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tlan mllnderecatındAn mesullvet kabul edilme~... Cümhuriyeti1ı ve Cümlıuriııet esı?Tlerinln bekçiri ıabalılan çrluır ıiıııut gazetedif'. YENt ASffi Matbaasmda basılmıştır •• 

lngilizlere göre vaziyet 
işçi mahallesinin düşmesıne rağmen 
''Stalingrad,, ın müdafaası hiç sarsıl
madı, fak at dvrum fevkalade nazik 

Karadeniz sahı7lerinöe lıir Alman nöbet gemisi etrafı gözetliyOT 

___ * __ _ 
Bir nokt ada Alman 
müdafaası delindi 

-*
AlmanJar Gro«ınfde püs-
Jıf rtüldai!er, 'Jluapse~e 

bir tene ve Jıöyden 
ç•htırddaJar •• 

Londra, 20 (A.A) _ Stalingradda Al
manların hava hücumları yaparak 
ehemmiyetli kayıplar pahasına ileri.,.. 
melerine ve bilhassa işçi mahallelerini 
ele geçirmelerine rağmen Stalingrad 
müdafaası henüz hiç bir sarsılma ala
meti göstermiyor. 

* Londra, radyosundan: Stalin"radda 
Sovyetle-r bütün Alman hücumlarına 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

Ekmek hakkında karar bekleniyor 
• e 

a 
___ .* __ _ 

Kartlar P .., zardan 
itiba ren dağttıJacak 

-*
E1ıme1ıli1ı hububat ser· 
best piyasadan alınsa 
· bile izmirde e1ıme1ı 

lıartla verileceıı •• 
Ankaraya giden vali B. Sabri Öney 

dün Dah'liye ve Ticaret vekfiletleriyle 
temas ederek İzmirin ekmek mevzuu 
hakkında kendisinden istenen izahatı 
vermls, mUtalA.asını anlatmıştır. İzmir, 
İstanbul ve Ankarada ekmek mevzuu 
hakkında nihai kararın bugün tebliği
ne intizar ed:lmektedir. 
BELEDİYENİN KARARI 
Ankarada alınacak kararın şekli ne 

olursa olsun, İzmir belediye reisliği 
önümUzdeki ikinci teşrin ve ilk kanun 
aylarında da İzmir belediye hudutlan 
dahilinde ekmek dağıtılmasının kartla 

~ÖrP cephelerde duru ın ALMA ıılıR ıı GÖRE (Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) Amerikada "."'. Tekoru kırnuı~:a o!an deni.z in•~at tezgtihUınndan birinde 
.., fi 'I bıtin1en harp gemuı miıruısebetıyle tÖTen yapılıTken 

Voronejde 2 nıes· 
knn yer bırakıldı 

Stali~grad- Amerika çok kuvvetleniyor 
da bir ev Günün ıneseleleri ve Iogilizler ''2 * ·ı · ,, mı yon 

---*---
S tali n~radda Al man 

hatlarına ~iri idi Ka ş bloku alındı alonıonda harp tonluk harp 
şiddeııene~ek Kapımızda 

--~*--
Hallıa lıömür tevziatı· 
raa fHl$famalı i çin 
ne llelıliyoruz? .. 

• EVKET BİLGİN 

Büyük küçük bütün şehirlerimizde 
halkın mübrem ihtiya~lannı ilgilendi
•en işlerde vazife ve mesuliyet deruhte 
eden zevatın her zamandan ziyade 
enerjik ve faal obnalanna şiddetle ih· 
tiyaç vardır. Hele müstacel ihtiyaçlara 
~evep vennek b~hsinde imkan budu· 
dunu aşan bir rayret sarfedilmesi li\
sımdır. Hiç şüphe yok ki, sıkıntılarnnı-
7ln geni )emesine m3.ni olmak ınaksa
ılliyle nhnaıı tedbırlerin verimi onu tat
brk eden ellerin dirayet ve liyakatine 
bağlıdır. Müsanıahaya ,.e ge,·şekliğe 
aerre kadar tahammülü olmı)·an bir za
manda ya~ıyoru7 . İ~ ba~ında olaııJarın 
bu hakikati herkesten daha iyi takdir 
ehnelcri bir zarurettir. 

- *
Mozdolıta Almanıarırt 
cııf!tıiu ,ıedilı Jıap,.tıldı 
Moskova, 20 (A.A) - Gece yarısı 

nesrolunan Sovyet tebliği: 
Stalingradda düşman piyade ve tank

larının şiddetli hücumları püskilrtUl
müştür. Bilhassa bir fabrika cephesinde 
düşmanın 18 tankı tahrip ve 400 askeri 
yok edilmiştir. 

Stalingradın şimal batısında taarruz
lar püskürtülmüş ve 150 kişi öldilrül
müştür. Rumenlerin di~er bir kesimde 
bir bölük kuvvetleri yok edilmiş, 2 düş
man uça~ı düsürülmüştür. 

MOZOOKTA 
Mozdokla bir kesimde Almanlar Sov· 

yet müdafa~ hatlarında bir gedik açma
ğa muvaffak olmuşlarsa da bütün gece 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Kaflıasta ruapseye 
yalılaşıJdı ve Rus Jıa,.şı 

hiicumu 1ıırıldı.. 
Berlin, 20 (A.A) - Alma ntebliği: 

Batı Fafkasya dağlarının ormanlık cev
relerinde fena havaya rağmen şiddetli 
savaşlardan sonra düşmanın inatçı mu· 
kavemeti kırılmıştır. Toopse boğazına 
inen yolun şimalinden ve cenubundan 
ilerleyen iki hilcum grubumuz birleş
miştir. 

Terek ke.!iminde Rusların karşı hü
cıımlan akinı kalmıştır. Hava savaşla· 
rmda 10 düşma nuçağı düşilrülmilştür. 

STALtNGRADDA 
Stalingradıo şimalinde fabrika mahal

lelerinde yeni bir ev bloku hilcumla 
alınmıştır. Kızıl Barikat top fabrikalan 
arazisinde temizleme savaşları devam 
ediyor. Kısa mesafeli savaş uçaklarımız 

(Sonu Sahife 4, Siitun 1 de) 

« YENi ASIR >> iN ASKER( MUHARRiRi YAZIYOR 

Rusyada yeni bir Alrr an 
taarruzu ihtin~ali zayiftır 

ıe .. ehl. hayat ahalıhğı "e ihtikiirl:ı 
miiradele ic..i .. bel~divelcrimize devrcdil
mi<tir. Her nedense. belediyeler, bu ha
yati dit\· adı.ı !-iasılacak kadar ağır dav
rannn~1ar. liendilerindeıı beklenen can-
lılı~ı hiç b;r )erde güsteremcmi~lerdir.. ---- ----

Bı•nun bir sob•·lıi. belki de re.kalade Almanlar fuşı Stnlinflrad • Ladoqa hattında ge
Phrnlin ba<ladı a ı günMn heri alman çirme1ı isti]IO,. gibi • Mısırda harbin 1ırzışması ve 
ı ,rarla rııı çr,klu~dnr. Ticaret 'ekale- Almanla,.ın gelecek "GZ fl'in ll:iiV '1ı 119lein• 
tı , belediyelerin )apacakları i<lerde şa~- - .1 T il" 

k ... J · a ve tereddüde düsmelerinin önü· lar hazır!amn!arı "' htemeldir 
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göndermistir. Simdi belediyeler, ken- • • •••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dilerine ,·erilen saliılıiyetleri kullana- DOÔU CEPHESİNDE · St li g ad r,aberlerine göre, çarşamba sabahı ta-
rak bu °'aslar dahilinde derhal hare- . . · n n r . 
kete gccnıclidirlı-ı. Bilhassa azami has· mahalleler:nde f.l~cadele korkunç bır rihte emsali görülmem!ş bir şiddette 
.asi,·ctlerini halkın gıda maddeleri iize- ~ekıldebdedvam.tebdıyor. Almhr_nnl~r, g1eçbö-~~ yapılan bir hava bombardımanından 

· , t ı ı d l ı carşam a an ı ı aren şe ın şıma sonra iki Alman tümeni, 100 tank hima-
rın.,e op amn ı " ar. ·.. ·· ·· · · ı · b" "dd ti · d J k 1 h 11 1 h Vurguncuvu yere sermek (Ü<' istir .. lumunc goru m~mış u· şı e c yenı- yesin e o ara , sima ma a e erine ü-
J'akat imkiı~sız ' de!:ildir. Halkc.ı ;uba eten hücuma ba~ladılar. Londrn radyo (Sonu Salıife 2. Sütun 1 de) 
davanarnk yorulmak bilmiyen bir azim-
le hareket edersek miisküffitm derece 
derece aıoldığını giirece~iz. Yeter ki 
bir hiiyiik !-'~hrin1i?de olduğu «ibi. ilı
t1k5.rl:ı ıniicn<lclc nnnu altında ~· apılan 
şey hes kuruş yerine 15 kurusa satılan 
bir toplu i~nc paketine ,•eya 25 ltııruc; 
yerine :;o li.urusn satılan bir dudak ru
juna miinhasır kalmasın .. Halk, beledi· 
)elcrin k<'ndi koruyueusu ve yardımcı· 
IJ olduğunu l'llc tutulur icraatiylc gö
l'Chilsin ... 

Sıkıntılarımızın büyük kL~n11 onlarla 
ıniiradeledc gösterdiğimiz gevseklikten 
ileri geldiğini itiraf etmekten <:ekinmi
ycliııı.. Ancak lın suretle yaraya el 
loynıu~ ve lıos ı ahğ'ın tcdavİç.İnr iınkfın 
bulnın~ oluruz. 

• lcsela İznıir pi~ n~-ı nıda. giinlcrfft'n 
heri nirinc darl.:ii-1 yardır. Kflosn i'' i ti
wndaı; pirin" b11i~1ı:!k gi.i t lc~n1İ(;fİr. 

Halbuki D ,·It·t Dcmirycıllarının ~n· 

• • 
- - ----

gem ısı 
Malf"tnın müdafaası tarihfn ert parlalı sahifele· - *-
rfrtde n bfrei • Frartsız falJrllımına yapılan hava Bu gaveve peJı 31a1ıında 

hücumunda yeni bir telınilı ııuııanıldı erişilmiş olacalı •• 
Londra, 20 (A.A) - Lon dra halkı lomon adalarındaki mücadele ile Ame- Nevyork, 20 (A.A) - Amerikan fi. 

Rus seferini ehemmiyetle tak ip etmek- ?ikalıların Liberyaya çıkanlması hSdi- !osu başkomutanı Amiral King bir nu-
le beraber dikkatler bir taraftan Krözo- sesi de alaka !le takip edilmektedir. tuk söyleyerek demiştir ki: 
ya karşı yapılan şiddetli hava hücumu• YENİ TEKN1K - Amerika yakında iki Oky-.nusta 

ayrı ayrı birer donanmaya malik bulu
na, diğer taraftım Maltada tekrar şiddet- Langaster 94 tipinde bomba uçakları nacaktır. Şimdi donanmamızın clirıdc 
!enen hava muharebelerine çevrilmiştir. tarafından Şinayder sllAfı fabrikalarına 750 bin tonluk gemi vardır. Bu nıikdar 
Daha başka saJıalarda ve bu arada Sa- (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) yakında iki milyona çıkacaktır. 

Japon motOTize kuııvetleri ateş hattına cloğn< gidiııcw 

Ucuzluk temini gayretleri 

Gıda ın 
ka la ~ 

ddesı az 
aıııa~ı1k 

l!alha ucuz ~e ıer, pirin«: 
f srdye ve saire satacalı 

b i,. merlıez açılıyor .. 
İzmir şehrinin hububat ihtiyacını te

min etmek Uzere ticaret vekliletinin 
t<:nsibiyle bir hubılbat şirketi kurul
mak üzere olduğunu yazmıştık. Şirket 
idare heyetini t"<kil eden tüccar dün 
cğleden sonra •oplanarak göril<;mü<ler
cir. Şirketin kuı ulmasına ait formal'te· 
!er tamamlan,,1ak üzeredir. 600 bin Ji. 
ra sermaye ile jc:c ba.şlnnuıkta olan ~ir· 
ket Anadoludan satın ala.cağı hu f rlay, 
arpa ve sair hububat maddelerin i bc
led'\"eye d,cvreclcc!'ktir. . 

MISIRCILAR SIRKETI 

;?;>. - -.,•., r . - .. . ... . ·.· . ~ .. · .o"••• • • • o • • 

~-:-.-- -. .,..,~ ... , 

A.KI 
•••••••••••• 

Yugoslav
vada fı· na durumda 

lt alva nlar 
• 

Stokholm. 20 (AA) - Yugoslavyadan 
gelen haberlere göre Belgrat - Tiryeste 
c!emiqolunu 02telerdon muhafazası 
İtalyanlara günr!e 150 ask.ere mal ol
makladır. Bir çok yerler Italyanlardan 
ter" ' zlenmiştir. Dalmaçyada İtalyanlar 
tutunmak idn lıoşuna u[<raşt:ktan son
ra denize nçıhnrığa mecbur k :;:.lm\slar-

Şimdi Amerika aşağı yukarı bir do
nanma ile iki Okyanusta b iraen dövii
şüyor. > 

Tulgay çevresinde Aıncrik.ın ~llV\ ( t
lErinin taarruz hareketlerin i ba hı-. ITI("\

zuu eden Amiral rl e mi~tir k i: 
c - Japonların bu gibi tcdbirler iıniz 

den korkuları sidde tlenmi:;tıı 

J. POt! l'fıAKS ~Dl ___ * __ _ 

Yiyecekleri 
darbeyiha
fifletn. ek! 

