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Rusya harbinden sah l r Pe rol kmıtılnrı ııanıuor 
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Stallngrad harbi 
kaybedilmedi ___ * __ _ 

Istihlikı Almanlar ~ediği 
gen işlet~medi ler 

düzene Moskova. ,-9-(t_A_>_ - Alınanların 
müthif bava hücwnlan Rtnla.n, eanayi 

k k • • mahaDesini terkettikten sonra birlettik-

0 ynla için ]eri yerlerden çtkaramamıthr. Maama
fih üstün muhacim kuvvetler karpsın
da müdafilerin durumu çok vahimdir. ---*--- (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Bir fedlllldrlılı cephesi ·----------
Jıuraldlmellylz- . .__.~....._ LIBERlANIN lSGALI 

pfdt lllWllilN * 
Memleketimbde bayatı ıtıçleştiren Sıra Dakara 

§eyleri iki kısma ayırmak kabildir. Bir 
lısmı, dolruc1an doğruya tihanşümul 

Nl'bin sebebiyet verdiği şeylerdir ki, gelecek mı·? 
tlünya huıttnJdi feliketli durıundan 
lurtuha'Mh~• iiınlenme5i hemen he-
men hnkimmfır. Diler kısma ıelince, * 
llriişterek pyretlerimiz ve fedakarlık- - -
1annm1a yenilmed üüna .kabildir. Bu· DakCll' hava kumandanı 
aun ~ ki, dnlet, Nş döndürücü Amel'IJıaldGPın plıqını 
fiyat ytikseliflerini tahrik eden ihtiür- t ,... d Jı M.fd"ı 
la müaıdele .derken tedbirlerinde Cll'ass... e el' en v ... 
ınümkiin olduiu bd~ memleketin Londra, 19 (A.A) - Taymis gazete
•endi Minyesine UJ'IUD şartlara bağb si_nin si~asi yazan neşrettiği makalede 
blarak Mittln unsarlarclan faydalan· diyor kı : 
Jaak pklmu tercih etmektedir. Bu su· c Liberranıı_ı ~erikan kuvvetleri ta
ıetle bir taraftan zirai seferberliğe en rafından ışgalmm Fransaya ait batı Af-
Wiyük defer verihniş, difer taraftan (Sonu Sahife 4, Sütun 1 ele) 

Ci.imhuriyetin 1'e Cümhuriyet eıttlerinhı beJcçiai 1abcmlan çUcar siılui oa.ıetedw. YENt ASm Matbaasında basılmıştır_ 
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Almaıalara göre 1 lngilizlere göre Rusya harpleri 
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' «STDLINGRAO)) DA ___ * __ _ 

' • Endüstri 
mahallesi 
t~mizlendi 

Si ok b .. 
•• 

----·----

___ * __ _ 
Fakat Rusların du-
rumu ümitsiz de•ıil M 

Batı Kafkasvada ye- -*-
" • Almanlar Volga istika· 

nidt>n ileı'lendı metinde taarıeuza geçti-
-*- ler, Ruslar tanJılCll'ı dur-

Voronejde Rusların durdu ve coğunu 
ıa.tırtma taarruzları yoJı etti 

püslıtirtüldü.. 
Bcrlin, 19 (A.A) - Alman tebl!ği: 
Kafkasyanın hah kesiminde taarruz 

devam etmektedır. Piyade yeni tepeler 
işgal etmiş ve muharebelere devamı 
bakımından ehemmiyeti olan altı müs
tahkem mevzi ile tabki1.ı1 ed:len bir da
ğı sarp yamaçlara tırmanarak ele ge
çirmiştir. 

STALİNGRADDA 
Stalingradda s<•n muharebelerde zap

(Sonu Sahife 4. Sütun 5 te) 

( 'zak Şark ta 

u2n muflriplert .. ,,.,.,,. ... ,.. 

Japon 

Moskova, 19 (A.A) - Royter ajan
sının hususi muhabiri b!ldiriyor: Sta
lingrad amele mahallesinde bulunan 
Alınan kıtaları yeni mevzilerini takvi
ye etmişlerdir. Rus hatlarında açmağa 
muvaffak olduklo.rı dar gediği gen!ş
letmeğe gayret ederek şehrin şimal ke
nar mahallesinde Volga nehri kıyısında 
bir fabrikaya dün hücum ederek nehir 
iEtikametinde taarruza geçmişlerdir. 

1istün hava kuvvetJt>ı-i tarafından 
(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

durunıu iyi değil 

H)H lıf'UIHIZÖPlerlne 

o 

lııgilterenhı Ankara büyük elçisi 'refikaaile beraber 

Tiirk - lngiliz ittifakının yıldönümü 

*-
'"'ond a.. radyosu-
nun n~şriyatı 

-*
İngiltere sadaJı dostu 
2'üPJılyeye lıflf'fı saygı 
ueldıncdd~ 

ıa.pyor .. 
Ankara, 19 ( Hu.sus! ) - Tam üç yıl 

önce bugiln (dün) Türkiye - İngiltere 
ve Frama ittifak muahedesi imzalan
mıştır. Bu muahedenin imzalandılı ta
rihte içinde buJundutumuz cihan harbi 
henüz 49 günlüktü, Muabedenin imza
smı müteakip bir Ti.irk yazarı c bu eser 
milletimiz fçin faydalı ve hayft'lıdll', Ta
rih onun vilcut bulmasına hizmet eden
leri daima hayırla yad edecektir. > de
mişti. İşte bu muahede bugün UçUncii 
yıldönümünü yaşamak.tadır. 

Fenalık ya
pan esirler 

öldüriilecek 
-*-

Gayri insani ...,.eııeı 
eden Amerllıan tayya· 
rec:Uel'I at• eezalCll'CI 

ÇGl'ptlPddt-

•iyasanm şuUl'S\Kda fiyat şahlanışları· 
aa karşı nhınilik roliinü bizzat oynı· 
>•Wlttek durumda olmasım istemiştir, 

Yurdun her tarafından alınan haber· 
~re ıöre, toprak seferberliği bahsinde 
arfedilen gayn:tler büyük ümitler 
uyandıracak mahiyettedir. İstihsal mın· 
takalarnıda ekilmemiş yer kalmamış· 
fır. Hatti bazı yerlerde köylerin mera· 
Janna kadar tet"avüz edildiğinden bah· 
1-ediliyor. Şüphe edilemez ki idihsali 
hedef tutan çalı malar, bilhassa köyle. 
rimizin kalkınmasına yardım etmesi ha· 
Jumından göniillt>re ferahbk verecek 
•tr- hadisedir. Kuy ,.e köylü ana ku\'· 
nt olarak iimitlerimb.in kaynağıdır .. 
Biz istihsali ancak onun hayatiyet kud· 
retiyle ölceriz. Köylüniin yoksulluktan 
kurtulması köylerin bakımsız durumu· 
nu değiştirnıeğe yarayacağı gibi, hayat 
tıeviyesini yükseltmesine de yardım 
c-clt>cektir. Bu değismenin köl ]er ve se· 
hirler arasındaki miina ebetlerine ge· 
lince. kö~ lü i tihsal etüği her· şeyin 
lıarpten e\'\;clki fi ·atlarla kıyaslanamı· 
yac:ak kadar değer pc da etmesi saye
sinde ilk defa olarak borçlarından kur· 
tulmmdur. Yine ilk defa olarak artık 
merhamet iz tefecilerin esiri, oyuncağı 
tfeiHldir. Kendi efendiliğini hissetmek· 
tcdir. Yuvasını diizene koymağa, aile· 
sinin ihtiyaçlannı daha geni tutmağa 

imkan buJmu tur. Kısaca, 13 - l4 mil· 
)on köyliinün it; yara ı sayılacak ka
dar derin yoksulluk içinde ya ıyac:ak 
:t·erde. simdi insanca bir hayat ya a· 
inak imkanına kavuşması, en mesut bir 
hadise olmakla beraber, istihsalle istih
lak arasındaki mü,·azene izliği derin

3 yıl 49 günliik harp içinde tarih yeni 
olaylarla karşılaşmış, bir takım millet---*--- Şiddetli çarpı.mıalara Mıh ne olan Salom on cıdalarile Yeni Gineyi göatft'W harita ler lstikllllerini kaybetmiş, Franaa da 

20
" h M .. lburn, 19 (A.A) - Cenup batı mış. sonra diisman kruvazör, torpito mağlup olarak bir mütareke imzalaml§-

INGILIZ GI YRETI 

Tokyo, 19 (A.A) - MUdafaa bqko
mutanı general Pikliki bugün yaptılı 
beyanatta Japon imparatorluk arulsine 
veya Japon kontrolü altmdaki 1ıoprak
Jara bava hUcumlan emasmda pyri 
insani hareketler yapan ve ele geçen 

lestirdiği de muhakkaktır. 
Bu şartlar içinde, istihlü.in hiç bir 

5UJ'etle tahdide tabi tutulmama<;ı buh· 
ram hafifletmeğe matuf pyrederi bal· 
talamaktan hali değildir. 

Bize ıöre, istihsali artırmak maksa-
41iyle yapılan hamleler büyük başanlar 
ndeclerken iltihlik frenlenmezse, ~i
~ mlicadelede aksıyan noktalar 
nıtl~ artacaktır. Bu işi, ıüc:
luldea' iıa 711arak tamim yoluna gir-

(Sonu Sahife 4, Sütun Z tle) 

' ' 
arp a. emi• Pasifik milttefikler kararkMıınm tebli- mUhribi ve nakliye gemilerine bir çoğu (Sonu Salalfe 4, Slltan 4 te) 

~ ği : biner librelik olmak üzere 2S ton bom- --------------------------~-~~-
Salomon adalarında bugiin de hare- ha atılmıştır. tık defa hücum eden hava •- -·- -·- - • -·-·- -·-·-·-·-

Sİ tamir edilui klb avcılarca desteklenen bomba uçak- teıkili düsman hava meydanını bomba- Değişmez gelirli vatandaşlara * lnnmız dilsmanın ilPri deniz ve hava lamıştır. Bombalar ve makineli tilfenk 
yardım 

- - iislerine karşı gece hücumlan yapmış- ateşile gemilere tam isabetler kaydedil-
Banlap yeni slUifllal-ıyle lardır. Düşman Uslerine yanılan hucum- ınl§tir. 2 incl hUcum esnasında Uç kru-

Ucuz pirinç, kavurma faaJlyet saflalaıtına larda evvelA aydınlatıcı fi§enkler atıl- (Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

glttller-
Lonc:Ira, 19 (A.A) - Donanmaya 

mensup 20 harp gemisinin tamiri büyük 
Britanya tezgahlarında yapılmıştır. 
Bunlar yeniden silahlandırılmış ve mu
harebeye iştirak için faaliyet sahalarına 
gönderilmiştir. 

iaşe işlerinde yeni hareketler 
Jlıl o 

Buğday r:etlrte• 
eeklere kolaylık 

ve körr.i ür verilecek 
Müessese, resmi ue llasıısi dalPelerden ld•· 
nUecelı listelere göre te11Zlatta lnılunalacalı 

Ziraat i,Ietrneleri kurumu ticari i§let
mderi müeeeeacsi İzmir bürosunu açmış ---* -------------- ve büro müdürü de tayin edilerek vazi-

Herk ese iaşe hel!,?eSİ feye bqlamıshr. Bu büro müstahsile ve 
....., köylülerimize pulluk. ve diğer ziraat 

B. RUZVEL T DlYOR Ki: 
---·*---

Harbi clemokrasile-
• ' k SOJI DAKiKA aletleri yedek aksamını koordinasyon 

verı ece heyetince tesbit edilen maliyet fiyatı rin kazanaca~ı gii-* • • • • • • • • • • • • üzerinde satmaktadır. 

