
tlAn milnderecat.ından mes uliyet kabul edilmeL .. YENt ASIR Matbaumda buılm1'bf .. 

Belediye seçimi başladı 
Her mahalle halkının hangi sandı
ğa reylerini atacaklarını yazıyoruz 

---··---

Sovyetlere göre harp vaziyeti 

talingrad şimalinde me 
dan harbi devam ediyor 

-
Harbin Sandıklar saat 8 den 

18 e kadar açık 

uzaması Şehrimizde beie:~ intihabatı bu 

---·k---
Alnlanya ue orıalıltlPI 
için ümit ue cesaret 
11erlcl IJfp lltidlse 
saydamaz-

ŞEVKh'T BİLGİN 

S6bah saat sekir.den itibaren başlanuş 
bulunmaktadır. Dün öğleden sonra sa
at 16 da Belediye salonunda, Belediye 
intihabatmı idare edecek mıntakalann 
reis ve azası toplımrnışlardır. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
bu toplantıda intihap daireleri reis ve 
iızasına seçimin nasıl yapılacağını, san
dıkların nasıl kapanıp mühürleneceği
ni, reylerin nasıl kullanılacağını ve ak-

Muhtelif harp c:ephelerinde olaylar şamları seçim saatini müteakip sandık-
Mnıf tarafın lehinde ıelişmektedir. ların nasıl muhafaza edileceğini izah 

Mihverdler H suale daima en kati Etmiştir. 
Wr Jisanbı cevap vererek durumun ,er- REY VERME SAA TLERi 
~ çehresi kendilijinden belircliibıi C. H. Partimizin Belediye meclis ha-
Wdia etmektedirler. Onlara cöre, lota- sına ait seçim listeleri tabedilmiş ola-
7a bikim olan, J>oiuda, Uzak doğuda rak bu sabah saat sekiz.den itibaren 
siz kamaştmcı zaferler kazaHn, Mw.r (Sena Sahife 3, Sfttun 1 de) 
deltasını tehdit eden, Büyük Okyanus- ------------
ta deniz bildmiyetini düşmanlanmn 
elinden alan mihverin kara, deniz ve DENiZ HARPLERi 
.. va kuvvetleri Anclo Saksonlann baş- *·---
~ .=""'..: Almanların HlRiCiYtVEKilıilZ 

Miltteftlder n.beti Wlabtltiin bafka •---

~~ -:h:.-:.~ .::: kaç denı·zal :---=·=--=-""'= - B. Numan 
........... oynadlimı aöyliyorlar. t ? 

Blrlıirine .... tabana aykın elan ısı var M . 
•a rörilshır al'Mlnda doiru olan şey • en em c n cı 
fQdur: -•-

* Almanlar Mısır Ye 
Fransadan 16 tümen 

asker ~~}irdiler 
Mozdolıta Al.....,,.,..,, 

üstöste yaptddal'I 
fdjeııınlar püslıliPtlildL 

Moekova, 30 (A.A) - Öğle üzeri 
nqrolunan Sovyet tebliği: Dün gece 
lutaluımız Stalingracf, Mozdok ve Sin
yamino bölgelerinde düomanla çarpış
mıolardır. 
ŞIDDETLt MUHAREBELER 
Moskova, 30 (A.A) - Öğle tebliğine 

ek: 
(Sonu Sahife 4, Sütun Z de) 

FON PAPENIN SEYAHATi 
Berline gitmesinde 
biç bir siyasi mak
sat yok diyorlar 

Berlin, 30 (A.A) - Yan resmi 
bir mahfilden bildiriliyor: Alman
yanm Ankara bUyilk elçisi Fon 
Papenin Alınanyaya seyahatı hak
kında bir çok tahminler yürütUlü
yc>r. Sallhiyetli Berlin mahfilleri 
bu ziyaretin hiç bir siyasi maksadı 
bulunmadpı .liiylilyorlar. ...... ._...._~1 • •• ....... lctM .liil..... ~ 1 • ti 

~ ~ -=:,::: ... ~ .:--.....:: ......... denlsalll og u ıyı eş ·-e-. -H-ıT-l-ER-IN-B-EY_l_N_lT-1-·. 
....... • Wsn mlnahfa ıötar· llaland ..... talunln -•-
.. wvatflılq.etler, iç yJldır sa'blım- edUlu.ıı.• · · * 
.... ltekle*'ori kati netleeyi uzaklaş- ,,,_.-.. Ankara, 30 (Telefonla) - iki ameli- D 

1 fumakla .. -. .... tu Ayni zamanda Moskova, 30 (A.A) - Kwl Yıldız yat geçiren hariciye vekillmiz B. Nu-
0
•• şman arı 

... -tteleılaln byıplamu en kor- gazetesine göre Almanların balen 300 man Menem.encioğlu bu sabah (Dün 
ha( ,-...ı.n ~ ki miltve- denizaltısı vardır. sabah) Nilmune hastanesinden çıkmış-
ria .. lrQıplar tempoıra ile baıilnkU Harbin başlangıcında Alman denizal- tır. 
Wllllll- ..._ ae War zaman mu- (S.. Wlfe 4, Stltan 2 tle) 
...,... ........... Mlir. 
. ..... .. ~ yarattıiı boş-
.......... 1rir mthldet kapatılsa bile, 
..O..u ""1ederl, hİ( nnnadan kav
wtlenen •flpn•ı.r karşwnda olduk
lanm •atamnler. 

Dala UrW, Mr ympnnma harbi ba-
lai .......... ....... - kuvvetler 
aklllua tlurıunluk verecek bir Jml8 
erimekWirler. 

(S-u Sahife 3. Sütun 1 del v• 
yeoecegız 

* Alınan deulet ....... .,, ..... 
el cepllenln aplanaya· ......., .,,,.,,,,,,.... 

zaptedlleceğfld 
aöyllpw .. 

Berlin, 30 (A.A) - Alman devlet 
re.i,ğ B. Adolf Bitler bugün (dün) saat 
19 da Nuyonal Sosyalist partisinin bü
yük toplantısında bir nutuk aıöylemif 
ve demiştir ki: 

« - lnanımız şudur: Düşmanı yen
memiz gerektir ve yeneceğiz.> 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Rııaycı cepheainde Jı.4rp ederek aiperdcm aipne cıılcı111§ 

ikinci cephenin açılması hazırhAı 

In1rıııere hlr kış· 
la halini alıyor 

Bern, 30 (A.A) - Vandel Vilkiııin 
ikinci cephe hakkında Moskovada .ı,y. 
lediği aözlerin Londrada husule pttr. 
eliği heyecan henüz sUkCiııet bulma...,.. 
br. Nasyonal Çaytunga göre~ 

(S-u s.lüfe Z. sata 1 da) 

Arjantin Mihverle 
siyasi müoasebet· 

Jerini kesiyor -·-Bo1nes Ayıw. 30 (A.A) - Saat.
len:e sUren mu.kerelerden IOnra 
nıebUllar meclW dün akpm Mih
ver devletleriJle diplommk müna
aebetlerin kesilmesi halrkmda Ra
dikaller tarafmdan yapılan teklifi 
64 muhalif reye karşı 61 reyle ka
bul etm.iftir . 

ALKANLAR EHEMMlYET 
VDUıllYOR 
Berlin, 30 (A.A) - Arjantin 

ParlAmentosunun Mihver devletle
riy le diplomatik münuebetlerin 
kesilmesine karar verdiği Berliıı 
de &yter Ajansının bir telgrafın
dan öirenilmiftir. Siyasi mahfiller 
şimdilik bu bAdi8eye ehemmiyet 
vermemektedir. 

JlPOILIRLl HARP 
* 

Japonlar 
~ Gin • 
de gerileyor 

* Melburn, 30 (.\..\) - Yal • ı•ı 
Port lıloresby'nin pnaım tı•' lwnwa 
tepesi priye a\ınmıp. Japonlar prl
ye çekiliyor. Müttefiklerin ileri hare
ketleri devam ediyor. 

R!Sıd TEBLtO 
Melbum, 30 (A.A) - Cenup Betı 

Pasifik müttefik tebliii : 
Oven StanleY.de İvarabia tepesi kıt. 

luımız tarafından geriye alınmq ve 
düşman 16 kilometre daha fimalc1e Na
horu istikametinde çekilmipjr. Bir mik· 
dar malzeme eliınize geçmiftir. 

İşgal edilen mevziler arazinin teşkili 
itibariyle müatahkem vaziyette oldu
ğu gibi Japon başkumandanlıtı ayrıca 
bir sıra barikatlarla müdafaaya huır
!anmıştı. İleri hareketimiz devam edi-

... -----------~ yor. 

Bauh durumun cerçek müvazenesi 
ppdarken :müttefikler lehindeki önem
li ~eri farketmemek imkinstz· 
m. Geçen yıl, ba aylarda, Alman or
"aJan Moskovanm varoşlarında dövü
etiyor, Pührer, Doğuda en kati inhida
mın salumlmaz bir surette baş pıde
receiilli haber veriyordu. Yine bu ay
llria, Wrletik devletler henüz harbe 
siı......,lttl Japonyanm harbe müclaha
ksi halinde ise Büyük Britanya impa
ratorluiunun çökeceği zannediliyordu.. 
Hicliseler bu tahminlerdeki mübaJap
yı meydana koymuştur. Evvela Rusya 
yıkılmamıştır. Sani~·en Birleşik devlet
ler ve Japonyanın harbe müdahaleleri, 
Japonlann kazandıklan zaferler ne ka
tılar büyiik olursa olsun, müvazeneyi 
Anglo Saksonlar lehine çevirmiştir .. 
Anclo Sabonlann ekonomik kudretle
rine ve Jtilhassa istihsal kabiliyetlerine 
cüvenerek bir kal'ŞI taarruza hazırlan

A1ıglo - Saksonlarla arasının gıttikçe açılması miinasebetiyle: MaTeJCIL 
Peten Vi§inm aakeri e:rkaniyle beraber 

cephelerde durum 

"Stalingrad,, ın şimalinde 
Almanlara .. gore 

An~losaksonlar ve Vişi bazı mahalleler alındı 
makta olduklarını söyliyen Japon baş- v . · 
~:~i~e~:r~.8;!j:~i!i~~=~i:::rs:~m::: l&l Dakarı teh• Her yerd; Rus hü-
fer yolunu tıkavan tehlikelerden bab- ~ 
sederken Anglo Saksonlarla gercek ilk d ·. •• o CU l ••skürtüldü ~~harebenin h~.üz baslamadı~.nı. bv~- e .. cor yo m arı pu 
yuk As;)·a harbinın çok uzun surec:egı- U --k-
•i söylemistir. Bu söderden anlaşılıyor Kaflıasıa IJePlenlyor .. 
ki Japonya. hucüne kadar Anglo Sak- •·---
10nların ham kuvntımyıe çnrpışt•tı- "l400,, Amer·ıkalıyı SlınaJde de muuaffalıı· 
111. fakat bundan sonra devlesen kuv- YetleP fıazanıldL Yoro-
vetleri karsıınnd:ı butarağını idrak et- k 1 SON DAKiKA nejde faaJh~ az.. 
-.ektedir. tev it etdlİŞ er •ı'50• 

D ·-1 d ı--:1· Am ika kuv Berlia, 30 (A.A) - 28 eylülde Sta-enıuer e &&O§• ız • er n - . . . • • • • • • • • • • • lin 
\'etlerinin c:an çekiştiğinden artık hah- Vışı, 30 (A.A) - Fransız mahfılle- · ll"adda Alınan kıtaları şiddetli savq-
ledilmes olmuştur. Uzak Doğuda, Bir- rine göre Madagaskar durumunun ge- Mllaoel'ln topaç torpil• lardan sonra şehrin şimalindeki kesim-
__,.. yolunun kesUmiş olmasına rağ- lışmesi Dakara karşı bir hUcum ihti- fef'I UJndaJıfCll'f leri işgal etmişlerdir. Bu savaşlara kuv-
111en Çinin mukavemeti saifJemek söy- vıalini ortadan kaldırmamıştır.. Bunu -'•i d.ııl.IMWI vetli savaş uçağı teşkilleri mildahale et-
le dursun büsyatffin tedricen Çinliler hesaba katan Fransız batı Afrika umu- ,..., '50•- . . miştir. Düşmanın pşırtma hüc:umlan 

tSona Sahire ı. Sütun ı da) (Sonu Sahife Z, Sütun ı de) Londra, 30 (A.A) - Roytenn denız- akim kalmıştır. Alman avcılan ve uçak 

YENi TARiHi ROMINIMIZ 
Y a'1uz Ali paşanın cPllitları 

T AZ•N : ŞAHİN AKDUll .. lf 
Sew .eve ekayıacaium yeni tarihi nmannnm b........ iti'bun 

illİIİd Sahifemhıde ....ı.e 

cilik muharriri yazıyor: ıavar bataryaları 27 düşman uçaiı dii-
•Mihverin son hUcwnlarda kullan<lı- şünnilşlerdir. 