-*-Londra, 20 ( A.A ) - Mançcster 
Gardıya.n gazetesi Japon askeri sözcü· 
aünün Amerikan tayyarccilerine karı::ı 
misilleme hakkındaki d~mecinden hah· 
ııederek diyor ki : 

Bu demeç mihverin müşterek siyase
tine dahildir. Hedefi müttefikleri ve bil· 
ha•.a Amerikalıları korkutarak evvela 

(Sonu '<ahife 4. Sütun 1 de) 



SA.Httl'e2 

''Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

~~~~~-~·~~~-

(HaştJrllfı ı ınci SnhifcdE' ) ka~la GrOSll i 1 .stikanıl'l ı eti ude Itl<..lc tli 
tazyiklC'rde bul•.h1uyut .ar . İk i h &.t& ev

cuuuı i.ıaşlaınış, Ruı>lar bıl' mikdar ııe - \"!Ol Almanlar Vladi k• fk••ın i;(J. k ılo-
ra-;ş, ıUıltat .,....ralri taam.:rlllt'ı ~ n,e tl'e sima! baı,,, :nda E ihı,to\ O\ 'U al
dt'.! bilın~lerdir. ingiliz radyo.su çarşaın- n.L ... lard~ . Ycn ı. ~I \ sko\·; nni>cr'.cr,nl! gö
ha sabahı yapıb ı harn bombardımanı- ,,. , " ""'' Vlad.~ .:..'J:erl 1,.,;unun 

sid:dt"tin1 a nlc. tmak ~çin l ,!; - 2 kilo- 30ll noktasına dvğru ; 1cr i~n1eğı! çalı~ı
melı·c d ı lılaı·ında bir saha üzer 'ncie 1500 \'Or!ar . Mozd<>k - Gro.•ni yolu boyu ca 
bombaı:dımnu u;;Ui'I yapılnııs old~nu · tl.lınanıar i4~ men., ~ .. k, ef< lii.!imle
"ıılatzyorla r. k. Kotelrıil<.O\'O tylasını alaral: Gros-

Almanlar da. bır <ırhl ı tümeninin ı.iy« W ı..iloııwta• y ~.ıtı.r se. da. 
\ olpya laıdar \mımhğını, mü\ea1tibon Rus ,.e Alınan ,!>l•li ğlcrı ne göre • 'ddet
pı;s:ade tc~k jlJ'-•r: yJe işbirliği yaparak e\' f· ve \o.nk.ı lll' "ttab '. } taiH' l'tttla ra uğra
ve ~kak çarpı,11:nlariy)e Çetç:nski bil· rrıı s1ardır. ~ . ıı l!' l\lot.kova te-bli{;ine 
y i.ik traktöı: fah,~kalann1n bulunduğu ~ör~ So\'yct 1..ı~··.:nrı cuıtla i.\nH ôi1~ına-
c-ndüst1; n1ah :ı . ı esinin şimal k1smın1 k 

0 1, Kotclno!~ô\·onun :!j kUomet r~ a -
z:.ptettiklcrini lıildinnişlerdir Velhası l dar •'rr.alinden t ot:da:ı doğuya a;;an 
Almanla~ 7 - 8 heftadan beri bir tilrlü Terek nehrin;n k yı<ına otnı :.lıııını. .. 
damadıkları Stı.ı· nın-adın şimal lmrtıı- • ETİCE ; Egec Alnır. nlor, do~u c P· 
nı, ne olursa ol ; un uıpta karar vermi~ İ\e,\nde Steli ngrmklan t'laada. nıerk<!Z
görünüyorlar. Volga nelıri boyunca 40 de ' ·c1·a Lenını;o-adda her hen;:i büyük 
kilometre uzunJuf;luıda bil' 'P.rİ\ halin- o '.!' ~~e'Tl "'iZ gt!1;<'rej,: bu yı l bu
de, birbirine bilişın] ~ ayrı mahalle ve r...U. mWlaf-U. ka ağı r r · tır
wnıılar ı..ıu.cı., olan Stalingrı. mer- mıs~ o ha:Je on :ır için , kı ka-
eti Abnaıılann ellnde&r. Şiınal !asını .:az, Grosni ile Vladibııi:ası <Cipt<'cleı·ek 

ela <!ie ıeçt,!i takchde, Rwların Volia &ı.i<ü \'e Ttfıı; ıstika tlcrmi zoı·la
ile Dıoat ~n cenuba ık-<:ru yap- klan ~ rı.pacak hır fl"Y hhnı
mekta oWuldarı taarruz.lan. .A.lma.>lar yor. Bı.ı takdlrd.. Almanya. kı< esna'1n
daha 1ıoi.r kol.,,,lda ~lamalı: için. L kb·L--J b. K f 
l:uvvetli W isüruıt ve mUdafaa meni- öa ,.e gelece,. lt """""8 C<!tıu 1 a -

kuya ıle İranda ve lrakta İn~·hcreye 
ine olmu<; bulunurlar. L--•· ı"·~delc>re '--· . .-abi!ecek. belki 
Aım..ı.m. lıow-ada b;riDci hed&i ......-_ ~~ • ~ ·' 

Japonya le birlı te Hmd:stana k~rsı iş 
": ~i el~ geçir~ bu .n~- l:.OJ.iiini u'" - ~k \~ n 'hayet İtalya 
har )'Ohmu R~:r lc;ııı tamamıyle b-ti- ile birlikte {ısır ve Fılisline karSl tam 

ohınmlllZ = hale koymaktı:r. An- t~: L. --L '" bil .. t' · -t 1 Volca • . Alm t . le ~ ~P .,.,,-.,...,~ ~ ece .. "'- e ge-
uçaJdanıı.ın ~n ~al~ ~kıt ve . lk~lıar mevsimleı·i nin ~e
] .. •M'na :r~ =~ecelerm ıc:: ;.., oldukları ihll.naller bunl:r."ır-
·eebiındn ~ ed k . l :MISIRDA : M•reşal Rome.ın ..,~n-

1 o,. 7. ~ : lerde Berlinde Öl'Ünmc;i. bir kaç ı:\in-
" • 

119 çın . 1 ar, den ben Moltar.ın yer.iden tli 
Sıl.t cn'm ıaptu:ıdan vaz Ceçını)'e'Cek- milwer hava bo.cbardıınanlanna hedef 
leNıırj, . olma.n '" Hitlet" ile Mussol'n' :n Bren-
sı. .. ng:rtdın müdafaaa her ne kadar ı:..r ı;:<"Çidind<. pôril~kleri lakırd ısı

Al".'"'lan Pmd.;ye bdu, doiu cep- nıa aya çıkması Mıııırda r<>ni bir 
~ ~ taarruzlar da. aft'= mihver teşcbbü, ve h3reketinin ba•lı-
bir -'-~-:.~bur da 1m ya~ deWet ~i>r. ÇUnkil ,'\ l· 

....,.. .. ,.~ an mantar, R yad.t mildafaada kalmıığa 
t~ ~ uc:ak a " bombalan altındı karar verdikler: takdir<M. M...,.ıa Z! rhlı 
er.,ıp ll\alıvolmaqna da •bet> ohrıuş- tüm.,nler göndo:e':>ile~kle ri gibi . bil
tu.~. Fakat Ruabr yalnız .stal.ingrııdı hassa kısın ora ~" !ula ha\'a lwneıle
mudalaa ıle kalmıyor, aynı zaınanda · d ı· ı hU ' ı B ı b be 
Sıalinçadda - Alman kuvv le- rı e yo ıya ıı· er. unun a era r 
· • 1 ı __ ugraşan tan •-·- etd hsırda bir rnil,\'er taarruzunım der-

ı·ıne Şl1llA aaı ve oerıup ........ rw: l! e- .._, b .ı. -·" 1 d ._ n~ rek b nıdaki ih · k eti · · '"'" a ... y~..._mı sanın ın~ . ı ırwtr. uwy-
te. u m ver uvv erının le bir taarruz ~\ ncak henüz hazırlan-

lıaşka. semtle~ yollanmalarına . engel maktadır. Şayet böyle ı se. Malt11 miite
odılabl~yorlar. Bu sebeple de S~~ngr~- mad'yen boınbard1rııan c<lilerck İtalya 

n şuna! ve ceı;ıup mahalle.le.r?111' hır üzerinden Mısın I......zıın ,.e km·vetler f' enel tamamıyla ~ptedi!mış olına- sevkolunacaktır. Taanu:<, ancak hUU"
~ Alınaııların ~tiyacı vard · Sta- !ıklar tamam olcluktan sonra baslıvabi-
lıngrad alınırsa aı;agı Volganın, Astra- lecektir -
gana kadar, zaptına hnlr.~ hW.ıl olacak z İ<:. Doô D : 'alom n :ıdA a ı-
~ bu sure& Ha.zet d~den La~ıa ı:a hlkim olma!: maksadiyle Birleşik 
gölO.ne "-dar emnlyetlı b~r kış müda- Amerika ile Japonya arasında 7 ağwı· 
!aa hattının tutulması mıh ver ordu la- tosta baslıyaıT ıni.ıcadele ara su a tav
rınca kabU olaaıktu-. saınak ve btızen birden bire parlamak 

Geçen haftaki yaııruzda, Alınan baş- suretiyle, devam etmektedir. Bu uzun 
kumnndanlığını.n , çanıurlann kur.u;ı:a- muharebe ve mücadelede ş'mdiye ka
e&ğı don mevaımınctı: .m~rk~dc bUyük dar göril!cn en ~nemi\ den;z muhare
bir taa:ru.za g~.raoıı ih~nden ba~ besi bir kaç güııdıın bori Aınel'ilauı ve 
scbnlstun. Bu ıhtunal, şu anda tamamı- Japon fUolan a:.,,.ında Saloınon doları 
le kalkmış olmam;ıJda beraber Alman- açığında cereyan ediyor. Amerikalılar, 
!arın bu ~ Sta~ıngrad • Ladoga ha!- Saloınonlarm batısında ,-c ortasınılaki 
t~ ıteçırece.kletı artık daha c;<>lt varıt bllyücek Guada1kanar adasının haya 
gorUnüyor. Şlmalde kar ve bwc başla- n'cydıınını ellerınde b.ıhındurdukların
~ışbr. Co~entn ıne~~;:nı Y~itm~r~ar C:an kendilerine cheınm'yetli bir llstün-
ır çamur eryası .. • getirmışlir.. lük temin etınişterdir. Ayni adanın şi-

Burada donun h~nı.ır başlayıp başlama- ~al kıyıları Japonların ellerlnd• bu
·~f:tanıbUeın!~oruz;: .• _Bununla 'kr~ iuııduğundan b11adakl mevziler ine tak-

arın, ara ~ U zaman :ı ış vi,•e ederken da '. ma rnilşkülata uğl·a· 
olmasına r~j!ınen , geçen yıl lkin;ı te~ r.:~lardır. Bu . ebeple merlkahları 
ıin bldayetınde. başla~ı.kl~n ve ş.ddetlı ad;<dan çıkarma!< için şimdi bu "'ılara 
soğuklar sebeb:yle bırıncı konun ilk donanmalarının en kun·etli birliklerini 
haftasında tatil uırunda k•ldıkları, • ürmil,letdir. Amerlka1'lar da buraya 
M~va .taarruz"?u bir ~aha tecrilbe göndereb'le~kleı» deniz kuw..,tlerlnl 
edıp etnuyeceklerı şUphel!dir. göndermişlerdir. Japonlar Guadalkanar 

KAFKASYADA : Almanlar burada aduındaki Aınc:ikalılnrın me\'zilerini 
kara ~ın b!lStırmamasından evvel havadan bombaııyorlar Denir muhare
Kafkas silsilesinin , başlıca . geçitlerin~ besinin neticesi ıralQm. de~ild!r.. Delki 
zaptetmek mecbunyetindedirler .. Aksı bu sefer Saloın.:ın nıtıhareh<> inin neti
takdirde, kışın kar fırtına ".e tipile~i es- cesi kati olur. 
nasında buralar;nı ele geçırmek guçle- ---------------
şir. Bununla beraber Kafkasyanın don-
masiyle Hazer arasından gecen Grosni
Mulıaç kal~ - Derbent - Bak(l yolu ne 
fazla sarp ve serttir ve ne de burada 
çok fazla kış olur Her halde Almanla
rın Kalkasyadn deha iyi bir faaliyetle 
çnlışmağa başladıklan anlaşılıyor. Buna 
n•ukabil Ruslar da, orta &ya ve Sibir
yadan getirdiklerı ihtiyatlarla Kafkas
yadak.; ordularını kuvvetlendirdikleri 
"e hatta Grosni mıntakasındı tank b ı le 
kullandıkları gö:ii!Uyor. 

Almanlar, Sta:ıngradı alarak Ejder
hona lncmediklerinden Kafkasyanın 
Rusya ile olan kara irtibatı tamamlyle 
ke ilcm~di~i g'b: Hazer d~nizi yoluyle 
de Kafkasyanın orta A•ya ile irtibntJ 
mevcuttur. Bu yollar ve istikametler 
r.e kadar dolaııık ve uzun olalnr da 
Stalingradın ka1.:ı!!dırdı~ı zamancl:ın bi
la:Stifade Ruslaı Kafkas ordularım 
takviyeye pek a!a : ınkan bulmuşlar de
mektir. ÇilnkU Kafkasyanın muhtelif 
yerlerindeki ı:ıukavemetleri · gittikçe 
vrtJnnktadır. Kalkas dağlarının yUk
>ekliitl ve sarplığı onlara yardım et
rc ektedir. Fakat simdi kuwetler! de 
Yardır. · 
Almanların Kafkasyadaki hedeflerin

den blrL•I Tuaps.• limanını zaptetmek 
<•ldujtundan, bur~ya hem Maykof, hem 
,;., Novoroslsk l!tikametlerind~ •Ierle
meğe çalışıyorlar. Her :kı t:: tikamet pek 
•arptır. Bununla beraber Almanlar her 
r,iln bir takım rr.Cıs!afilem noktalar al
ı~aktadırlar. Onkır bu suretle May
koptan Tuapseı·e ginneğc mu,·affak 
< dukforı takdirde, hu limanın batısın
dil Novoros!sk vo!unu mildafaa eden 
Rus ku,·vetler:n:n geri.>i alınabilıyor. 

Elbruz bölııes.1'de taarruz faaliyeti 
ciumıuş gibidir. !'una mı.kah<! Alman
lar orta ft doit'.ı ı· afkasvada V!adikaf-

Ur.UZLUK Tt ~ Hl 
GAYAfTLERI 
(Baştaralı 1 inti 'ahiiede) 

kül ederek faallyete g<>çmiştir. Bu ş!r
ket ta şehrimize nafi olınaııa çalışacak
tır. Şimdilik şeker, pirinç, faHılye ve 
d: eı- gıda ınadd•lerlıı; cilzl bir k!lrla 
~atı"a c1karac.tık:l!r. 

Şirket lüzumıı olan u1nddelorı satın 
almışlir. Yakımla büyük bir •atıs ıner• 
1-ezi açacak ve h• lka perakende satı şta 
l·uluııacaktır 

Yağ lı!losu ı liraya, 
a;yal:l:abı 10 lira17a 

verileblllr 
Ankara, 20 (Telefonla) - Son gün

!crde .Sudana koc!ar giderek Hartum
dan memleketimize kUiliyetli mikdar
cia ham deri get:ren bir tacir Ticaret 
vek5.letine mür:ıcaat etmiş, ezcümle ye