10 liraya JıadGP maaş ue Fransız sahı. llerı· h <Sonu Sahife 2, sutun 6 da> neş gibi aşıkardır 
ücret aJanlCll'a ucuz ta • :.ıııııımıımı1111ııııııımııııııı1111111111111111111111 !:: -•-
gıda maddeleri.. kim edilivor ~Almanlaragörehar·~ Davan Ruzveıı yakında 

Belediye, İzmir halkı ihtiyacı ıçın = b k k • - İngUtereye ~ldlyor .. 
muhtelif yerlerden buğday ve arpa ge- * E in ha j 1 manası ~ Lindra, 19 (A.A) - Polonya mahrıl-
tirecek olanlara kolaylık gösterilmesi B. ffftlel'ln ldzzat fahJıl• § E 1erinden öğrenildiğine göre Amerika-
için bilhaua Konya ve havaliaindeki is- atla aı~._ad old••Ar = Kömür petrol, de = nın Bufalo şehrinde toplanan Polonya-
taayon müdürlükleri nezdinde tetebbüs- ftl MK GI' .._g i ' • 5 lılar meclisine bir mesajında Ruzvelt 
lerde bulunmuftur. Bazı tacirler Konya, llUcllPIJl)tOI'.. i ,,.,,. Pe elımelı l~n E mutaarrızın cinayetleri cezalandınla-
Kw,ehir, Yozgat ve havalmnden bui- Londra, 19 (A.A) _ B. Bitler şimal § ÇGPpqıyoPIGI'.. E cağını ve Polonyanın istiklaline yeni-
day gctinneğe tetebhüs etmi§lerdir. Be- Fransada yapılan tahkimat ile bizzat 5 Lond~~ ra~y~~~~~ : Doktor Gö-§ den kavuşacağını vaad etmiştir. Ruz
lediye hu gibi te,ebbüsleri c:leateklemek- alAkadar olmaktadır. Sahile yakın yer- :_be.ıs. dun. soyıedigı hır nutukta dt>- _; veltin mesajı şu cümle ile nihayet bulu-
tedir. ti k yor : lere ağır toplar yer]eştirilın!ştir. : mış r ı: : 

IASE BELGELERl Bu toplar her tarafa dönecek §ekilde § • - Biz ald.:ıtıcı ülküler uğrunda 5 « - Gli~şin ışıgı nasıl hır hakikat 
Haber verldiiine göre evvelce tabe- - K'" .. t ) d - ise müttefiklerin de zaferi kazanacak-

..ıilıni' •olan ı·a .... he'-eL-ı· --Lınc:la bu"tun"' kurulmuştur Bir çok mUstahkem mev- :Çarpışmıyoruz. omur, pe ro • e- = 1 kati e d v• b' h k'k tt o -r :r- ._ .ıer y- · unl l : · Al km v •• • d"" üc:ii : arı v egısmez ır a ı a ır. > 
evlere dağıtılacakhr. Ailenin her ferdi zilerde ~cuda getirilmiştir. B ar il- :mır ve man e .. e?ı ıçın ov :.--·s BAYAN RUZVELTIN SEYAHATi 
için ayn bi-r iate belgelİ verilecek: hü- zum~ halinde çapraz atetı açabilecek- 5byioruz.. Fethketbtı.ğimız ktolAprat klardta: Londra, 19 (A.A) - Birleşik devlet-
L b leci li __ ,,_ l'"'rdır - ze yanyaca ır teş ı yarA - = l .. h . . . . B R it' 

•nentelr 1ıılr ~na sürüklt>nnıektir. !11gilterede Portnııouth dfmiz i1ıftiat 
<Sotı" Sahife 2. Siltun 1 da) tezgcihlanndaft bi'r köte 

~ümet, e iye veya yer ~r pa- "" · j k . d iz. : er cum urreısmın eşı n. uz.ve ın 

zarl.rt tarafından dqmlacaık her macl- ma f8::.. f. Sütun 5 te) E yakı~ l~&i!te~eye geleceği kati ola-
(S-. W. it 8lt8 4 te) Hı••lilıııııHı ... 11t1111ttlUlllM....,.....1Mr: rak bildirılmiştir. 



r ARİHİ ROMAN Yazan : $ahin Alıdum~n 
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Annesine r:asıl 
-----

Tosun bey annesine uBenli Yo.tmavı s~vi orıı••ın 
diyemezdi, hemen IJi r yalan u. 'durdu. •• 

Bunun için anası sözlerini yeniden } alnız genç kızın hayalilc karşı ~ r ıya 
t krarlamağa mecbur ldu. kaldığı zamanlarda ise Tosun bey acı 

Tosun bey Büyıgillün ne dedıgıni an- i.ızUntüler v vürc ' ni vakon a} nlık 
calt şimdi anlamağa muvaffak olmuştu. ate! lcr ine di.ı m ktcn k ndi!;lni hir tUr
Gözlerini yerden kaldırarak anasının lü kurtaramazdı. Bo~ le buhranlı saat
derin bir şefkat ınanası içinde parlayan ı lnrda sanki sıı·tında ati' ten b ir c.ı''mlck 
sevimli yüzüne doğru çevirdi... bulunuyormuş gibi btuün benl'~inin 

Fakat 0 bu dalgınlığa güzel bir genç yandığını, yür itinin knvruldu~•unu ve 
kızın kendisini işgal etmesi yiizündcn cr'diii:i?i duyardı ·· . . 
tutulduğunu anasına nasıl an'atabilir Aynı 1.amanda.. Benlı yoı:tnaya cla ır 
dı? .. Genç delikanlının bir şimşek pa- bi]aj toplamal!a kalkısan . To c:un bey 
nltısile 0 dakikada zihninden geçti: :tş.. genç kız hakkında fona bır takı~ ~a-
1e Benli yosmayı ilk defa olarak gördü- herler de almıştı. Ona tutulma.k yürnn
ğU geceden bu güne kadar aradan bir d.en ~sı belava ~ğravan delikanlıla~a 
bahadan ibaret kısa bir zaman gcçmi<ı- aıt hıkiiy ler Kahırede hemen herkesın 
ti. Fakat bu bir hafta Tosun beye simdi ahında dolaşıyordu. 
bir sene kadar uzun gelmekte idi..: Güzel çengiyi tanıyanlar. genç kızın 

Gecel · .. .. h' k i · duygusuzluğunu ve kendisini evenlcre en gozune ıç uy u g rmıyor- d d ;; 
du G .. ı · · h aı· ·· kar ı souk ve kavıtsız avr. n ı ını • uze çengının ay ı, onu gor.ne- .1 . .. .. 1 d 
.:us: 1 d l'k 1 r k t 1 er ye suruyor ar ı ... 
~ zaman ar genç e ı an ıya re a a T b ·1 ko uştu• ırada 
edi ordu... ~un ey .a~ne~. e . n ~u.. . 

~ . • .. . Benlı yosma ıcın soylenılen bu ozlerın 
Şimdiye kadar hıç bir kadına gonül tesirinden hı>nüz kendisini bUsbütiin 

vermemiş olan İbrahim paşanın oğlu kurtannı!I dcl(ildi. Bunun için deliknn
Benl~ yosmaya .t?tulması yüzUnd~ b';- tının benliğini, ona çok derin bir üzün
denbıre UzUntUlil bir hayat geçırmege tü veren acı bir ümitsizlik duygusu sar
baflamış bulunuyordu. Tosun bey bunu mı<ı bulunu~ordu ... 
hem tatlı, hem de çok acı buluyordu... Annesinin yüzüne bakan To un bey 

Benli yosmaya incl bir gerdanlık ver- birdenbire i~nden kararını verdi: Genç 
dili o ilk geceden sonra Babüzzevil- kıza karşı duyduğu alakayı annesinden 
edeki kahveye sık sık devam eden deli· gizli tutacaktı. Hem Tosun bey güzelli
kanlı hemen her akşam gilzel çengiyi ği ve oyununun inceliğile bütün diller
gCSrüyordu. Tosun beyin gözleri Benli de destan olan Benli y~ma gibi bir cen
yoamanın bakışlarına takıldığı vakit givc tutulduğunu anasına nasıl söyliyc
delikanlı derin bir surette sevinmekten bilir di? .• Bunu düşünen dehkanhnın 
ve birdenbire şqırmaktan kendisini utancından o dakikada yüzü pancar gi
alamazdı. Çünkü çenginin gözlerinde, bi kıpkırmıı.ı kesilmisti ... 
onun da delikanlıdan hoşlandığını gös- Ve ister istemez yalan sövle neğe 
teren apaçık bir teslimiyet manası be- kendisini zorlayarak anasına dedi ki : 
lirmekte idi. Tosun bey o dakikada bu- - fstanbuldan fena bir haber aldım. 
nu hemen farkederdi. Ve bUyUk bir se- anne ... Bu beni pek zivade dli~ündürü
vlnç duyardı ... Bu sırada qk ona cok yor! tşte bunun için dalgın gibi gcirünü-
tatlı bir duygu gibi gelirdi... yorum! .. 

Fakat Benli yosmadan ayrıldığı ve 

llGILiZLERE GÖRE RUS· 
YA HARPLERi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

desteklıenea dilfman biraz genişlettiği 
gedikten yelpaze ~ltlindc açılmağa te
şebbtıs etm~r. Rualar düşmanın ileri 
geçen tank kuvvetlerine ciddl surette 
1tlklm olan bir hareketle bunları dur
durmağa muvaffak olmuşlar ve tankla
rın çoğunu tahrıp etmişlerdir. Bunlar
d• bnilannın mürettebatı esir edil
mLttJr. 

ALMAN KA YJPLARI 
Son dört giln içinde tahrip edılen Al

man tanklannm sayısı 200 ile 300 ara
sındadır. Bir çok Alman o1dürülmüş
tUr. Dilşman ilk şiddetli hücumu esna
sında ehemmiyetli kazançlar temin et
m~ ise de cumartesi gUnü yapılan sa
vatlarda hiç bir i:csimde muvaffak ola
mamıştır. Son taarruzlarında Almanlar 
kısa bir zaman içinde üstiiste 4 hücum 
yapmışlardır. Ruslar mukavemet ettik
leri mevzileri dUzc1tmeğe muvaffak ol
mtq)ardır. 
TEHLİKE BÜYÜK 
Bununla beraber şehir şimdıye kadar 

maruz kalmadığı derece~ bilytik bir 
tehlike önündedir. Fakat durum iimit
slz değildir. Ruslar hiç bir Arızaya uğ
ramaksızın karşı koymağa devam cdi
yOl'lar. Şimdi Alınanların maksadı bel
li olduğundan Ruslar hücuma maruz 
olan noktaların mildafaalarını kuvvet
lcndlı·meğe çalı~ıvorlar. 

RUS HAREKETLERİ 
Ruslann şimal batıda muvaffakıyetli 

r.areketleri devanı ediyor. Fakat bun
lar tehlikede bu!unan noktalara yardim 
maksadiyle yapılan mevzi! hareketler
dir. Almanlarih Don ve Volga nehirle
ri arasında yapılmakta olduğundan 
bahsettikleri şiddetli meydan muhare
besi de mevzii ehemmiyette b1r hare
ketten başka bir şey değildir. 
KIŞA D~RU 
Londra, 19 (Radyo) - Taymis gaze

tesi Rusya muharebelerine tahsis etiği 
bir yaz.ıda diyor ki : Geçen hafta Kaf
kasyaya kar ya nnağa başladı. Volgada 
hava yağmurlu ve soğuktur. Bütün 
Rusya cephesi boyunca mihver orduları 
!;imdi yeni bir !<~n acılarına katlanma
ğa hnzırlanıyorlııı . 

Mıhvercller 'filkinın uzanamadığı 
meyveye yeşil ciemesi kabilinden Sta
Iıngrad sehrinin artık ehemmiyeti ol
madığını söyliyorlar. Bununla beraber 
bir kaç günden beri Alman .kara ve 
hava kuvvetleri Stalingradı zapt için 
nevm'.dane gayrt!tler yapmaktadır. 

MÜDAFAA HATrI ARIYORLAR 
Şimdi mihver ordularının Rusyada 

l apmakta oldukınrı savaşın tedafUJ bir 
safhaya gireceğı Alman halkına hatırla
nılmıştır. 

-8iT1P.Ol-

SOVYETLERE rö E r.EP· 
HELEROE DURUM 

<Rastaraf• 1 inri ~ahifede) 
HARP KAYIP EDlLMEDl 

Berlindeki İsveç gazeteleri muhabir
lerinin de tasdik ettikleri gibi Ruslar 
Volga kıvısında hala geniş bir sahada 
tutunmakta ve bu bölgeye her gün akın 
akın ihtiyat kuvvetleri gelmektedir. En
bz yığtnlan haline geler. bir şehri ihti
yat kuvvetlerinin gönderilmesi Sovyet 
baş kumandanlığının kanaatince bura
daki harbin kaybedilmemiş olduğunu 
götterir. 

CEDICl CENlSLE.TEMEDILER 
Ma.kova, 19 (A.A) - Cepheden 

alınan son haberlere göre Stalingıadın 
şimal lı:uımında Rus müdafaa hatlarında 
açtıkları gediği genişletmeğe muvaffak 
olamıyan Alman komutanlığı şimdi pi
yade ve tank kuvvetleriyle batı mahal
lelerindeki mevzilerimizi yoklamağa 
ba"lam&Jtır. 

ALMA, LAR BiR 
MAHALLEYi ALDILAR 
Moskova, 19 (A.A) - Sovycl teb

liği: Stalingradda tiddetli bir muhare
beden sonra Almanlar bir mahnlleyi ele 
geçirmişlerdir. 18 Alman tankı tahrip 
edilmiştir. Hava muharebelerinde 9 ve 
uçak savarlanmız tarafından da S düş
man uçağı dü!lürülmüştür. 

MOZDOKTA 
Mozdok çevresinde düşman hiicum· 

lannı püskürten birlıklerimiz üç Alman 
piyade bölüğünü imha etmiş ve 11 tan
kı tahrip etmişlerdir. 

UÇAK KAYIPLARI 
Moşkova. 19 (A.A) - Sovyct teb

liğine ek: 17 birinci teşrinde biten hafta 
zarfında hava savaşlarında avcılarımız 
tarafından veya uçak aavarlanmızın ate
siyle 1 30 d~man uçağı tahrip edilmiş
tir. Ayni müddet içinde biz 49 uçak kay
bettik. 

ALMANLARA VERDİRİLEN 
KAYIPLAR 
Moskova. 19 (A .A) - Sovyet tebli

ğine ektir : 
Stalingrad çevresinde muharebeler 

devam etmektedir. 18 tank, 8 top, 8 ha
van topu bataryesi, 9 kamyon tahrip et
tik. Stalingradın şimal batısında mev
zii muharebeler olmuş ve 300 Alman öl
dilrülmllştilr. 

Mozdokta 600 Alman subay ve eri 
yok edilmiştir. 

BtRYANSKTA 
Moskova, 19 (A.A) - Biryanskta 

Almanlar bir cephede suni ais tabakast 
arkasında ilerlemeie ve Rus mevzilerine 
girmeie teşebbüs etmitlene de bütün 
bu taarruzlar püıııkürtülmiiftür. Alman 
kuvvetleri geriye çekilmiılerdir. 