ğı topaç torpil harbin başında da kul- ALMAN TEBIJOI 
lanı1mı.ş, fakat sonradan terkedilmiştir. Berlin 30 (A.A) - Alman orduJan 
Bu torpil suya dokunduiu zaman belu- 1-tkom~tanhlmm tebliii : Xafkasyazonlar çWliği içiıı nuariye itibariyle nın PmaI bab kmnında ve Terek su
isabet ihümali fazla ise de tatbibtta yunun cenubunda Alman ve müttefik 
böyle olmamaktadır. kıtalan ileri harebtlerlne çetin tur-_· ... ·.:....:___-~-~-..:_:_. -~..:..:..:.-:...-....:-::....:-::..~·-:_· 

~-~~J--~---
nızlariy!e devam ........... . , ..... ., .... , .. , 
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TARİ 
... ı ••• 

• 
r ••• kör insanlar v e serse 

Fertler arasında d a , de u!etler arasın a da mü· 
cadeleler ve lıavgalar h;c e1ıs ·1ı olmı)1orda ... 

B1R1NC1 KISIM 
-1-

YEI>t CELLAT 
Altın rengi gibi snpsnrı kumların üze

rinde insan elinden çıktıklarına ve yine 
irı$1n emeğiyle yapıldıklarına ihtimal 
vezilmiyecek derecede büyük \'e kor
kunç bir kaç taş ~11ğını ~i.ikseliyordu ... 

Her biri ibir da'T gibi he!•bctli görünen 
bu kocaman taşlan biribirinin üzerine 
kovmak ve bu abideleri vücuda getirmek 
jçlıı, binlerce sene evvel. eski Mısırlılar 
k. bilir ne kadar büyük bir sıkıntıya 
katlanmışlardı .. Araplar insanlann him
meti dağları yerinden oynatır, demis!er. 
Ne kadar doğru bir söz!.. 

•rotire yakınlarındaki bu tarihi, meş
hın pirlimitleri gören bir adam insan 
kuvvetinin adeta mucize mahiyetinde iş
ler yaptığına bakarak huna şaşmaktan 
kendini alamazdı ... 

Piramitlerin karşısında, uzakta Elci
ze dağının sırtlan görünüyordu ... &ınki 
iki kudret biribirinin karşısında dura
rak boy ölçüşüyorlardı .. Biribirine karşı 
bOöürleniyorlardı.. Piramitler Elcize 
da ına diyorlardı ki: Bizi insanlar yaptı. 
Her cihetten Ustün1ük sizde değil. biz
dedir ... 

Elcize ise sonsuz kumların üstünde 
büyiik bir vakar ve azametle başını kal
dırmış. piramitlere hemen cevap veri
~·or, onlara diyordu ki: Sizi yapan in
sanlar gibi hepiniz fanisiniz ... Vakıa bir 
kaç yüz yıldan beri yaşıyorsunuz. fakat 
bu bir kaç yüz yıl kfiinatın ömründe bir 
kaç noktadan, beş on sıfırdan ibaret! .. 
Ve yarın hepiniz" bozulmağa. yıkılmağa 
mahk\lmsunuz!.. Sizin yanınızda duran 
su sifenkise bakınız ... Yüzü nasıl bozul
muş, her tarafı hurdahaş olmuş duru
yor ... Bir kaç yüz yıl sonra siz de bunun 
gibi olacaksınız ... Fakat tabiatın eserleri 
kainat durdukça baki kalacak! .. Ve ben 
sifenkisin zevalini gördüğüm gibi sizin 
bozulduğunuza da şahit olacağım ... 

Yilzlerce insan büyüklüğünde bir dev 
timsalinden ibaret olan Sifcnkis ise ses
siz duruşu, kopan burnu ve yüzünün 
silik çizgileriyle sanki Elcizenin bu söı
lerindeki doğruluğu teyit eder gibi gö
rünUyordu ... 

Evet!.. Bundan yüzlerce yıl evvel bü
tün bu kum çöllerini dolduran, burada 
en eski bir medeniyeti kuran kadim · Mı
sırlıl.ar nerede idiler? .. 

lskender nerede? .. Firavfınlar ne ol
muşlardı? .. Ya adığı parlak, muhte~em 
hayatının göz kamaştıran renkleri ve 
akisleri tarih yapraklarında hala zinde 
kalan güzel Kileopatra şimdi acaba han
gi alemde bulunuyordu? .. Mısır kıtaSl 
tsl m Aleminin eline geçtikten sonra bu 
çölleri şenlendiren Miislilman kahra
manlarından da şimdi ortada hiç bir eser 
görünmüyordu ... 

BüyUk Ömer artık meydanda yok~. 
Amrubnilns çoktan b"ka aleminin hiç 
ölmeyen insanları arasına karışmış bu
lunuyordu... Falımı halifeleri, büyük 
tsüim kahramanı Salahattini Eyyubi ve 
Eyyubi hanedanına mensup Sultanların 
hepsi de kum I1rtınalan gibi bu toprnk
ların üzerinden gelip geçmişlerdi.. Daha 
sonra burada atıp tutmak nöbeti Ti.irk 
ve Çerkez kölemenlerine gelmişti.. 

Fakat dünyanın anası (+) denilen Mı
sır ulkesi bu çocuklanna da kalmadı .. 
Hepsi sıralarını savdılar ve biribirlerini 
takip ederek bu toprakların üzerinde 
göriinmez oldular ... 

Yavuz Sultan Selim gecılme:r. Sina 
çöltinü aşarak Mısıra girdi ve ondan 
sonra Mısır Osmanlıların idaresi altına 
geçmişti... Şimdi Kahirenin içindeki 
kalenin bürçlerindc Osmanlı Türkleri
nin kan renginde ve hilal şeklini taşıyan 
~anlı. kızıl bayrağı snllanıyordu ... 

İnsan hayatının bir su gibi akıp gitti· 
ğini gösteren bütün bu deliller giineş 
gıbi meydanda görOmilyor muydu?. 

(~) Araplar 
derler. 

Mısıra tlmmiicldilnya 

Fnknt insanlar bunu göreınlyecek de
recede kör ve sersem bulunuyorlardı .. 

Sanki burada onsuz )'a.şıyacaklarmış 
gibi doymak bilmiyorlardı.. Herkesin 
gözü biribirinin lokmasında idi... 

Ve bu yüzden fertler arasında hiç kav
ga eksik olmadığı gibi büyük insan ce
miyetlerini idare eden devletler de bi
ribirleriyle mücadele haline gccrni bu
lunuyorlardı ... 
Hakikatı kimsenin gözü görmüyordu. 

İnsan ihtiras, şan ve şeref temin elmek 
işinin peşinde hiç dinlenmeden koşup 
durmnğa devam ediyorlardı •. 

* İşte bu gafiJ, kör, sersem insanların en 
başında biri geliyordu ki bu da Mısır 
valisi Yavuz Ali paşa idi... 

Yavuz Ali poşa Osmanlı vezirleri ara
sında kan dökmekte, hükmettiği eyalet
teki ahali.»i haraca 'kese.r;ek mal topla
makta teferrüt etmiş gibiydi. Hangi 
şehre gitse zm•allı. masum halk bunun 
elinden elnman çağırırdı ..• 

- BİT I ED İ -

AN ~LOS KSO tAR VE V İ Ş I 
( &şcarah ı ınc:i Sahifede) 

ıni valisi bülün teşkilatına gönderdiği 
bir tnmimJe bölgelerinde bulunan ka
dınların tahhyesi hususunda tedbirler 
a~ınınnsını bildirınıştir. Halk tahliye 
kararını soğukkanlılıkla karşılamı~tır. 

MADAGASK.ARDAKİ 
l IAREKf."TLER 
Vi.şi, 30 (A.A) - Fransız kıtaları 

Madagaskarda ormanlık bölgelere çe
kilmişlerdir. I3ur<ılarda arazinin sarp 
olması hascb!~·le harekfıt yavaş bir şe
kilde inkişaf ediyor. İngilizler bir çok 
yerlerde pusuya düşürülerek Fransız
hırdan fazla kayıplar \•ermişlerdir. 

Londra, 30 (A.A) - Doğu Afrikası 
başkumandanı gımcral Plettin tebliği : 

Bu sabah ku\'vetlerimiz Madagaska
nn cenup batı kıyısındaki Tuleara ye
ni bir çıkarma yapmış ve Ilınan muka
vemetsiz işgal e:lilmiştir. Tananariv yo
lu üzerinden doğuya ve Briçnaville 
yolu iızerinden batıya doğru ilerliyen 
kollarımız şimdı temasa girerek Mada
gaskarın başlıca demiryolunu ele geçir
mişlerdir. 

Merkezden cenuba doğru ilerliyen 
kılalnrımız Behenjiyi almışlardır. Kıta
lnrımız pek nz mukavemetle karsılaş
mı !ardır. 

Antsirabee doğru hareket devam rt· 
oıektedir. 

1400 AMERİKALININ TEVKİFİ 
Vaşington, 30 (A.A) - Franc:ada 1400 

Amerikalının tevkif edildiği hakkında 
haberler gelmi ·tir.. Hariciye nazırı B. 
Kordcl Hull gazetecilere çıkan haber
lere müşabih haberler alındığını bildir
miş ve bunun Amcrikadaki Almanla
rın tevkiflcrine bir mukabele olduğu
na inanamıyacağını da söylemiştir. 
Nazır Brezilya tebaasının da tevkifi 

hakkında tam malO.mata malik olmadı
ğını sözlerine ilave etmiştir. 
İNGİLTERE - VİŞİ 
Londra, ilO (A.A) - Avam kamara

sında Lavalin son baskı ve ihanet poli
tikası üzerine ingilterenin Vişi karşı
sındnki durumu hakkında başvekilin 
demeçte bulunımısı istenmiştir. 

B. Çörçil şunları söylemiştir: 
• - Bu hususta yeni bir şey söyle

miycceğiın .. • 
Mebuslar Lavalin başvekil tarafın

dan kati surette takbihi gerekeceğinde 
Lc;rar etmeleri ü:ıerinr B. Çörçil gülüş
meler arasında •Korkarım ki şimdiye 
kadar İngiliz lisanının bütün kaynakla
rını tiiketmiş bulunuyorum• demiştir .. 

Paris, 30 (A.A) - Parisli 500 işçi Al
manyaya hareket etmiştir. Son günler
de beş işçi kafilesi de Bordodan Al
manyaya gitmiştir. 

nif tura Tiirlı Anonim Şlrlıetlnden: 
u terem m iqterilerimizin nazarı dilılıatine 

Mimar Kemaleddin c ddcainde 31 numaralı perakende satış mağazamızda 
yeni getirttiğimiz mevsimlik yünlü robluk ve mantoluk kuma ile ipeklilerin 
satışına devam edilmektedir. 

Perakende satış mağaza&ında sabahları pamuklu mensucat satı lan yapıldı
ğından yünlü ve ipekli ihtiyaçlarını temin etmek i&tiyen muhterem müşterile-
rımizin tercihan öğleden sonra teşriflerini rica ederiz. 1 - 3 ( 2 5 82) 

Et ••• 
A7iz mi.i tcrilerımizden gördüğümüz büyük alakaya bir ükran muka· 
bclesi olmak üzere, esasen en m like.mmel W c tem tesisatiyle t~iı. 
edilmiş olan inemamız sc makinelerini daha f"vkaliide bir güzelliğe 
eriştirmek iı;in, di.inyanııı bu kan ık durumuna rağmen bin bir feda
kfırhğı göze alıp büyük zorluklara .katlanarak Amerikadan celbine mu· 
vaff ak oldui:'Umuz yine Western şirketinin yeni hoparlörleri ile ampli· 
rikalörlcrinin, irketin m ühendis leri tarafından yerlerine konulmuş ve 
tertibatının ikmnl edilmiş olduğunu ve bu suretle ilk olarak 

Yarın matinelerden itibaren 

AR J ANTİNA 
Şah rinın çılgın musiki ini harikulade tabii gü:ıelliği>.·le dinliyeceğini-
7.İ miijdcle riz.. F.LIIAMRA MÜDÜRİYETİ 
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1.:er ne zaman 
bo laşabili ? 

---*·---
Bunun için izmlre bir 

hamlede ı50 ton 
şelıer getir ilmesine 

ihtiyaç var •• 
Dün İzmire 40 ton daha şeker geti

ıilmiştir. Bu Şekerlerden bir kı mı Sö
keyc gönderilecektir. 
Şeker saflşı serbest olduğundan ve 

Sökedeki lııcirler İzmiı· tacirleri vasıta
.siyle şeker temiu ettiklerinden bu · şe
kerlerin Sökeye gönderilmesine mani 
olunmıyacakhr. 
Uşak ~er fabrikası, İ.zmire sevkcdi

len şekerlerin m!kdarını '\'e kimlere 
gönderildiğini muntazam surette mın
taka ticaret ınüdürlüği.ine bildirmekte; 
bıı suretle bu şekerlerin sarf mahalle
ri kontrol edilmektedir. 
Yapılan tetkiklere nr.zaran İzınirdc 

sekcrin bollanma.sı :çin piya:::ıaya bir 
hamlede 150 ton şeker çıkarılmasına 
ıhtiyaç vardır. Yakında 80 tonluk bir 
parti şeker daha getirilecektir. 
Çeşme kazasında şeker me'\·cudu kal

madığından yakında Çeşmeye de şeker 
gönderilecektir. 

