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tliln mUnderecatından mesullvPI ktbul edilmez." 

işcilerin kor1" nn1 ası • • 
ıçın 

-------------------

Bazı dilekler · er·· 
ye sürüldü 

Coğu 
Cep esinde 

---*---
ııGeneraı Krşn lıııman
da31ı ele alınalı 
"zeredir ... 

SEVKE'f BiLGi:>: 

Bütün doğu l"eph~inde. 11General 
Kı~p· y<'niden. vaziyete hakim olmadan, 
Stalingrad müdi:tfnaalarının son n1uka
veınetleri kırılacok nııılır? Kafkasyada 
lıarekatta bulunan Alman orduları, 
Groc-niyi zaptr-derek Ruslar!n petrol 
zen,inliklerin~ nii!uz ec1cbi1ecekler mi· 
dir? 

___ * __ _ 
lzınirdeki 40 bin • • 

lŞ ı· 

yi düşünmek Jazırn 
-*-

Esna~ ve işçi birlikleri· 
nin dünkü toplantısında 

konuşulan vaziyet.. 
Sanayi müesseselerinde. tütün fa1>ri

ka ve imal5.thanclerinde, incir ve üzUm 
hanlarında, gümrükte, deniz işlerinde 
çalı~ i~çilerin vaziyetleri inceden ince. 
ye tetkik edilmektedir. 

Ciimhııriııefüı ı:e Cümhuriııet esttleri11it1 lıek~ sabahl4rı çıkar siıııısi gazetedir. YENt ASIB Matbaaoında ba .. lmısttr" 

Taarruza doğru 
---*---

Mü t t fı 
• 

rın azıriı
ı bitt. 

---*---
Yalnız bazı mf'sele· 

lerin halli kaldı 
-*-

Cenup Afrilıa baş11e1ııı 
mareJal Smuts belıle· 
nen mühim nutlıunu 

11erdl.. 
Loodra, 21 (A.A) - Cenup Afrika 

birliği hükümeti reisi mareşal Smutıt 
bugün Lordlar ve Avam kamaralar 
fizası önünde şu sözleri söylemiştir : 

• - Harbin müdafaa safhası sona er
miştir. İkinci safha taarruz safhası ola
rak hazırlanmaktadır. 

Rugyaya her ne şekilde olursa olsun 
büyük yardımla: yapılmalıdır. Harpten 
sonra, milletler için daha az iddialı, fa
kat daha müsbet :şler hazırlanmalıdır.• 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

llu son giinlerdc, istical ifade eden ta
~rruzlann artan bir şiddetle devam et
tiğine bakıhr a, AJn1anya ve ortaklan
tıın kıs b:ısınadan bu hayat! amaçlara 
'arnıak istediklerinden. bn maksatla 
biiyiik kayıplara katlandıklanodan şiip
be edilemez. Bununla beraber Alman
lar. bn nıua1.zanı Jtayrt'*lerinin bir nc
licc•i olarak Stalingrad harabelerini la
mamcn zaptetmeğe muvaffok ol<nla• 
dalıi, kendilerini ya.: taarruzuna baş
lm-keu tesbit ettikleri biivük hedefe 
varmış sayabile~-ekler mid.ir? Berliniıı 
ııaliıhiyetli sözdilcrine göre. bu hedef 
Kmlordunun savas kudreti-ti notralize 
etmekten, yl\ni Al.;.anya için arlık bir 
tehlike teı;kil edemiyecek hale sok-

Hayat pahalılığı karşısında evvelce 
isçi ücretlerine yapılmış olan zamların 
şimdi fili bir kıymeti kalmadı~ı yapılan 
tetkiklerden anlaşılmıştır. Halen 1zmir
de 15000 tütün amelesi, 8000 sanayi iş
çisi, 300 deniz i~r.isi 1 6000 incir ve Uzilm 
isc'si dahil olmak üzere 40,000 amele 
çalışmaktadır. Bunların terfihi ve hayat 
pahalılığı kar!"tsında gecimlerinin temi
ni hususunda İzmir esnaf ve işçi blrllk
lerin'n dünkü fonlantısında bazı te
menniler izhar edilmiştir. İzhar edilen 
dilekler aı·a•ında su noktalar da vardır: 

c Stalingrad > da ev içlerinde ve bina haTııbeleri aTO"'"la d~vnm edip gitmekte olan korku~ ve kanlı lıoguşmadatı 
YENi HAVA Hür.UMLARI dört gör!lnü~ 

1 ) tzmlrde işçiler vasat! olarak avda 
50 - 90 lira arasında para kazanmakta
dırlar. En kabarık rakam olan 90 liranın 
bir aileyi geçindirmesi imkansız hale 
gelmiştir. Yarın ekmek fiyatı artınca bir 
işçi ailesinin 90 liralık kazancından 60 
lirasını ekmeğe ayırması lazım gele~•k· 
Lir buna da imkfin görülememektedir. 