meklık yağı kilosunu bir IJray:ı yeme-
1'in ve 10 liraya ayakkabı tedarik et
men in nıümkün oldu~unu ileriye sür-

.üs. ithalat işlerinde bazı bildiklerini 
clelılleriyle söyliyebilecek durumda ol
duğunu ilave pt,111.>tlr. Kendisi izahat 
alınmak üzere Hkfiletin al5kalı doire
s inP. gönder:lmi~tiı·. --"'-...----

ANTAKYA.DA 
MİLLİ SEF GiJNii .. 
Antakya, 20 (A.A) - MilU Şef İs-

met İnönUnün Antakyayı :rJyanıtlerlnin 
yıldönilmü bugün derin bir heyecanla 
\ ' e tezahilrlerle kutlanını~ır. Valinin, 
Parti r~iıı'.nin, mi:lkt ve askeri ıevatın 
\e halkın huzuriyle yapılan törende ve 
söylenen nutuklarda Milli Şefe k31"1ı 
derin ba~lılık v. sevgi hisleı·i gösteril-

-E 
eni mal a _,a
ma ve ihtikar 

ha_:ise eri ___ * __ _ 
·ıo l:aç ııı,ı nı 'lallôm of· 

du, dlnerleri mııhafıeme 
e(flfm.eh üzere .. 

Kar&ntinada kömürcil Mustafa oğl11 
Ali özgerui, ınuhik bir sebep olnıaksı
zın 18 kw·ufa kömür ""ttığından dola
yı ih tikar suçiyle yakalanorak milli ko
runı11a mahkemesine verilmiş, 90 lira 
ağır panı cozasiyle ınahkürniyet!ıl", 40 
cün müddetle dUkltilnıntn kapatılması · 
na Ye dllkki\ndaki kömilrlerin müsade
r~sinc k&ra r verilmiştir . * Şekerci Hamdi oglu Hayr i vilaye
te \'cr<l i ~i ~eker bcyannaıne.s:nde dük .. 
kanında me..,ut ~kenerin hakiki mik
darını göstermediğ: a nlaşıldığından 100 
U.ra. ağır p.ıra «'zasıııa mahkU:m olmuş, 
!teytiyetin gaZ<'te ile iliınına da karar 
vor:lnlist ir. * Odun p:ızarıncie 1\iri; <>e:ı:.a d.-po-
5unda ~atış 1nc1r:.uru jo7.ef. beher kilo 6 

sunu U,55 liradan olmak iizere üç san
d ı k . y satlığı idclia.Myle tulu!nıuş, ih .. 
tıkar s uçiyle milll korunma mahkeme
si n(" \~ilmiştir. 
*lkiçeşnelikte 661 nci ookakt.I 28 

numarada bakkal Münir Tüm• n dükkı\
oında me1rCUt ı,,,, kilo şebrin 180 
kuroıt.aa satarken tutulmuş, adliye}·e 
verilmiştir. Milnirin ~ ay hapsine. 217 
lira ağu !>""• cezasiyle ınahkilıııiy~t:nc. 
45 ~ dükkinın'n kapatılma.sı.na karar 
vc- rt l ınistir. * Kestane ı>a:ıannda tüccat"dan Tah
sin Göşgör~ beyanname harici şeker bu
lundurduğu iddiasiyle milll korunma 
rnahkcıncsinc verilmiştir. 

Ha.vatta eıı hl.kiki rnüı-şit ifimdir. * Mücadelenin kuvveti ilimd""1 ve 
<,o.;ıılı~kenlıktan iharett;r. 
~ ~· .,, .. .,... -="'""'""'~--
17. ,, ,.,...., ara-
,"!~ ın •lı t . le e .. 
Sanat· okulları özel elektrikçilik şu-

b :.'.'slne, sanat ve yapı usta oku.Barına al1-
Mcak paı·a.sız yatılı tal"bc imtihanında 
kazananlar anlasılm1<lır. lzmirden elek
ttikcilik <uhesino M. Ali Gcivcntiirk, 
tbrahim Se,·en, Ömer Canlı. Na.if Sö
i(üt. Zülfü Yurterl, Ali Riza Kıvrık, 
GU!lami E tutan ve Hikrriet Oıliurt ka
bul cdilıni.şlerdir. 
Yapı l.lSla okuluna da yine tzmirden 

ııirenl~ arasında Neı:det tnaltuf(, Solih 
Do~rul, AlAettin Oduncu ""' İbrahim 
özbaş vardır. 

--~~--

r.t~ · E ~ POlt 
c L'· W~X.ARl 
İki senelik varlı~ında Çinede iyi bir 

S!)Or hayalı kurmuş olan Madran spor 
kulilbU. yeni kaymakam B. CelAiettln 
Un.celin de1aletiylc umum! toplantısını 
ya1>*rak yeni idare hEyetini seçmiştir. 

Yapılan ta•nifte Ragıp Tuncerln reis
liğe, Ömer Tarımın muhasiplljto, tbra
hit'ı Yamanın katipliı!e, Kaya TümMin 
k optanlığa, Nevzat Vuralın idare mil
dilrlü."üne. N at Tüzmen ile Ali Dinç
erin de a:ı.Slıklara •eçildlği görülmUş
tUr. ---a--
o~rıulan doğru. a itha· 
!~ UP. s~~ ~ oıf cafı .. 

DUn ticaret vekiletl teşkUltlandırma 
umum ınUdUrlUAUnden lstihlAkln tanzi
mine dair 2 numaralı $irkUler sehrimlz
dekl al&kadarlara tebliğ edllml~tir. Bu 
>irkUl~rde deniliyor ki: 

tGörillen lüzum ilxerlne badema ltha
lat~,.ının J><'ral<ende •alış teşkilitı mev
cut olup olmadığına bakılmaksııın ha
r içten getirilen manifatura e5yası ile 
demir, çelik ve saç levhalarla her nevi 
tPllerln sahlplPrl tarafından sel'best pi
ya.aya tamamının arzı muvafık görül
mU~tUr. Perak•ndecil.,rin ve yan top
tancıların badema mal almak için llha
lltçı birllklere deıtll. bizzat ithalit ya
pon firmalara müracaat etmoleri lA.zım
dır.> 

_...,_, {'\~--

M .~. KEZ 
.~.~ ot '""'*'~•rluau 
Haymana eski sıhhat memuru İbrahim 

Eraltay İzmir merkez sıhhat memurlu
ğuna tayin edilmiştir. 

:'lıl' .. ..,,,,,.. __ ..,_,...,.. _ _..._,,..,.,,..,,. ---,..-,,,,.., __ r_,,..,,, • 3 •. ·- -· ..• ,~ 
~I YIKILAN YUVA 

TtlRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE, 
S ARAPÇA MUSİKİLİ Filminin 

l
i:I BUGÜN 

Sonu olup uzun zaman lzmirde 
gÖ&terilmemek ilzere bu gece İzmir ' 

§ vapuru ile İstanbula iade ed!lecc-
3 ğinden SON GÜN VE 

UCUZ HALK Matineleı·inden is
tifade için so:ı fırsatı kaçırınamala
nnt sayın ınildavim1erimlze arze
deriz .. 

MATiNELER: 
12.20 - 2.30 - 4.40 - 6.50 - 9.00 

·YARIN· 
~ ZENGİN İLAVELERLE 
H İNGİLİZCE SÖZLÜ 
§ YfA.ŞA...~IN -"AA9ET , 
~ GLORtA JEAN ~ 
B TAYYARE SİNEMASI 8 
~~=c====a=r. c: ;c:=cccaccacıocıo~tB 

19U 

Kara kış 
Kapımızda 

.. h 
:ltıi u yet bayr mı ha ırlıiı (&.,t.ıralı l ın<:i Sahifede) 

duruyor. Alakadarlar hunların piyasa
ya ctkarılınasuu neden lenıfn edeme· 
ınis1erdir? Şu veya bu ınatlde üzerin
de hi edilen tlarhgıtt izale,.i kalıil ol
d11(u umaıı .. 1ikaı11dık gö;tecerck 
onun devamu1a ıniisaadc etınek t.a11uu 
sıkıntısını b<'yl>Ude yere artırmak değil 
m;dir? 

---'~:..:;...~~~~~~~---~~~~~-~~~--

Bayram Başvekilin bir 
nutku ile açılacak ~yni ~eli ltöınür nıcscleslnde de 

söyleınek kabilaiıc. 
Kı< kapımızı çalmaktadır. 

İzmirde büyüfı hazırldı lar var, bayram günü 
resmi geçit ue fen lilıler yapılacaJı 

Ge<'Cn sene kı ın ne kadar ıncrha
metsi~ bir şiddetle hiikUın sürdüğii 
ıınııtu1maııw;ıır. Fakiı· \'lltal\da'1ar otltm 
kömilrii tedarikinde bU'.\·ük ınü~ki1l!ita 
uğramı~lardır. 

Cümlıuriyctiıı 19 ncu yıldönUmU bay- Bayrıım mün~betiyle 23 1lkteşrin 
ramı kutlama talimatı vUiiyete, parti, günü bütün ~chr iıniz ve vi!Ayelin bütün 
belediye ve diğer ilgili makamlara teb- kaza, nahiye ve köyleri bayraklarııııız
liğ edilmiştir. Bayram. 28 Birinclteşriıı la, afiş ve manşetlerle siislcnecektir. K~
gilnil saat 13 te Baş,..,kllin bir nutklylc zılav cemiyeti bütün okullardan on bı
<çılacaktır. Bu sen<> Cümhul'iyet bay- rer ' kız ve erkek talebeyi giydirecektir. 
ramımız yurt içinde bütün şehir, kasa- Parti başkanlığı da ayrıca yardımlarda 
ba "" köylerde. kara. deniı ve havada, bulunacaktır. 

Bu sene kı uı daha yunıu.şak uu yok
sa daha sert mi olacağını bilmiyoruz .. 
Fakat geçen seneki acı tecrübeden 
ağızları yananlar bu sene büsbiitlin kö
mihııüz kalmak endişesini çeldyorlar. 

Maden '" kok kömiirlerini satmağa 
salahiyetli olan mahdut rncsuliyetli kö
ınür salı>! ve teni mil ' vllişet 
makamından beklediği emir henüz ve
l'ilmcdlği için aylardan beri beyanna
meleriııi lıazulamış olanlara bili kö; 
ruiir teniatnıa ~lamruıllijlır. H !bulu 
leniatın gecikmeden yapılması teha
,ümUn öuüne l(t.'<;ec<ık. halkın telusa 
dü<mesiıı., yer vermi ·ecekti. 

gece ve gündilz büyük bir ho~nutlukla 
kutlanaca ktır. 

Mcmlc:Cet d ı~ında elçilik ve konsolos
İlıklarıınız da bayram törenle ve carda
ki Türk vatandaşlar ı n iştirakiyle yaşa
nacaktır. 

tZMlRDE HAZIRLIK 
İzmir n1erkezindc, tzn1irin kaza. na

hiı-e \'e köylerinde birer kutlama ko
mitesi faaliyet göstcrmektedit". !zmirde
ki komiteye vali riyaset etmektedir, lz
tnir askeri koınutanı, belediye .reisi, par
ti reisi, ınaarif mtidUrü, halkcvi reisi 
komitede aıll bulunmaktadır: 

.... 

GEÇiT RESMt 

Bayranı günü 1zn1irde bir geçit res
mi yapılacak, bunu .iCyir için ünifor
malı subaylara. malıil ga<ileı·e ve şehit 
analarına bir ckahram.:ınlık tribilnÜ• 
ayrılacaktır. Ayrı bir tribUnde de k<>n
sol<Jdlar bulunacaktır. 

GO'NDOZ VE GECE 
Gündilziln şehrin her yerinde halk 

hatipleri konferanslar verecek. nutuk
lar söyleyecektir. Geceleyin de şehri
miz fevltal.lldc bir suretle tenvir edile
cek şenlik f~enkleri a!ılacakur. 

Vil(lyet makaııu tevıiatı ııedeıı bu 
kadar geciktirıni.<tlr hir tiirlü anlamı
'oruz.. 
• Acaba köıniir datıtnıa işine başla
mak için havalann adamalullı ııottıma

----------~------ı sı.. ilk karın düşmesi uıi bekleniyor? ... 

Uzüm ı·yatı yükseliyor İşte biltiln bu ı:cvşeldlkkr ,.uhrnla te
mas ettiğimiz gibi halkı mütemadiyen 
üzen buhran havasını. bir kı<l dnha atır
lashran şeylerdir. • 

u ytıksellş labli 
görtılınüyor ••• 

İstaubul ve Aukarada bir kaç aya~ 
beri kömUt te•'Kiatı yapılmaktadır .. h
mlrin daim• en llOM hıralulınış olması 
sad""" bir tali i11ik addedllhııeı. Sala
biyeltarlar hal.lan lhtlylt(larına daha 
candan bir alaka göstermelidirler. Söy
lenildiii gibi kömür ınUeasesednln elin
neki kömürler tevzlala baslnllmasına 
vetecck ınikdarda değilse bugiino kadar 
"-mirin ihtiyacı lemin edilmemi olma
sına ltayret ebnonıek le eldcıı gelmez .. 

ileride uzum fiyatının düşmesinden lıorlıuldrığrı 
halde incir için böyle bir ihtimal göriUmiyor 

ŞE B.Er BİLGiN Üç günden beri bor.ada il1üm fiyat
l;m gözleri çeken bir hızla artmakta, 
s.-tışlar bUyük ı"akauılara baliğ olmak
tadır. Al&kadariarın mütalansına göre, 
bıı vaziyet satıcının' leh:nde olmakla 
beraber harice yuptığunız satışları zoc
l~ıran bir Amıl olmak mahiyetindedir 
"e bundan korkmak lhıındıl'. 

'Uzü ııı piyasasında fiyat tayin edecek 
elan en kuvveti, amil ihracöt imkanı
nın genl.şlıild!r. Halbuki bugünkü fi
yat tere!fUUnUn ba lıca sebebi, diger 
maddelere uyul.ı.·ak ileride 11.züm fiya
tınıu yUkselccc:ı, ka.naaUyle yapılan 
spekülasyondur. Uzilmde spekülatif ha· 
reketlerln iyi net1cc vel'medi~i ise tcc
l'Übe ıı~ <ab:uır. 

Geçen sene de Uzüm piyasasında bu
na benzer yilksdişlcr olmu$, hatt! do
kuz numara Uzum 51 kur~ kadar 
satılmıstl. Bu yük<eli~ dış taleplerin hir 
neticesi olmadığı için bilahare fiyatlal' 
40 kuruşa ve onun aşağısına kadar bir 
gerileme gösterr.ılşti. 

MUstahsilin aieyhinde olen bir gari
leme elbette te.nenniye şayan deliilılir. 
Fakat mantıki v~ ticatl sebeplere isti• 
nal etmiycn fiyat yüksel'.şlerinln aksU-

Köıniir ihtiyacı 

13ntcllcri de l:?3Vanı anu 
Zlllldır, 