Haber nldığıınıza göre şehrimizde 
şekerin bir eldcıı tevzii için alakalı ta
cirler arasında bir şekerciler birliği 
kurulması me'\-:ı.uuhahistir. Bu cihet vi
iuyetçe tetkik edilmektedir. ----·----
Satı a n "12506" 

ton üzüm 
Tacirler arasında tevzi 

muamelesi yalım 
Kuru meyve ihracatçıları birliği idare 

heyeti diin sabah toplanmış. 1ngi1izlere 
satılmış olan 12500 tonluk bir parti üzüm 
meselesini telkik eylemiştir. Bu üzi.im
lcrin tacirler arasında tevzii muamelesi 
henüz yapılmamışhr. Yakında tevzi lis
tesi, pay tevzi talimatnamesine göre 
yapılacaktır. 

üZOM VE tNC1R SATIŞLARI 
Dün borsada 800 çuval incir -satılmış 

ve 18 Eylulden beri yapılan incir satışı 
yekünu 7256 çuvala baliğ olmuştur. Dün 
23 çuvallık bir parti iyi kalite incir 
75,50 kuru~a satılmıştır. 

İnhisarlar idaresi dün borsada 462 _çu
val üzüm satın almış. dilnkli üzüm sa
tışları 3663 çu\'ala baliğ olmuştur. 18 
EylOlden beri 51128 çuval üzüm satıl
mıştır. Bu rakam rekoltenin sekizde bi
rine muadildir. 

Dün on numaralı üzüm 47 kuruştan 
muamele görmiiştür. --- - ---
K ARSIY .. 4KA DA 
s·vr· inelı çojtaldı •• 
Karşıynkn karilerimizden aldığımız 

bir mektupta bir buçuk aya yakın za
mandan beri mazot dağıtılmadığından 
ve bu yüzden sivrisineklerin çoğaldı
ğından bahsedilmekte, alakalı makamla
rın mazot dağıtmakla mükellef olanla
ra lfızım gelen ihtarah yapması rica 
olunmaktadır. 

--- o----
OTOBV SEFERLERİ 
ARTIYOR •• 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün sabah Kültürparka giderek muhte
liI işlerle meşgul olmuş, bilftharc garaj 
santrala geçerek otobü.c:lerin kış mevsi
mi seyrü sefer tarifeleri Uzerlnde çalış
mıştır. Bazı hatlara bugünden itibaren 
daha fazla otobüs işletilecek; talebenin 
nakil vasıtası ihtiyaçlarına cevap veri· 
lecektir. 

--- o--
Yardımsevenler 
Cemi~eti lıongresi 
toplanı11or ... 
9/Eylul/942 tarihinde toplandığı hal

de ekseriyet olmadığından bırakılan İz
mir yardım sevenler cemiyeti senelik 
kongresi 6 TeŞrinievvel Salı günü saat 
15 te Halkevi salonunda toplanacaktır. 

--~-tt-~~-
.ZABITADA 

==== 

kurumıına 
.. 

yarcı ım a v a 

Zekat ve fitrelerinizi 
hava kuruwuna veriniz 
İzınirde bir lıısım tadrlerin yarım bıralıtığı te· 

berrület- • Ödemiı ve rirede de bir defalıfı 
teberrülerde bulunuıacalı ... 

İzmir vilayeti kazalarında \'e köyle
rinde halkımız Türk Hava kurumuna 
teberrülerde bulynmaktadır. 

Haber aldığımıza göre buğdayın ve 
lıububatın pahalılığını nazan itibara 
alan köylillcrimiz, ınüftiliğiıı de tnsvi
biyle nüfus başına asgari fitreyi yüz 
kuruştan hesaplıyarak fitrelerini Türk 
ha'\·a kurumuna vermektedirler. Fitre 
\ e zekatının şunun bunun elinde hed· 
rolmasını istemiyen köylülerimiz ve 
halkımız fitresini ve zekatını Türk ha· 
va kurumuna vermeği tercih etmekte
dir. Bu suretle fitrelerden ve zektıtlar
dan toplanan paralar Türk göklerinin 
yeni uçaklarla teçhizini temin edecek 
ve diğer hayırlı işlere sarfolunacakhr. 

İzrairde de halkımız fitrelerini ve ze
kfiUarını Türk Hava kurumuna gön
clermeğe başlamışlardır. Hava kurumu 
bu hafta mahalle bekçileri vasıtnsiyle 
evlere zarflar dağıtarak halkın fitres!
ni ve zekatını kolnylıkln vermesini te
min edecektir. 

MalOm oduğu üzere toplanan fitre 
ve zekfıt paralan Hava kurumu, Kızı-

fay ve Çocuk Esirgeme kurumları ara
sında taksim edilerek yurdun içtimaı 
işlerine ve ha\•a müdafaasına sarfedi
lecektir. 
İZMİRDEKİ TEBERRÜLER 
İzmirdc fitre Ye zekat kabulüne Ha

va kurumu veznesinde de başlanılmış 
ve şimdiden toplnnan paralar göğsü 
kabartacak bir rakama baliğ olmuştur. 

Geçen sene toplanmasına başlanılan 

bir defalık teberrüleri henüz ödememiş 
bulunan tacirler bunları ödemeğe da
vet edilmektedir. Taahhütlerini ödemi~ 
yenlere ait bir liste hazırlanarak Ku
rum tarafından vıl~yet makamına veril
miştir. Bu tacirlere taahhütlerini yeri
ne getirmeleri lüzumu bildirilecektir. 
ÖDEMİŞ VE TİREDE 
Türk Hava kurumu İzmir şubesi mü

dürü B. Şevki Demir Ödemişe ve Tire
ye giderek Hava Kurumu şubelerinin 
muamelatını teitış eylemiştir. 

Bu iki kazada da bayramdan ı;onra 
fevkalade teberrülerin ceınine baslana
caktır. Teberrü listeleri üzerinde şim
diden çalışılınağa başlanmıştır. 

Okullar bugün açılıyor 

lzmir vilayetinde ''7 5,, 
bin talebe okunıakta .•. 

Bu yıl en çoJı talebesi ol an okullar İnönü Lisesi 
ile Kız L isesidir-

1942 - 1043 der:; yılı bugün başlamak
tndır. Bu sabahuın itibaren bütün ilk 
ve orta okullarla liseler, kız ve erkek 
Sanat okulları ve kı~ öğretmen okulu 
açılarak derslere başlanacaktır. 

İlk tahsil çağı.na giren 935 doğumlu 
çocuklar bugün ilk defa olarak okula 
devama başlıyacaklar, geçen devrede 
orta okulları ikmal edenler de liselere 
devam edeceklerdir. İunir viliyetinde
k• bütün ilk ve orta okullarla teknik 
okullarda 75 bin talebe tahsil görmek
tedir. 

Bu sene erkek okullar arasında en 

fazla talebesi olan mektep İnönü lisesi, 
kız okullar arasında da kız lisesidir. 
Kız lisesine 350 talebe kabul edile

rek talebe kadrosu (1064) e çıkmıştır. 
İzmir Akşam kız sanat okulunda ta

lebe kayıt ve kabulüne ilk teşrin niha
yetine kadar devam edilecektir. 
Kız enstitüsünde ve Akşam kız sa

nat okulunda da derslere bugün baş
lanmaktadır. Talebe için vapu_r, tram
vay ve otobüs temin edil miştir. Bu n a
kil vasıtalarıncllı teru.ilAttan istifade 
edilmesi için okullarda talebe kartları 
hazırlanacaktır. 

Serbest ekmek satışlan 

Komşu vilayetlerde kart 
usulü kaldırılıyor 

Kart mulü Jıallıan yeri erde elımelı 24 - 28 lııı· 
r111 arasında satılabllecelı-. 

Bugünden itibaren yurdumuzun bir mikdar buğday geürihnektedir. 
çok yerlerinde ve bu arada fzmire Ekmek satışı serbest bırakılan yer
komşu vlliyetlerde ekmek satışında terde toprak ofis tanzim satışı yapmı
knrt usulü kaldırılmaktadır. yncağından, yani o şehirler ihtiyacı 

Bu, geçen sene kart ile ekmek satışı için ofis buğday vermiyeceğinden kart
için alınmış olan tedbirlerin kaldırıl- sız ekmek satılan şehirlerin buğday ih
ınasındn bir merhale sayılmaktadır. Bu tiyaçları serbest piyasadan tedarik edi
yıhn hububat rekoltesi ihtiyacı kal'Şl· lccektir. Bu itibarla ekmek fiyatları 24 
lıyacak bir vaziyet göstermiştir.. Ayrı- 28 kuruş arasında bir değişiklik göste
ca Amerikadan ve İngiltereden de bir . rebilecektir. 

"50,, 
yatta 

yı 1 önce yazı yaza o ve 
bulunanlar için jubil~ 

halen ha· 
yapılacak 

---*---
( Haştarceh l rnri Sahifede) 

eline g-cçtiği görülmektedir. A nıstral
ya üzerine çöken istila tehdidi lıiiyiik 
ölçüde ha(ifleınioıtir. Faz.la olarak Yeni 
Gine ve Süleyman adalarında mütte
fikler artan bir faaliyet gösteriyorlar .• 
Diğer taraftan general Tojo İngiltere
nin Hindistanla irtibatını temin eden 
stratejik yol iizcrinde durumunu tedri
ci surette kuvvctleıufüdiğini giz.lcme
mİ'jtİr. 

Kış yaklaşı;\·or. Harbin ,yeni inkişaf
lan mihwrin bu yıl iciııde kati :ıa(eri 
kazanmak ümitlerini b;ltalamıştır. Bel
ki gelecek yıl, nı iJı,·ercil<'r için, taarruz· 
dan ziyade müdafaayı dii ünmck yılı 
olacaktır. 

S talingrad sokak m uharebeleri. Al
manların hareket harbini akamete uğ
ratmı'j. Alınan ba~kumandanlığını hatır 
\ 'c hayalinden ::eçirmedi~i bir istihkam 
harbini hiitün avakıbiyle kabul e tmek 
zorunda bırakmıshr. 

Almanlar Sta li~1grad tccrübe:>inden 
sonra ayni tecriibcyi I .. eningradda ya
pabilir ler mi? 

Biitiin bunlar hu harbin kati netice· 
si iizerinde ~iddetle tesir i duyulacak 
'jcylcrdir. 

ŞEVKET BİLGİN ----·-----Milli 1\1üciataa tah-
v i ileri satışı bitti 

---*---
500 bin liraıııı fazla 

Satl.f yapddı.. 
Ankara, 30 (A.A) - Maliye '\-ekili 

Fuat Ağralı Anadolu ajansına şu beya
natta bulunmuştur : Mil1i müdııfaa is
tikrazının 40 milyon liralık ilk kısmı 
tayin edilen 15 günlük müddet içinde 
500 bin lira faz.lasiyle kapanmış ve bu 
akşamdan itibare-n tahvillerin satışına 
son verilmiştir. Hasılatı tamamen Milll 
müdafaa ihtiyaçlarını karşılıyacak olan 
istikrıızın, evvelkiler gibi, muayyen za
manda fazlasiyle kapanması hususunda 
gösterdikleri kıymetli nlfıkadan dolayı 
yurttaslarıma teşekkür ederim. 