1942 da Almanların doğuda büyüle --------------
hareketlerine şahit olacağımız günler 
s.ıyılıdır. Düşman baskumandanlığı mü
dafaaya elvcrişlı bir hat tesbiti işiyle 
meşgul olmaktadır. Cenup cephesinde 
böyle bir hattın bulunduğuna dair ema
reler yoktur. 

VOLGAYA DOORU NEVMİ
DANE GAYRETLER 
Londra radyosundan : A 

Stalingrada yenı başlıyan hücumları 
ü;ıerinden beş gün geçtiği halde mih
ver kuvvetleri naıa VolgayB varmak 
için nevmidane uğraşmaktadırlar. Sov
yet cUzütamları tarafından tutulan ma
halle yapılan ta=ırnızda ınihverciler bir 
rıoktayı alabilmi~lerdir. 18 tank tahr:p 
edilmiş, 9 Alman uçağı tfüşürülınüştür 

20 iLK rE&RİN SALI 

ŞEHİR DADER~SRi 
Istihlakı 
drzene 
kovnıak için 

; eni beledi ve 
n•Ec:isi ve Par

ti kon~resi 
toplanı or ___ * __ _ 

.... ... 

Ra vraııı ve Kızılay haftası hazırlıkları 

Kızılay haftasında da 
tezahürat y aptlacak 

--------------~--------~ 
Cumhuriyet l laik partisi iz.mir mcr- Cümhuriyet bayramı mlintuebetlyle faldr faal· 

kez kuza kongresi hazırlıklarına başlan- Jıa gen'• mlfı"aSta "Ordun edllecefı .. 

( Ra~tarafı 1 ınci Salıikd 

Zirrı dünyanın iı:indc bulunduğu 
kunç kcşmcke~ tasa\' \ ur edildiği 
daha uzun siirmek istidadını hai~ 
icraatında daima realiteye en bü 
deP."ri veren cumhuriyet hükiime~ 
bu hayati dtwa} ı yarının ihtiyaçla 
ıörc ayarlaması kati bir zarur 
Jlcpsinclen ev,·el unun için ki is 
kin serbest bırakılması imtiyazsa2 
sınıfsız Türkiyecle bol parası olan 
sanların imtiyazlı bir hayat sünn 
ne eh eri lidir. Buna mukabil deği 
kazançlı yurtta la.r buhramn bütün 
künü sırtlarında taşımaktadırlar. 

mı tır. Bu kangre 3 1 ilk teşrin cumartesi ~ ti ti 
~ümi sant 1 S ıe Halk evi 11alonunda top- Cumhuriyet bayramı hazırlıklarına ci teşrin çarpmba günü 98at 15, 30 da 
lanıı caktır. deva.m edilmektedir. Partimiz cumhuri- cumhuriyet meydantnda yapılacak kızıl Burada a) ni derecede ehemmi 

belirtilmesi sereken bir başka n 
ekonomik buhranın psikolojik ce 

Gerek vllayct ve gerek kaza parti yet bayramı münasebetiyle fakir halka ay reami geçidine iştirak edeceklerdir. 
kongrelerinin toplanmnsı memleket mev genif mikya9ta yardımlarda bulunacağı Tezahürata üç koldan bqlanacaktır. 
zulannın ve dıleklerinin tesbiti ve hükü- gibi Kızılay cemiyeti efe 3 nkek ve 8 fa- Birinci kol Güzelyalı iatikametinden ha: 
mete duyurulması bakımından öteden· kir kızı giydirecektir. relc.etle Halk.evi önünde, ikinci kol Cazı 

ni göz önünde tutmağa olan mec:b 
timizdir. Dünyanın büyiik parç 
)'aşanılmaz bir t"ehennenıe çeviren 
bin dışında kalan memleketimi-z 
tünkü bahti) ar durumuD11 birli 
borcludur. Birlik ... Ret' sabada iten 
~östermesi lizım gelen kuvvet 1 e illi 
l...aynağımwlır. Şehirlerden köy 
köylerden şehirlere taşan bir sevıi 
tfayanaşma ruhu içinde buhranı 
mek istiyorsak kelbneoin ı~k 
nasiyle hir rednkirhk cep~İ kur 

beri hu~usi hir kıymet taı;ıınaktadır. KIZILAY HAFf ASI bulvarında çocuk esirgeme dispanseri 
k inde yaşağıdıi(tmı:z şartlara göre bu yıl önünde, üçüncü kol AlNncak stadyomu 

Kızıla) haftası cumhuriyet bayramı- - ·· d to 1 ca'- ve cumhurı'yet mey l.anı kongre inin chemm:,.ctı c\nha bi.i· onun e P ana &. • 

• mızın bırinci güm.ne rastlıyan 29 ilkteş· danına hareket edilecektir. 
vü .. olaeaktır. rin perşembe günü baı;layarak 4 ikinci 

Parti ı><'ak kn.1are1etinden kaza kon· Cumhuriyet meydanında askeri ban-
" teo;rin çar~amba akııamı nihnyet bulacak- d · 'kl'l 1 L • .,.re,.ine günderilen dilekler efe tasnif ed i- o ıstı a marşını ça araaı; meraaıme 

ler<'k görüsülecektir. tıt. başlanacak ve 4 talebe tarafından kızıl 
YENi BFl.EDIYE MECLISıNıN Kızıla"· haftasının parlak bir surette ay hakkında nutuklar söylenecektir. Bu-
iÇTIM \1 geçme i için bir program hazırlanmıştır. nu lc.ızılay gençlik teşlı:ilatıntn hir geçit 
2 ikinci le rin paz.artesi günü saat Programa göre haftanın Clevamı müd- resmi takip ed~ektir. 

16, 30 d a yeni belediye mecli!!imiz ilk det ince cemiyete yeniden aza kaydı için Kızılay haftası esnasında mcktepler
toplantısını yapacaktır. genç talebelerden müteşekkil gruplar de kızılay cemiyetinin çalışmalart hak

Evvela belediye rei9İ ve riyaset diva- faaliyet gösterecektir. lllc. ve orta okul- kında talebeye konferanslar verilecek
nı seçimi. ihtisas cncümenleriyle beledi- larla liselerin son sınıf talebeleri 4 ikin- tir. 

meliyiz. 

Borçların.dan kurtulduklan ve 
rinc iyi para gec:tiği için satışlarda a 
leye ihtiyaç du}ınıyan müstahsiller, 1 
!.abalarda ,.c şehirlerde sıkıntı çe 

ye daimi encümeni seçimi yapılacaktır. ----------------

Bundan sonra riyasetin bir senelik fa- Yeni ze~tin ve ~eytinyag~ l tnahsulii 
aliyet raporu okunacaktır. Bu rapor ha- J 

~ urtta!!ları düşiinmck zorundadırll 
Onlara bu hakikati, bütün hassasi ":tıı·lnnmıstır ve vakında tab edilecektir. 

Son bir sene içinde belediyemiz çalış-
malarında muvaffak olmu ; her sahada 
mükemmel neticeler alınmıştır. Varidat 
artmıs, tahsilat işleri iyi yürümüştür. 

Fevkalade ahvale rağmen belecliye
m'z yukarı mehallelerin imar :işlerini de
vam ettirmİ!1: yeniden bir çok yollar ve 
kanalizasyonlar yaptırılmışttr. 

Otobüıı ve mezbaha varidatı da art-
mıstır. ----·----"l30,, hin mektep 

d(-Altt>ri :zetirildi 
İstanbul ithalfitçılar birliği tarafından 

İzmir vil:ıyeti emrine tahsis edilen mek
tep defterlerinden 130,000 adedi cliin ak
sam lzmirc getirilmiştir. 

Mektepler açıldığı halde hemen he
men hiç bir talebenin ve hiç bir mekte
bin defter ihtiyacı henüz temin edilme
miştir. thüyaç çok acildir. Piyasada def
ter yoktur. Bu mektep d fterl rinin he
men piyasaya çıkarılması için viliyet 
makamının ve belediyenin işi süratle 
takip ve intaç etmeleri lazımdır. ----·----Ziraat mlisteşa•ının 
ıetlıilıleri ue 
Ziraat ınüze.sL 
Şehrimizde tetkıklerde bulunan Zi· 

mat veklılet: mUsteşan B. Abldiıı Ege 
dün sabah orma., fidanlığını gezmiş ve 
bi!Ahare Kültürparka giderek Ziraat 
müzesini tetk!k eylemiştir .. 

Ziraat müzesinin tcvsüne karar ve
J .lmiş olup bura:f a bir •Zırnl neşriyatı 
okutma• kısmı :Iave ed:lecektir. 

Milsteşar daha sonra devlet ı.iraal 
ıı:letmeleri bürosunu gezmiş, Hılal fab
r.knsmdaki arı kovanı ve pulluk imal5.
hnı görmüştür. 

B. Abidin Ege öğleden sonra Kwl
çulluya giderek köy enstitüsünde tale
bcn=n çalışmalar.nı gözden geçirmiş ve 
okulun bütün tesislerini gezmiştir. 
Müsteşar ziraat vckAleti teşkilA.tının 

fzmirdeki çalışın:ılarından memnundur. 
---o---

Dr. Celcil Yarlıın geldi ••• 
Memleket hast.ıne ı Dahiliye müte

hassısı doktor Celal Yarkın mezunen 
gittiğ! istanbuld<1n .şehrimize avdet et
mış ve hastalarını hususi muayeneha
ne inde kabule başlamıstır. 

Sanat mefıtebi motör
cülülı muallimliği 
Otobüs isletmesi atelye şefi Nail Uz

man Sanat mekt binde maarif vekale
tı tarafından ihdas edilen motörcülük 
kısmı rnuallimliğıne teyin edilmiş ve 
pelediyedeki vazifesinden istifa etmiş
tir. 

---o---
700 lıilosa lıaçalı 
Cay bulundu.. 
İzmirde bUyük bir ticarethanenin 

hükümete b:yanname vcrnıiycrek 15.50 
l.raclan çay satınukta olduğu teshil edil
miş ve deposunda 700 kilo çay bulun
muştur. Ticarethane 'iahibi hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

--o~--

BirlncJ ltaltte pamulı 
dölıöntüsUnün 
ihracı yasalt ... 
Ticaret vekAleti birinci kalite pamuk 

doküntilsünün, .ihracını yasak etmiştir. 
Diğer pamuk döküntülerini yalnııı: Zi
raat bankası ve Sümerbank ihraç ede
bilecektir. Bunların kalitelerine göre 
{!yatları yeniden tesbit edilmiştir. 

---o---
ŞiRKErLERDE 
rürfıçe meclJari 
Ticaret vekaleti bütün şirketlerde 

muamelAtın tarr.amen Türkçe olinası 
li:izumunu bir tamimle bildirmiştir. 

Şirketlerde ~alı anların kimlerden 
baret bulunduğu da \•ekalete bildirile-

( '800 1 e • terini tahrik ed<'ttt surette ... ,, çuva pırınç ne- :,:nı::ki~nı:~n~i~ !nr~ı:~ t 
anın kun·etini muhafaza etDlekte 

d b ki t • ı • d ? Yurt mii4afaasmda et&iz kalaramanli en e e 1 ip Uruyor lar yaratrnağı bilen Ttirk köylüsii, d 
• rumun nezaketini anladığı dakika 

---------- itibaren şuurlu hareketten ba .ka 

Devlet demlryola anJJarlarlltdald pbtlnçlerln IS7 !!CY dü')ünefEvKEr BİLGİN 
Jıuruştan satılması mlimlılin - ı40 lıUl'u.ttan sa· IWW•-----

bunJuJı zeytinyağı teııııı edlllyor.. DEGIS EZ GELiRLi VATll 
Yeni zeytin mahsulü bir çok yerlerde PlRiNÇ VAZtYETl SLA A YARDI 

idrak edilmiş, iki yerde de yeni zeytin- Yapılan tetkiklere nazaran İzmirde O R 
yağı mahsulü elde edilerek piyasaya çı- devlet demiryollan anbarlarında tacir- (Baştara[ı ı inci Sahifede) 
karılmıştır. lere ait 800 çuval pirinç mevcuttur. 

Yeni mahsul zeytinyağluın ancak bir Halbuki piyasada pirinç mevcudu pek 
ay sonra bollanması mümkün olacaktır. azdır ve fiyatlar 165 - 190 kuruş ara-

Rekolte geçen senekinden az olmakla sındadır. 