olmamak il- ----·-----EKMEK HA«KINDA KARAR 
BEKLENiYOR 

Doğru ve fay..ıalı olan, bütün fiyat 
seyirlerinde iş ı~aplannın ve itidalle 
~apılan lıesaplaıın Mkim olmasıdıt. Bu 
bakımdan üzilm fiyatında son günlerde 
rastlanan ileri lı•tekeli norr:ıal teliikki (Baştarafı 1 uıci Sahilede) 
cln\ek bit hayll ınU~kUldür. devam elıneslne karar ~ı-ml~r. 
İNCİR P!Y ASASI Hükümet, serbnt piyasadaıi teın:O 
İncir fiyatları da terakki göstermek- edilecek hububatla ekmek satışı. kararı 

tedir. Ancak !nc'r mahsullinün vaziye- verilse bile istih!Akin kontrol ve tahdit 
tini Uzümünkl r.!bı mlltaliia etmemek edtlmesini arru eylemekto olduğu için 
i&ztnıdır. Bu s•ne incir m!kdarı pek beled:ye her tüdU ~ulistlruallere mAni 
a•dır ve dahili istihlik pek kuwetlen- olmak üzere İzmirde kartla ekmek da
ıniştlr. Ege mınl&kasından ba~ka yer- i)ıtılmasını münnsip görmüştür. 
!erde istihsal ed!lınlyen incirin biltün YENİ KARTLAR 
yurdumuıda istihlAki artmıştır. Bu iti- Belediyemiz ıkinci teşrin ve ilk ka-
barla incir flyatlı.rında b1t sene sonla- nun ayına ın•hsu~ olmak ü~ere 200 bin 
rında bilyük gerılemeler bokleneının:. &det hususi ekınck kartı tabettirıneğe 

ÜzUm fiyatlarında bir gerileme tehli- ba•lanw;tır. Bu knrtlar önümüzdeki iki 
kesinin bertaraf edilmesi, ancak üzü- >yın bütün günlerini camidir ve kabili 
ınün istihlaki - buııüııkii şartlar altın- l•klit değildir, bUyUk bir lt!na He ha
da - ümit edilınedik n:sbette attırmak- zırlanmaktadır. Diln gece başlanan 
la mümkilndilr. Bunun ne dereceye kartların tabı işi encak yarın akşam nl
kadar kabili tatbik olduğu hakkında 1'ayet bulacaktır 
n:Utalaa serdetmek, emniyet \'erici he- (İzmir belediyesi ekmek kartları) 
s~plar yapmak ;, · şimdilik ınUmkiln ıki t1!nk Uzcr'nedlr. A~ lşçlllll'e ınalı
deAtldir. •US kartlar kırını.tı ve siyah renktedlr. 

temin edileınedi 
Büyükler• ınah•us kartlar siyah ve 
mavi renklcrdedor. KUçUklerlnki biraz 
değişiktir. 

Eldeki kokların tevzii 
Beled'ye bu hafta sonunda, pazar 

gUnil yeni ckm<'!k kartlaı-ını halk dağıl
ma birlikleri elıyle dağıtınağa başlıya
eaktır. Bu kart~urı kaybedenlere yeni· 
!eri verilmlyecektir. 

emir bekleniyor • • 
ıçın ~· ıı ı. 111m111 ıı ıı 111ıı11111111111111111111111111111111111 ~ 

= Dojum :: 
= = § Av UrUnlerı Türk anonim şirketi~ 

reuziatm gecifıtirilmes si miqfıülatı mucip ola· = müdliril ve fzmlr avcılar cemiyeti :ı 
ğ d di., AJım fıt 5 reisi bay Mustafa Barutçuoğlunun § 

CQ m an en 'ff e Eu e e... ~ diln bir erkPk evladı dünyaya g•I- § 
l:unirde kömür tevzi ve satış milesse- min edilmesi i nıkAııını tehlikeye soka- :;: ın~t'r. ;: 

sesinin deposunda bin ton kok kömilrü bilecektir. = : 
beklemektedir. Vil&yet makamı, getiri- Elde mevcut olan 1000 ton kömilrün :ıJ Ebeveynini kutlular yavruya uzun § 
lecck ikinci parti kömilrden sonra, ev- tevzU hususunda vlllyet makamının ] ömilrler dilcrız.. § 
velce dağıtılan beyannamelere göre hal- vereceği emlre intizar edilmektedir. :iı11111111ııııııııı1111111111ııınııı11111111ıııuı"'ıııııro 
ka kömUr tewline başlamak kararın-
dadır. 

BUtün sanıiınJ çalışmalara ve sarfedi
Ien gayrete rağn,en t~mlrln kışlık kok 
kömürü ihtiyacı terniıı edilemernişllr. 
Ankarada bulunon vali B. Sabri Öne:v 
bu hususta alilkalı makamlarla temaıı 
etmektedir. 

Vaziyet şudı.ır: 

İlkte~rin avı bitmek üzere havalar so
ğunıuştur. Elde mevcut olan kömürle
rin tevzllne başlanmamıştır. 
Kışa iyl olmayan şartlarla girilmek· 

ıedir. Sehre mühim mikdarda odun kö
mUrU getirildiği halde, sırf kok kömürü 
t""zl edilmediği için bir çok evler ih
tiyaçların• odun kömUriyle temin et
mişlerdir. 

Vi!Ayet makamının kok kömürü tev
zii için emir vermemiş olınası, blJahare 
tevzlalta hem izdihama sebep olabile
cek ve hem de ihtiyacın zamanında te-

Bfrçolı altın çalındı.. 
tzmirden hareket eden Denizli tr~ni

ne Sökcye gitmek üze't'e binen Abdullah 
adında 60 yaşında bir zat palt0$unun 
c~binde bulunan 100 altın lirasiyle bir 
Mnhmudiye altınının. iki altın köpenin 
ve 4 Ruhiye altınının çalındığını gör· 
milş. ıabıtaya baı vurmuştur. 

ARA SlRA 
••••••••• 

E'uhran •• •• yuzusuyu hürmetine 
929, 930 ..,n .. l>erinde. bilıyor•unuz iti - memlekette iktisadi bir buhran 

ba,lamıştı. 
Ziraa~ ticaret ve sanayi aahala.rını hep birden i.Ula ctmiı olan bu buhranın 

hükümferma olduğu o devirde en müreffeh sınıf olarak memurlar, müsıah· 
demler ele alınıyordu. 

Maaı aahibi olmalı:, devlet müe...,ııelorinde, fabrikalarında iıçi ve amele 
bulunmak bir aaadet idi. Bu ııibiler allahın ıevııili kulları aayılıyorlardı. Kız 
baha1a.rı da.madlıa.nn1 bunlann iç.inden aeçtikleri zaman cvl8.tların1n refahını 
eiııorta etmlt ıılbi ııevinirlerdi. Halr.ik.alen de böyle idi. Zira diğer sahalarda i, 
ve ki.r kısırlılit ezici bir hal almııtı. 

MemleJtelin bu aıkıntısına payla13.cak sınıfın o devrin en müreffeh ve emin 
ıtnıft olan memurl•r olmuı llzunaeleceği nazara ahnara.1c. o tarihte ihdu edİ· 
len « buhran vergi i • yalnız maaş, ücret ve gündelik erbabına tahmil edil
tniıti. 

Bugün; 929 bııhraıunı ( nanü helva ) halinde arattıran bir buhran var. 
Memleketıumul deill, eihanıumol bir buhran var. 

Bu buhtarun bütün yükü de mlllllŞ erbabının cılız omuzlarına yüklenmiş bu
lunduiu halde buhran •erpiıU yine maaşlılar ödemekte. 

929 un buhran yüklinü o ıuihin müreffeh aıntfı olmak bakımından paylq
mıt olan n'ıallf erbabının '1rtılldan bu yükü kaldırıp buhran yüzilaoyu hörme
tine zentıln ohıvermiılerln sırtlarına yük.letaek adalet ve hakkaniyet ko.ideleri
ne çok uygun bir i~ yapmt" ilms:z rn1yız) 

MURAT ÇlHAB 
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UldMIR 
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SOVYETLEftE GÖRE CEP· 
HELERDE DURUM _.,_ 

( B~tarafı 1 ınci Sahifede) 
devam eden şiddetli muharebe ve taar
J"UZ1ada gedik kapaulmı!! ve vaziyet dil
teltllmiştiı-. 

VORONEJDE 
Voronejcle çok ~iddetli bir ıuuharebe

tlen sonra SovyeUeı· ilci me.skUn yerden 
çekilmek mrunda blmıJlaroır. Başka 
bir kesimde Sovyetler 1200 Atman su
na~· ve eri öldUrmtişlerdir. 

STAL1NGRADDA 
Moskova 20 (A.A~ - Sovyct tt.ıbliime 

ektir: Stalingrad bölgesinde muharebe
ler ~iddetle devam ediyor. Alman piya
.de "e tanklırrı tarafından bir fabrika cl
"Varuıda bir istia.at noktasına ~11pılan hü
cum pU.Skürti.ilmilş ve 400 Alınan öldü
rülmüştür. Dü;ma:n 7 tank kaybdmi~ 
Ur. Bir Ru birliği geceleyin düşman 
eatlarına ~irmiş ve 10 makineli tUEenk
J. 13 blokhan tahrip ettiği gibl bir bö
lükten fazla askeri de imha elrnlftir. 

Stalingradın halısında keşif kolları
m.u: dü!'\men siperlerine hfümm elmiş
krdir. 

KAFKASTA 
Mozdok bölg~sindc kı talarnuız Mih· 

'Ver hUcumlannı pil kürtmüşlerdlr. Kı· 
ıalarunız: blr kesimde Almanlar1 bit· ka
:ıabadaıı çıkarmış ve düşmanı kayıplara 
utratmıştır. 

LEN!NGRADDA 
Lenfngrad cephesinde mevzii rruıhi-

:vette muharebelE?r o'muştur. 
HAVA FAALİYCTİ 
BÜYOK ÖLCtJ'DE 
Londra, 20 (A.A) - Moskova rad

yosu bugUn Stahngradda büyük ölçü.
de hava faaliyetinin başla~ olduğunu 
bildirmiştir. 

--~--~~~----,,.,.....,·~~~ 
GONON MESELELERİ VE 

INGILIZLER -·-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

1apiliuı hücumlard.aa. bahlederı. gazete· 
Jer iU mUtalalları yürütüyorlar: Bu bil
eurnda btlyUk bomba uçaklarından yal
JU% birisi kaybedilmiştir ki aradaki nls
bet dikkate değer. İngiliz sahillerinden 
Fransa ortalarına kadar uzanan düş
man mUdafaalaırnı gafil avhyan teknik 
ıu olmu~ur: Her uçak 4 buçuk saniye 
ara Ue diğerini takip etmiştir. 7 dakika
da bütün uçaklar havalanmıştı. Bu ta
örruz da himayesiz bomba uçaklarının 
gUpe gUndüz yaptıkları akınların en 
ehemmiyetlisidir. Uçaklar vazifelerini 
alçaktan uçuş ve gidiş gel.işindeki müt
hiş süratleri sayesinde pek u zamanda 
baprilinışlardı.r. K:öıo fabrlkaları dUş
n.n hesabıaa çalıfnu.kta ldl Bunun için 
halli& hava kuvvetlerinin hareket lia
teaine alınınıslard.ar. 

MALTA JıttiDAl'AASI 
Malta mUdafaasından bahseden gaze

tt'ler ~u mUtalallardadır: Maltao.1n mu
ka.,,emeti devam ediyor. Bu ınüda.faamn 
ikinci umumi harp tar!hiniA en parlak 
N.cıahileleı-inden birini teşkil edeceği in
'k&r edilemez. DUşman bile müd.a!aayı 
övmektedir. Roma radyosu son yayı
mında ~yle demiştir:cMa!tanın ehem
miyeti ve ınildafa8.9ı1lln kudreti hakkın
da söz 5'Sylemelc arttk fazladır.• 

SALOMON HARPLER! 
Goadel kanala gelince: Sanıldı~ına 

göre düşman Amerikan hava üsstinli ele 
g~irmek için kuvvetlerini toplaınakta~ 
dır. Şimdiki halde japonlar ndayı a~ıt 
bir bombardıman altında tutuyorlar. 
Bu da yakında taarruza geçeceklerini 
gösteriyor. 

KlRKAG-AC ASLİYE HUKUK 
}.dAllK&"\1E.SlNDEN: · 

Kır1'.ağacm Bakır köyünden Hü.syin 
Okuldu taı-afıııdan ikametg.lhı meçhul 
karısı Mustafa kızı Zekiye aleyhine açı· 
Jan boşanma dAva arzuhalinin davalıya 
gazete suretiyle tebll~ ve on giln zarfın
da cevap vermek ve tebliğ makamına 
kaim olınak Uzere ilin olunur. 

6024 (2732) 

iZMtR StCtLt TtCAR!.T MEMUR
LUGUNDAN: 

(Moris R. Gabriyel) ticaret unvaniy
le tımirde BüyUk KardJçalı hanında 20 
numarada sigortacılık. ve komisyoncu
lukla iştigal eden Moris R. Gabrlyelin 
!§bu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kUmlerinl göte slcllin 4656 numarasına 
kayıt ve tescil eclildiiti ilin olunur. 

6026 (2733) 

Borsa 
~ZÜM 

830 S. Erkitı 
822 İnhisar ıdaresi 
520 :M. Ardıtı 
457 Albayrak 
451 Ya.şat Şi. 
;}94 ~ j. Ta! anto 
357 Öz.tüt'lt 4i. 
300 Yerli Maıjar şi. 
290 M. Hafız Cemal 
273 H:lmi Uyar 
210 A Galya 
174 R. Lebld .. tci 

47 
45 50 
41 
48 50 
47 50 
49 
49 5-0 
48 
48 25 
41 
47 

56 
49 
48 
52 
52 50 
51 
49 75 
4g 
49 
51 50 
49 
53 

L 

OLUM 
Emeldi sı.LJ•aylarıı~ızdan Aluuei 
İlmi Fereeı·i!! eşi Sıdıka Fereer 
uzun süren h•r hastalıktan kw-tula
mıyarnk rai: · .. C'ti rahmana kavus
muıı ve a:s.ri mezarlığa defncd:lmiŞ
tir. Kedcrli .,,:esme sabırlar dileriz. 

.. -~,-.:ıCllCICGDD!D!DOClr::ıO: cacr::ı~~ 

~ KARŞlYAKA 