. . .. * · .... IZMIRE GONDERILEN BUTUN 
TAHViLLER DE SATILDI 
İzmirdeki bankalara gönderilmiş olan 

tahvillerin tamamı satılmış bulunmak
tadır. 

izınir halkının ve tacirlerinin MHlt 
müdafaa tahvillerine kar<:ı gö tenn• 
oldukları büylik alaka, Cümhuriyet 
maliyesine ve milll müclafaamıza karşı 
halkımızda mev~ut sarsılmaz itiınadın 
en büyük de1ili sayılmnktndır. 

~~~...,,.,.....tt...-.--~-

Alıar yaJııt iflyle rica· 
ret 11efıcileti ajra.ıacaJı .. 

Ankara, 30 (Husu i) - Yann (bu
gün) ncşrolunacak bir koordinasyon ka. 
rarı mucibince şimdiye kadar lbnşvekll
lete ail olan nakil vasıtalarına mahsus 
benzin ve diğer Akar yakıtların tahdit 
ve tayin salahiyeti ticaret vekfıletinc ve. 
rilmiştir. 

:ııı 11111 11111111111 ı ı ıııımımııııımııımı111111111111 ı: 

~ Fitrelerimlzi Ha11a ~ 
~ fıurumuna uerelim- : 
§ Göklerin kuvvetli bir milleU ha- ~ 
~ line gelebilmek yolundaki ça~c;ma- E 
E larımızda büyük gayeye doğru iyi : 
E yol alabilmek için önümüze çıkan E 
~ fırsatı kaçırmayalım ve fitrclerimi- E 
:: zi hava kurumuna verelim. E 
:ıu ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111 ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ıı 111111111111111 r: 

ÇOCUKLARIN 
DEFTER İH'J'İY ACI 
Maarif veknletindcn gelen bir emirde, 

piyasada az bulunan mektep defterleri 
için okullardaki kooperatiflerin ve mek
tep idarelerinin doğrudan doğruya İs
tanbul ithalntçı ve ihracatçı birlikleri 
umumi katipliğine baş vurarak ihtiyaç
larını bildinneleri lüzumu emir edilmi. -
tir. 

tzmire bir mikdar defter getirilmişse 
de kara borsada çok pahalı fiyatlarla sa
tılmaktadır. 

iKiNCi CEPHENiN AÇIL· 
MASI H ZIRLIGI 

BİR KADINA 
KAMYON CARPTJ 
318 sayılı kamyo~, 1kiçeşmelik cadde

sinden geçmekte olan 50 yaşlarında Bn. 
Makbuleye çarparak yaralanmasına se· 
bebiyet vermiştir. Kamyon şoförü Ah
met tutulmuştur. 

lst.anbul mıntakası basın birliği reisi 
Hakkı Tank Usun himmetiyle Türk ba
sınında 50 yıl önce yazı yazmış ve halen 
hayatta bulunan 61 kişi için önilmüzdeki 
ay içinde bir jubile yapılacaktır. Jubi
leye dahil basın mensupları şunlardır: 

fik, Mehmet Cemil Pekyahşi, Ahmet 
Ziya Şen, Mehmet Emin, Yusuf Cemal, 
Ahmet Nacl, Dr. Celiil Mümtaz, Ali 
Faik, Hamit Hüseyin Can, Ahdulgani 

(Ba~larab 1 inci Sahifede ) 

da büyük hazırlıklar vardır. Birleşik 
devletlerden her hafta İngiltereye ta
lim görmüş 15 - 20 bin Amerikan as
keri gelmektedir. Bu sevkiyat o kadar 
büyük ye.lrunlara \'arnuştır ki şimdi 
yüz binlerce ingiliz işçisi Amerikan as
kerleri için kış1cılar, barakalar, depolar 
hazırlamakla mc:;guldürler.. Bu .suret
le Bristolda yeni büyUk şehirler kurul· 

SOL OMUZUNDAN 
VURDU ••• 
Bozkurt sokağında l numaralı evde 

oturan Cevat Sipahi ile Mehmet Ali 
kavga etmişler, Cevat bıcakla Mehmet 
Aliyi sol omuzundan yaralamış ve tu
tulmuştur. 

201 LIRALIK PUL 
HE OLDU? •• 
AtatUrk caddesinde pul hayli Niyazi 

Etinin her nasılsa dükk6.nı dışarısında 
bıraktığı 501 liralık pul kutusunun Yu
suf Necat adında biri tarafından alındığı 
iddia edilmiş ve tahkikata başlanmıştır. 

11rım lıHo selıer ı lira!. 
Çeşme kazasının Hurmalık cadde.cıin

de kahveci Davut Ege yarım kilo tor. şe
keri bir liraya sattığı iddiasiyle tutul
muş, adliyeye verilmiştir. 

Abdulhak MührünnL:oa Tarhan, Man
suri zade Asım, Ebubekir Haz.un, Fe
rit, 1brahlm Ethem, Namık ôzgüven, 
Cemil &ıit, Mustafa R~it, General Per
tev özdemir, tunirli Ali Şefik, bmirli 
Bıçakçı zade Hakkı, Mehmet Nüsret 
Otanca, Dr. Şükrii Kamil, Mehmet Tev-

Seni, Osman Senai Erdemgil, Dr. Riza 
Tevfik, Fahrettin Rum beyoğlu, 
General Naci, Fuat Ağralı, Ziya Kra
mürsel, Hüseyin Cahil Yalçın, Mehmet 
Emin Yurdakul, Mu.stafa Hayrullah, 
Halil MentC§E?, Mustafa Nazmi, İbrahim 
Aşki, Ahmet Fevzi Öğrenmiş, E!dalet
tin Pişer. 

Ki:lt · rpark Fuar Gazinosunda 
30 Eylül çar~amba akpmı Safiye ve arkadaııları yalnı;ı: yedi gü n içi? ~u

ar gaılnosuna gelen memleketimizin en kıymetli sanatkarlarına İzmırlıle
rin gösterdikleri yüksek alakaya mukabele için bir gece daha kalacaktır. 
Bu geceyi 1zmirin musiki ilahi üstat hoca Rakım Elkutlu menfaatine hasre
decekler. Yarım asırdan fazla sanat hayatını yaşayan bu kıymetli Üstadın 
en sec;ilmiş eserleri bu gece sanatkarımız Safiye ve arkadaşları tarafından 
okunacaktır. Bu geceyi kaçırmamalarını muhterem lzmirlilere bilhaua tav-
siye ederiz. Teldon: '400 7 MODORiYET 

muştur. · 
YENİ BİR AMERİKAN 
ZIRHLISI DAHA 
Nevyork, 30 (A.A) - Zırhları çok 

kuvvet li bir açık deniz gemisinin suya 
indiri ldiği bildirilmiştir. 

Bu geminin yapıldığı bir nehir tersa
nesinde harbin başlangıcından beri bir 
çok harp gemileri dahn yapılmıştır. 

Yeni yapılan gemiler Misisipi nehrin-
den geçerek denize indirilmektedirler. 
AMERİKAN BAHRİYESİ 
İÇİN UÇAKLAR 
Vaşington, 30 (A.A) - Mister Ruz

ı:elt, kongreden bahriyeye uçak yapıl
ması için 682 mı!yon dolarlık bir tahsi
sat istemistir. 

...... 
J 



1 l?hteşrin Per$emlle 

ı· R•CIYE VEKiLiMiZ 
(8aştarah 1 inci Sahifede) 

{cndisinin iyl olınası serefine bu ak
am (Dün akşam) profesör Zaverbruk 
tarafından Ankara palasta bir ziyafet 
nl'ilmiş ve ziyafette B. Nwnan Mene
••ncioğlu da ham: bulunmuştur. 

Nümune hastanesinin doktorları da 
aileleriyle beraber davetli olarak ziya
fete i :tirak etmişlerdir. 

Alman profesörünün asistanı yarın 
'.Alananyaya hareket edecektir.. Profe
siir Zaverbruk birkaç gün daha şehri
nıızde kalacaktır 

-~~---.--41 ...... -~~-

B EL ED 1 YE SEÇiMi BAŞLADI 
'Kaştarab ı İDd Salaileıle) 

bütün inlilıap ruıntakalarında, rey san
dılclarının bulunduğu yerlerde halkımı
zın emirlerine hazır bulundurulacaktır. 
Reyler tatil günleri de dahil olmak 
üzere her sabah saat sekizden akşam 
uıat on ııeJrize kadar lcullanılabileoek
tir. İÇierin, iş yerlerinde çalışanlarm, 
günün mesai sa.ııtleri dahilinde bu işe 
vakit ayıı·amıyanl.arm önümüzdeki cu
martesi ve pazar günleri hafta tatilin
drn istifade ederek reylerini kullan
ınaJarı mümkündür. 

Her vatanda'!'n, kadın ve erkek bu
günden itibaren önümüz.deki 8 günlük 
intihap müddeti JÇi.ude intihap dalrele
rine uğrıyarak reylerini istimal etme
leri Hlzımdır. 

REY SANDIKLARI VE 
MAHALLELER 
Rey sandıklarının bulunduğu yerler

le her mahalle halkının reylerini hangi 
ı;andıj!a atacakları asağıda gösterilmiş
tir: 

l - Güzelyalı polis karakolundaki 
sandığa : İnciraltı, bah<;eler anısı. Üç 
kuyular. Güzelyalı ve Göztepe halkı. 

2 - Karantina belediye mıntakasın
daki 5andığa : Mithat paşa, Murat reis, 
Barbaros, Turgut reis, Kılıç reis, Ke
mal reis ve Çankaya mahalleleri halkı. 

3 - ~rmendağı camiindeki sandı
ğa · Yeşiltepe, Çahabey, Güngör, Altı
ok. Altını...'. Mecidiye ve Karataş hal
kı .. 

4 - Hacı Mahmut Camıindeki sandı
ğa : Kahraman. İsmet İnönü, Türk Yıl
maz. Oğur, .Salepçioğlu, Fevzipaşa, 
Kestelli, Yıldn:, Kurtuluş ve Konak 
mahalleleri halkı .. 

S - Eşrefpaşa belediye ınıntakasııı
dak i sandığa : Tınaztepe, Kocatepe, Çi
meni.epe, Dııatepe, Atilli, Bozyaka ve 
K~rabağlar halkı.. 

il - Yopocıoğlu camiindeki sandığa: 
Sel~uk. Dolaplıkuyu. İmariye, Altay, 
Kadiriye ve İkinci Aziziye mahalleleri 
halkı .. 

7 - İkiçe'Şlllelik Polis karakolundaki 
s&ndığa : Tan, Namık Kemal, Ülkü, Sü
mer. Od1;1ttkapı, Tuzcu, Bozkurt, Dayı
emir ve Istikl&l mahalleleri halkı .. 

l! - Kahramanlar polis karakolun
ikki sandığa : Kahramanlar, Kuruçay, 
Mersinli ve Halkapınar halkı.. 

9 - Al.sancak Belediye rruntakasın
daki sandığa : AIMncak, Kültür mahal
lesi ve Umurbey halkı .. 

10 - Tepecik belediye teroi.tlilı: ha
nındaki sandığa : Tepecik, Güney ve 
Kocakapı mahall<ıleri balkı .. 

11 - Hatuniye camiindeki sandığa : 
Akıncı, Hatu~ye, Kurtuluş, Etiler, Er
ler, Oğuzlar, Yenigün. Hursidiye, Ço
rakkapı, Akdeniz ve İsmet kaptan ma
halleleri halkı.. 

12 - Pazaryeri camilndeki sandığa: 
Pazaryeri, Ballikuyu, Faikpa:;a. Yeni 
Kubi!Ay, Mir Ali, Güzel Yurt. Ali Reis, 
'Altınordu, Sakarya. Güneş ve Süvari 
mahalleleri halkı.. 

13 - Karıııyaka Belediye şubesinde
ki sandığa : Soğukkuyu, Bostanlı, Ak
soy, Donannıacı. Bahar ve Ala.vbey ma~ 
halleleri halkı.. 

14 - Bayraklı Belediye mıntakasın
daki sandığa : Bayraklı ve Turan halkı. 

isveçte llir .Rus 
Casu.su tutuldu.. 
Stokholm. 30 (A.A) - !sveçtek.i 

1nturi•t büroeunun miidürü Side"renkof 
tevkif edilmiştir. Şiderenkofun suçu 
lsver- alf'vhin~ caauıluk yapmaktır. 

Göklerimizi uçaklarla doldurmak, va
tanın her köşesinden kanatlı gençlik yı
ğınının fo;kırdığını görmek ve havacı
lık endüstrisini kuracak tesislerin bir an 
evvel temellerini atmak için canla başla 
çalışmalıyız. Fitre ve zekatlmızla hava 
kurumuna yardım etmeyi unutmayalım. 

y~· 1 "hSffl\ AT 
HAVACILIK VE SPOR - 319 ncu 

sayısı güzel resimler ve istifadeli yazı
larla çıkm~tır. 

BAC - Bu :ıylık fikir ve sanat mec
ınua nın 9 ncu sayısı özlü yazılarla çık· 
mışlır. 

1942 

Borsa 
ÜZÜM 

462 İnhisarlar ida. 
365 Solari L. T. D. 
331 Riza ihracat 
300 M. j. Taranto 
272 N. Üzümcü 
241 j. Taranto Ma. 
232 Fahri Ata o. 
185 Hüsnü Baki o. 
170 j. Kohen 
117 İnan şir. 
107 Öztürk şir. 
103 Nusret Alkoç 
88 A. Mayda 
87 M. İzmi.roğlu 
76 P. P. Danielsen 
75 Naci Elbirlik 
73 Cemal Kahya o. 
59 Akif Karpat 
52 Haki Erol 
51 ~ptan Vefik 
33 Atbayrak 
37 İhsan Özturan 
31 M. Beşikçi o. 
26 P. Mikalef 
23 Salih Öztün 
27 Hilmi Uyar 
15 Remzi Güngör 
10 M. Sait Usta o. 
8 Baberıo Kohen 
7 Rifat Baran 

3663 Ycklin 
47465 Eski yekun 
51128 Umumi yelı:-0.n 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

iNCİR 

35 
35 
38 75 
42 25 
36 50 
37 
40 50 
36 50 
37 50 
35 
39 
38 
36 
36 50 
:rı 50 
40 
37 
42 25 
44 
42 25 
42 50 
41 50 
42 
33 50 
.cıı 50 