Haber aldığunıza göre devlet çift 
lcrinde yetiştirilmekte olan toprak mal 
sulleri ayni müessese tarafından iz 
piyasasında satılığa çıkanlaca:ktır. De 
let bütçuinden veya devletle ilaili m 
esııeselerden aylık alanlar veya bu mi 
-terde Gerede Çlll1pnler ilııtiyaçl 
olan pirinç. kavurma ve odun kömü1' 
nü ticari illetmekr müessesesinden tt 
darik edebileceklerdir. 

beraber yurd ihtiyacını faz.lasile karşı- Demir yolları anbarlarında mevcut 
layacak hit· nisbelledir. Yeni mahsul pirinçlere ait faturalann tetkikinden 
ze.ytinyağlar üzeı·ine alivre satışlar baş- anlnştldıtına nazaran bunların izmirde 
laını.st.ı.r. min. blr menbadan aldığımız maliyeti 129,5 kuruşlur. Blrinci eller 
malumata göre bir ay zarfında teslim perakendecilere bu pirinçleri yüzde 10 
edilmek şartile sabunluk zeytinyağlara karla satacaklarına göre maliyet 142,5 
140 kuruştan satıcı vardır. Fakat alıcı
lar tereddüt göstermektedir. Bundan kutU§a çıkacak; yüzde on perakendeci 
anlaaşıldığına göre zeytinyağı piyasası- karı ilAveslle pirinçlerin kUosu 157 ku
nın önümüzdeki bir ay içinde düşmesi ruştan satılması mümkün olacaktır. 
mUmkUndUr. Devletin almakta olduğu Devlet demiryolları anbarlarındaki 
tedbirlerle zeytinyağı piyasasının ma- pirinçlerin piyasaya çıkarılması için 
kul bir had dahilinde tutunacağı ve bu acaba ne bekleniyor? Vilayet makamı
günlerde zeytinyağı piyasasının düşcce- nın ve belediyenin bu mevzulu alaka-
ğl muhakkak göriilüyor. dar olmaları lgzımdır. 

Bu müessese şimdiye kadar Ankar~ 
da sabit gelirli vatandaşlann bütün p 
rinç ihtiyacını temin etmiş bulunmakt 
dır. En iyi pirinçler 65 - 95 kuru~ arası 
da s&hlmalctadrr. lzmircfe hu fiyatla 
navlon ücreti ilave edilerek ıtatışlar y 
pılacaktır. 

Dalaman çiftliğinde istihsal edil 
100,000 kilo çeltik kırdırılarak ş.imdilil 
b:mir şehrinin ihtiyacına tahsis edilece Kız Sanat olruJ ue 

enstltülerinde .. -·-Göztepede açılan akşam kız sanat 
okulunda derslere başlanmıştır. Oku
lun halen yüze yakın talebesi vardır ... 
Talebe kaydına d~ devam edilmektedir, 
Okulda b!.çki - Dik~. nakış, moda, ev 
idaresi. çiçek ve çamaşır şubeleri açıl
mıştır. Yalnız bıçki - dikiş için iki şube 
açılmış, meslekteki b:lgisi ve tecrübe
siyle tanınmış kıymetli ö~retmenler bu 
yeni okulun kadrosuna verilmiştir. 
Ödemişteki en!>titünün muaMim kad

rosu tayin edilnı:ş ve enstitü açılmış
tır. Bu okulda da yakında derslere baş
lanacaktır. 

Tirede açılması düşünülen okul, da
ha iyi bir bina bulunması için gelecek 
sene açılacaktır. 

---o---
VaJııflar müdürlüğü 
ve Müfettişliği ... 
Balıkesir vakıflar müdürü B . Tahir 

Arın İzmir vakıflar müdUrlüğüne, İz
mir Vakıflar mUdürU B. Cemal Gezmen 
vakıflar müfett•~liğine tayin edilmiştir. 
B. Tahir Arın askeri vazifesini ifa et· 
melde olduğundan terhisine kadar İz
mir Vakıflar müdürlüğilnil B. Cemal 
Gezmen idare <.!decektir. 

--o---
Etilıetsiz satqlar 
tafıip edfllyor •• 
Kemer pazar •• ·erinde Ceınııl Özdcmir 

adında bir yağcı, sattığı zeytinyağının 
ilzerine etiket koymadığı iddiasiyle tu
tulmuştur. 

Tepecik pauu-.nda Ali oğlu Süley
man Göçen de 11yni iddia ile mahkeme
ye verilmt,tir. ________ """" ___ _ 

iAŞE iSLERiNDE YENi 
HAREKETLER 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

de için bu belgeler v~ika mahiyetini ha
iz olacaktu. 

AZ MAAŞLlLARA YARDIM 
Ayrıca 70 liraya kadar asli maaılı 

veya aldığı ücretin tutarı 70 Ura ıuli ma
ilfa tekabül eden memurlarla müstah
dimlere ia,e birlikleri vaaıt:asiylc mali
yet fiyatına gıda maddeleri dağıblmaaı 
mevzuu ticaret vekaletince tetkik edil
miş ve bir karara varılmıtttr. Bu husu.

Vç yeıede Mmet 
MefdelJI açılıyor •• -·-İzmir Hallcevi tarafından her .sene 

olduğu gibi bu yıl da muhtelif yerler
de millet mektc;.ııeri açılacaktır. Şimdi
den verilen karara göre, Tepecikte Şe
hit Fadıl okulunda, Eşrefpaşada Tınaz
tepe okulunda, Keçecilerde Yetim oku
lunda açılacaktır. 

Devam etmek istiyen yurttaşların 
mezkCıı· okullar baş öğretmenlerine üç 
adet fotoğraf ve hüviyet cilzdanlariyle 
kayıtlarını yaptırmaları lazım gelmek
tedir. 

ARA SIRA 
••••••••• 

tir. 
Bu pirinçler ikinci teşrin ayının i 

haftası içinde izmir piyaMsına arzedil 
mit bulunacaktır. Mü~se. resml v 
huausi dairelerd~n memurları halcland 
lı.oıteler istiyecek ve bu listeler esası da 
hilinde mevcuda göre yalnız değİfm 
gelirli vatandaşlara aatl!I yapılacaktır. 
Tevziat ifi ikinci kordonda Sperko va
pur ac.entesi üzerinde1ti 104 numara! 
binada görülecektir. 

Kurumun iz.mirde bir büro açmast 
gayet iyi kartalanm1fhr. Büronun müdü4 

rü dün beh:diye reisini ziyaret ederek 
bir müddet görüımüıtür. 

Ağanın Hikayesi 
Methur hikayedit': 
Vakbn padiphlarından biri günün birinde ağasına kızını§. herifi kazaludan 

birine ikamete memur etmif. 
istanbulda naz ve neime; ikram ve itibara alıımıt olan ağa; kazada kimsenin 

kendisine metelik vermediğini görünce fena halde sıkılıp üzülmeğe ba~lamıı. 
.Sduntılı günler geçtridten bir gÜn dit ağrutına uğrayan gurbetzede ağa kaza 

bebedcrinden birine bq vurmuı: 
- Çelı: fU mcreti. Kurtar beni allah arkına, demiı. 
Berber şöyle bir muayeneden sonr:ı bu İIJİ görmek için yirmi akçe istenüı. 

Aiada ,efalt atmış. Cebinde topu topu dört akçe olduğunu söyleyince merha
metsiz berber: 

- Çek arabanı başka kapıya .. 
Diye ağayı başından sav~.;ş. 
Ağa bu mihnetli ve mqelcatü günleri büyük bir ıztırap iç.inde sayıp durur

ken ıanaı imdada yet:işrnif. Padiph bir gece rüya görmüı. ertesi sabah ilk iti 
ağaaını affetmdt olmuş. iı yalnız affetmekle de kalmamış. Ağayı ı1ürgün edil-
diği le.azaya cSubatı• tayin etmiı. . 

Emrini alır ahnaz makamına kurulan ağa; kara günlerin acıeını çııkarmak üze-
re ite kötü zamanında kendWni kovan berberden bAJlamif. . 

Subatı ağa düldı:lna girince berber ezilip hüzülmcie bqlar. vaktıyle ettiği 
kötülüğün he9111bını vennck zamansn geldiiini anlar. Ağa bağırır: 

- Gel ulan buraya. Cerir fU kerpeteni, çek ıu azı difimi. 
Berber korku beluı kerpetene asılınca diıi çıkarır. Ağa tekrar bağırır: 
- Ne duruyosun} Yanındakini de çek. 
Bed>er onu da çebır. Ağanın cçek• emirleri birbirini takip eder. Bu suret

le tam yirmi tane <lifini söktüren ağa berbere döner ve: 
- Ulan kerata! Vaktiyle bir tek dit için yemediğin halt, etmediğin edepsiz

lik kalmadı. ittıe böyle Subaıı olurlar da adama yirmi diş çıkartırlar gık bile 
demenin. OeT. 

* Vaktiyle tehir eanafından, meyhane ve gazinoculardan pek h8"1ı olarak 
bcklediJderi lıümü bbwü, ikram ve itibarı göremiyen köylünün adeta hınç ~111' 
gibi gazinolarda (bıyıkL) diye kulüp ralcuıı aradıiını, barlarda fara hın. keıtkı.nl
ni 90rdujunu, MI gibi para erittiiinl görünce aklıma daima hınç alaca1.t1m diye . .. . . 

ta yakmda · • ~ t:ar;ı.wr.IU'a...nu.uıı:.....,._.__---=--~~ 



.ao İLK 'J'URill S~J.I 

7.30 Program ve memleket saat aya
rı, 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 
AJans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
Jr.30 Program \•e memleket saat ayarı, 
:i2.33 Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri.. 
18.00 - 13.30 Müzik : Şarkı 've türküler 
18.00 Program ve memleket saat aya
n , 18.03 Müzik : Radyo salon orkestra
.:a 18.45 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberle
r i 19.45 Müzik : Oda musikisi 20.15 
"Radyo gazet.csi.. 20.45 Müzik pl. 21.00 
Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Müzik pl. 
21.30 Konuşma (Posta kutusu .. ) 21.45 
llüzik : Klasik Türk müziği 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program 
-.e kapanıs .. 

TASHtH 
vtLAYEr DAfMt ENC-OME.ı.'ltN

DEN: 
Halitbey okulunun 778 lira 64 kuruş 

keşifli tamiratının ihalesi 15 birinciteş
r in 1942 tarihinde çıkan Yeni Asır ga
ZA?tesinde 29 birinciteşrin 1942 perşembe 
gnü yapılacağl ilan edilmişti. !hale 2 
ikinciteşrin 1942 tarihine d~en pazar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

6005 (2727) 

PINARBAŞI KöY-0 MUHTARLI
C.INDAN: 

Köy sandığına ait 850 zeytin ağacının 
tahminen 27000 kilo zeytin mahsulü pe
§in para ile ve açık artırma ile 25/ 10/ 
942 pazar günü saat 21 de satılacaktır. 
tst.eklüerin güvenme paralarile Pınar
başı ihtiyar heyetine müracaatları ilan 
olunur. 5964 (2709) 

Satılık zevtin 
mahsulü 

Bornova Doğanlar köyü malı olan 
zeytin mahsulü 24/ 10/942 cumElartesi § 
günü saat 19 da mahallinde müza
yede ile satılacağı ilan olunur. 
~~ ... .Q'J"'~~..0-.h'"J"'J"'/...C • 

1ZM1R TİCARET StCtL MEMUR-
LUôUNDAN : 4654 

İzmirde Saman iskelesinde 13 numa
rada Matbaacılık ve kırtasiyecilik ile 
iştigal eden ( Jozef Abajoli ) nin ticaret 
mevzuuna mütedair verdiği tashih be
yannamesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4654 numarasına kayt ve 
t@ecil edildiği il!n olunur. 

1 - Beyanname 
İztnir "icili ticaret memurluğu resmi 

ınühru. 
stCtL BEY ANNAMESt 

hmir sicil da.Ireslnin 237 numaralı si
cilinde kayıthyım. Bu husus hakkında 
venn.i§ olduğum beyannamede mevzuu 
mu.amel!tım matbaacılık ve kırtasiyeci-

191.2 

Borsa 
lİZÜM 

824 M. j. Tar;,,nto 44 47 50 
811 S. Erkin 46 50 60 
507 B. S. Alazraki 47 50 51 
703 Yaşıt şi. 45 51 
488 Öztürk şi. 47 50 52 
360 j. Tarnmo Ma. 47 49 
345 İnan şi. 47 50 50 
383 Mehmet Kuşakçı 44 50 52 
350 M. İzmiı oğlu 44 54 
282 H. Alanynlı 48 50 52 
278 M. II. Nazlı 46 48 50 
280 Şükrü Uğur 43 48 50 
270 A. Recep Poykaç 49 51 
228 Riza DoLnan 46 52 
218 Üzüm Tarım 45 50 49 50 
184 İnhisarlar 40 45 
194 Emin Seyrek 49 50 53 
184 H. Baki o 46 25 55 
180 j. Kohen 47 48 
153 Salahettin Zıhna 47 25 48 50 
152 M. Arditi 46 50 46 50 
149 N. Sevil H. Erol 44 48 50 
132 Abdullah Fesçi 46 51 
120 A. Papagno 44 50 44 50 
110 S. Süleymanoviç 48 50 51 
110 Naci Elbirlik 45 45 
111 Münir Sertel 46 56 
108 Hilmi s~Ivili 46 50 
104 Nazım v '.! Fadıl 46 47 50 

99 Y. Lerial 48 50 48 50 
98 R. Leblebici 45 50 52 
93 Alunet Halit 46 50 · 46 50 
88 Ali Akar 45 50 46 
80 Sait Çarf; 39 50 49 
75 Faile Soydan 49 25 50 
65 Tahsin Piyale 47 48 
63 P. Pac: 46 50 46 50 
69 Fibi Öncil 45 50 45 75 
55 Şevki Muslu 45 46 
60 P. Klark 47 51 
48 Rifat T~rhan 47 50 47 50 
47 Fadıl Özyurtsever 49 51 
61 H. Avni Özgilr 47 25 49 50 
37 Abdulkac:ür Söz. 47 47 25 
34 Hayim J-:::ori 53 53 
32 M. Necati Beşeli 46 47 
32 Muamm~r Zencirci51 51 
48 EJyezer Rod:ti 49 50 50 
26 Talat Taner 49 50 49 50 
26 Muammer Uslu 44 44 
21 Sabri Ka~ap o. 55 58 
15 Süleymarı kap. 55 58 
11 A. Mayda 45 50 54 
10 Hamdi _.&Jpman 50 5-0 50 50 
10 Hüseyin Şenerler 51 55 

5 M. Sait u~ta o. 46 50 46 50 
9626 Yekun 

115704 Umumi •·eklin 
. İNCİR 

186 İncir T. A. Ş. 59 
126 H. Llevi 70 
92 M. Ku~kçı o. 66 
56 Ritaş 76 50 
45 M. j . Taranto 53 
36 N. Sevil ve H. E. 58 
32 S. Silleymanoviç 61 
30 A. Papa;::no 

603 Yekun 
13895 Umumi .\·ekU.n 

62 50 
70 
70 
80 
56 
58 
61 
63 

lik gösterilmlş ise de, bu bapta kaiht, 9 çuval 
kırtasiye, kütüphane, tuhafiye. hırda- 45 Ton 

ZAHİRE 
F-ısulye 54 

vat, ıtnyat ve ithalatçılık üzerine de 40 çuval Nuhut 58 50 55 50 
muamelata devam edeceğim. Sicildeki 25 Ton Susam 82 
kaydımın olsuretle tashüı edilmek üzere 32 çuval K endir T. 50 
aşağıdaki mcviU imzamın tasdikini ri- 10 çuval Ay çiçeği 33 50 
ca ederim. 2678 kilo Anason 58 
Beyoğlunda Taksimde Topçu cadde- ---------------

sinde küçük Krıstal apartmanı 5 No.da 
mukim Josef Abajonll 

30 kuruşluk damga pulu üzer inde 15 
teşrinievvel 1942 tar ihi ve imza okuna
JJ.1ad.ı. 