8 MAKBULE KEBARE 

ayda maarif müdürlüğünden mu
saddak diplor.-ıa verilir. 

' Müracaat saatları : Paıardan ma
ada her gi.ia sabahleyin 10 - 12 

BORNOVA ZEYT1NC1L1K iSTA~ 1 aı;~REs : Kar4ıyaka Y emişçtpaşa 
YONU MüDüRLtl'GüND- T: SQ'k,a'\ç, No. 5 

İstasyonumuzda 942 yılı zeytin mah- ~ .. :;c-;}f~r::ıc:ıcC:~~=~ 
sulünUn 21/10/ 942 de satılığa çıkarıldı
ğı ilin edilmi~e de vekaletten aldığımız 
emir Uzcrine geri kaldığı ilan edilir. 

UŞAK ASLlYE HUKUK MAHKE
MESİ TlCARET DAlRES1NDEN: 

160 M. İzmin.'.ğlu 
155 Üzüm Tarım 
152 İnan şi, 

45 
50 
46 

58 1 6021 (2731) Karar: Uşağın Paşalar köyü doku· 
macılar kooperatifi meclisi idare reisi 
Mehınet Tarhan tarahndan mahkemeye 
müracaatla: 138 Hüsnü l:hki o. 

131 Muamme!' Uslu 
137 Hakkı Eföi.rlik 
126 Anadolu mkişa( 
123 A. Riza .ukılı 
122 .H. Alanyöh 
108 M. H. Nazlı 
94 E. R. Roditi 
89 Riza Dolman 
82 H'.lmi Snlvili 
79 Şevki Mu:ıolu 
i9 B. Alazr:ıki 
79 j. Kohen 
67 Süleyman kaptan 
63 Şükrü K tnyalı 
62 Hüıteyin Kaptan 
64 Sami Laraç 

51 
52 
57 

50 
51 
48 ~l 

48 50 50 
50 50 51 
42 2S 5-0 
48 52 50 

:n 49 50 
51 50 
52 50 
l8 75 
50 
4S 
50 
51 
45 50 
50 

54 50 
52 50 
48 75 
51 
55 
50 
52 
49 50 
51 
49 

Franstzcaya 
mvkted~r 

Seri dalıtilo bilen bir 
bayan aranıyol' •• 

Gayet iy: Fram.ızca bilen, Türkçeden 
Fransızcaya t~rci.i.ıneye muktedir ve sort 
ciaktilo yazabi!e:-ı bir bayana ihtiyaç 
"·ardır. Çalıştığı müesseselerin rcfo· 
ıanslariyle talep' ettiğ! ücreti tasrih 
ederek (İzmir 171) posta kutusu ad.ı·e-
~ine müracaat -:6ilmesi rica olunur. 

20 ı-2 24 (2729) 
•••••wu•r.ıır:mrn-~~..- &l5$!,t&Yf&sr.ee 

Paşa.lal· köyUnde kurulmak i.stenilon 
(Paşalar köyü dokumacılar kooperatif) 
unvaniylc şirketin ticaret kanunu hli· 
kümleri dairesinde tescilinden ibaret 
olup evrak üz.erinde yapllan inceleme 
sonunda: 

54 Ali Akal' 
53 S. Süleymanoviç 
60 Y. Lereııh 

46 
49 
51 
5(1 
57 
52 

SG tZMtR BELEDtYESlNDEN: 51 

Uşağın Paşalar köyünd~ müteşekkil 
(mahdut mesuliyoUi PS§alar köyü do
kumacılar kooperatiliıı.in} dokumacılığa 
ait işlerle meşgul olmak ve bunu inkişaf 
ettirmek üzere teşekkül cltiğl ve tica~ 
ret kanununun 478 nci maddesine tevfi
kan 7 a~ı olup azanın mesuliyetinin 
sermayelerinin üç misli kadar ve mah
dut ol<lui!u ve 479 ncu maddeye göre de 
ana mukavelenin tanzim ve noter ve 
heycli vekilcce de tasdik dildiği ve bil
cümle muamelatın kanun hükUınlerine 
uygun olıttak tanı.im edilip taınamlan
m~ olduğu görüldüğünden (mahdut 
mesullyctli Uşak Paşalar köyü dokuma
cılar kooperatifinin) kanunu mezkurun 
482, 300, 299, 26 ve müteakip mad
d~lerine tevfikan tasdik ve tesciline ve 
e8a3 mukavele ile vaki tescilin Ankara
da l'esmi gazete, l.ııtanbulda Yeni Sabah 
ve bmiı• de Yeni Asır gazetelerinde ill-
nına ve 300 kw·uş borç ile ilin ücretinin 
müşteriden alınmasına temyiz yolu açık 
olmak üz.ere 8/10/942 gUnUnde karar 

51 Kış mevsim!nde halka tevzi olun•:ıak 

57 üzere belcd1yo hi\va gazı idaresine iki 50 A. Nuri Etdur 
45 Tahsin Piyale 51 

yüz bin kHo odun kömürü satın alın-
SO 

50 
ma.aı, yazı işleri mUdUrlügiindcki şart-44 A. Riz.a Umur o. 

40 Ahmet Kaptan 
33 Hamdi Alpman 
32 H. Koti 

50 50 
5:1 

54 name.ai veçhHe kapalı zarflı eksiltmeye 

54 
konulmuslur. Muhammen bedeli 21000 

54 

25 Tah;r Erdem 
51 
58 
51 50 
49 

lira · ınu~akkat lcminatı 1575 lira 
~~ lira olup ihaleı.i 23/10/942 Cuma günü 

saat ıa.:~o dadtt·. 2490 sayılı kanunun 
51 SO 1 tarlfah dahiUnde hazırlanmış teklif 23 B. Tev!ık Nazlı 

16 N. ÜzUm:ü 
14 Abdullah Sözmen 5:1 

7677 YekQn 

49 mektupları ihale gUnli aziıınt saııt 15.30 a 
53 k~dat· encUmen ı·iyasetine verilir. 

l 15794 E5ki yekun 
123471 Umumi yE>kfln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

41 50 
49 
51 
55 

44 M. j. Ti-:ranto 56 56 
30 Ritaş 80 80 
74 YekO.n 

13895 Eski yekun 
13969 Umumi \•ekôıı 

ZAHİRE 
48100 kilo Haşhaş 100 
51820 kilo Kend.r T. 51 52 

12'2 çuval 
16.5 ton Nohut 57 63 

319 ~uval 
72.:S ton Susaın 79 83 

280 çuval Böctılce 42 45 
76 çuval Burçak 44 
15 ton ~rda1ı çek. 135 

. 9 çuva1 Fa$ulye 65 
-....<. ...... . ...,C ""- .~ , ,...,. .. ~ ... ~ 

~ Ankara tıadvosu i 
1. -------
~ BUGtNKU NESRIYAT 
~;:oy:;;:y;;:yc~~;;y:;;:yc~ ......... ~~~ 

'1.30 Pı'<>gram v@ memleket saat ayarı, 
7,32 vücudumuzu geliştlrclitrt, 7.40 
Ajans haberleri, 7,55,8,30 nıilzik: Radyo 
.talon orkestru1 12.30 program ve mem
leket saat ayarı, 12,33 müzik (Pl.) 
12,45 Ajans haberleri, 13.00J3.30 müzik 
hicaz ve hi.lseynl makamlarından şarkı~ 
lar, 18.00 program ve memleket saat 
ayarı. 18.03 ıni.izik: Fasıl heyeti, 18.45 
mUzik: Radyo dans orkestrası, 19.30 

9, 13, 17, 21 5876 (2663) verildiği ilan olunur. 6020 (2737) 

Çiftçilerimize 
Devlet Ziraat işletmeleri Ku

ruo:.u T~cari iştetnıeler müesse
lsesi l1mir Bürosundan: 

Muhtaç olduğunuz pulluk ve yedek aksamı pek ucuz fiyatlarla büromuzdan 
alabilirsiniz. « ikinci Kordon 104 numaraya müxaca.at • ediniz. 

YEDEKLERlN SATIŞ FlYATl 
Cinsi No. Satlf fiyatı 

Burun c sabit ç.tal ~ 10 t.82 
Taban « dökme> 10 2, il 
Kulak 10 6,29 
Kulak 9 6,29 
Burun uç demiri 9 l,M 
Taban 9 t.9S 
Kuiak 9 5,S9 
Kütük 8 6,29 
Burun uç demiri 8 1,19 
Taban 8 1,82 
Kulak 6 5,S9 
Burun uç demiri 1 ,63 
Burun « çatal > 7 l, 19 
Taban 1 1,52 
Kulalt 7 4,90 
TekeTlek t,OS 
Teket1elc direği « kolu » ı.os 
Burun « geçme > uç de. 10 2.2s 
Ucı.ı 10 ,41 
Burun c g~çme » uç de. 9 t,9S 
Burun < geçme » uç de. 6 J,82 

memleket saat ayarı ve Ajans haberleri, 
~ffmiltlk:Y~~n~~~~llnd~---------------------~~--------

orkestrası, 20.45 müzik: Bir ma.rs ö~re.- Ya« sanayı"'ı· Tv~rk Anon°.~m şı·r-
21 22 23 6022 (.273)) 

nlyoruz, 21.00 konusma (evin saati), .-.. ~ 
Zl,15 ınilzik: (Pl.) 21.30 temsil kimgil 
bandosu. 22.30 memleket saat avan ket;n..Je.-ı. 
Ajatl-' haberleri ve bôr!alar, 22,45,22,50 1 Ü. •! • 
yarınki program ve kapanış. Yağ sanayü Türle anonim şirketi hi9$edadarı aenelik ummni toplantl9t f 1 

ikinci teşrin 942 çıtr§llmha günü saat 16 da lzınirde Halkapınar caddesi 19 
numarada kain ,irket yazıhanelerinde aktedilecek ve zirdeki ruznamede yazılı 
mevad müzakere edikceoktir. Toplantıya iştirak ile reylerini istimal etmek i .. 
tiyen hissedarlar malik oldukları hisse senetlerin.1 toplantıdan yedi gün evveli
ne kadar şirkete tevdi ederek duhuliye kartı al.malan lazımdır. 

KARABURUN SULH HUKUK HA
KtML!ôtNDEN: 

Karaburun Ahırlıda mukim Refet 
kızı Ülker tarafından tzmirde Alsancak 
istihlak şube.si tahsildarı Mustafa oi?lu 
İbrahim Erdem aleyhine ikame eyledi
ği sulh te~ebbüsü davasında müd<lei
nleyh namına gönderilen dAvetiye gös
terilen adresten bir müddet evvel çıka
rak gitmiş olduğu ve halen ikaınetgt\hı
nın meçhul bulunduğu beyaniyle bila 
teblij iade edilmiş ve ikametgAhı da da
vacı tarafından meçhul bulunduğu bil
dirilm~ olmakla talep veçhile ilinen 
tebligat icrasına karar verilerek bu bap
taki davanın 3/11/ 942 tarihine rastlıyan 
Salı günü saat ona talik kılınmış ol
o)magla yevmi mezk(lrda :Karabu
run ~ulh hukuk mahkemesine gelıncdl· 
ği takdirde hakkındaki duruşmanın gı
yaben ruyet olunacağı tebliğ ınakamı
na kaim olmak üzere Uln olunur. 

6014 (2736) 

2 BOYOK ESSİZ FiLiM 

BUGlJN 

RUZNAME 
1 - Jdare heyeti ve mı.ırak.ip raporl.a.nntn okunmuı ve tasvibi. 
2 - 31 ağustos 942 tarihinde kapatılan Planç.o ve kar ve za.ra.r heaabiyle 

mevcudat çetvelinin te~ ve tudiki ile idare heyetinin ibraaL 
.3 - Tevzi edilecek temettü miktannın tayini ve fevkallde ihtiya.t akçesi 

hakkında karar ittihazı. · 
4 - Müddeti hitam bulan idare heyeıt:i azalannm yerine yeniden intihap 

yapılmasL 
5 - Mura.k.ip intihap ve tayini. 
6 - ~da.re heyeti azalartnın halduhuurlariyle muraıkıp ücretinin tayini. 
1 - idare heyeti azalanndan herhangi. birinin firketle bizzat veya bilvasıta 

muamelede bulunmalarına ve ıirketin i~tiga.1 mevzuu olan itlerle met-
gul olabilmele-rine izin verilme9i. (2739) 

inhisarlar Baı Müdürlüğünden : 
Baş müdüriyetlmiz depolan jçin 3800 kilo meşe ve pınar kömürü pazar

lılda satın alınaca.kbr. Muhammen fiyatı 12 - 12, 5 kuruş muvakkat teminatı 
.35.63 liradır. tstekillerin 23/ 10/942 tarihlne müeadif cama günü saat 15 te 
hat müdüriyetimizdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 6003 (2738) 

Kula c. MüddefııntllmiJijlnden: 
Beyaz teneke peynirini 1 00 kuru~a satmak IUretile milli korunma kanununa 

muhalif hareketten suçlu Kulanın Karakozan köyünden Ali oğlu 31 <4 doğumlu 
Nu.rullah Cök He Bdcir oğlu 315 doğumlu Mustafa Doğuş ha.klannda Kula 
aslıye ceza mahkemesinde yapılan duruftl\& sonunda : 

3 ç~~~~~AR Altın Arayıcısı ~?K 

Maznunların fiilleri sabit olduğundan hareket.l~rine uyan milli korunma ka· 
nununun 59 ncu maddesinin 3 ncü bendi mucibince be,er lira ağtr para ceza• 
sile ve 1 gÜn müddetle ticaretten menlerine ve peynirlerin mü.aderesiM ka
rar verimiş olduğundan ve hüküm de keshl lcatiyet etmiş bulunduğundan 
ilin olunur. 6015 (2730) 

VE iLK DEFA 

...................................................................................... : . 
! Deviet Demır Y ollarınaan s . . ....................................................................................... 

Mubammen bedeli (35000) lira olan SO ton üzüm pekmezi 3 / I 1/1942 
sah günü saat 15 te kapalı -zarf usulü ile Ankarada idare binasında toplanan 
merkez 9 nucu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2625 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni gün sut 14 ele kadar adı geçen komisyon 
reişliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname1er ( l, 75) lira mukabilinde idarenin Ankara Haydarpaşa ve 
İzmir veznelerinden temin olunur. 16 19 21 23 5947(2698) 

Tire ticaret ve sanayi odasın 
dan: 

- DONKO NOSHADAN DEVAM -
ıDARE KOMJTESt 

Madde 4 1 - idare meclisi, icabında, müdür ile araiartndan müntehap 
iki azadan müteşekkil olmak üzere bir idare komitesi seçebilir. idare lcomlteti 