35 50 
36 
50 
37 50 
47 

210 Ali Erman ve Fat. 67 
100 KArnil Ve AL Tınaz 72 
94 Hayim Kori 67 
71 P. P. Dani:elsen 68 
64 Hayim Levi 1;1 50 
60 Ritaş 65 
57 Süleymanoviç 73 
51 M. j. Taranto 61 
37 M. İzmiroğlıı 70 
33 B. S. Alazraki 1j6 
23 R. Nahum 75 50 

800 Yektln 
6402 Eski yekun 
7202 Umumt yekıln 

38 
40 
44 
42 50 
46 50 
46 50 
41 
44 
49 50 
42 50 
46 59 
43 50 
45 50 
36 so 
41 
41 
37 50 
42 25 
44 
44 
42 50 
50 50 
43 
38 50 
48 50 
49 
40 
50 
37 50 
47 

36 50 
38 
H 50 
47 

74 
76 
75 
68 
66 
68 
73 
71 
77 
70 
75 50 

ZAHİRE 
40 Ton Susam 

110 çuval Nohut 
17 ton Bakla 

72 50 73 
53 
35 

.;;;,~.. .... ...... '""'"""'"""' -"""'"""'""'"""'""""'""""'°"" 

i Ankara Radyosu ~ 

BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 
:><;><;o~~.>-<:::""""""';::,.<;><;o~~ 

7.30 Program ve memleket saat aya
n, 7.32 Vüeudwnuzu çalıştıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.33 Müzik pL 12.45 Ajans haberleri .. 
13.00 - 13.30 Müzik : Peşrev, şarkı ve 
Türküler .. 18.00 Program ve memleket 
saat ayan, 18.03 Müzik : Çifte :fasıl ... 
19.00 Konuşma (Ziraat saati .. ) 19.15 
Müzik pi. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri .. 19.45 Serbest 10 Daki
ka .. 19.55 Müzik : Mahur makamından 
şarkılar .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik pi. 21.00 Konuşma (Evin saati) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetleri 21.45 
Müzik : Radyo senfoni orkestrasi 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki prog
ram ve kapanış .. 

SöKE HUKUK HAKiMLtCtNDEN: 
Sökenin Konak mahallesinden Muğ

lalı Recep km Feriştahın Çeltikçi ma
hallesinde oturan Yet.im İsmail oğlu Be
kir ve Ali kızı Zeliha ve Nesibe ve Mut
talip aleyhlerine açtığı lzalei şuyu da
vasının cereyan eden muhakemesinde: 

OOvahlardan Bekir namına çıkarılan 
davetiyenin gö.sterilen adresinde bulu
namadığından bahsiyle bUA tebliğ iade 
edilmesine mebni ikametgillıının biline
memesinden iJAnen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 16/10/942 günü saat 9 za 
talik edildiğinden muayyen günde biz
zat veya kanuni bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde muhakemenin gıyabınız
da cereyan edeceği ve gıyap karan ma
kamına kaim olacağı. ililnen t~liğ olu-
nur. 5730 (2587) 

tZMlR StCtLt TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Maurice Hornfeld ticaret unvaniyle 
tzmirde Fevzi paşa bulvannda Bahçeli
ler hanında 4 numarada Avrupa komis
yonculuğu, ithalat ve ihracat işleriyle ~
tigal eden Mauriee Hornfeldin işbu ti
caret unvanı ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 4628 numarasına kayıt 
ve tescil edileli~! i!An olunur. 

5714 (2578) 

L~~ı~::e o ~~G~~~ l ~!~:~: 
---------·-·:· ·=·--------
ı ··ZAFER ORDVSV (T VRKÇ E) 
C.>ı·} Cc.oper - Madeleine Carrol - Akim Tamiroff ve 10 büyük 

yıldızın yarattığı tek Şaheser .. 
2 ···ŞARK BVLBVLV (İLK DEFA) 
DOROTHY LAMOUR ve BETY CRAYBLİN SON ZAFERİ 
3 - MİKİ ZİYAE'El"l'E ... VALT DİSNEYİN RENKLİ ESERİ ... 

SEANSLAR : 1 SEANSLAR : 
Zafer ordusu : 13 - 17 - 21.. Şark bülbülü : 13.50-17 .45-21.40 
Sark Bülbülü : 15.15 - 19.15 Zafer Ordusu : 15.20 - 19.15 

Cumartesi, Pazar LALE 9 DA .. TAN 10 DA BAŞLAR. .. 

YEN! ~.SIR 
IZMiR TICARET SiCiL MEMURLUcUNDAN : 

- DONKO NOSHADAN DEVAM -

Şirket umuruna ait olarak hissedarlar beyninde tahaddüs edip şirketin hu
kukuna müessir olaaık ibtilifabn h~lli dahi kezalilr. şiı:l<et merkezi.Un bulundu
ğu mahal mahkemelerine aittir. Bu kabil bir ihıilAfın zuhuru halinde mahkeme
ye miİJ"8C&8.f: ctm.İf olan hissedar tirket merkezinin bulunduğu mahalde her gUna 
tebligatl kanuniyenin :ifası için bir ikametg8.hı kanuni intihap ve iraesine mec
burdur. 

Madde 99 - Her hangi bir hissedar şirketin umur ve muame1i.tında gördü
ğü bir yolsuzluktan dolayı tirket müessisleri veya onlardan biri aleyhine doğru
dan doğruya ve ferden ikamei dava edemez. ADGak kırk yedinci madde ahka
mına tevfikan jkimei dava olunabilir. 

Madde 100 - Şirlcet i~'Ju esaa n1ukavelenameyi tab ettirerek talep edecek 
hissedarlara ita eyleyeceği gibi elli nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere 
Ticaret veka.Letine gönderecektir. 

Madde 1O1 - Hükümt tarafından kanunu mahsusuna tevfikan sepk ede
cek talep üzerine şirket istatistik dairesine vereceği nümuncye göre her sene 
bir istatistik cetveli verecektir. 

Madde 102 - Şirketin bilumum memurin ve müstahdimini Türklerden ola
cak ve ancak bazı ecnebi mütehassıslar ticaret veıki.letinin müsadesiyle mu
vakkat istüıdam olunabilecdderdir. 

Madde 1 O 3 - Kanuna ve jıbu esas mukavelenameye muga.yir ve feshi şir
keti mucip ahvalin tahakkukundan ticaret veki..leti tarafından fesif davası jka
me olunur. 

Madde 104 - Müessisler aş.ağıda yazılı miktarda hisseleri satın almağı ka
bul ve ta.ahüt ve rubu bedelini pe.!!:incn tediye ve kalanı mukavelenamede ya
zılı hükümler daireainde tediyei taahhüt ebnİ.flerdir. 

Henüz taahhüt cdi.lmiyen mütebaki sermayenin de tamamen jşlirası .için ti
caret kanunun 281 nci maddeai.nin tarifa.tı dairesinde hareket olunarak terci· 
han avcıların eermayci ~irk.ete i.ftiraki davet olunacaktı. 
Müeu.is.in aim T aab.hüt ettiği Beher his- Mecmu 
ve soyadı H;,,,,. adedi oenin bedeli Bedel 

1 - Kemal Pelr.ün 
2 - Mustafa Barutçuoğlu 
3 - M. Hakkı Altınta, 
4 - Mehmet Adar 
5 - Kimi! Nitli 
6 - lbralüm Öner 
7 - Hasan Onmus 

Lira Lira 
200 100 20.-000 

30 100 3.000 
30 100 3.000 
30 100 3.000 

25 1001 • 2.500 
10 100 1.000 

5 100 500 
330 33.000 

Madde 105 - Şirket Ticaret vekaleti tarafından talep va.ki oldukça mua
amelitı hakkında malümat vermeğe mecburdur. 

Madde 106 - Şirket sermayesine tesisten sonra i~ra.k edecek olan ecnebile
rin bu ittir.ki kabul etmezden evvel Ticaret vekaletinden müsaade istihsal 
etmeğe mecburdurlar. 

Madde 107 - Av ürünleri Türk Anonim Jİrlı:elini kuranlar 1925 senesin
denberi iz.mirde icray.i faaliyet eden ve 35 12 sayılı cemiyetler ·kanununa 
göre hükmi şahsiyeti haiz bulunan lzmir Avcılar ve a.tıcılar cemiyetine men
sup avcılardır. 

- SONU YARIN -

GOZrEPE AKŞAM KIZ SANAr OKVLV MV· 
DÜRLVCVNDEN: 

Ak,am ktz sanat okullanna miiTacaat adedinin fazlalı,imdan Göztepede 
Cumhuriyet kıı: enstitüsünün terk.ettiği binada yeniden bir ak,am kız -sanat okulu 
açılmıştır. 

Kaydolunmak. isteyenlerin 
1 

mezkür okula müracaatlan ili.n olu.nur. 
2 3 5 744 (2589) 

Vilayet Malıamından: 
İzmir memurlar istihlak koopratinin - bugünkü vaziyete göre mukaddcrab 

halr.kında kat'i karar alınmak üzere 6/ 10/942 per,embe günü saat 1 O da lz
mir TicaTet ve Sanayi odası salonunda fevkalade olarak içtima edilecektir. 

Bil"umum azanın mezkôr gün Ve saatte içtimada hazır bulunmaları Tİca olu-
nur. 5 744 (2590) 

(Mahlıümiyet UGıu 
İzmir Milli Korunma C. Müddeiumumiliğinden 
Kamcaiı: fazla fiyatJa. chndıc aatmaktan suçlu lzmir 1 inci Aziziye rnahalle9i 

1 096 ıncı .ok.ak 5 sayılı evde oturur ve Mczarlıkbaşında Abdullahın yanında 
hamurlı:ar Ahdurralıman oğlu Ahmet Gedilr.li ile lzmirde Mezarlıl:bqında in
lr.ılip soka.k 59 sayıda oturur ve Bitpazarında Mustafanın yanında kahveci Mua
tafa oğlu 1 32 1 doğumlu Mehmet Çakıcı hakkında yapılan duruşma sonunda: 
Suçları sabit görülerek bunlardan Ahmet Gediklinin T. C. K. nunun 79 ve mil-
11 Ko. Kanunun 2 ], 55/ ve 63 üncü maddeleri mucibince 25 lira ağır paı-a 
cezasiyle mahkiimiyetine ve hükmün ili.nına ve diğer suç)u Mehmet Çakıcının 
Milli K. Kanunun 31/2, 59/3 ve 63 üncü maddeleri mucibince 5 lira ağır 
para eza.siyle mahkiimiyetine ve yedi gün müddetle ticaretten menine ve hük
mün ilanına dair verilen 9/9/942 gün ve 337 /343 sayıh bülr.mün ltatileştiği 
ilan olunur. 5742 (2591) 

lZM!R SICtI..t TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

lz.mirde Gazi bulvarında 52 numaralı 
mağazada Yapağcılık yün, Keçi kıh, 
yaprak tütün ve umumi emtia ve itha
lat, ihracat, komisyon ve şirketler mü
messilliği işleriyle ~tigal eden (Santo 
1s Ergas) ın ticaret mevzuuna mütedair 
verdiği tavzih beyannamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4626 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

tZMm stctu TiCARET MEMUR
LU CUNDAN: 

Niyazi Seçkinay ticaı·et unvanı ile 
İzınirde Çelanececilerde 21 numaralı 
mağazada hububat, zahire kuru üzüm, 
incir vesair her türlü mahsulatı arziye 
ticaretiyle iştigal eden Niyazi Seçkin
ayın ~bu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4631 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 

5736 (2584) 

SAHİFE J 

Hususi Devrim Ana ve ilk 
OKULU ALSA CAK 

Okulumuzun ana ve ilk &ın.ıflanna yatılı ve yab ız talebe kaydına devam 
edilmektedir. Derslere önümüzdeki perşembe günü başlanacaktır. Ana 
çocukları için araba tahsis edilmiştir. 
Gündoğdu 2 inci Kordon numara { 204) 

29 30 1 2 3 4 5 6 7 (25 71) 

Cümhari~et Kız Enstitüsü müdürlüğünden : 
1/10/942 tarihinde tedrisala ba,lıyacak olan okulumuz naklettiği Vasıf 

Çınar bulvarında yeni binasında kayıt muamelesine deva.m etmektedir. 
Taleben.in meslelci ders maarafları tamamen okul tarafından temin edilc-

cektir. Kayıt edileceklerin bu yeni ok.ula müracaatları ilan olunur. 
30 1 2 3 4 5 5711 (2579) 

İzmir A1ı$am Kız .Sanat olıulu müdürlüğünden: 
Talebe le.ayıt ve ltahul birinci teırin sonuna kadar devam edecektir. Olı:ul 

Gazi bulvarındaki eski binasında.dıT. Ba ka bina)-·a nakil ed.ilmiyeıceği ili.n olu-
nur. 29 1 3 5687 (2576) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 
: Devlet DemıT Y ollarınaan ~ . . 
····················~································································· 

Muhamıruon bedeli 16000 (on altı bin) lira olan 100 (yüz) metre milr.0 