Bin dokuz yüz ku·k iki s<mE"si birinci 
teşrinin on beşinci günü taı-ihli bu be
yanname altındalci imza şahıs ve hüvi
yeti dairece maruf Jozef Abajonli olup 
lmzurumda koyduıtunu tasdik ederim. 

15/ x/ 942 
Beyoğlu üçüncü noteri Raşit Konuk 

resmi mührü ve namına imza okunama-
(lt. 5991 (2724) 

ı~°""~Ars 
22/ 1011942 PERŞEMBE 1 

MEMN MEYVE s 
(THE LADY EVE) 8§8 

Barbara Stanwyck - Henrv Fonda S 

TA,. VE LALE 1 
Sinemalarında ~ 

~,16"'--.,, --~:.-"..,C"'!".... § 

Satılılı d ahili t elefon 
§~..C--.... .#"..,..~.Aıeı::ı==~ı 

1
§ 100 numaralık santral ve dört da

hili telefon 'llakinesi pilleri ile bir- ı 
ilkte acele satılıktır. Basturakta 
Sıhhat eczanesine müracaat.~ 

TELEFON : 3817 
~/.,QrJ:;..~~~.J07J.:r~;4'0'°/J.K 

Fransızcaya 

mvktedir 
Ser i dalıtilo bilen bir 

bayan aranıyor .. 
Gayet iyi Fransızca bilen, Türkçeden 

Fransızcaya tercümeye muktedir ve seri 
ciaktilo yazabilen bir bayana ihtiyaç 
vardır. Çalıştığl müesseselerin refe
ıanslariy~e talep ettiği ücreti tasrih 
&derek (Izm:X 172) posta kutusu adre
~ine müracaat edilmesi rica olunur. 

20 - 22 24 (2729) 

isprta Maarif Müdürlüğünden: 
(Kapalı zafff usulüyle efısiltrne. ııanı...) 

- Eksiltmeye konulan iş: 
İsparta merkezinde ve istasyon caddesindeki bir katlı Ak.tam kız şanat 

okulu binasının 5 2806 lira 35 kuruş keşif bedelli ikinci kısmı ikinci kat 
inşaatı . 

2 - Bu işe ait evrak ve ,artnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleTi umumi ve fenni şaırtnameo;İ 
C - Hususi ve fenni ~rtname 
O - Mahal listesi 
E - Serldöpri 
F - Ke if hulUe.sı 
G - Mukavele projesi 
H - E.biltme şartnamesi 
1 - Projeler 
hteyenler bu evrakı Isparta Maarif müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 15/ 10/ f942 perşembe gününden itibaren 21 gün müddetle, kapalı 

zarf usulile eksilıtmeye konulan bu iş 5/11/1942 tarihine tesadüf eden per• 
,embe günü saat 15 te Isparta hükümet konağındaki Maarif müdürlüğü oda
sında t~ekkül edecek komisyon tarafından ihale olunacakttr. 

4 - Bu İşe ait muvakkat teminat miktan üçbin dokuzyüz altmış lira kırk 
aeıkiz kuruşur. 

5 - Taliplerin muayyen ihale zamanından üç gün evveline kadar Nafia 
Vekileine veya Isparta Vilayetine müracaatla ehliyet vesikası alınalan şarttır. 

6 - Teklif zarflannın 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapatılması 
esastır. 

1 - Taliplerin 4,5 nci maddelerde yazılı teklif mektuplarile muvakkat 
teminat mektup ve vesi.lc:alarım ve diğer evrakını muayyen ihale zamanından 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lcizımdı r. Pocıtada v uku bulacak gecikmelerin na.zarı itibara alnmıyacağı illn 
olunur. 20 23 27 30 6011 (2723 ) 

~ ....... 
Tire ticaret ve sanayi odasın· 

dan: 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

Kooperatifin feshi hakkında müzakere için yapılacak wnumi heyet içtimaın
da o tarihte müesseseye kayıtlı ortaklaun en az üçte ikisinin hazır bulunmaları 
lazımdır. Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. ilk toplantıda bu nisab 
temin olunmazsa ortaklar ikinci toplantıya usulen çağrılır. Bu toplantıda ortak
ların yarısının üçüncü toplantıda ise gelenlerin huzuru kafidir. 

RUZNAME. 

Madde 31 - Umumi heyet ancak ruznameye dahil maddeleri müzakere 
edebilirler. Şu kadarki ruznamede mevcut olmazsa da idare meclisi azalarının 
azline karar verebilir. Azline karar verilen idare meclisi azalarının yerine yeni
leri intihap olunur. 

HUZUR CETVELLE.Ri . 

Madde 3ı - Umumi heyete gerek asaleten gerek vekaleten iştirak eden 
ortakların bir cetveli tanzim olunur. Bu ı:etvelde bütiin ortakların muvazzah 
isimlı-riyle taahhüt ettikleri hisse adetleri ve bunlardan toplantıda asaleten ve
ya vekaleten hazır bulunanlarır. isimleri hizasında asil veya velcillerinin imza• 
lan bulunur. İşbu cetvel toplantı mahallinin ortaklar tarafından kolaylıkla gÖ• 
rülmesi mümkün olacak bir yerine talik olunur. 

UMUMi HEYET ZABIT VE VESlKALARl 

Madde 33 - Umumi heyete ait vesikalardan pilanço ve netice hesaplariyle 
idare meclisi. ve murakabe heyeti raporlarından ve toplantıda bulunan ortak
ların iaimlerini havi cetveller ile zabıtnarnelerden üçer nüsha toplantıyı takip 
eden on beı; gün içinde ticaret vekaletine gönderilir. 

B - iDARE MECLiSt 
iDARE KOMlTE.si 

iOARE MECUSi SEÇiMi . 

Madde 34 - Kooperatifin işleri ortaldar umumi heyeti tarafından en fazla 
iki yıl için seçilen, en az beş ve en çok yedi azadan mürekkep hir meclis ta• 
rafından idare olunur. ilk sene sonunda bunlardan ikisi veya üçli kur'a ile de
ğiştirilir. ikinci seneden itibaren müddetlerini dolduranların yerlerine y"!nile
ri intihap olunur. 

ilk idare heyetine iki yıl müddetle. 
Mehmet Dokur. 
M. Salih Kızılkan 
İsmail Hapcıoğlu 
Ahmet Yavaş 
İsmail Kocabaşoğlu 
İbrahim Işıklı 

Ahmet Sepetoğlu 
intihap olunmuşlardır. 
Müddetleri hitam bulan idare meclisi a:ı.aları tekrar intihap edilebilirler. ida

re mf'cfuinde muhtemel boşluklara doldurmak için meclis azası adedi kadar 
yedek aza da intihap olunur. Kooperatifte ortak olmıyanlar idare meclis.i azaa 
olamazlar. idare meclisi azasına ait hisse senetleri vazifelerinin devamında 
ahare devr olunmaz ve lcoopen.tif kasasında teminat olarak hıfzolunur. 

iDARE MECUSi TOPLANTlLARI. 

Madde 3S - Her yıl idare meclisi azası aralarından hir reis ve bir re.is veki
li seçerler. idare meclisi reis ve reis bulunmadığı zamanlarda vekilinin dave-
tiyle toplanır. Davet mektuplarında görüşülecek maddelerin.in yazılı olın~ı 
icap eder. Müza.kerelerin muteber olması için mevcut azanın nısfından fazlası
nın huzu.r~ lazımdır. Kararlar mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reylerin te1ı&visi 
halinde reisin bulunduğu tarafın reyi muteberdir. idare meclisinde T<Cyler '8hsi 
olup vekalet suretiyle rey verilemez özürsüz olarak biri biri ardınca 5 toplantı
da bulunmayan idare meclisi azası mustafi sayılır . 

A7-ALIK ŞARTLARI . 

Madde 36 - idare meclisi azast mümaa.il faaliyeti olan ticari şirketlerin ida
re meclislerinde bulunamazlar. Üçüncü derecede de dahil olduğu halde akra
ba olanların ayni zamanda idare meclisine ve mürakabe heyetine aza intihap 
edilmeleri caiz değildir. 

YEDEK AZA. 

Madde 3 7 - idare meclisinde açılacak azalıklara wnumi heyetce seçilen 
yedek azadan sırasiyle en fazla rey alanlar gösterilir. Müsavi reylerle yedek 
azalığa intihap olunanlardan idare meclisine geçecek kimsenin tayini kur'a ile 
olur. 

iDARE MECLiSiNiN V AZIFE VE SE.LAHiYETLERi . 

Madde 38 - Kooperatifi, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şa
hıslara karşı idare meclisi temsil eder. Statüde ortaklar uınumt heyetine a.it bu
lunduğu yazılı işlerin munhasıran umumi heyctce icrası lazım gelenlerinden 
madası idare meclisi arahndan yapılır. 

lDARE MECLISiNiN KARARLARININ tMZALANMASJ . 

Madde 39 - idare meclisi ve komitesi toplantılarında verilen kararların. 
zabıt defterine geçirilmesi ve zabıtların toplantıda bulunan azalar tarafından im. 
zalanması mecburidir. Verilen kararlara aykırı reyde bulunan veya müstenkif 
olan azalar karar altına muhalefet veya istinkaf sebebini yazarak imza eder
ler. Muhalefet, kooperatifin hayati mevzuuna taallük edene bu taktirde mu• 
hallif kalan azu keyfiyeti derhal rnüra.kahe heyetine resmen bildirmeğe mec
burdur. Aksi taktirde kararın mes'uliyetine i~iraık ederler. Azalar idare mec
lisinde konuşulan şeylerden başkalarını haberdar edemezler. 

tDARE MECUStNlN ME..5'ULJYETI . 

Madde 40 - idare meclisi kooperatif İf}eri:nin iyi görülmesinden defterle
rin, hesapların düzgün tutulmasından, kayıtla-rm doğruluğundan memurlann 
istenildiği şekilde iş görmelerinden ve müessesenin paralariyle namlannın 
emniyetinden umumi heyete karşı roes'uldur. Ortaklar'\ımumi heyeti mes'uli. 
yeti mucip hali görülen idare meclisi aza.luını azletderek yerlerine diğerleri
ni intihap ve işbu aza aleyh[ne kanuni takibat icrasına tevesaül eder. Mes'uli .. 
yeti mucip hali görülen idare heyeti azaları aleyhine ticaret vekaleti dahi dava 
açabilir. Bu taktirde ortaklar umumi heyetini fevkal&d e toplanhya çağrarak 
keyfiyeti bildirir. idare meclisi azasının kooperatifle, orta:klık muameleleri. 
haricinde, iş yapmaları memnudur. Mevzu kanunlara., kooperatif atatfuü ve 
ortaklar umumi heyeti kararları hilafına yapacakları işlerden tevellüt edecek 
mes'uliyet ve zarar ve ziyandan idare meclisi azalan şahsen ve müşterdcen ve 
•mütıese19ilen me$ uldur1ar. 

- DEVAMI YARIN -

OKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

istanbuJ Srlahi Müesseseler art.,.ma ve elısllt• 
rne lıomisyonundan : 

Bakırköy emrazı a1ı.:liye hastanesinin 20 İnci koğuşu ikmal intaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28/ 10/94ı çarşamba gÜnÜ saat 15 de Cağaloğluncla Sihhat 
ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 26988 lira 79 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı ıoı4 lira 16 kuruştu?'. 
4 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık i§leri genel hususi ve fenni şartname-

1~ proje keşif hül&sasile buna müteferri diğer evrak her gün komiayonda gÖ· 
rülebilir. 