meclsi idareye karşı mes'ul ve onun hukuk ve vıızifelerini haizdir. 

AZALIKTAN tSTt FA. 

Madde 42 - tdare mecfüi azaları her zaman istifa etmek hak.lwu haiz
dirler. Çekilen azanın i~ gördiiğü zamana ait mes'uliyeti 5 planço yılı devam 
eder. idare meclisi azalanl\ın toplu olarak işten çekildikleri veya k191nen 
çekilip de yedeklerle birlikte idare meclwnin statüce muayyen aza adedi 
ikmal edilmediği takdirde idare heyeti derhal ortaklaT umumt heyetini içti
maa ç_aiJrır ve yeni idare heyeti ..eçilinceye kadar vazifelerine devam edet"ler. 

C- MODUR 
MODORüN V AZ!FELERl. 

Madde 43 - Kooperatifin müdürü, idare meclUi kararlarıını tatbik, fir
keti idere meclisi nanuna mahkemelc-rde ve üçüncü şaluslara kartı tem.U eder. 
Kooperatifin işleri müdürü tarafından idare olunur. idare heyeti miidürU tek
lifi üzerine kooperatifin umumi he)'elce taadik edilen kadrosu dahilinde me-
murlarını tayin eder. Müdür idare meclisinin ve teşkil edilmişse idare komi· 
tesinin tabii cuuıdu. Kooperatif ayrı bir müdür tayinine lüzum görmediğt 
takdirde idare meclisi azalarından birini murahhas aza aeçer. Murahhıuı aza, 
müdürlük vazifesini RÖrür. 

C-MODOR 
MODORON V AZIFESı. 

Madde 43 - Kooperti(in müdürü, idare mecl.is.i kararlarını tatbik, virketi 
idare meclisi namına mahkemelerde ve üçüncü şahıalara kutt tema.il eder. 
Kooperatifin işleri müdürü tarafından idare olunur. idare heyeti müdüri 
telı:lifi Ü.Zerine kooperatifin umumi heyetçe tutik edilen kadrosu dahilinde me
murlıannı tayin eder. Müdür idare meclisin.in ve te~l edilmişse idare koınltaaı~ 
nın tabii azasıdır. Kooperatif ayrı bir müdür tayinine lüzum gönnediği takdirde 
idare meclisi azalarından birini murahhas an se~r. Murabbaı aza, müdütlük 
vazifesi görür. 

Ç - MURAK \BE HEYETi 
MURAKABE HEYETi SEÇiMI 

Madde 44 - Kooperatifin işlerini devamlı surette murakabe etmek üzere 
umumi heyet tarafından bir yıl müddetle ve en u iki kltJden müre-kltep bir 
mürakabe heyeti seçilir. Mürakabe heyetinden en az birinin ortaklardan olması 
~rtbr. Kooperatifin ilk mürakabelerinc lbrahim Jı;ıklı 

Hasan Hüseyin Gorgün . 
.intihap olunmuttur. 

Vazifesi hitam bulan müralubin yeniden intihahı mümkündür. Her hangi 
bir sebeple vazifuini yapmıyan müralubin yerine geçmek üzere umumi heyet 
ayrıca mürakıp adedi kadar yed"'k mürakip de seçer. 

MORAKiPLERlN VAZJFE.LERi 

Madde 45 - Müralciplcr kooperatifin talun.il işlerini, evrak ve .:Uftedorini. 
kasasını ve luymetler.i.n.i ve idare rnediai ve komite.ini, tutUillllllannı -kontrol ve 
tesadüf edeceği yolsuzlukluı ehemmiyetine ve dcierine göre idare mecll.ine 
veya icabında fevkalade suretle toplanacak umumi heyetin davetini icap ettJ.. 
ren sebeplerlıe yobu1luklar lıakkinda hazırlanacak rapor ticaret .-eklletlne ve 
yolsuzluklar san~t tekniğine ait ise ayrıca İ)<tisat vekaletine de veri.lir. · 

MüRAKtPLERiN SALAHlYET VE ME.SULIYETLERi 

Madde 46 - Murakipler idare meclisi veya komitesi toplantılarında hıuır 
bulunmak sıı.lahivetini haizdirle-r. Ancak orada istişarl mahi_vette rnüziJcere1e
re iştirak edehilirler.:ıe de kararda rey veremezler. Ortakların menfaatle-
tine, kanun, statü ve umumi heyet kararlarını aykm i~lcri men için salahiyet~ 
lc:rini kullanmıyan mürakipler idare meclisi azalariyl~ mü.ıereken ve !'ahı.en 
mesul olurlar. . 

FASIL- 5 
PLANÇO VE NETJCE HESAPLARI 

HE:SAP YJLI 

Madde 41 - Kooperatif her sene otuz bir UnunevT&lde bütün heaaplartm 
tanzim eder. Onvanterler, Pllnço ve netice he9ap aktif ve paaiflerinin enva• 
terlerini yaparak planço ve neticeler, wnumi heyet loplantıl.anndan en az Yir
mi gün evvel mürakipkrin tetkikine an:olunur. Umumi heyet toplanhnndn 
on gün evvelki müddet arasında heı- ortak kooperatif merkezlıMı müracaa.tla 
enverterleri ve ortakların listesini tetkik ve p)ançoıunun ve müralı::ip raporu· 
nun bir suretini alaWirler. 

Ticaret vekruetince kooperatife muhasebe planço tavaiye edildiği takdirde. 
kooperatif muhasebe ve plançosunu tiplere göre kurup tanzim etmeğe meeı
burdur. 

FJA T FARKI DACITIMJ 

Madde 48 - Kooperatifin aafi müspet fiat farkı. gayrieaH h .. ılattan her 
türlil masraflar, fa.izler, amortisman ve proviyonlar ayrılmak suretiyle tespit 
olunduktan sonra, hu umumi safi fiyat farkının azami yüzde ellisi idare mec
lisi ve mürakl\be heyeti azalarına ve az.amt yÜzde üçü kooperatif memur ve 
müstahdemlerine ilcramiye olarak da~ıtılabilir. Ancak idare mecliei azalariy
le mürakiplere iki yÜzer liradan ve memur ve müstahdemlere de iki maaş nt... 
petinden fazla ikramiye verilemez. ikramiyelerin tenzilinden sonra geri kalan 
fiyat .farkının yiizde beşi adi yüzde 15 i fevkalade yedek akçelerine yüzde l i 
kooperatif propaganda ve ne,riyatı için fen olıırak ayrılır. Ve mütebaki9l or• 
taklarla ortak olmıyanların şirketle ol'an muamelesi nispetinde tefrik oluna"*. 
ortaklara ait olan kısmı kendilerine ortak olmıyanlan düşen kısmı da fevkal
ade yedek akçesine verilir. Müdür ikramiye~ maaşı ile mütenasip olarak öde
necek, idare meclisi azalı~ı bu hususta mevzubahs olmıyacakttr. 

YEDEK AKÇELER 

Madde 49 - Kooperatifin adi ve fevkalade yedek akçeleri sermayenin 
askarl yüzde ellisi nit•petinde olacaktır. Bunlar muhtemel zararlara karşılık 
tutulacaktır. Ticaret kanununun 642 inci maddesine tevfikan aynlmıı~ bulu
nan adi yedekler 2999 sayıh kanunun 26 ıncı maddesi mucibin~ menkul kıy
l'Jl'tlere yatırılır. Fevkalade yedek akçeleri ise gayri m~nkul ve tesisata tahms 
olun<'.bileceği ribi kooperatifoe faizsiz olarak kullanılabilir. 

PROPAGANDA VE KOLTOR FENLERt 

Madde 50 - Her senenin kooperatif proğrammda ve kültür fenleri birlik 
veya federasyon emrine verilir. Yedekler ne kooperatifin tasfiyesi sonunda 
ticaret vekaletinin gostereceği şekilde kooperatif birliklerinin veya ayni mak
satla kurulmu~ kooperatiflerin yedeklerine katılrr. 
KURULUŞ MASRAFLARININ KAPATILMASI 

Madde 5 1 - Kooperatifin kurolu~ maııraflan nihayet ilk beş sene içinde 
kapatıla.calttrr. 

ZARARLARIN KAPANMASI 

Madde 52 - Kooperatifin zararları evvela fevkal&de yedelcle kapatılır. Bu 
kafi gelmezse adi yedeğe müracaat edilir. Bu de yetmediği talcdirde ~ye. 
ye ve nihayet ortaJdarm mesu liy~tine müracaat olunabllıir. 

FASIL-6 
BiRLEŞME VE A YRlLMA 

BiRLEŞME VE AYRILMA 1 LAN 
Muvakkat temin-ah • Muhammen bedeli ihale tarihi N'JKKARTER i 1 Madde 51 - Kooperatif lüzumu halin<le umumi heyet ka.rariyle mevzuu N son macera an ı ooo nra . 150 lira 2111 ;942 pa:ıarteai sa.aıt t ı de ue alakadar mevcut bır birliğe girece~i ~bi ayni neviden ıcoopeutinerıe yenı 

Urla tahaffuzhanesi için 250 metre mikabı k\.UJllu çakıl a.çıJc. eksiltme sure· bir birlik te kurulabilir. Kooperatif kendi mıntakası dahilin<le bulunan diler 
• \NSLAR : 12.00 - 2.30 - 5.30 - 8.30 da... tile aa.tın alınacaktır. İsteklilerin şarna.mesini görmek Ü.Zere her gün öğleye ka• bir koopera.tlfe iltihak edeceği gibi bu nevi bir kooperatifin iltihalcınt dahi ka-

l_ __ _Jlıııııı. .. -.~ .... -----C:u:m:::a:rt:e:sı~·,~p~aza==~r~S:a:b:ah::..:saa:::t~9:.0:0~d:a:··--~--~--:___JLJ~d~a~r!lzm~~ir~l~im~a~n~v~eWiJe~h~ir!:,Jı~U·n·YR.u~··~·Jll~"caııeıııs·ı...ıı~·Wii··lrlil·~·M··.na.JD'-ıa-.-..aH. ..... --_J_ı.~...::...:.S....i.....t.:..:::.;:....:._:_ ___ ~..:;:_..:;:_ ___ ~-----__.;--------------~--~ 
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ha kıs 
~ 

ALMAN IHTIYACI HAVA AKINLARI Harp \'aziyetleı·ine asker ~özii) le 
~~* * 

Stalingradda Rus duru- Son Alman işçi buhranı 
Piyasa haydutlarile mücadele 

mu gittikçe fenalaşıyor hücumu büyük 
Cezai hükümler şiddetAlmanlar ruapseye yalı lqınca Ras donanması· 

nJn a~eşine maruz lıalacaıı • Harpte yenBlilıler ... 
epey Önemli deniliyor 

lendirilrr.ek Radyo gazete~ine göre Staling:radın 
... n1n1 ke~:ınindıı? nulunan mühimmat ve 
1€.vazım fabrikalarının Almanlarca iş
ı;uli üzerine bu kesimdeki muharebeler 
~;mdi şehrin diğer bir mahallesine in
t.kal etmi~tir. 
Stal:ngradın bir kısmını yavaş yavaş 

t.rkeden SOvye:ler bir taraftan doğru 
cıüriist ikmal kuvvetleri alamamak, di
i;er taraftan çok şiddetli uçak ve topçu 
1,ombardıınanı ;üzünden vaziyetlerinin 
ı;ünden güne daba ziyade fenalaştığını 
ı;örmektedirler. 

Stalingraddaki su boruları patlamış 
olduğundan her ıki taraf ta 5ehirde su 
. ıkıntısı çekmektedirler. 

Macar radyosu dün uksaınki yayının
cia Stalingrad mı.oharebesinin bittiğini 
ve şimdi mihver kuvvctlerin:n şehirde
ki Rus kuvvetlerini temizlemek ile 
meşgul olduğunu bilılirmi5tir. 

Bu sözler çok valdsız ve ~rken ol
makla beraber Etalingradın en müş
kül zamanlarını ya5adığı da <öylenebi· 
lir. 

HARPTE YENİLİKLER 
Bu harpte bir çok yenilikl•r göster

mi< olan Sovyetlerin tankları toprağa 
ııömülerek bunları zırhlı tanksavar ma-

ANKARA SUiKAST! ___ * __ _ 
Y enideıı mv ha
keme başlıyor 

hiyetinde kullandıkları da görülmüştür 
Almanların da alev makineleri ve 
uğultulu bombalarla hareket ederek 
Sovyetlerle başa çıkt,kları görülüyor .. 
Her ik! tarafın sokak muharebelerinde 
kanlı boğuşmalarda çok ağır kayıplara 
uğradığı muhakkaktır. 

DİÔER YERLERDE 
Rus cephesinin ıliğcr kesimlerinde 

nıühim bir hareket olmamış, bütün ha· 
reketler mevzii mahiyette çarp:şmalara 
mhisar etmişt!!-. Yalnız Kafkaslarda 
Almanlar gerek Mozdok ve gerek Tu
Epşe istikamctindp ilerlemek için şid
actli muharebelerde bulunuyorlar. 

Alınanlar Tuapse liman ve şehrine 
yaklaştıkça daha z:yade güçlüklerle 
karsılaşacaklar, menzillerinin müsaade
s!zliği yüzünden ~imdi hareketsiz du
ran Rus Karad•niz filosunun bombar
dımanlarına da maruz kalacaklardır. 
Her ne kadar .'1.lman hava kuvvetleri 
<loncınmaya karşı hareket edecekse de. 
Sivastopol ve Kı,rçte olduğu g'.bi Rus 
donanma.sının h::ırbin üzerinde mühim 
bir amil olması da ihtimal içindedir. 

Tuapsenin tehlıkeye maruz olduğu 
aş'kô.r olınakla h<raber, bu limanın bu
ı;Unlerde düşm~<ı de beklenmemelidir .. 