abı 
muhtelif eb"atta Karaaiaç lr.alaa ( 16/Birinci teşrin/ 19-42) Cuma günü oaat 
( 16) on altıda Haydarp"-'ada Car binası dahilindelr.i komisyon tarafından ka
palı zarf u.suliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 (bin iki yüz) liralık muvakkat tem.inat, ka
nunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat ( 1 S) 
on bcıe kadar komisyon reisliğine vermeleri li.zımdu. ... 

Bu İ.fC ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıblm.aktadtr. 
28 1 5 8 5643 (2559) 

BEDEN TERBİYESİ İZMİR BÖLGESİ BAŞ· 
KANLICINDAN : 
Kapalı zarf usulüyle lıoşu puti ve futbol sahası 

~apılacalttrr .. 
Talip çıkmadı.ğından münakasa 15 gün temdit edilmiıtir. 
1 - Karşıyalr.ada deniz b&nyolan kal"}Ulndaki spor alanında yapılacak 

olan koşu pisti ile fuıbol sahasının tahmin edilen ke•if .bedeli 22675 lira 72 
kuruştur. · 

2 -Eksiltme 2 hinrinci teşrin 19'42 tarihine rastlayan cuma günü saat 18 
de lzmirde bahçeliler hanında bölge merkez.inde toplanan komisyonda kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler pli.o, proje, ke~ifname ve §&rtnameleri hCT gün bölge mer .. 
kezinde fen işleri dairesinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat mikdan l 700 lira 68 lturu§lur. 
5 - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kaday komisyona 

makbuz mukabilinde verilmesi lizundır. 
Postada olan gecikmeler kahul. olunmaz. 19 23 30 5494 (2478) 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Askeri hastahanesi Bölmık, Mesa-

- Karşıyaka Kahramanlar mevkiinde ne, Prostat, idrar yoh.ı ve tenasül 
kain Asri mer.arlıkta mevcut 31 ağaç Hastalıkları ıniitehassası 
zeytinin bu seneki mahsulü pazarlıkla UROWG _ OPERATÖR 
satılacaktır. Taliplerin haftanın Pazar- Do K TOR 
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat HA yKJ .SAY.KAM 
16 da encümene müracaatları. 

30, l 5720 (2575) Hastalarını her gün öğleden sonra 
ikinci Beyler, Numan za~ sokak * No. 5 te kabul eder. 

1 - Yiğitle, mahallesi 1150 ve 115311ııiTiieiiileiifıiiıonİİİ:ıİMiiıiiuiayiııieniiehiiaiinıiieii3ii4iii5ıiiı3İİEİİvıi5iiilıiiı83iıl 
sayılı sokaklarda tesviye ve adi döşeme 
yaptınlması, ı n işleri müdürlüğündeki 1ZMffi SlC!Lt TICAREI' MEMUR-
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt- LUCUNDAN: 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 2905 -
lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 217 İhsan Alnıaçık ticaret unvanı ile tz-
lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı ~ mirde Murabıt çarşısında 29 numaralı 
bankasına yatırarak mak.bu•lariyle iha- mağazada kuru yem~ alım ve satımı ve

saire her türlü emtia üzerine ticaretle il
le tarihi olan 7/10/942 Çarşamba günü 1,_, eden 1h.san Alnıaçıkm :.ı.u ticaret 
saat 16 da encümene müracaatları. """ ~ 

unvanı ticaret kanunu hükümlerine o&... 2 - İsmet kaptan mahallesi 1366 ncı .. -
sokak ile 1368 nci sokakta belediyece re sicilin 4630 numara.sıan kayıt ve teo-
verilecek kesme taşlarla döşeme yaptı- cil edildiği ilan olunur. 

5733 (2586) 
rılması, fen işleri müdürlüğündeki ke-
şif ve şartnamesi veçlıile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 1807 lira 
30 kuruş, muvakkat teminatı 135 lira 55 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 7/10/942 Çarşamba günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

23, 27' 1, 5 5591 (2520) 

* Şehitler caddesinde belediye un fab-

A.SKERİ RAST ANE 
Dahiliye mütelwusısı 

DOK'l'Olt 
ŞEREF TOMRUK 

Muayene saati : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı .. 

rikasının iki sene müddetle kiraya ve- tZMtR stClLt TiCARET MEMUR-
rilroesi işi yazı Şeri müdürlüğündeki LUöUNDAN: 

1 - Beyanname: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

şartnamesi veçhile 9/10/942 Cuma gü- 1 Iş · 1 ._ 
"Cco:ccccca=coı==:::ıc;?-===== ''I Huusi ın tıcaret unvaniye ı.:zmirde 

DR. OPERATOR nü saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen Mimar Kemalettin caddesinde 36 numa 
bedeli 24000 lira muvakkat teminatı 

.SEDAT BELGER i 1800 liradır. Taliplerin teminatı iş ban- ralı binanın ikinci katında toptan ve pe-
BEYANNAME 

lz.mirde Gazi bulvarında 52 numaralı 
mağazada (Santo ts. Ergas) unvanı al
tında yapağcılık, yün, Keçi kılı, yaprak 
tütün ve umumt emtia üzerine yapmak
ta olduğum ticarete ililveten bu kerre 
ithalat, ihracat, komisyon ve şirketler 
mümessilliği işleriyle de iştigal edece
ğim cihetle bu cihetlerin tescili için aşa
ğıda mevzu imzamın tasdikini rica ede
rim. 

Santo ts. Ergas 
30 kuı·uşluk damga pulu üzerinde 26 
EyHll 1942 tarih ve imza okunamadı. 
Umum! No. 7827 Hususi No. 8/154 
lşbu beyanname altındaki imzanın zat 

Doğum ve Kadın hastaltldan ,,,:sına yatırarak makbuzlariyle tayin rakende suretiyle manifatura. yerli malı 
mütehassısı il edilen gün ve <aatte encümene müra- kapot, iplik yünlü ve her nevi emtiayı 

Her gün hastalannı Alsancak Bi-ı caatları. 5741 (2588) ticariye ile iştigal eden Hulusi Işının iş-
rinci Kordon 288 numorada kabul _ bu ticaret unvanı ticaret kanunu hü 
eder. Ev ve muayenehane TEL: 4116 öDEMtŞ NüFUS MEMURLUCUN- kümlerine göre sicilin 4632 numarasına 
-~-~ .... .r..--co:ıcır~~~..G.:;.:ô kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

DAN: 5737 (258S) 
ve hüviyeti dairemizce maruf tzmirde 
Gazi bulvarında 52 numaralı mağazada 
icrayı ticaret eden (Santo ts. Ergas) ta
rafından vazolunduğunu tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz kırk iki senesi Eylıll ayı
nın yirmi altıncı Cumartesi günü 
26/9/942 

lz·mir ikinci noter resmi mührü ve F. 
Tenik imzası. 5704 (2581) 

ödemiş Cümhuriyet mahallesi 92 sa-1---------------
yılı hanede kayıtlı Hasan ve Ayşenin 1 
kızı 10/Mayıs/1327 doğumlu Ayşe Sa- D t Ş TA B t B i 
ğır oğlunun adının Emine olarak öde- E iP DOLUNAY 
ıniş hukuk hakimliğinin 24/6/942 tarih N S 
ve 918/446 sayılı ilamiyle değiştirilme- Paris fakültesinden mttun.. 
sine karar verilmiş olmakla keyfiyet ka- ~ Muayenehanesi : ikinci Beyler so-
nunu medeninin 26 ncı maddesine tev- kak No. 79 Telefon : 2727 
fikan ilin olunur. 5706 (2580) 

- --

l.STANBVL BELEDİYESİNDEN: 
Tahmin bedeli Şartname be-
beher metre ilk deli ve 
murabbaı temi na saire 

100,00 5 712,50 -4,46 Taksimde Cümhuriyet caddesınde colı:.i mezarlık arsasından müfrez 2 parsel No.ve 892,50 M. murabbaı sahalı arsa 
100,00 5712,50 4,46 • • • • • • • 3 • • 692,50 • • " • 
100,00 5362,50 4, il • • • • • • • 4 • • 822,50 • • • • 
100,00 5362,50 4,11 • • • • • • • 5 • • 622,50. • > • 
100.00 5362,50 4,11 • • • • • • • 6 • • 622,50 • • • • 
100,00 5362,50 4,11 • • > • • • • 7 • • 822.50 • • • • 
100,00 4640.00 3, 39 • • • • • • • 8 • • 6 76,00 • • • • 
100.00 4605,00 3,36 • • • • • • • 9 • • 671,00 • • • • 
100,00 5257,50 4,00 • • • • • • • • 10 • • 801,50 • • • • 
l 00,00 5250,00 4,00 • • • > • • • 11 • • 600,00 • • • • 
l 00,00 5275,00 4,00 • • • • • • • 12 • • 605,00 • • • • 
l 00,00 5275.00 4.00 • • • • • • • 13 • • 805,00 • • • • 
100,00 5240,00 3,99 • • • • • • • 14 • • 796,00 • • > • 
100,00 5187,50 3.94 • • • • • • • 15 • • 787,50. • • • 
100,00 5257,50 4,00 • • • • • • • 16 • • 801,50. • • • 
100.00 5257,50 4,00 • • • • • • • 17 • • 801,50 • • • • 
100.00 3850,00 3,50 • • • • • • • 16 • • 700,00 • • • • 

Tahmin bedelleri ile ille teminat mile.tarları ve meoahai sathiyeleri yukarıda yazılı Talr.sim<Jeki mezarlık anasından müfre% 2 ili. 18 paroel numaralı on yedi 
parça &rsa şeraiti veçhile binalar inşa edilmek üzere kapalı zarf wıuliyle arttıTmaya komılmuftur. ihaleleri. 15 / I 0/94~ pe~embe günü .~aat. 15 de loıa:ıb"! 
Belediyea.i daimi encümeni odasında yapılacaktır. Bu arsalara ait şartname, proje ve Wr evrak yukanda hizalarında go.sterılen bedeller uzennden hesap ışlerı 
müdürlüğünden alınacalr.trr.Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün belediye imar müdürlüğünden m~umat alabilirler. Taliple~in ilk temimıt ~altb~ V::>'a mek
tupları ve kanunen ibrazı l&zun gelen diğer vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresınde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ıhale gunu saat 14 
de kadar daimi encümene vermeleri l&zondır. (189) 30 5 8 12 169 (2572) 
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"List,, Al
man komu
tanı oldu 

Teşrii devre Zorluklara Bütün Av-
ı k h 1 icra Vekilleri h~yeti dün toplandı 

uzatı ma ragv men a - rupa istih 
isteniyor )edilecek sali geçildi la!~ işleri~in g~rüşüldü--·ıcllerlinn, Fon ulloclın an 

de§ift,,.,,dlğlne dair ,,,,. 
ıng111z ıdil.~eı1 ltarp Hl11oısuNNazıR1 eEYA· e. RuzvEITTiiı sıuHI· gu ta hının edılmekte 
~===- NITTA BULUNDU YETLER iSTiYOR s..,,, gellrU IHlfandaflal'la __,_ 1111 ini ıey aöylendyoP-

Radyo gazetesinden : Stalingrad mu
harebelerıni idaN eden Abnan mare
şah Fon Bock,un değiştirildiği hakkın
da çakan haber Berlince ne yalanJan
oıış ne de gerçek lenıni§tir. 

Londra, 30 (A.A) - Dahiliye nazırı -•- -•- WIO'f ~ ........ llCllS ... _.,,. felllln dlnefı 
B. Morrison teşrii devrenin uzatılması Londra, .30 (A.A) - Hindi.tan na- Vatington, 30 (A.A) - Harp a•Y· 1..._ il • •,,-. 
hakkındaki kanun layihasını mebuslar zın Emeri, bütün zorlUklara rajmen retlerini korumak mal.eliyle reiaicum- ~ ... eaa.t fedlJlpl eP alaanaldadae .. 
r-.eclisine vererek demiştir ki: Hint meselesinin hal edileceğini bildire- hur Ruzvelte itçilerin İfİni deiittinndt Anbra, 30 (A.A) - Jcra Vekilleri Diiw IMaftu aalNt plirli -.+nl...-

Vişiden gelen bir haberde Stalingrad 
cephesi Alınan komutanlığına mare
şal Listin tayin edildiği bildirilmekte
dir. 