Sovyetlere göre cephelerde durum ----*----
lngilizler ii ç mü-

2 ) Devlet memurlarına olduğu gibi 
işçilere de tanzim satışından ekniek te
min edilmelidir. 

'' talingrad,, ın cenubunda him merkezi 
bom baladılar 

-.ııı-

VUflelmshafe~ Bremen, 
Banovr alçalıtan atef 
yağmuruna tutuldu.. 

aktan iharetti. İ1r1nd kİ1I ha-rbi bütün 
l.orkunç ıstırnplariyle gelip catınadan 
Stallngrad :uıptedilseydi Alma;, ha ku-

3 ) Bu mümkün olama.ısa, işçi çalış
tıran müesseseler işçilerle aile] riniıt 
ekmeğe verecekleri para farkını öd("me~ 

(Sonu Sahile :ı. Sütun 1 de) 
l n azyı ı arttı 

manlfanlığı taarruzlannı ayni derecede I •<>--------~------------------------· .. 
1ıayati hedcnerc :vönetnıeğe belki vakit 1 H 11 h 0 hat 
Jınlacaktı. Hatta bir yıldınm harbi yap- hakkındaki yenı hükütnlt>r 
mağı da dilşiinerekti. $inıdi ise bütiin I ---------------------
Rus cephesi boyunca havalar o kadar 

fenala.mııılır ki büyUk capta hareket- Serbest satış m~hall"ı 
Şelı. riı .. Oimal do~u~unda teşeb

büs Sovvetlerin elinde ••• 

Londra, 21 (Radyo) - Tebliğ : İn
g'Jiz hava kuvvetleri Vilhelmshafen, 
Bremen ve Hanovr üzerinde alçaktan 
uçarak asker1 hedeflere btiyUk mikdar· 
da yangın ve lnf:Hlk bombaları atmış• 
!ardır. 

ler imkAnsızlaşmaktadır. Erı:er general 1 -
Kıs lrnınıındayı ele alacaktır. ı 

Moskova, 21 (A.A) - Mozdok kesi
minde Alınanlar kendi cesetleri Uze
rlnden geçerek ilerlemeğe çalışıyorlar" 
Almanlar ağır kay..,Jara uğratılarak 
hUcumlan püskürtülmektedir. 

Acaba milıvercilcr, bu ikinci kış bar. • ı A d •• k eı 
binde de müdafaaya mı rekifeceklerdir? ı an an sonra mun: un 
Yoksa bazı askeri mütehassısların zan- _ 
tıettikleri gibi Don badayınca tnnrrnz-
J:ırına devam mı edeceklerdir? 

Rus stenlerinde kıs harbinin düşii
niilmeı;i bile Hiyleri iirnerten bir fada 
oldui!u muhakkaktır. Fakat )'İne mu
hakkaktır ki, Almanlar, Sovvetlerin 
.. ış mevslnıindc büyük hazırlıklar ya
parak kendilerini iyiden iyiye topla
aıaları ihtimalinden endisededirler. Zi
ra bu takdirde. 1943 lkbafıannda kinci 
eepheyi önlemek hususundaki snnsları
nın bu!?ünkü kadar kuvvetti olamıva
rni?mı hcsaıı etmektedirler. t.te bu 

0

se
be'lle Alman\'a 'e ortnkları 1942 senc•i 
irinde Rus:vn:va hi<" bir zaman tel3ri 
t·demivc.-ci?i llınnnsız darbeler indirmek 
v.orundodırlar. 

Bn~y•l bir ele\ k11\:'\iCt tt.-skil etınck
k de,·am ellik<·•. Almanya Anglo Sak
ı;oııbrla tek ce:ıheli bir harıı yapmak 
imki\nından mahrum kalacaktır.. Batı 
Avruoa kıvılarında ınevcut tahkiınatın 
bir kat daha lua·\•etlendirilme.i icin 
yanılan !!a' rctll•re Fi1hreriıı bi7:7at ne
ıo:are-t etn1rsi Alman ha~kınnandarıh~ı
nın bu hususta ha.,;a]e kap1lmadığ-lnı 
r;östrrir. Hatırlnrdnd•r ki StnUngrad 
lıarhinin n1ii.,minll' ... mck istidadını gös· 
ter,J;~i J!Ünlcrdr Alman askeri sözcüle
rinden l!eneral Di<'tmar bu ihtiına1e su 
C'Ok mitnidar sÖLler)e fE-ma.c; etntİ!i!tİ: .. 