8. VILKININ KARARI 
* '"'~eni bir pa'-·ti 

tesk~l edi. ~ or 
~*~ ~*~ 

Suçlular 4 ilıinci teşrin· Sebebi : B. Ruzveltle 
de telırar mııhalıeme b"rH(Jinin tenftit 

edilec:elıler... edilmesi-
Madrid, 20 (AA) - Nevyorktan bil

dirildiğine göre Vandel Vilki son leş-

An .aı·a, 20 (A.A) - Alman büyük 
elçisi Fon Papene yapılan ;uikastten 
suçlu olup Ankara ağır ceza mahkeme
since muhtelif cezalara mahk(lın edilen rinde yapılacak intihabatta Liberal 
Pavlof, Kornilof, Abdurrahman Say- .Parti adında bir parti kuracaktır .. Bu
man ve Süleyman Sağol haklondaki na sebep, Vandcl Vilkinin cümhurreisi 
hükümler temyiz mahkemesince nak- Ruzveltin hususi mümessili sıfatiyle 
zedilılidiğinden bunların yeniden mu-
hakemesine ikinci teşrinin dördüncü yaptığı seyahat uolayısiyle cümhuriyet 
çarşamba günü , 8 at 9 buçukta başla- partisi arasında çıkan ihtHM ve hak-
11acaktır. kmdaki tenkitlerdir. 

ALMANYADA iAŞE iŞi 
---*·---

Ekmek ve et miktarı 
hafitçe arttırıldı 

-*-Londra, 20 ( Radyo ) - Taymis 
gazeteoi Almanyada vesilca ile verilen 
..ıcmek ve et miktarının hafifçe artınl
maotndan bahoeden yazıstnda diyor ki: 

Et ve ekmeğin artınlmasına mulcabli 
bll\'ka gıda maddeleri azaltılacaktır. Ne
bati yağlarda kayda değer kısıntılar ya
pılacaktır. Süt istihsali nonmalin dunun
dadır. Meyve ve •ehze dağıtımı vasatiyi 
bulamıyacaktır. ___ ......., .. .,.._ __ _ 

ALMANLA~\ GORE 
-*-(Baştarah 1 inci Sabilede) 

kızıl İlkteşrin istihkAmının çok kuvvet
li müdnfaa mevzilerini bombalamıslar-
dır. , 

DICER YERLERDE 

____ ......., .. ......,, __ _ 
LIBERYANIN ıŞG\LI 

*·---
"Vişi" dekilerirı en-

dişeleri artıyor 

-*-Londra, 20 (A.A) - Amerikan kuv
vetlerinin Liberyada karaya çıkmaaı 
lcarııoında Viıide endişeler artmaktadır. 
Amerilcalılann Liberyada bulunma.sının 
Dakar için bir tehlike teşkil ettiği hak
kında Lava! tarafından ızhar edilen kor
ku ile amiral Darlanın §imdi Cezayirde 
bulunduğuna dair Alman radyosunun 
verdiği haberin münasebeti vardır. 
Amiral Darlanın her ne kadar hada 
olan oğlunu görmek için hususi bir se
yahat yaptığı bildirilmiş ise de siyasi 
mahfiller amiralın bu fırsattan l!tifade 
ile şimali Afrika Fransız yüksele komuta 
heyetile görüşmeler yapacağını sanıyor
lar. ___ ......, .......... __ _ 
ING ILİZLERE GÖlE VAZIYET 

Savaş uçaklarından mürekkep filola- (Baştarah l ınci Sahifede) 
rımız a<ağı V:olgad~ bi~'. çok. d.7~iryoll~-, rağmen tutunaiblmişlerdir. Rus kuvvet
rınd.a tre~lerı ve hır ro~enkoru tahrıp f leri uçakların desteklediği bir karşı hü
~tm~lordır. Don cephesınde Rumenler cumda Alma müdafa h !tını bir nok
d.işwan hücumlarını püskürtmüşlerdir. tada delmişl:rdir. Alı:anfar ihtiyatları-
RU~LA~DA KALAN YER . nı dağıtmai(a mecbur olmu~lardır. Dört 
Be~.lın. ~O. (A.A) - sı.alıngradd~ yüz d~man askeri öldürülmüstür. Fa

tı aktor fa';,rıka.<ıyle kızıl Barıkad fab;ı- na havalar Stalin~radda Alman bom
krısırun ı ·galınden son:a ~usla~ın e!ın- bardıman tayyarelerinin faaliyetine ma
de kalan an:ıelc mahaıl~<ın~ckı yerler ni olmakta ise de avcı tayyareleri ara
Kızıl llkt~şrın çelık fabnkasıyle bu fab- sında carpısmalar devam etmektedir. 
r<~<a amele.ine mahsus mahalleılir. KAFKASYADA 

Son günlerde ~gal edilen yerlerde Doğu Kafkasyada Grozni petrol ku-
yapılmakta olan tcmızlemeler esn~ın~.a yularına doğru kendilerine yol açmai(a 
C'1JPı:ımol;ır olmuş ve buralardak~ ~u- çalısan Alman kuvvetleri muvaffakı
fon mu;luıvemet yuvaları ~iman. ıs:ıh- yetsiz tesebbüsler yapmışlardır. 13 tank 
1<5m kı.alorı tarafından temızlenmıştır. tahrip edilmiştir. Seçme Alman kıta1arı 

----·---·- 60 tankırı himayesinde Mozdok bölge-
J PON r~AKSADI sinde sis perdesi. altında ilerıemeğe ~alış. 

mışlarsa da gerıye atılmışlardır. Bır te-
ıttnstnrah l mci Sahıfede) peve birbiri adınca vukubulan 8 hii

J pon~·anı:ı. )'eniden bombalanmasına 
mani olmak, sonra da müttefikleri harp 
c.ınHer!ni c~zalandırmaktan vaz geçir
ır.<.-kfr. f\.1;.;.ıtefiklerin buna kar~ı açık ve 
az.imli bir yol tutmaları 18.zımdır. Misil
) melerl reddetmeliyiz. Müttefikler bize 
knrşı hake.ızlık yapıldığını sanıyorlarsa 
bunun me!ullerini aramalıyız. Karşı ta
raf ta bizim haksızlık yaph\iımızt söyler
ac t<traf!UZ tahkikat İ!lltem,..]iyiz. 

n"'Ylt MEYLE GöRE 

cum püskürtülmü<tür. Bu hücumlar üç 
ıtün evvel baslıyan geniş bir taarruza 
dahildir ve düşmana hiç yer kazandır
mamıştır. 

Batı Kafkasyada Tuapse bölgesinde 
Alman taarruzlarına Sovyetler karşı 
taarruzlarla mukabele ederek bir tepe
yi ve bir kiivü ·"t'rdat etmişlerdir. 

LENtNGRADDA 
tzvcstiyaya göre Leningradda arka 

arkava bir çok Alman tümenleri bozgu
na uirahlmıştır. 

STAL!NGRADDA 
DURUM NAZiK 

___ * __ _ 
İNGIL TEREDE «20)) KADAR 
OLU VE BAZI HASARAT VAR 

-*-
Berln, 20 (A.A) - Alman tebliği : 

Dün Alman hav~ kuvvetleri doğu İn
g;Jtercde ~skeri hedeflerle silah sana
yiine geni~ ölçüde hücumlar yapmışlar
dır. 

Londra, 20 (A.A) - Dün İngiltere 
üzerinde doğu konUuklariyle Taymis 
rıehri halicinde n.uhtelif noktalara 16 
Alınan hava hücumu yapılınıştır. 

HASAR VE ZAYİAT 
Londra, 20 (A.A) - Pazartesi günü 

İngillere üzerinC:e yapılan hareketlere 
30 kadar Alınan uçağı iştirak etmiştir. 

Re<m1 tebliğde Taymis nehri ağzıyle 
bazı köy lcrde N.sar ve bir mikdar in
sanca zayiat olduğu b:ldiriliyor. Hava
r.ın çok güzel olınası bu taarruzu ko
l&ylaştırmı.ştır. Ölenlerin sayısının yir
miden aşağı olduğu tahmin ediliyor .. 2 
Alınan uçağı muhakkak surette düşü
rülmüştür. Münferit surette uçan uçak
lar da tahrip edılmiştir. 
İNGİLİZ HÜCUMUNUN 
NETİCELERİ 
Vis', 20 (A.AJ - Başvekil Lava! 

Krözo bombardımanından zarar gören
lere yardım olarak 500 bin frank gön
derilınesini emretmiştir.. Ölülerin ta
butları okul salonunda sıraya konmuş
tur. Bir çok binalar yıkılmış, bazıları 
kısmen harap oL-rıuştur. Bir cok kim<e-
1er meskensiz kaimıslardır. Halk tara
f,ndan söylend"ii•ne göre büyük Kızıl 
haç i•aretine rağ.nen ilk İngiliz bomba
ları hastaneye düşmüstür. Hastanenin 
duvarları yıkılm:.ş ve tavanları harap 
olmu•lur. Hasta ve yaralılar kısa bir 
zamanda ba~ka b.r hastaneye nakledil
mislerdir. Ölülerin cenazeleri bugün 
öğleden sonra k::ıidırılacaktır. 

---- ......, __ _ 
Makine •e 

iel"il•rken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

İNGİL'l'ERENİN 

• 

İKİ YENİ ZIRHLISI 
Londra, 20 (A.A) - Amirallık dai· 

resinden bildirilmiştir : Prince of Wales 
sınıfından iki yeni ve büyük İngili7 
zırhlısı denizlere açılmıs bulunan Cila
da hizmete girmi~ bulunmaktadır. King 
George'un eşi olan bu gemiler 35 şer 

bin tonluk Anson ve Hove zırhlılarıdır 
1937 yazında tezı;fıha konulmuş olan 
bu gemilerin uzunluğu 225 genişliği 41 
metredir. Gemilerin her birinde 1500 
kişilik miiretteba\ vardır. Zırhlılarda 
14 pusluk 10 top, 5.25 pusluk 16 top vo 
her biri müteaddit toplan mürekkep 4 
batarya uçak savar topu bulunmakta· 
dır. Her gemide 4 uçak vardır. Müda
faa tesisatı çok mükemmeldir. Bu sı
nıftan olan diğer ıki zırhlı King Georgs 
ile Dük Of Yoktur. 10-12-1941 tarihin· 
de cenup Çin sularında batırılınıs olan 
Prince Of Vales te bu ~!pte idi. , 

--....... o- --
Bir .Japon gazetesi 
Amerilıa için ne diyor? 
Tokyo, 20 (A.A) - Tair'.ku Simpu 

gazetesi yazıyor : Birbşik Amerikanın 
~eni tıibiyesine dikkat etmeliyiz. Yılın 
başında gayretl•,.ini Almanyava karşı 
toplamış olan b'r:eşik Amerika şimdi 
yeni bir tabiye kullanmakta ve Japon
~·ayı en önemli C:Uşman olarak telakki 
dmektedir. BirieFik Amerika Çunking 
ile entrikaya devam etmekle beraber 
Çin vasıtas'yle bir darbeye müracaat
tan ziyade J apon;•aya doğrudan doğru
ya darbe indirmek niyetindedir. Ame
rikalıların Japvnyayı bombalamaları 
Oenizaltı harbinı genişletnıeleri ve Ja· 
pon ;şgali altındaki cenup topraklarına 
hücum etmeleri muhtemeldir. Ameri
kan terakkileri propaganda ile fazla 
<:şirilmekte olmakla beraber Amerikan 
kudretini küçümsememeliy:L. Amcri· 
kanın silahlanmada gösterdiği terakki 
propagandada gösterilenden daha a7 
gerçek değildir, bunu bilmeliyiz. Çün• 
kü dü<manm el'ndeki vasıtaları tam 
bir surette bilmek zaferin amillerinden 
biridir ve harbin sadece başlamakta ol
duğunu bilerek C:övüşmek zorundayız. 

---o----
Am•ral K~ .11 .röz~eri .. 

Nevyork, 20 (A.A) - Amerikan do
r>anması başku'"andanı amiral King 
Amerikanın pek yakında her iki Okya
nus için birer fiioya malik olacağını ve 
yakında Amerik•n deniz kuvvetleronin 
iki misline çıkacağını bildirmiştir. 

Amiral King sözlerine şunu ilave et
miştir : Amerik•n kuvvetlerinin geçen 
ağustosta Tulagi bölgesinde giriştikler' 
ilk taarruz! hareket Japonların kork
tukları harekiittan biridir. 

c Deyli Meyi > Japon demecini müt
tc-f:kleri indirmei(e hazırlandıkları dar# 
bt-lr.ri h~'iflt-tmek siyasetine dahil sayı-
yoı . 

Ar,ku=~. 20 (Te'efonla) - Bu sene 
\ u 1luri;ret :1ayrınntnda Ankar3ya i~
tnnbul, Iımir ile Ankarara civar vila
yrtlC"rd ! m 0 k+,.plrrdcn L!n z~i gelc
cd:f • 

Moskova, 20 (A.A) - Royter Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Stalin
"1'ad muharebcs!nin neticesi tehlikeli 
bir kararsızlık göstermektedir. Alman
lar sirndi sehrin ~·mal kısmında verJesi
yorlar. Merkezdeki vaziyet te kararsız 
lJir hnle giriyor. Her ne kadar General 
Rodv:zin muhı:iızları dü~mana karşı 
kozlar1nı ovnamıç;larsa da durun1 f ... ·ka
lade naziktir. 

Paris gazetelerinin ne~~ 
rettilderl beyanname •• 
Vişi, 20 (AA) - Buııün bütün Pa· 

l'İs gazeteleı·i Alman m:ıhfillerinin işçi 
tedariki meselesindeki dij,şüncelerini 
lıeHrten bir beyanname neşretmişlerdir 
Gazetc1~r hiç bir mütalaa yürütmemiş· 
ı, rdir, fakat beyanname bliyiik b"'~1ık 
!ar altında neşredilmiştir. 

---*·---
INGILI ZLERE GÖRE ALMAN-
LAR SIKISIK VAZiYETTE 

-*-
I Londra, 20 (Radyo) - Deyli Telgraf 
150 bin Fransız işçisinin Almanyaya 
gönderilmesi için Fransada tatbik edi
len mecbuTi hizmetten bahsederek di
yor ki: 