5 - istekliler en az bir taahhütte 15,000 liralık bu işe ben.zer j~ yapbkları
na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul vilayetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet 
Ve 942 yılına ait ticaret odası vesikasile teklifi havi kapalt zarflannl eksiltme 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (383) 

16 20 24 27 383 (2707) 

Tire c. M. Umumillğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif olarak ı50 kuruşa •tılması lazım gelen 

tereyağını 350 kuru§& satmak.tan suçlu Tirenin Yenişeyir köyünden Ali oğlu 
Mehmet Kaya hakkında Tire ruıliye ceza mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda sabit olan suçuna binaen Milli korunma kanununun 4180 sayılı ka.
nunla denişen 3ı nci maddesinin A. B. fıkrala.n delile tile 5 9 /3 ncü madde
sine tevfikan 1 5 lira ağu para cezasile malıkUm.iyetine elde edilen tereyağının 
müsaderesine ve 63 ncü madde mucibince masa.nfı mahkfuna ait olmak üzere 
hüküm hulasasının ilanına karar verilmiş ve hüküm kesbi kııtiyet etmiş bulun-
duğu ilan olunur. 5992 (2724). 

§ Dotan Si~o~ta ano~im şirke • 
1 . Sermayesı : ! · .L. ~oo.ooo 
1 iDARE MERKEZi: 1 S r A N B U ı, 

1
§ İzmir ve havalisi uEmumıR"' acoentaLlığı 
" H ~ Ki 
1 Birinci Kordon No. 106 Telefon: 3520 

Hay at · Yangın· Halıliyat ·Kaza sigortalGP 

L:=~~~!~=:~a:::'!c~c~':'r. 
İzmir Defterdarlığından : 

Sabriye Özyaylalar, Leman Özyaylalar ve Avni Özyaylalann borçlanma 
delinden yeni şubeye mevcut 384 lira boçlarının temini tahsili için mutasa 
oldukları Mersinlide ( 15 6 1-15 2 4) ncü sokakta kain 1464 ada, 3 parsel say 
mukayyet eski (68, 68/ 1) yeni (70, 72) kapı numaralı ve 1008 lira kıy 
mukayyedeli bir bap evleri ile dükkanları tahsil, emval kanunu hükümler 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. 

Taliplerin 4/ 1 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca 
lan ilan olunur. 1 S 20 25 30 5918 (2690} 

izmir Defterdarlığın dan : 
Hamit özbayın borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 480 lira borcun 

temini tahsili için mutasarrıf bulunduğu Mersinli mevlciinde ( 15 61-1S62) 
maralı sokakta kain 1477 ada, 1 parsel sayıda mukayyet 49 kapı numaralı 
360 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval kanunu hüküm 
rine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlmışbr. 

Taliplerin 4/ 1 1 / 942 tarininde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca 
ları ilan olunur. 15 20 2S 30 5919 (2691) 

Bornova Ziraat Melıtebi Müdürlüğünden: 
Bu yılkı zeytin mahsulü ağaçlan üzerinde satışı 6/ I 0/ 42 tarihinden itiba 

l 5 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 2 
10/94ı çarşamba günü saat 15 te 21 O lira iratı teminat ile birlikte melde 
müteşekkil komisyonda bulunmala.n. 6 1 O 15 20 5811 (2633 

İzmir Defte,.dal'lığından : 
Süleyman oğlu Saffetin borçlanma bedelinden Karşıyaka §u-besine mev 

288 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karııyaka alayb 
mahalksinin Hengam sokağında kfiln 40 da, 13 parsel sayıda mukayyet 23 
marah ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümleri 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4/ 11 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca 
ları ilan olunur. 1 S 20 ıs 30 5920 (2692) 

izndr Defterdarlığından : 
Ali kızı Zehranın borçlanma bedelinden Başdurak ıubesine mevcut 840 li 

borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu birinci Karantina mahallesi 
Mimar Kasını sokağında kain 723 ada, 1 parsel sayıda mukayYet 5/7 kapı 
maralı ve 960 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümleri 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. 

Taliplerin 4 / 11 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca 
ları ilan olunur. 15 20 ıs 30 5915 (2688) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Mazlum, Delet, Emine, Bedia, Fetanet, Nimet, Neıriye, Ali, İbrahim ve F 

dak.ann borçlanma bedelinden yeni :ıu beye mevcut 1600 lira borçlarının te 
ni tahsili için mutasarrıf oldukları Kültür mahallesinin 2 nci Kordon caddesin 
kain 12 7 ada, 8 parsel sayıda mukayyet 140 taj numaralı ve 3040 lira ktym 
mukayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müdd 
le müz"yedeye çıkan1.mıştır. 

Taliplerin 4 / I l /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine ınünıca 
lan ilan olunur. 15 20 25 30 5914 (268 7) 

İzmir Defterdarlığından : 
Ali oğlu Mustafa çavuşun yeni şubeye milli emlak aatıt bedelinden rnevc 

900 lira borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu Kaaap Hızır malıall 
nin birinci Sipahi sokağında kain 324 ada, 7 parsel sayıda mukayyet 21 t 
numaralı 480 lira kıymeti mukayyedeli blr bap dükklru tahsili emval kanu 
hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııbr. 

Taliplerin 4/11 / 942 gününde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaa 
ları ilan olunur. IS 20 2S 30 5913 (2666) 

İzmir Defterdarlığından : 
Selanikli Cafer varisleri Nuriye, Kazım, Haydar, Talat ve Fatmanın borçla 

ma bedelinden yeni ~ubeye mevcut 684 lira borçlarının temini tahsili zımnın 
haczedilmiş olan Umurbey mahallesinin ( 15 14-1512) numaralı sokağında k 
fo 14ı9 ada, 2 parsel sayıda mukayyet 1/ 1 numaralı ve 320 lira kıymeti m 
kayyedeli dükkanları ile ayni mahallenin ayni sokağında klin 3 parsel sayı 
mukayyet 7 kapı numaralı ve 960 lir• kıymeti mukayyedeli bir bap evleri ta 
sili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkan 
mıştır. 

Taliplerin 4/ 11 / 942 tarihinde saat 1 6 da vilayet idare heyetine milracaa 
ları il!n olunur. 15 20 2S 30 5917 (2689 ) 

İzmir P. r. r. Müdürlüğünden : 
Müdürlükte mevcut fenni şartname ve krokisine göre idare ihtiyacı için 1 

adet ahşap telefon köşkü imali 16/ 10/942 tarihinden itibaren 1 S gün müdde 
le açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedel fenni şartnamedeki malzeme kullanılmak ve iyi i~ilik ya 
mak üzere beher köşk 270 liradır. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 ·kuruştur. 
ihalesi 2/ 1 l /94ı tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Jzrnir P. T . 

müdürlüğünde teşekkül edecek komiıyon huzurunda yapı1acaktır. 
f atekliler her gün müdürlük levazım kalemine müracaat1a fenni şartname il 

mukavelenameyi ve krokiyi görürler ve daha fazla malumat alabilirler. 
18 20 5968 (ı716) 

2'ol'fJalı Mafrnüdtil'Jüğünden : 
- EJ.amance Cako çiftlikleri dahilindeki 600 lira muhammen bede 

2500 dekar arazi meraların senelik ican 8/ 10/ 942 gününden itibiren 20 g .. 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname ve haritayı görmek isteyenlerin mal müdürlüğüne müracaat 
ları. 

3 - Artırma ve ihalenin 27/ 10/ 94 2 gününde saat 15 te Torbalı maliyesin 
d e>rı yıl pılacağı. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 45 lira olup artırma açık olarak yapılacak 
tır . 

isteklilerin pey akçe1erini Torbalı mal müdürlülcğü dairesinde satış komi.s 
yonuna müracaatlan ilan olunur. 18 20 22 24 5976 (2 717) 

İzmir Defterdarlığından : 
Hayrettin kızı Şefikanın borçlanma bedelinden yeni jUbeye mevcut 666 lir 

9 1 kurut borcunun temini tahsili zımnında hac:zedilm.i~ bulunar:. Alsancak ma 
halleııinin 144 3 ocü yeni Türkiye sokağında 42 parsel sayıda mukayyet ve 259 
lira kıymeti mukayyedeli 1 3 numara tajlı evi tahsili emval kanunu hükümlerin 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye ç1hnlmlfbt. 

Taliplerin 26/ 10/ 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca 
atlarıHanolunur. 6 il 16 20 5755 (2632) 

Tire c. Müddeiumumiliğinden : 
Milli konınma kanununa muhalif olarak 75 kuruşa satılması lazım gelen 

peyniri 140 kuru§a satmaktan suçlu Tirenin Ertuğrul mahallesinden Ahmet 
oğlu peynirci Yusuf Ayvaz hakkında Tire asliye ceza mahkemesinde yapılan 
duru§Jlla sonunda sabit olan suçuna bina.en milli korunma Ka. 4160 sayıh 
Ka. denişen 32 n<:Ü maddesine tevfikan 5 lit'a ağır para cezuile mahkumiye
tine ve yedi gün dükkanının kapatılmasına ve bu müddet içinde ticaretten 
men'ine ve elde edilen peynirlerin müsaderesine ve 63 neü madde mucibince 
masra.flan mahldi:ma ait olmak üzere hüküm hulasasının ilanına ve hüküm 
hulasa.sının büyük harflerle yazılarak dük.kanının göze çarpacak yerine yapı§'" 
tınlmasına karar verilmiş ve hüküm kesbi katiyet etmi, bulunduğu ilin 
olunm. 5993 (2725) 



SAHiFE • YENi ASIR 

Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış MISIR MU~REBELERI RUSLAR ISRAR EDiYOR 
* 

'"'Stalingrad,, da Rus va- Yalnız tay
ziyeti vahim görünüyor yarehücum

ları var 

Heshemen 
muhakeme 

edilmeli Sovyetıerin mufıavemet i bir yerde fıırdmış de· 
ğil . Japonların az uçağı bulundugu anlaşılıyor .. -*- -*-

Radvo gazetes.ne göre Alman hücum 
kıtaları Stal:ngradın şimal köşesindeki 
ı,ediği biiyültmeğe muvaffak olmustur .. 
'I alnız A'manlar son bir, iki günlük 
savaşlarda 200 tank kaybetmişlerdir. 
Sovyetler şimdi vaziyetat vehametini 
ıtiraf ediyorlar. Fakat Sovyetlerin mu
kavemeti hiç bir yerde kırılmış değil
<'ır. 

Sovyetlerin Don nehri 
yaptıkları büyük taarruz 
vermemistir. Voronejden 
kadar olan cephede büyük 
~ apılmamıştır. 

KAFKASLARDA 

havzasında 
bir netice 
Leningrada 
bir hareket 

Kafkaslara gelince, Alman dağ kıta
l&rı Tuapse istikametinde yeni geHşme
ler kaydetınlşle"dir. Tuapsenin ş_imal 
doğu istikametinden uzanan Çemikops
kaya yolunun bir kısmı Almanların eli
r.e geçmiş, bu yol üzer:.Ode bulunan bir 
kasaba da zaptedilmistir. Bunun neti
celerinden olmak üzere bir takım Rus 
kuvvetlerinin çevrilmiş ve imha edil
mek üzere buJu,,duğu bildir'lmektedir .. 
Fakat burada durum ne kadar mühim 

HAVA HÜCUMLAR! 
---·*---

Fransız fabrika-
sına yapılan 

son akın 
-*-

Her tayyfıre sefıiz ton 
bombasını "4,5n saniye· 

de atıverdi.. 
Londra, 19 (A.A) - Kroze fabrika

larına karşı yapılan hava akını hakkın
da tamamlayıcı malumat veren bir teb
liğde deniliyor ki : 

Bu akına 94 uçak iştirak etmiştir. 
Uçakların bir kısmı fabrikaları bomba
lıyarak yangınlar çıkarmış, diJ!er uçak
lar elektrik veren santralları bombala
mıştır. Bir uçağımız dönmemiştir. 
Uçaklarımız dönerken Manş üzerinde 2 
Alman uçağını dilşürmti§lerdir. 

Hücumlar dakikası dakikasına hesap
lanmıştır. 7 daklkada bütUn hedefler 
bombalanmıştır. Her tayyare bombala
nnı dört buçuk saniyede boşaltmıştır. 
Bombardımanı yapan Lancaster bom

bardıman tayyareleri sekiz ton bomba 
Laşımaktadırlr. 

KROZEDE ÖLEN VE 
YARALANANLAR 
Vişi, 19 (A.A) - Britanya bomba 

uçakları dün gece Kroze çevresine hü
cum etmişlerdir. Bombardımandan bil
hassa Fransız sivil halkı müteessir ol
muştur. Şimdiye kadar kırk ölU ve 150 
ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. 

BtR ALMAN UÇACI DttŞüROLDtt 
Londra, 19 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre İngiliz uçakları Manş üze
rinde bir diişman uçağı düşürmüştUr. 