• - Umumi seçim yapılmasına ta- rek demittir ki: ve fab~a~r~ .çiftçileri mürakabe et- heyeti busün ... ı IS,30 da bqwkil B ....... meaı ı•m .. q -- fi,lllla.,. 
raftar değilim· çünkU şimdi yapılacak mek -.Iiıhıyetmı veren kanun proıeaı Şükrü Sueçojlunun batltanlıiı akında nn MfaçLıaw .............. ~ 
böyle bir har~ketin milli pyreti dağıt- c: - Zorla kabul ettirilecek bir ana meb~ mecliaine. t~vdi ol~~~:. · mutat toplanıbauu yapmlfbr. h ........_ ................ • ...... .. 
mak tehlikesi olduğu gibi halen arzu yuanın devam etmesine imkin yoktur. .. Vqanaton ha~~ ofiainin uçun- Ankara 30 (Telefonla) ünkü WU.- .... -"-1111; '•.w ...... 
edilmiyecek mUnakaşalara sebebiyet Halbuki Candi ve arkadqlan bu yolda cu raporunda oS. reui B. Nelaon 1942 ' - Bua _. ......._. -ll:çer. 

· de uh ld. . . . , . yıbndakl Amerikan harp istih.alinin bü- be,-eti veidle toplanband. iqe i.Jeri .,_L!.... ... :..ı... ....._ • LENİNGRADDA D0Ş0RtiLEN 
ALMAN UÇAKLARI 

vermesa m teme ır .. • bır ana yasa ı.tiyorlar Anlatmak IÇln tün'. .., __ • A !......:.L--"'-' --L L "--'-_.- _,_ ., .. _. ...., •;uau 8f ...._, , 
• · ı'NIZI vrupa ~ ,,_.. ço-. geç- -nuue ILllD&n Te ahnac:alt tedbirlerin tle .. q .....-.. ,......., aıll ..a.. 

SOVYETLE~RE ~GORE HARP yaptıitmız teşebbü.lerin akamete uğra- tiiini bildinnif, fakat son ağustos ayin• aöriltiildtiiü tahmin ediliyor. plwmktad;r. Loııdra. 30 (A.A) - Leningrad rad
yosunun bildirdiğine göre tehir dolay
larmda dün 36 Alman tayyarai. dil§U
rülmil§Hlr. 

muına raimen bir hal çaresinin buluna- daki i.tihsalin ay bqmdaki tahminler-

AMERİKALILARtN RUSYAYA 
YENt BİR Y ARDfMı 

VA z f Y ETt cağına kaniim. Hindistan için en iyi si- den yüzde 14 ekdt olduğunu kaydet- Ista b lda fecAI b• k ld 
ywt tngillz milletleri topluluğu ile i• mittir. os. el~ edilmeei icap ec1~ Y.e- U U ır aza O D 

-•-- b ·ır· . .d. kônların çok yüleelc olduiunu belmmıf"' 
(BlştanfJ 1 ind SMifW) n gı aıy&eeti ır.> tir. 

sıv_ILL_ER:VE HARP MISIRDA~ DURUM Bir benzin kamyonu dev-Vaşinlton, 30 (A.A) - Maliye nazı
n B. Morgentav demiştir ki: 

- Öd- wrme ve kiralama kanu
nu gereğince Rusyada bir petrol tasfi
ye fabrikası kuracalız. Teksastaki iki 
küçük fabrika sökülerek yeni parçalar 
ile birlikte Rusyaya nakledilecektir. 

Stalingrad çevresinde kıtalarımız düş
man tank ve piyadesine karşı §iddetli 
muharebelere devam ediyor. Sovyet 
topçusu düşmanı ağır kayıplara ujrat
ml§tır. 

Stalingradın şimal batısında çetin bir 
muharebe devam etmektedir. Almanlar 
600 ölü vermiştir. 

In~lterede Si- Mihver müda- riJdi, 4 amele yanıp öldü 
villerin silah- faada kalmata ----·~·---ILMINLARA GORE CEPHE· 

LERDE DURUM 
- *-

Mozdok çevresinde düşman püskür
tülmüştür. Novorosiskin cenup doğu
sunda düşmana 500 ölüye mal olan çe
tin bir sava§tan sonra deniz silAh endaz
lanmız bir tepeyi işgal etmiştir. 

landırılması karar vermiş 
ctJn amele de ,.,.,. sa Pefte yapalancll.. 

İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Florya· ı mif, benzin varillel'i iftial eylemipir. 
Çekmece arasında feci bir kamyon ka- İftial neticesinde kamyonda bulunan 'l 
11151 olmU§tur. Benzin sabş mahalline ameleden dördü feci tekilde öbnüt, di
benzin götüren kamyon kazaen devril- ğerleri ağır surette yaralamnıp. ~ 1 lMi s.bifede) MOZOOKTA konuşuldu 

s•aı•-~·- _. __ , L..-. da nid Moskova, 30 (A.A) - Mozdok çev-
~---~ -...uun ye en resinde Alman hüc:umlan üst üste bugijn -·-

bazı maNJleler hücumla zaptedibniştir. de devam ebnlttir. Almanlar dar ke- Londra, 30 (A.A) - Sil&h tutabilecek 
y aptıiı neticesiz pprtma hUcwnların• h k • }A !... k 11 i da düşman 34 tank kaybetwnl~... aimlerde büyük sayıda tank tümenleri er esın si .... u anmasını öğrenmes 

DON CEPHESİNDE -- kullanarak harekete geçiyorlar. Bir ite- hususunda ileriye sliriilen tekliflerin 
simde yüz tankın himayesinde yapılan Lordlar kamarasında müzakeresi sıra-

Don eepheeinde Alınan ve İtalyan bir hücumda Rus lntalan düzünelerce smda harbiye müste§&rı Lord Krolt, 
lutalan Rus1ann nehri geçmek için tankı kullanılmaz bir hale sokmutlardır. Stalingradda devamlı bir müdafaa ya
yaptıklan Wr çok tıltebbUsleri püs- Tanklann himayesinden mahrum kalan pılmasını sivillerin fabrikalarda işe de
lcürtmOtlerdir. Macar kıtalarmdan biri Alman piyadesine kartı hücuma geçen vam etmesine, sokaklardaki enkazı kal
INr dilşman grubunu karşı hücumla Rua krtaları bunları ilk mevzilerine at· dırmasına ve iaşe işlerine yardım etme-
priye atımpır. mıtlardır. Almanlar 1000 kadar ölü bı- sine atfetmiştir. 

Simal kesiminde taarruz hareketleri rakm19lardır. Almanlar yeni tank takvi. 
•ticesinde ve d"--anm ina•- muka- SlLAH KUU.ANMAôl 

~ ..,.. yeleri alarak tekrar hücuma geçmitlerse >ı..""RENMEDE ÇABUKLUK 
wmetine -a...en muvaffakıyetler elde d b R \.A.r &-aau e u sefer ua uçaklarının taanuzuna H k · l" ·· · · Lo d ettik. Alınan hava ı..uvve•'--'-- '--At. er esın ta mı gormesını isteyen r 

& ~-. 'IHll§U maruz kalmıtlardır. Bütün hücumlar M h' LA danl daf 
olan '·"--""' teıkiller'- Bırva• •·--- o ıston ""'va mey arının mil aa-

""Y- .aı • ~., ... ...- pa.kürtülmüftür. Kıtalarımız mevzileri- t giliz" ha k tl · il Jeri dilşmana a.:..- '----•-- v--ı•-•~ sına memur n va uvve en m -
Jerdir. li" ~·.,._- ~"'".uur ni muhafaza etmiflerdir. rettebatının 48 saatlik talim devresinde 

ABKAN)WLDB YANGIN NOVOROSlSKTE allAh kullanmaaını ötrendllderlnl bellrt-
Mosk?~ 30 (A.A) .. - Almanlar mlftir. Lord eski mlllle bu işin tam 160 

Arkanjel dün gece yeniden bombalan- Novorosi.kin cenup doguaunda aon on saatte öğrenilebileceğini ilave etmiştir. 
~- Çıkarılan bUyilk 1""1JD1ar bom- bet .sün içinde 7000 aalter kaybetmit- sıv•T T 'l:'lntN AZt~ı 
ll8l'dunanm tesirini ptermekte idi. lenin. ~ V r J:,a-;, 

HAVA KAYIPLARI STAUNCRADDA ALMAN Bir çok hatipler Lordun fikrini tas-
15 - 18 ~161 anamda hava muhare- HA TTl y ARILDI vb> etmişlerdir. HükUmet adına cevap 

a..lerinde 111 d8pnan uçalı dil§ürUI- Moskova, 30 (A.A) _ Royterin veren Lo~d Kroft demiştir ki: 
m6'Ulr. U- savarlanmız 131, Ordu hueusi muhabiri bildiriyor: c - SilAhlandırılamıyacak adamlara 
~ 2'1 uçak dilfürmOşlerdir.. Stalingradm ıimal batıamdan Don talim yaptırmak. faydasızdır. Ordunun 
Bundan baPa 4 uçak ele geçirilıni§, 17 bef.ri doiuauna kadar olan boz kırlar- kullanmıyacağı sillhlar anavatan muha
.ıt ta yerele tahrip edilmiştir.. Dil§- da Pındiye kadar miali görülmemif bir fıztaı:ına dağıtılmı§tır .. Bu~ın ~~vcu
manuı uçak byıbı 990 sayJSUU bul- meydan muharebesi devam ediyor. Kı- du §lltldl artmıştır. Sı~e~ gelişı gil
IDlqtur. Ayni müddet~ dolu ~ zılordu kartı taanuzlariyle Almanların zel ate~ e~~i gayretimizi asraf etmek 
besinde Alman kayıpları 77 uçaktan müdafaa hatlaruu yannıftır. demekt~. Böyle blr teY asıl asker! ha-
ibuettir. MOHIM BiR MF.SfJ..E reketlerı gUçleştirir. HattA felikete sU-
STALINGRAD MAHAILELERİNDE Şimdi MI} meeele fUdur: rı~~ebll~r. HUkümetin siv~ere yük-

BerlJn, 30 (A.A) - SaWıiyetli mah- Almanlann Volaa kıyısında geniı bir ed ii ~zifeler arasında barikat ya~ 
fillerden bildirildiiine göre Alman kı- cephede tutunmalarından evvel Ruslar makk ~ ~~· maız:me i:J: 
talan Stalinlndda yeni muvaffakıyet- dütmanlanrun takviye aldıklan yolları yece taşıma . gı i 1f er var ır. 
Jer elde etn;ıişlerdir. Almanlann şimal ke9ebileceltler midir) ~ 1;1;hareBbendaın ~kı kısunlb··-w~nı let-
mahall 1 rine ..ı.ı.ı 11- Jr.te b ALMANLARIN CETlRDIKLE.Ri e~. un n uag a u~Ulllet ma-

e e a&& -e ıe....-.e ve u TAKViYELER halli müdafaada kullanılabilecek her-
hal bu bölıedeki bUtUn Rus müdafaa k talim k sillh k 
sistemini tehdit etmektedir. Bo'-vik- Londra, 30 (AA) - Bir Rus kayna· ese yaptırara · verme tedir. 

"r" .. d ·1 b' h b .. R 1 Fakat bunlar mahallt müdafaaya memur Jerin ulradıldarı kayıplar müthiştir. gm an verı en ır a ere gore omme k rt b. likl l 
Arkanjele Alman hava kuvvetleri ta- kıtalanndan iki tümen Stalingrada geti· as e ır ere a ınıyor.> 

rafından yapılan akınlara da Berlin rilmittir. Keyfiyet esir edilen Almanlar -·------
mahfillerinde bUyiik ehemmiyet veril- ~rasında bu ~ümenlere mensup askerle- B. HITLERIN BEYANATI: 
ınektedir. Uç kilometre uzunluğundaki rın bulunma91y}e anlaıılmı~tlr. *·---
nhtunlan ve bUyiik tesisleriyle bu li- Stalin~~ad çevresinde Fransadan ge- (Bllftanh ı btd Sahifede) 
man çok elverişlidir. Murmansk lima- len 14 tumen de çapıımaktadır. 
nmdaki tahribattan sonra Arkanjel VOLCA RUSLARIN DENlZALTI KAYIPLARI 
büyük önem kazanmıştır. KONTROLONDE Dü§manın batırılan Alman denizaltı-

VORONEJDE FAALİYET AZ Londra. 30 (AA) - Şimdi Alınan ları ha~kında verdikleri rakamla alay 
Berlin, 30 (A.A) _ Voronej köprü askeri mahfilleri Rusların Stalingradın eden Fuhrer: 

başında ve bu bölgenin şimal batısında tirnal ve cenubunda karıı hücwn yaptık- c - Onların söylediklerine bakılırsa 
28 eylülde faaliyet az olmuştur. Cephe- lı:rını teslim ediyorlar. Bertin cenu~ Almanyanın hiç. bir zaman malik olma
ilin bu kesiminde harekete geçen Al- taki hücumun Volganın öte tarafından dı~. kadar denızaltı batırılmıştır.> de· 
man ve Macar 5ıivaş uçakları yalnız gelen kıtalarla yapıldığını bildirmekte- mi§tir. 
So dir ki bu da Volgamn Alman kontrolü ALMAN PROGRAMI 

vyet iaşe teşkilitma hücum etmişler- altında olmadığının Berlin tarafından Führer bu yılın programını şu iki 
dir. Asker! bir mahfilden bildirildiğine ·· l ·1 ·1A- ) · ti itiraf edilmesi demektir. cum e ı e ı au ey emtf r: 
göre dördüncü Voronej meydan muha- -·- c 1 - Muhafaza edilmesi lazım gele-
rebesinde faaliyetin azalmasının sebe- ni mutlaka muhafaza etmek; 
bi Alman kuvvetlerinin son günlerde DENiZLERDE HARP 2 - Yalnız ve mutlaka gerek olan 