«Dün Fransız erkekleri Almanyada 
angaryaya gitmeğe davet edildiler. Bü
tün Fransa radyoları ve gazeteleri Al
manyanın 150 bin işçi istediğini tekrar
ladılar ve ancak bu istek yerine getiri
lirse Fransanm daha büyük fernketler
den kurtulacağına işaret ettiler. 150 bin 
işçinin Fransadan istenm""i Almanyada 
insan kuvvetinin ne kadar az olduğunu 
gösterir. Bütün işgal altındaki yerlerde 
calışan hali< boşlukları dolduramıyorsa 
Naziler hakikaten sıkışık vaziyettedir 
demektir.> 

İTALYANLARlN VAZ1YET1 

Niyoz Kronikel B. Himlerin İtalyayı 
ziyareti münasebetiyle yazdığı bir yazı
da İtalya halkının vaziyeti Fransa halkı
nın vaziyetine benzediğini kaydederek 
diyor ki: 

«Yüz binlerce İtalyan işçisi Almanya
ya gönderilıniştir. önümüzdeki kış ttal
yayı pek fena vaziyette bulacaktır, İtal
yanlar kıtlıktan ve soğuktan çok müte
essir olacaklardır. İtalyan mektepleri 
ısıtılaınıyacağı için kapatılacaktır. İşçi
lerin evleri soğuk olacaktır. Onlara 
açıkça palto ile çalışmaları ve yine gü
ler yüz göstermeleri ~öylenmiştir.:t 

ir i al;van lıorgenerali 
Mısır cephesinde öldü 
Roma, 20 (A.A) - Korgeneral Fer

rer! Oşu Mısır cephesinde ölınüştür. ___ ......, .. ......,, __ _ 
DENiZLERDEKi HARP 

*·---
Asker vüklü Al-
man Feribatu 

torpillendi 
-*-

Nor11eçe giden 20 Alman 
ölmüş, yif'mi yedisi de 

yaraianmış .. 
Stokholın, 20 (A.A) - Royterin hu

•usi muhabiri bildiriyor: 
Sofildden Trelburga giden Alman 

feribotu (Doyçlnnd) pazartesi günü 
Norveçe 1000 aslı.er getirirken meshul 
bir denizaltı tarafından torpillenmiştir. 
Gemiye iki torpi; atılmıştır. Bunlardan 
yalnız birisi ge'?lınin ön tarafına isabet 
etınis ve otomobil köprüsünü harap et
miştir. 

Haber alındığına göre Trelburga git
mekte olan İsv•çın be•inci Güstav fe
r.botu da torpilden sakınmak için ma
n~vra yapmak zorunda kalmıştır.. Fa
kat doğrudan doğruya taarruza uğra
yıp uğramadığı belli değildir. 

Alman feribotıı Trelburga geldiğin
de rıhtımda bu•t:nan hastane arabaları 
ı;em! ile hastane arasında bir çok gidip 
gelmi.şlerılir. Tatunin cdıldiğine göre 
gemide 4 Alınan a<keri ölmüş. 17 si 
2ğır olmak üze,·e 27 asker yaralanmış
tır. Suya düşüp boğulanların sayısı he
r.üz belli değildir. 

---,.,_ -·~--

•• 
uzere.~. 

Ankara, 20 (Telefonla) - Vurgwıcu gibi piyasa haydutlarının derhal cezaya 
ve istifç!lerle mücadele yolunda yeni ç<irptırılmaları intibah uyandıracağına 
tedbirler almmalttadır. Bu gibiler ve işaret etmiştir. 
fıyatlarla oynıyarak sun! şekilde fiyat- Tamimde bundan sonra da deniliyor 
!arı yilkseltenler ve buna alet olanlar ki : •Satıcıları etiket koymnğa zorla• 
hakkındaki mevcut cezai hükümlerin mak, alıcıları fa~ura istemeğe teşvik 
~ıddetlendirilmesi uygwı görülüyor. Bu etmek, menşelere ait fatura oyunlariy
hususta mühim esaslar hazırlanmıştır. le fiyat b!rliği ve söz anlaşmaları üze-

Ticaret vekfiletınde belediyelerin fi- rinde süratli hareket etmek, tüccarın 
~at mürakabe ve ihtik~rla mücadele yaptığı istifleri haber almak işini gay· 
işlerindeki faaliyetini takip ve beledi- retli bir servise bağlıyarak bastın<lak 
yeleri bu husustu tenvir ve ikaz etmek ve suçluları mahkemeye vermek ve ni· 
üzere mütehassıslardan mürekkep bir hayet zeyt!nyağı, peynir, pirinç gibi 
büro kurulmuştur. maddeler üzerinde anormal şekilde ar-
PİY ASA HA YDUTLARİYLE tan fiyatlara karşı kati bir halde bare-
MÜCADELE ket ederek Mili! Korunma kanununun 
Diğer taraftan Dahiliye vekil.leli bü- 35 inci maddesinin A fıkrasında yazılı 

tün valiliklere yaptığı tebligatta f iyat ı;ekilde fiyat değişmesi üzer'.nd,. haklı 
birliği yapmağa teşebbüs edenlerin de s~bep arama yoluyle siddetli harekete 
meydana çıkarılmasını bildirmi.ş ve bu geçinek lazımdır ... 
~~:><:><.:>"""'=""'=""-'"""""""""-<:>~ 

iaşe işleri için yeni tetkikler 

Muhtelif nıemleketlerin 
usulleri inceieniyor 

İstanbul, 20 ( Yeni Asır ) - Ticaret vekô.ltine bağlı harp ekonomisi büro
sunda muhtlif memleketlerin iaşe k.anu ı:ları ve talimatııhllleleri tetkik olunu
yor. Büro şefi ~ehrimizde de tetkikatta bulunduktan sonra Ankaraya harekeı 
eylemiştir. 

~·""'"""""""""'"""~::::,.<;:::.<:"""..<:>"""~::::,.<;:::.<:"""~"""'..;::,..~::::,.<;"""""""""'"""._,. 

Hububat mahsulüne da
kararlar verildi • 

ır 
• yen 
~-----...-,~--~--

Ankara, 20 (Telefonla) - Hububat 
mahsullerinden muayYen nisbetlerin be
deli mukabilinde satın alındıktan sonra 
geriye kalanın serbest bırakılmasına 
dair 366 sayılı kararın birinci ve !kinci 
maddeleri de değiştlrilıli. Yeni şekle gö
re 1942 yılı istihsal mikdarları hakkın
da yapılacak tahminlere göre ikinci 
maddede yazılı esaslar daireslılde bir 
kısım mUştahsilin yüzde yetmiş beş, bir 
kısmının yüzde 65 ve bir kısmının yüz
de elli hububat mahsullerinin mütebaki 
kısımları, sekizinci maddedeki müddet 
uırfında hükümete teslim edilmek şar
tiyle serbest bırakılacaktır. 

1942 yılında istihsal edilen bilfunum 

buğday, çavdar, mahlut, mısır, arpa, yu
laf ve akdarı mahsulünün tamamından 
bu karardaki nisbetler dahilinde tesli
matta bulunanlara mallarının değer fi
yatı olarak 365 sayılı kararın b!rlnc1 
maddesinde gösterilen fiyatlar tediye 
edilecektir. 

tstihsal ettiği mahsuller mikdarı 50 
tona kadar olan müstahsillerin bu mah
sullerinin her nev'inin yüzde yirmi be
şi, yüz tona kadar olanlardan elli tona 
kadar olan kısmından yüzde yirmi b.,_ 
şi ve fazlasından yüzde otuz beşini, yUz 
tondan fazla olanların da bu fazla kıs
mından yüzde ellisi her tarafta hUküme
te teslim edilinceye kadar satılamıyacak 
ve müsaadesiz nakledilemiyecektir. 

""":::.<""'"""'>""""'""""""".<;:>"""""""""""';:,I<:;:><:"""'"""""""""'"""""""""""'""':><:"""~ 

Valiler toplantısında ,,Izmir'' in 
iaşesi işi de konuşuldu 

Ankara, 20 (Telefonla) - Şehrimize 

davet edilmiş olan İstanbul valisi Lüt
fü Kırdar, İzmir valisi Sabri Öney, 
Bursa valisi Fazlı Güleç, Eskişehir va
lisi HAm:t Üstay, Kastamonu valisi Mi
tat Altıokla Ankara valisi Nevzat Tan
doğan bugün (Dün) saat 16 da Dahili
ye vekaletinde Dahiliye vekili Recep 

Pekerin başkanlı1:ında toplandılar. 
Toplantıda Dahiliye müsteşarı da bu

lundu. Saat 19.30 a kadar süren toplan
tıda bu vilayetleri alakadar eden mese
leler ve bilhassa iaşe işleri üzerinde 
görüşmeler o1m:.ıı:;tur. 

Dahiliye vek:i!ı Recep Peker valiler 
şerefine bugün .Anadolu kulübünde bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Ankaralıların 
. . 

belediye ıaşesı ve 

Ankara, 20 ( Telefinla ) - Belediye 
y tAHİ '.!' NA 
YARDIM İŞİ •. 
Londra, 20 (A.A) - Bugün Avam 

Kamarasında mebuslar cnup Amerika
dan Yunan çocuk.lanna konserve ve sair 
yiyecek gönderilmesi lüzumundan ısrar
la bahsetmişlerdir. iaşe müsteşan, ev
velce gönderilen 1 5 000 ton buğdayın 
dağıtma şekli hakkında oarih malumat 
~elmeden Yunani~tana bir ~ey gönderil~ 
miyecğini söyleınig.tir. 

meclisi bugün saat 1 7 de tekrar toplan-
1 ciı. İki gündür tevkalfıde toplantılar 
yapmakta olan mcliste halk ihtiyaçlannı 
temin için belediyenin buğday, odun, 
kömür ve sair zaruri ihtiyaç maddeleri 

sabn ama, nakletme ve etok yapma 

masraflarını karşılamak üzere evvelce 

kabul edilmiş olan yarım milyon liraya 
kadar istikraz akdi salahiyeti biT milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

ı •· ı · ,. • ·• • •lltt: 11111 ı ı stnu ı ı nı sn 11111 ın ı ı•: •: un1111 ~ 

~ Kanada harp için § 
günde :J milyon § 

~ dolar C!rfedi-yor.. ~ 
:: Roma, 20 (A.A) - Kanada harp:: 
§ içinde günde 9 milyon dolar sarfet- § 
: mektedir. Bu memleketin senel'k :; 
~ harp sarfiyatı 2.800.000.000 dolara E 
§ baliğ olmaktadır. ~ 
-11Ht11 ıJUll i il•• I •• ı l• t ı l l lllllUll l l llllllll il l lllflU :ı 

NE ·KADAR 
Denizatı batırılmış 
Londra, 20 (A.A) - Bahriye nazırı 

mister Aleksan-!r harbin başından berö 
tngiliz ve Amerikan kuvvetleri tara· 
C:ndan 530 dan Jazla mihver denizaltı
sının batırılmış veya hasara uğratılmış 
olduğunu söylemiştir. 

---o---
MAREŞA.L SMIJ'l'S 
Mablıi ile görüştü .. 
Londra', 20 (A.A) - Mareşal Smub 

Lugün öğleden ronra Sovyetler birliği
"in Londra büyük elçisi B. Maiski ile 
uzun bir mülak&t yapmıştır. 

lstanbulda bir kaptan soy~uncu
?uia kurban 2itti, öld. , rüldü 

lstanbul, 20 ( Yeni Asır ) - Gecele
yin Kasımpaşada bir cinayet i§lenmiştir. 
Salih kaptan adında biri Beyoğlunda iç
tikten sonra evine dönerken kamalı bir 
adamın taarruzuna uğramış, ·vücudu de-

iSTAfllBIJL 
Ressam!ar birliği 
İstanbul, 20 ( A.A) - Bugüne kadar 

sergileri ve neşriyatiyle memleket'.mi
z!n sanat hayatında büyük işleri başar
mış olan güzel •anatlar birliği müsta
kil ressamlar b;,.Eği ve D. grubu teşek
külleri daha ver.mli ve daha geniş mik
yasta çalışmak imkanını hazırlamak ve 
bu birlikler dışuıdaki ressamlar da da
hil olduğu halde bütün Türk ressamla
nnı borleştiı:mek maksat ve gayesiyle 
Eminönü Halkevinde büyük bir kong· 
re akdetmiştir. Bu kongrede uzun za
mandan beri niznmnamcst hazırlanan 
ve Türk ressamlor ve heykeltra~lar ce
miyeti adını ala'l topluluğun nizamna
mesi esaslı bir İncelemeden sonra tas 
dik edilmiştir. Kongre milli Şef İnönli 
ıle Dahiliye ve maarif vekillerine ve 
Parti genel sekreterine tAzinı telgrafla-

lik deşik edilerek öldürülmüştür. Cina
yeti müteakip kaçan katil Ali Rıza ya
kalanmıştır. 

Cinayetin soygunculuk kasdile işlen
d'ği anlaşılmaktddır. 

Odalar, borsalar, bir!ifı· 
ler hal:lıında yeni 

fıanun .. 
Ankara, 20 ( Telefonla ) - Ticaret 

odalan, borsa ve esnaf birlikleri hak
kında ticaret vekô.letince yeni bir kanun 
proje~i hozırhınmıştır. 

---o---
izmir tramvay 11e eleli· 

trilı şirketinin satın 
alınması •• 

Ankarn, 20 (Telefonla) - İzmir 
tramvay ve elektrik şirktinin satın alma 
müzakerelerine bugün nafia vekaleti~ 
de başlanmıştır. nu miizakerelerde bu
lunınijk üzere Belçikalıların salahiyetli 
('tlegC"1eri şehriıni7.e gelıni~lerdir. 

r::. göndcrıni~ yeni cemiyete başarılar 
temenni eden cevaplar alınıştır. 

• 