Hollanda fıanalları 
bonılJalanac:afı ... 
Londra, 19 (AA) - lngiliz radyo

ıu Hollanda hall.ına hitap ederek lngi
liz hava kuvvtleri tarafından Hollanda 
kanalları bomb.rdırnan edileceğinden 
~alkın geceleri buralarda bulunmama
lannı tavsiye etmiştir. 

~~~-... ..... ~ ....... -~~-
Kan serin ilacı keş-

tedihnPk iizPre ___ * __ _ 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz tıp Ale

minin büyük gayretlerinden bahseden 
tanınmış doktor!Jrdan lord Hordel şun
Jarı söylemişti : 

c - Kanser hastalığının sırrına o 
kadar yaklaştık ki dünyayı bu korkunç 
beladan koruyacak olan bilgiyi çocuk
larımıza devredeceğimizi arlık f"?llniyet
lc söyliyebiliriz. Yüksek Amr• ·kan dok
torları İngiliz doktorlarile birlikte araş
tırmalara büvük dikkatle devam etmek

olursa olsun Almanların daha bir müd
cet Tuapseyi alamamalar ıihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Mozdok ccphe>inde bir gelişme yok
tur. Almanların burada bir kat daha 
artan bir mukavemetle karşılaştıkları 
anlaşılıyor. Bununla beraber Grozni ve 
Vlad'kafkas şehcclerinin daimi bir teh
cit altında oldutdarı aşikardır. 

UZAK DOGUDA 
Uzak doğudaki askeri hareketlere 

gelince: Salomon adalarından Guadel 
Kanal adasına yalnız başına hakim ol
mak için yapılan savaı;ların neticesi 
belli olmamıştır. Bu hususta Tokyo he
nüz bir baber vermemişse de Japonla
rın bu defa oldukça ağır bastıkları an
loşılmaktadır. 

Yeni Ginede hemen hemen hiç bir 
değ~iklik yoktur. Londra radyosuna 
göre Japonlar O"en Stanleyden çekil
meğe devam edıyorlar. 

Uzak doğuda Japon hava kuvvetleri
nin mahdut hareketlerine mukabil 
müttefiklerin mütemadi akınları, fazla 
uçak kullanmaları ve bilhassa atılan 
bomba çokluğu dokkati çekmektedir. 

BiR SU ı KAST DAHA 
---*·---

Za~repte bom-
ba patladı, "6" 

varalı var 
-*

Öldiirülmefı istenen Pa· 
veli~ fıurtuldu, failler 

yafıaland~ 
Londra, 19 (AA) - Almanya hu

duduna yakın bir yerden alınan haber
lere göre Zagrepte Paveliçin bürosu 
önünde bir bomba batlamtştır. Paveli
çin ouikaatten haberdar edililiği ve ka
çarken bombanın patladığı sanılıyor. 
Muhafızlardan altı kişi ağır yaralanmış
trr. Suikasçiler meydana çıkanlmıştır. 
Bu suikast ile kabinede son yapılan ta
d:ilit a.rasında sıkı bir müna9Cbet olduğu 
anlaşılıyor. 

---..... ~~----
STAL INGRADD A DURUM 

Moskova, 19 IA.A) - Almanlar in
""" ve malzeme bakımından ağır ka
yıplara katlanmak pahasına Stalingra
dın sanayi mahallesinde bazı evleri ele 
geçirmeğe muvaüak olmuşlardır. Sa
nayi mahallesi Volga kıyılarında uzun 
!uğuna birkaç kHometre yer kaplamak
tadır. Son ra?Orlara göre Almanlar son 
24 saat zarfında 46 tanlı: kaybetmişler 
ve 5 bin ölü vermişlerdir. 

---o---
MUTLU BiR YILDONÜ"t'IÜ ... 
İskenderun, 19 (AA) - Milll Şefi

miz İnönilnün İskenderunu şereflendir
dıkleri günün birinci ylıdönümü coş
kun tezahüratla kutlanmıştır. Törene 
başta general Şükrü Kanatlı olmak 
lizere askeri ve mülki erkAn ile mek
tepler ve büyük bir halk kütlesi işti
rak etıniş lstiklAI marşından sonra bu 
mutlu günün önunini belirten nutuk
lar söylenmiştir. Şehir baştan başa süs
lenmiştir. ___ ..,_·-~~--
"Ti morlen k,, io ge· 

mikleri bulundu 
---·*---

Kuibişef, 19 (A.A) - Sovyet gazete
leri Timurlenğiıl mezarı ve kemikleri 
bulunduğunu ve pek yakında Semer
kandda Lor Emir türbesine nekledile
ceğini yazmaktadırlar. -----·-----

Sicilya, TolJrufı, Bingazi Soruyorlar: Hes bir ca· 
ve Malta bombalandı.. ni midir, yofısa ingilte· 
Karada süfıunet var.. rede mümessil midir? 
Kahire. 19 (AA) - Orta =ıark lngi- Moskova, 11 (AA) - Pravda ga-

liz kara ve hava kuvvetlerinin müşterek zetesi baş yazısında Rodolf Hesin der
tebliği: Karada bazı devriye ve topçu hal muhakeme edilmesini i-.temektedir. 
faaliyeti olmuştur. Muharebe bölgesin- Gazete diyor ki: 
de hava faaliyeti mahdut ise de uzun Nazi nmamdarlarının muhakeme 
mesafeli avcılarımız sahil yolunda.k::i he- edilmeleri lüzumunu belirten B. Ruzvel
deflcre muvaffakıyetle hücum etmjş}er- tin sözleri hallrlardadır. Bunu evveli 
dir. Cumartesi günü torpil uçaklanmız şimdiden ele geçirilmjş olan mesullere 
Tobrukta çarşamba günkü hücum neti- tatbik etmek gerektir. Hesin harp sona 
cesindc karaya oturmuş olan düşman ermeden muhakeme edilmiyt?Ceğini 
gemisine hücum etmişlerdir. söylemek bile bile cinayetlerine göz 
Düşman hava faaliyeti devam etmiı yummaktır. 

ise de pek az ha.sar olmuştur. Gazete bayan Hesin zevcinin yanına 
SiCiL YA VE MALT ADA gitmek talebini muhtevi mektubunu ha-
Uzun mesafeH uçaklarımız Sicilya tırlatarak şöyle ooruyor: Rodolf Hes bir 

üzerinde bir keşif uçuşu esnasında bir cani midir, yoksa Almanyanın ingiltere
Mesııer Şmit 1 1 1 düşümıü,lerdir. Malta de resmi mümessili midir~ Bunu tesbit 
müdafaastnda avcılarımız 2 Messer Şmit etml"k lazımdır. 
109 düşürmüşlerdir. Yalnız bir uçağımız SOVYETLER HOKOMETININ 
kayıptır. Fakat pilotu kurtulmuştur. BiR TEBLiôi 

JTALYAN TEBL!ôl Moskova. 19 (AA) - Tas ajansı 
Roma, 19 (AA) - ltalyan tebliği: bildiriyor: 

Bütün Mısır cephesinde sükılnetli bir Hitlerci müstevlilerin harp sonundan 
gün geçmiştir, evvel cezalandırılmasını Utiyen Sovyet 

1 NGILIZ HOCUMLARl hükümeti tebliğinin ilk kısmını neşret-
Bingaziye yapılan lngillz hava akını ınİ§tik. Şimdi bu tebliğin ikinci kısmınt 

evlerde hasara sebep olmuştur. Sivil neşrediyoruz: 
ohaliden bir kişi ölmüş, üç kişi yaralan- « B. Molotof 25 son teşrin 941 tarih-
mışbr. li notası, 6 ilik kanun 942 tarihli diğer 

Sollom yakınında düşürülen bir uça- notası, 2 7 nisan 942 tarihli djğer bir 
<hn dört lngillz ve bir Yeni Zelandalı- notasiy)e, Sovyetler hükümetinin kend.i
dan mürekkep mürettebatı esir edilmi~ si ile rnüna!tebetler idame eden bütün 
tiı. milletlere Alrnanyanın caniyane hareket 

MiHVER HOCUMU lttinin meeuliyeti bil<lirnıiştir. 

Mihver uçakları Mikaya hava meyda
nına hücum ebnişler, tesisler ve uçuş 
yollarına tam isabetler kaydetmiş:1erdir. 
Bir uçağımız dönmemiştir. 

;ıııııı.,11111111•111ııt1111111ıııııııııııııııııııııııııııııı.: 

§ Şilide mihverle § 
~ sivasi münasebe le· E 
g rln Jıesilmesi ic:in § 
~ mücadele açıldl.. ~ 
~ Santiyago, 19 (A.A) - Şili Sosya- § 
§ list partisinin teşebbüsüyle bütün E 
: memlekette Ş:linin mihverle siyasi E 
§ mi.inasebctleri kesmesi için bir mü- § 
: cadele açılınıştır. il 
;ı1111111111111 ı ıı 111111111111111111111111111ın il il tıı ııııı r: 

ATLANT KTE DURUM 
ılı 

Amerika tav
yareleri hikirr 

vaıiyette 
-*-

LIBERYANIN iŞGALi DE ÇOK 
FAIDELI OLDU 
-*-Londra, 19 (A.A) _ Birleşik Ameri-

ka hükümeti şimdi Atlantikte uçak du
rumundan vaziyete bılkimdir. Deyli 
Skeç gazetesi de bu fikirdedir ve Liber
yaya Amerikan kıtalarının gelmesi yü
zünden mihver denizaltılarının bura 
sahillerinde barınmalarına imkıln kal 
mıyacağını belirtmektedirler. ----·----UZAK SARKTA JAPON DU· 

RU"nU ıYI DEG ı L 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vazörün isabet aldıkları sanılıyor. ttçün
cil hücumda düşmanın büyük bir iaşe 
gemisi makineli tüfenk ateşine tutul
muş, düşmanın yedi deniz uçağı tahrip 
edilıniş veya hasara uğratılmıştır. Son 
lflarruzda düşman gemilerinin ilk hü
cumlarda aldıkları isabetler neticesinde 
şiddetle yandığı görülmüştUr. 

YENt GtNEDE 

Sovyetler hükümeti Almanların irti
kap ettikleri bu cinayetlerden dolayı 
cezasız ka1amıyacaklarıru bildirmiştir. 
Sovyetler hükümeti; Fransa, Polonya, 
Belçika, Hollanda. Lüksemburg, Yu
goslavya ve Yunanistanda yapılan hare
ketler ve suçlar dolayısiyle .. cani Hitler 
ve hükümetinin büyük cezalara çarptırı
lacaklarını bir defa daha beyan ede<. 

Hitler, Göring, Ruzenberg, Ribben
trop, Himler, Hes gibi Alman şefleri 
yapılan zulumların h8.,fl1ca hazırlayıcıla
ndır. Sovyeı hükümeti, yukanda isim
leri geçenlerin talimatı üzerine malUm 
cinayetlerin yapıldığmı ve müttefik dev
letler namına dL Hitlerci canilerin ağır 
c~zalara çarptmlma~ı lüzumunu ile:riye 
sürer. > _____ ......, __ _ 

TAVASSUT TEKLiFİ ____ .* ___ _ 

Amerika ile Şi
linin arası 
bulunacak 

-*
BREZiLYA TAVASSUT TEK· 

LıFINDE BULUNDU 
-*-

Riyo de Janeiro, 19 {A.A) - Brezil-
ya hükümeti Birleşik Amerika ile Şili 

arasındaki anlaşmazlığın düzelmesi için 
tavassut teklifinde bulunmuştur. Bu 
suretle Şili cumhurreisinin Vaşington 
seyahati yapılabilecektir. ----·-·----TÜRK · INGILIZ ITTIFAKI· 

NIN YILDONOMO 
(Başlnra[ı ı inci Sahifede) 

tır. Bugün değişmiyen bir şey vardır 
ki o da Tilrkiyenin bu muahedeye sadık 
kalması ve tarafsızlığını bozmamış ol
masıdır. 

Londra radyosu bugünkü yayınla
rında bu konu hakkında demiştir ki 

Oven Stanley cephesinde kara kuv
vetleri düşman piyadesini zorlamıştır. 
Muharebe çok şiddetli olmuştur. Düş

düşman uçakları mürettebatının harp manın kayıpları nisbeten ağırdır. Ha

8 R JAPON KARARI 
(Ba,tarafı 1 inci Sahifede) 

tedirler > - divanlannea ölüme mahkfun edileceği- van toplarile makineli tüfenkler ve baş-
---·-•---- ni veya şiddetle cezalandırılacağını ka harp malzemesi ele geçirilmiştir. Ak-
- - söylemiştir. 

1-IB ı::RYANIN ısr.ALI şama doğru Japonlar ağır kayıplara mal 

• - Bugün Türk ve İngiliz milletle
ri tarihlerinde çok mühim bir olayın 
üçüncü yıldönümüdür. 19 ilk teşrin 939 
da Türkiye ile İngiltere ve Fransa ara
sında ittifak muahedesi imzalanmıştır. 
Bundan sonra vaziyet çok değişmiş ve 
Fransa mağlup olmuştur, Fakat İngilte
re ile Türkiye arasında ittifak ve dost
luk devam etmiştir. Bütün İngiltere sa
dık müttefiki ve dostu Türkiyeyi can
dan selamlar. • 

r: ~ AMERİKALILAR AGIR olan karşı taarruzlarda bulunmuşlarsa 
<RastO!ah 1 inci Sahirede) CEZALARA ÇARPTILAR da püskürtülmüşlerdir. 

rıka araz inin işgaline bir başlangıç ol- Tokyo, 19 (AA) - Hükümet söz- Vaşington, 19 (A.A) _ Yeni Ginede 
du unu bazı ~·abancı kaynaklar iddia cüsü Tokyoya yapılan hava akınında müttefik kuvvetler Tempelton iltisak 
ı dıyo Amerikan kıtalarının Liberyaya esir dil.şen Amerikalı tayyarecilerin, noktasını çok geride bırakmışlar, Ja