düsmana verdirdıkleri kayıplardır. yerde hücum etmek. Başka hedef plü-

Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. Ajansı- (8a$tarab 1 ind Sahifede) tokrasinin ve bolşevizmin yok edilmesi-
nın askeri bir kaynaktan öğrendiğine tıları 71 idi. Harp içinde 400 denizalbsı dir.> 
göre Buz denizınde Varalyovo hava yapılmış, fakat hunların yarısı batmış- !KtNCt CEPHE ışı 
m ·fanı savaş ve pike uçaklarının şid- tır. Diep hareketinden bahsederken ikin-
detli hücumuna uğramıştır. Uçuş saha- Gazete, denizlerde müttefik gemi ka- ci cephe meselesi dolayısiyle Çörçile 
sı)e hangarlar ve garajlarda büyük in- yıplarının azalma mı büyiik bir mu- hitap eden Führer şöyle demiştir: 
fıl"klar olmuştur. Benzin depolarında \'affakıvet saymaktadır. c - Dilşman seçeceği her hangi bir 
infılaklar olduğu sanılıyor. Bomba tay- * yerde yapacağı başka bir çıkarma hare-

•• •• •• 
ıfOrllnuyor 

- *-
Kahire, 30 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
Sekizinci ordu karşısında Romıelin 

~mdiden müdafaada blmağı tercih et
tiği görülüyor. Mihver kuvvetleri de
r.izden Kattar bataklığına kadar siper
ler kazmaktadır. Romel kuvvetleri biri 
fimalde diğeri cenupta iki kısma aynl
mışlardır. 

Son on gün içinde bu cephede mü
him bir değişiklik olmamıştır. Alman
lar her iki cephede de İtalyan kuvvet
leri tarafından takviye edilmektedirler. 

Son günlerde mihverin fazla nakli
yatı olmamıştu. Bunun sebebi de nak
liye kollanna yapılan mUtemadt hava 
taarruzlandır. Tol:Wukla deniz m0na
ka1Ah artmamıfbr.. Düşman elindeki 
bütün gemiler ancak kayıpların ikma-
line tahsis edilmiftir. General Romele 
indirilen 90n darbe düşmanın bUtün 
gayretlerini altüst eden bir zafer mahi
yetinde olmuştur. 

Istanbul civannda kartsız 
ekmek sabşları baflaclı 

launbul, .30 (Yeni Aur) - Şehrimiz heled~ hudutlan haricindeki kazalar
da yanndan (bugiinden) itibaren ekmek bıtlan kaldınlıacak ve ekmek 811tıtla
n -">e.t olacaktır. 

Kanadadan Türkiyeye 200 bin 
ton buiday ~etiriliyor •• 

İstanbul, 38 (Yeni Amr) -r Şehrimize .. ıen haberlere &We Karwladan 
memleketlm'lse 200 bin ton buldlıY p tlrllmetll için eer.-yma eda w" ' s 
ler netieelenmiştir. Buğdayların nakli için şimdilik üç İsveç vapuru temin 
edildiği bildiriliyor .• 

Etiketsiz sat1f8 meydan verilmiyecek 
1NGhJzı.g TAARRUZA 
HAZIRLANIYORLAR Ank.aTa, 30 (Telefonla) - SetıtJuda &,.tWı söeterir edteder t~ 
Kah. 30 (AA) · Elal a.tlünün tatta edi)diji yedenle tııkı kontroller :rapılanık hu ....W. ~ 

ıre, . . : - Ro~rın. e- ia dm verihnemeeinin temini tica Teüleıtinc.e "lradmlu. tıebJii eclil-
meynde sekizincı ordu nezdındekı mu- ..-, mey ret 
habiri bildiriyor: · 

Aldatıcı bir sUk\&n perdesi arkasında l:>'lı:::ıııııc:::.ı<~>c::::~~ı<::ıı<:)ıı~c::>o'l~:::.ı<~~~~ı<::ıı<:)ıı~~~~~~~llıQ 

sekizinci ordu yeni bir çarpışmaya ha- Naha VekiJi Konyadao Ilgına gitti 
zırlanıyor. General Mongomerinin ken
disini görenler enerjik bir insan oldu-
ğunu gösteriyor. Mongomeri ordusunun Konya. . .30 (A.A) - Nafia vekili ı müuuulerini gemaif " vali ile hirlik
maneviyatı yilksE:ktir. Orduya gelen seneni Ali Fuat Cebeeoy Konyaya ael- te KMlınhan. Ilgın ve Aktelııir yollariyfe 
yeni sillhlar arasında altı milimetrelik mit. nafia itlerini ıönnüt, au ve elektrik l)iın ba1ıllhklMuu aörmeie aitmlttk. 
mermi atan tank savar toplan da var-
k JAPONYA 

Piyade ve tank lutalarında da itimat Kalıla ~in ....,,,...etine 
ve tam bir i4bir1iji Ahengi vardır. Ay-
nca orta şarka her gün İngiliz ve Ame- YGl'd.IOI ~·-
rikan hava kuvvetleri gelmektedir. Tokyo, 30 (A.A) - Japonya Nankin 

hükümetine mühim mikdarda harp le-
1NGİLİZ TEBLlôt vazunı vermiştir. Bunlann bedeli olan 
Kahire, 30 (A.A) - Orta şark İngi- 300 milyon yen çıkanlacak tahvillerle 

liz tebliği: ödenecektir. 
28/29 EylCH gecesi keşif kuvvetleri- -·----

miz bütün cephede faaliyetlerde bulun· 15 -un•ındalıl İllflUlzleP 
muştur. ,,,_.. 

Orta büyüklükte bomba uçaklanmız Baua lılllllletlet'lne 
2_8/29 eyl~l gecesi yeniden Tobruku ve ,,.,.elJUecelıleıe .. 
hmandakı vapurları bom~lamış ~ Londra, 30 (A.A) - Hava kuvvetle-
yangmlar çı~mıştır. A~nı .g~e hafif rine gönüllü yazılma yaşı 16 dan 15 
uçaklarımız duşrr.an gerılerını ateşe yaşına indirilmiştir. 
tutmuştur. Sahilde bir düşman muhri- e 
bi torpil isabetiyle batırılmıştır. ,.•---•=111~.,. 

Uzun menzilli bomba uçaklarımız ............... I' .,pansaz 
Bardiya ve Mersa Matruh ile yollarda- eslP JıafUeslnl SeP'lled 
ki t~şıt kollarını şiddetle bombalamış ..... aJıtdGP 
ve. bır uçak dU~Uştür. N.ansi, 30 (A.A) - Serbest bırakılan 

JTALYAN TEBLlôl bir esir kafilesi bah Almanyadan Nansi
Roma, 30 (A.A) - Tebliğ: 
Sicilyada Empedokl limanına yapı

lan bir düşman hücumunda sivillerden 
16 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştır. 
Düşman uçakları Giritte Hanya ve 

Suda Jimanlanna bombalar atmıştır .. 
Hasar kaydedilmemiştir. 

ye gelmiştir. 

--~·-·~ı---İnglllz KPalunn lıabuJ 
ue tetlıllıle•L 
Londra, 30 (A.A) - Dün B. Çörçil 

kral tarafından kabul edilmit ve Lord 

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

B. BENESiN NUTKU 
Londra, 30 (A.A) - Bu akpm rad

yoda Çekoslovak milletine hitaben bir 
nutuk söyliyen cwnlıur reisi Beneş 
demiştir ki : 

Hitlerin yaptığı her şey Münib anlaş
masının akibetine uğrıyacaktır. Bitler 
bu anlaşmayı ihanetle yalanla şiddetle 
ve kanla kurtararak aldı. Biz §imdi Mü
nib anlaşması nasıl darbe ise bir gün 
Bitler Almanyasının da Münihin hara
be haline geleceğini umuyoruz. 

ALMAN KAYIPLARI 
Monova, 30 (A.A) - Karadeniz Sov

yet donanmasına menaup bava kuvvet
leri aon on bet ıtın içinde 14 düşman 
ticaret vapuru ve 7 topçeker batırmış 
10 ticaret gemisini de hasara uğratmış· 
lardır. Ayni kuvvetler 16 Alman uçağı 
tahrip etmişlerdir. 

Erik te beraber olduiu halde kral ve 
başvekil müıterek kuvvetler karargahı· 
nı gezmiftir. 

~ arelerine refakat eden av uçakları GEÇEN HARPTE VE ketinde dokuz saat kalabilirse kendini ganda nazın Göbels de dün Berlinde 
dümıan u~aklannı savaşa mecbur et- BU HARPTE mesut sayabilir.> Spor sarayında yapılan törende B. Hit-
mi lerdir BütUn uçaklarımız kayıpsız Radyo gazetesine göre Almanyanın STAI.JNGRAD HARPLERt !erden evvel bir nutuk söylemiştir, Al-
cicnmü !erdir. 1914 harbinde 28 denizaltısı vardı; 1918 Devlet reisi nutkunda Stalingradın manyanın iç durumu hakkında Londra 

- ---·--- llkteşrine kadar Almanlar 360 denizal- ve bütün Dinyeper, Don Volga sitesi- radyosu tarafından verilen haberlerin 
S01I İngfllz Alman tısı inşa etmişlerdir. Bugünkü harbin nin setratejik manasından bahsederek yalan olduiunu ve Almanyada Nazi şef-

De üç yılında 300 denizaltısının inşası tek- Stalingradın da zapt ve bu suretle ku- lerinden hiç bir kimsenin mevkuf bu-
hGllG flüeaınlaPI.. niğin daha ziyade• inkişafına atfedilse rulan sedin tahkim edileceğini temin lunmadığını bildirmi.§, nihayet demiş-

Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliii: bile, hava taarruzlannın Alman denizat- eylemiş ve §Öyle demiftir: tir ki: 
DJin gece az sayıda Britanya bomba b inşaatına mani olamadığını da göste- c - O zaman hiç bir kimse Almanla· c - Geçen üç yıl içinde çok sıkıntı 

uçakları Baltık denizi üzerinde uçmuş- rir. Fakat, bunların y8f1Slnın kayıbı ka- n ve müttefik kıtaları buradan çıkara- çektik. Fakat ibir ölilm ve kalım sava-
1.ardır. Bunların ikisi dilşürülmüıfür. bul edilse bile Almanlar 1914/18 har· mıyacaktır.> şında bu sıkıntıların çekilmesi pek ta-

ALMAN HUCUMU biııde inp ettikleri 360 denizaltının 200 RUSY ADAKt tMKANLAR biidir. Düşmana yenildiiimiz takdirde 
Alman .savaş uçakları diln İngiltere- tanesini kaybetmişler ve yüzünü de FUhrer dojunun muazzam iktisadi bize neler tatbik edecelini biliyoruz. 

nin cenubunda ve cenup doğusunda müttefiklere teslime mecbur kabn)flar- imklnlanna işaret ederek bunlann §im- Bunun için zafere kadar çalqacaiız ve 
muhtelif yerlere askeri hedefleri alçak- dır. Bugünkü harpte de 200 denizaltısı diden meyve vermeie batladılını aöy- bugiiiıkU zaferleri göliede bırakacak 
tan uçarak muvaffakıyetle hücum et- kaybetmişler, fakat bu kayıplar Uç ae- lemi§, işgal edilen topraklarda milyon- büyllk zaferler lrazanacalız • 
nıislerdir. nede HnU§tur. Bu kıyaslamaya göre larca Rusun Almanlarla ifblrliii ettlii- Alman Jll'OPIPnda nazın geçen aene 

Londra 30 (A.A) - Hava nezaretinin deniz.t1tılan ile mllcadele 1914/18 har- ni ve eski müstebit efendilerine lwşı Alman miDetinin ordusuna yardımı bir 
tebl.il • Ahnaq hava kuvvetleri lngilte- bindekine nisbetıe fimdi dam ziyade Alman saflarında aavqtıjuıı bildirmiş- milyar 208 milyon marka vardJl;m 1111y. 
ttnın cenup ve cenup dolusmada buı tekemınlll etmif demek olur. Yani 1118 tir. lemif ve bitin .ubey -.e er~ ..ıu-
y~rlere bombaJar abmftır. Bir Uç 111 hM4Nae aiabetıe daha fazla denizaıtıaı GOBELSlN NUTKU nua bu yudmıdan tlolayı minnettar o). 
• nralı ft u hasar vardır. kQbecfthnipir. Radyo guetesbae ltire Alman prope- dujwıu bildlrmlttir. 

1942 · 1943 YILI 
rv eni prot(ram 

1 ILKTEŞRIN 942 
Perşembe ıtınü Matiaelenlen itibaren Z Btlyiik Filim • Zensin bive •• 
Kendisini töstennlyen - Erkekleri çddu1an kadın ureketli aşk romanı 
ı -· GORrlNMIYBlf IUDllf (lllfllllzce sözla.) 

BAŞ :aou.EJU>E : v1:aGtNtA D UCE - JOBN B.AaBYMOL 
YllflYl8ak ldn sevmek sevilmek için ~ Pttiii ,erler .• 

BtlTON P AB t S OLAN ata nı.tM . 
ı - arın NAMaru:RJ: ........... ...,.. 
BAŞ aou.DDE : LOuts JOU VET - Claull Dlıqhir - AIMlre ..._. 

P&OGR AM A İ L A V BT E N . 
•INIPl'A DMISI (inalllsce ....... ) 
MAftNm.Ba ; A. NAllZl:ll.Dr: U1 - Ut • UI O. UDiN: t-'1-11 

CUllAJLBll. PAZAa GtlNLBld 1.M DB BAi' 49 


