyük akm Alman demiryolu ALMANLAR DURDURULDUi 

öğleden sonra İııgiJiz uçaklan Hollan- müna.kalatını da büyük zorluklara maruz Londra radyoı-:una göre Alm 
c'.ada yük trenlerini, lokomotifleri ve bırakacaktır. Filhakika pek çok lokomo- Stalingradda büyük kuvvetler} 
Fransa.da bir cok askeri ve sınai he- tif kaybetmiş olan Almanya bu fabrika- tıkları tazyiklere rağmen düşma 

· la.rın yapacağL lokomotiflerden mahrum I · · d d J t aefler! bombardıman etınislerdir. Ka- eyışı ur uru muş ur. 
· kalacaktır. R 1 'dd l' k yıbımız yoktur. us arın şı et ı mu avemeti 

Londra, 18 (A.A) _Resmen bildiril- -----·- --- van topu ateşiylt> 14 tank tahrip 
diğine göre Kroze fabrikalarına yapılan MERi KAN TEBLIGI miştir. Ruslar yalnız mukavemet 
akın harbin başlangıcından beri yapılan Nevyork 18 (A.A) _ Alaska mü- tHa etmiyor, karsı taarruzlar da 
c:n şiddetli akındır. Lencester tayyarel dafaa bölsresi umumi karargahı arafın- yorlar. 
lerine hücumu az~mi süratle bitirmek VOLGA GEÇİDİ AÇIK dan bilditildiğine göre Japonlar Kıskıi-
emri verilmişti. Tayyareler kısmen bü- daki garnizonlarını takviye etmişlerdir. Almanların karadan ve havadan 
yük bir grup halinde hareket ettikleri Burada ve Getrud:! adasının cenup kıyı- bardımanlarma rnğmen Volga ı 
gibi ki.içük gı:uplar da istedikleri istika- Jarında yeni teı;isler vücuda getirilmiş- açık tutulmağa devam ediyor. So 
mette faaliyette bulunmuslar, akın 20 de Sovyetler Volgadan 28 bin 

d b · tir. Bugün keşif uçuşu yapan Amerikan 
dakika a itmiştir. 100 hektardan fazla d J bir yardımcı kuvvet ge"irmişlerdi pilotlatı bu tesisleri görmüşler ir. apon- " 
bir sahayı kaplayan bu fabrikalarda ların öteki Alcut adalarına da asker ge- ----·----
Almanya hesabına muazzam mikdarda ·Hl j A iSE tirdikleri zannedilmektedir · MU M 8 R H İ] nılzeme yapılıyordu. Krozcye yapılan • 
hasar Almanlara büyük zaı·arlar ver- ---- ---- (Baştarafı 1 inci Sahife 
mekle kalmıyacak, İngiliz hava kuvvet- IRt.NDA INGILIZ DEVLET NA· Ieketin Amerika ile münasebetleri 
!erinin Rur havzasına daha müessir su-
rette hücumlarını da temin edecektir. ZiRiNiN GAZETEC LERE tanedir. 
Cumartesi günkü akın Alman demir- MU .. HIM BEYANANI Almanları l.ilJeryad 
yo1Iar münakalatını da büyük ölc;üde " Ayrılıyorlar ••• 
müteessir edecektir. Zira lokomotif sı- Tahran 18 (AA) - İngiliz devlet Londra, 18 (A.A) _ B. Ruz 
kıntısı çeken Alınan demiryolları bu nazırı Mister Casey Irandan Bağdada ha- mümessili Llberya cumhur reisiyle 
fabrikaların yapacağı lokomotiflerden reketinden evvel Tahranda gazetecileti rÜşlükten sonra dün Moravyadan 
mahrum kalmaktadırlar. toplıyarak kendilerine demeçte bulunmuş ket elmistir. Bu görüşmelerin me 

Berlin, 18 (AA) - Alman tebliği : tur. Mister Casy bilhassa şöyle demiştir: açığa vurulmamışhr. 
İngilizlerin Fransada bir gündüz hü- Şimal Afrkadaki durum artık heni kor- Liberyadaki Alman general kon 

cumunda hücuma uğrıyan şehirlerin kutmıyor. Vakia iki üç ay evvel vaziyet wndan yakında bütün memurl 
halkla meskun mahallelerinde maddi iyi değildi. Fakat 0 zamandanberi tedri- birlikte memleketi terketmesi isten 
hasarlar ve Frawzlar arasında zayiat cen iyileşmiş bulunmaktadır. Harbin sey- tir. Buradaki diğer Almanlar Vişi 
vardır. Bir düşman tayyaresi düşürül- rinin değiştirdiğine eminim. Bununla be- sasına mensup uçaklarla Liberyayı 

·· ı·· raber harbi makul bir zamanda bitirebil- · l d' mus ur. etmış er ır. 

V!şi, 18 (A.A) - Kroze . sehrlnin mek için büyük ve şumullü bir gayret Tahmin edildiğine göre Liberya 
bombardımanında sivil halktan 40 ölü, sarfetrnemiz lazımdır. Mister Casy İrana yakında birleşmiş milletlere jltih 
80 yaralı vardır. İki Alman askeri ya- yaptığı ziyaretten faydalı olduğunu söy- resmen ilan edecektir. 
ralıdu·. Bir hast::.ne ve bir çok ev ha- lemiş ve İngiltere ile İranı ilgilendiren Sahilden 5 - 6 yüz mil uzakta f 
sara u_ğramıstır. mesleler etrafında başvekil ve diğer na- yetle bulunan denizaltılara karşı t 

ALMAN HÜCUMU zırlarla vaki görüşmelerinden memnun hava kuvvetleri burada keşif uçak 
,. Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği: kaldığını ilave etrni,.crtiT. kezleri kurmuşlardır. 

Dün hafif Alman savaş uçakları al- -----;._-=---------. --- o- --
çaktan uçarak cenup doğu t ngilterede- çok noktalara ~iddetli taarruzlarda b~- İtaı~anlcıra göre 
ki asl•eri tesislere büyük çapta bomba- lunmuşlardıı·. Müdafaamızın baraj ate- ~ 
Jar atmıştır. şi İıücumlan akim bırRkmış, düşmana U~alı Jıa:vıpları? 

MACARLARA GÖRE ağır kayıplar v~rdirilmiştir. Don sahi- R oma, 18 (A.A) - Salahiyetli ~ 
Budapeşt.e, 18 (A.A) - Resmi tebliğ: linde düşmana hüyük kayıplar verdi- naklara göre geçen hafta Akdeniz ve 
Geçen hafta Ruslar Macar ordusuuJlr:ere~k~ik~is;:_i ~İ~n:i'.g~il~iz~~m~a~m~u'.:'.lfı~t~ın~d::,:a:!,'.ı.:_1 ~b::e~".ı.:.:m::.:a::l_;A..:.:.;fr..:.:i k:;a::.;d:.:a~ın:.::i.ı:.:' t:.;.t~;,;,:fi~·k::.:1:.::e.:c.r _..J...;7...;;5__,;;;;u......,k...,...1ı 

tarafın n t hu 