geldi;ıı haberi yeni ise de gelişleri yeni gayri insani hareketleri dolayıs!yle ağır ponları muhtelif tepelerden atmışlardır. 
değildir. Burada müttefikler hava üsle- askeri cezalara çarptırıldıklarını söyle- SALOMONDA 
rine malik bulunuyorlardı. :t>Jgiliz ve miştir. Guadelkanaldaki Layyare meydanına 
Amerıkan kıtaları bir müddettenberi iş ---------------- Japon tayyarelerinin hücumunda onbe
birliği yapmakta idiler. pres gazetesi Liberyay~ asker çıkan!- si bombardıman ikisi avcı olmak üzere 

Dakarın karadan işgal edileceği ha- masının Garbi Afrikada müttefiklerin 17 tayyare düşürülmilştür. Burada Ja
berleri gülünçtür. Zira Liberya ile Af- mevkiini emniyet altına aldığını yazı- ponlann kuvvetli bir hamle için kllaat 
rikanın diğer parçalan arasında hiç bir yor. topladıkları zannediliyor. 
muva,;ala yoktur. Paris, 19 (A.A) - Bahriye nazu-lığı KtSKADA 

Deyli Meyi diyor ki : c Liberyanın Dakar hava komutanı Dalyerin öldüğü- Aloityenlerde Kiskada iki Japon 
Amerikan kıtaları tarafından işgalinin nü bildirmiştir. Maten gazetesi Dalye- muhribi kullanılmaz hale konmuştur. 
umumi hadiselerle ne kadar ilgili oldu- rin Amerikan kıtalarile malzemesinin Tayyareler uzaklaşırken bu gemilerin 
ğunu kestirmek mümkün değildir. An- Liberyada Moravyaya çıkarılmasını ta- mürettebatı muhripleri terketmekte id.i 
cak bu hareketin bir ihtiyat tetbiri ol- rassut ettiği esnada yaralandığını bildi- Nevyork, 19 (A.A) Anı .... ikan 
ması mümkündür. Geçen umumi harpte riyor. Fransız hava komutanının bindiği bomba uçakları Kiska adasında yeni 
müıtefikler müdahale edinceye kadar tayyare bir Amerikan av uçağının bil- Japon tesislerini şiddetle bombalamışlr
J,iberya istemiyerek Alman harekatına cumuna uğramıştır. Uçak yere indiği dır. Sahilde bir gemiye isabetler kayde-
.,,erkoz olmuştur. > zaman pilot Dalyerin bir maklneli tü- dilerek yangın çıkarılmıştır. AdadBki 

f:Mı{1YEI' SAôLAMLAŞTI fenk mermisi ile ölmilş olduğunu gör- eski Japon tesisleri harap olunca Ja-
Lond-a, 19 ( Radyo ) - Deyli Eks- müştUr. ponlar bu defa taarruza uğrayan teslıı-

* Londra, 19 ( Radyo ) - Bugün Lon-
dra radyosu, Türkiye • İngiltere arasın
da 1939 senesinde imzalanan ittifak mu
ahedesinin yıldönümü münasebetile 
n"1riyatta bulunarak Büyük Britanya
nın Türkiyeye karşı dostluk, saygı ve 
itimat duyguları taşıdığını, bu muahe
de ile kurulan devamlı münasebetlerde 
hiç bir şeyin değişmediğini bildirmiş ve 
İngilterenin sadık dostu Türkiyeyi can
dan selamladığını ilave etmiştir. 

-----·-----!eri yeniden yapmışlardı. 
.AMER!KALILAR HERŞEYl 
SöYLEMlYOR 
Vaşington, 19 (A.A) - Amerika bah

riye nazırlığı sözcüsünün ehemmiyetle 
kaydettiğine göre Salomon muharebele
rine dair verilen resmi haberler bütün 
malumatı ihtiva etmemektedir. Dilşma
na yarayacak malumat vermekten sa
kınılmaktadır. 
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Terakki yolunda veni bir ham 

Her yıl ''120,, yüksek iı 
hendis yetişmesi yakı 

İlfı Türfı tayyare mülae ndisleri IJu yıl sonun 
diplomalarını alacalılar .. 

lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Bugün Mühendis mektebi havacıhl. §U 

yüksek mühendis mektebinde yeni ders son sınıfta açılmıştır. Yıl sonunda 
yılına başlanmıştır. Bu münasebetle bir tebin yetiştirecği ilk Türk tayyare n 
tören yapılmış, mektebin müdürü nutuk hendisleri diploma alacaklardır. 
söyliyerek bu yıl mektebe 183 talebe Mühendis mektebinde tören yap 
alındığını, alb oene sonra he< yıl asgari ken, Nuri Demirağ Gök okulu tayy 
120 yüksek müheendis mezun olacağını leri de mühendis mektebi üzerinde 
bildi.rmittir. rak gösteriler yapmışlıardır. 

Fırtına Istanbulda ka
zalara sebep oldu 
İfıi motör battı, IJ ir tayfa boğuldu.. 

l•tanbul, 19 (Yeni Asa) - Gecele
yin §iddetli bir lodos fırtınası olmuş, 
denlzde bazı kazalara sebebiyet vermiş
tir. Bu arada. üzüm ve sebze yüklü cDo
ğu> motörü Armutludan lstanbula ge
lirken fırtınaya tutulup batmı§hr. 4 kişi-

lik. tayfasından Hamon adındaki boiıj 

muştur. 

«Çınarcık• motörü da Kwnkapı il 
Y enikapı arasında batmı§tır. Bu kaza 
insanca zayiat yoktur. 

Istanbulda kart?a şeker tevzi 
edilıre~e başlanıvor 

İstanbul, 19 ( Yeni Asır ) - Ekmek kartlarına bir işaret konulması muka, 
bilinde halka şeker tevziatına çarşamba günü başlanılacak, nüfus ba§ına 1a
runşar kilo şeker verilecektir. 

ALMANLARA GÖRE HARBiN 
HAKiKi MANASI 

( Başlaraf.1 1 ınci Sahifede) 

ALMANYA HARBİ KAYBEDERSE 
Radyo gazetesine göre Dr. Göbels 

nutkunu Nasyonal Sosyalizmin doğdu
ğu yer olan Mtinihte söylemiş ve Al
manlar harbi k~ybedecek olurlarsa ne
tı.cenin neler olacağına isaret ederek 
demiştir ki: 

• - Bu harbı kaybetmekle varlığı· 
mızı da kaybedeceğiz_ Düşmanlarımız 
bunu evvelden söylemek dürüstlüğünü 
göstermişlerdir.• 

ALMANYA VE MÜDAFAA 
VAZİYETİ ... 
Almanların işleri iyi gitmediği hak

kındaki yabancı iddialara rağmen Al
manyanın her yerde galip vaziyette ol
duğunu söyliyerek şunları ilfıve etmiş
tir: 

• - Şu halde İngilizlerin Almanya
nın müdafaa vaziyetine geçtiği hakkın
daki iddialan m~nasız ve gülünçtür .. • 

ZAMAN KİMİN YARDIMCISI? 
Doktor Göbels, son siyasi nutuklar

dan da bahsetmiş ve zaman ile zama-
nın yardımını şu şekilde izah etmiştir: 

• - Zaman ancak ne sahaları, ne de 
ham maddeleri olmıyan milletleri fay
dalandırır. Bugün bir ablokadB deği
lız.. Ablokayı biz yapıyoruz.. Önümüz
deki kış için yiyecek mikdarını az çok 
arttırabilecek duı umda olduğumuz hal
de İngilterede yıyecek kısıntıları ya
ı;ılmaktadır.• 

ALMANYA MEMNUN MU? 
Doktor Göbels nutkunun sonlarında 

~unları söylemiştir: 
• - Şimdiden elde ettiğimiz netice

lerden memnun olabiliriz .. 
Mihver bugün kendine yetecek ka

dar bir Avrupara maliktir; kendi ken
c:s:ni doyurabilıyor .. • 
SÖZLERİ İHTİYATLI 
İkinci cephedon, denizaltı mubarebe

s'nden de bahseden Göbelsin sözleri ol
dukça iyimser olmakla beraber, az çok 
ihtiyatlıdır ve eski nutuklarını hatırlat
mamaktadır. ----·----ALMANLARA GÖRE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

tedilen ~ehir dahilindeki mahalleler ile 
endüstri mahalleleri dağınık düşman 
kuvvetlerinden temizlenmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz şehir içinde ve 
c:varında hedeflere, nakil vasıtalarına, 
ve Volganın doğusundaki demiryolu te
sislerine bücum etmiştir. İkisi sarnıç 
heni olmak üzere 11 yük treni tahrip 
edilmiştir. 

MERKEZ KESİMİİNDE 
Merkez kesimınde savaş, bomba ve 

pike uçaklarından mürekkep . teşkilleri
Iniz hareket halindeki düşman kıtaları
na muvaffakıyetle hücum etmişlerdir .. 
Toplu büyük bir hücum esnasında bü
yük bir Rus iaşe deposuna ağır isabet
ler kaydedilmiştir. 
STALİNGRAD MUHAREBELERİ 
Berlin, 19 (AA) - D. N. B. nin as

keri bir kaynaktan aldığı haberlere gö
re Stalingradın ş;mal batısında 17 ilk 
teşrinde •Kızıl Barikat. fabrikasının 
işgali için yapılan savaş kat! neticeler 
vermiştir. Kızıl Barikat bir kale halin
de idi. Daha evvel bu tank fabrikasını 
temizlemek için yapılan saııaş Sovyet 
müdafaasını kırıruştır. Sovyet· askerleri 
arka arkaya ,sıralanan tanklardan ateş 
açmışlarsa t1a Alınan atq çenberi adım 

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

İNGILıZ Vt ALMAN G~ZETE 
LERININ NEŞRi YATI 

Londra, 19 (A.A) - Daily Ekspre 
gazetesinin askeri muharriri Liberya
nın işgali hakkında yazdığı bir maka
lede ezcümle şöyle di or ; Am.e.rik 
şimdi Afrikaya uçak göndererek Atlan 
tik okyanusunu her iki kıyıdan kontro 
edebilecek biı· vaziyettedir. Liberyanın 
~gali büyük stratejik hareketin cenup
ta yeni münakale yollarından faydalan· 
masını temin edecektir. Daily Sketcnin 
başmuharriri de ayni filrirdedir.. Bu 
muharrire göre Liberyaya Amerikan 
kıtalarının gelmesi düşman denizaltıla
nnın bundan sonra Liberya cümhuri
yeti sahillerinde bannamıyaeaklanna 
kuvvetli bir deiildir. Liberyanın ehem
Iniyeti günden güne artmaktadır. 

Berlin, 19 (A.A) - Berlinde çıkan 
akşam gazeteleri Afrikada Liberya 
cümhuriy;eti topraklarının Amerikan 
k.ıtaları tarafından işgalini İzlanda, Irak 
İran ve Madagaskar gibi memleketlerin 
işgali kadar haksrz bulmaktadır. 

Deutsche Allgemeins Zeitung gaze
tesi Liberyanın tarihinden bahsederek 
bu devletin esaretin ilgası ile neticele
nen Amerikan dahili harbinden sorıra 
azat edilen zencı esirler tarafından ve 
Amerikanın teş~bbüsü ile kurulduğu
nu hatırlatmaktadır. Bugün B. Ruzvelt 
bu toprakları zııptetmek için ihtimal 
ki bu tarihi hadiseyi bir bahane gibi 
ileri sürecektir. 

Lokal Anzeiger gazetesi beyaz sara
yın istila için her hangi müdafaa vası
tasından mahrum bir memleketi seçmiş 
olmasını mılnalı bulmaktadır. Bu hare
ket Atlantik beynrınamesini neşreden
lerin bu beyantıameye ne kadar kıy
met verdiklerini gösteren yeni bir de
lildir. 

Berliner Börszn gazetesi ise Ameri
kan kıtalarının Liberyaya Ruzveltin 
son beyanatından birkaç gün sonra çık
t:ğını belirtmektedir. 

Bilir.diği gibi lirkaç gün evvel Ruz
velt Amerikanın insanlığı yeni esaret 
v~ istila tehlikelerinden ~urtarmak için 
harp ettiğ'.ni söylemişti. Bu askeri ha
rekat mareşal Rommel kuvvetlerinin 
Mısırdaki durumunu •arsmıyacağı gibi 
latı Afrikası kara sularında müttefik 
gemilerine karşı harekatta bulunan Al
man denizaltılarının faaliyetine de ha
lel get!rmiyecektir. 

---4----
Bir uçarı düştü, 
25 fıişi öldü ... 
Londra. 19 {AA) - Londra civa

nnda düşen brr uçak 25 kisinin ölümü
ne ecbebiyet vermiftir. 

adım ilerlemiştir. İki Alınan kolu saat
lerce süren bir savaştan sorıra düşman 
müdafaasının yeni bir kalesini daba al· 
mıştır. Bir çok kilometreler üzerine 
yapılan endüstri mahallesi tamamen Al
manların eline geçmiştir. İki Alman 
kolu irtibat temin etmişlerdir. 

Berlin, 19 (A.A) - Askeri bir kay
naktan bildiriliyor: 

Voronejde Ruslar bir şaşırtma taar
ruzu yapmışlardır Sovyetlerin arka a'
kaya bir Alman tümeni tarafından t··
tolan mevzilere dört hücumları cc ;
klirtülmüştllr. 