.. Rus~·&Jı 1912 senesi irinde bir taar
ruz kudreti olmaktan cıkanuağa mec
buruz. Aksi takdırde gelecek sene diin
yanın en büyük askeri kudretiyle sa
•asntak zorunda kalacağız. Kızılordu 
batıda tamdı~ımız muhariplerden bam 
baska bir düsnıandır.. !$imdiye kadar 
kudretli hiicumlanmızla ipnotize olma
masının sebebi ıki sene süren ınuhasa
ra haline raiınen mukavemet eden 
Madrit gihi hir ihtilfil ruhiyle snvaşma. 
ııdıı· ... 

Bu sahrların jt~dl• etliği nıfınaya g·). 
re Almanların artık hiç bir ümidi kal
•ndığını müteaddit defalar söyledikle
ri Stalingrad <elırini zantetmek ınak
sadiyle hücumlannda ısrula devam et
meleri Vol aya dayanan bir müdafaa 
hattı kurmak suretiyle Rus ordularım 
tecrit etnıeğe \'C müttefiklerin erge~ 
ımılıakkak surette yapacaklarına inan
öıklan savoc.;}arda serbest knlmnğa ha· 
yati bir önem 'erdikleri anlasılınnkta 
dır. İkinci <eplı~ imdilik k%kccn hiı' 
Jnuammadır. J tüttefikler bu cep!\!.~ i 
açmağa karar v'.!rdikJeri J!iin Ahnanva 
ıtın kalbine daha kolaylıkla ula ı~ak 
l(ln Norve~e ve~·a Oanimarkaya mı 

yan müstafl.sfflerfn flububatına el fıondu... 
ra31ln edilen müddette teslimatta balunmı· 

Ankara, 21 (A.A) - Ticaret vekl\le
tinden tebliğ edilmiştir : 20 ilkteşrin 
1942 tarihli resmi gazetede hububat 
mahsulüne ait olarak hUkümete borç
landırılan nisbeiler:n tesliminden sonra 

geriye kalan kısmın serbest bırakılaca
ğına dair olan 366 sayılı kararın 1, 2 ve 
8 inci maddelerini değiştiren 391 nu
maralı bir kara" neşredilmişt:r. Bu ka-

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

Moskova, 21 (A.A) - Almanlann 

B. Laval divor ki: ___ * __ _ 

Uzüm 

Almanya 
y_ı ılırsa Av 

satışla" ı hararetli k l ---- • rupayı ı ır 

Pı)~as ~ ya spekü· F . · · ı . t 
ransız ışçı erı mu • 

latörle hakiın laka Aımanyaya_ 

lstanbula "2" milvon kilo iiziim !!Öndf>rildi 
tl'züm satışları dün de büyük bir hız

la devam etnU§tir. Fiyatlar her gün yük
selmek temayülünü göstermektedir. 

Dün alakadar makamlarla üzüm mev
zuu üzerinde temaslarda bulunduk, fi-

yat yükselişinin sebeplerini araştırdık. 
Bize verilen malumat şu merkezdedir : 

c - tl'züm piyasasına spekülatorlar 
bakim olmağa ve piyasayı sürüklemeğe 

(Sonu Sahile 2. Sütun 6 da) 

gitrnt>lidir •.. 
-*-Vişi, 21 {A.A) - Hükümet reisi B. 

Lava[ dün akşam radyo ile bir nutuk 
söyliyerek bütün Fransız işçilerini gö-
nüllü olarak Almanyada çalı~mağa da· 
vet etmiştir. 

(Sonu Sahife 4, SUiun 5 te) 

Harbin talihi elen iz hakiınivet:ne lı~ilı 

Ge~en ha ptekinden çok 
tahtelbahir batırıldı 

.. 

İki yeni eı,inin dolıa İ ili.: donanma ı 

Londra 21 (Radyo) -
İngiliz gazeteleri Trafal
gar zaferinin 137 inci 
yıldönümü müna'°betiy
lc neşriyatta bulunmak
tadırlar. 

Deyli Telgrnf bahriye 
nazırı Aleksandrın dün
kü beyanatını tahlil eden 
yazısında d'yor ki: 

•Nazırın 530 Alman 
el •nizalhsının batırıMığı 
veya hasara uğr~tı!d ğı 

ilerlemeğe çalıştıklan Novorosiskin ce
nup doğusunda şiddetli muharebeler 
oluyor. Düşma:ı tarafından işgal edi
len meskfuı bir yere giden biltün yol
lar kesi!ın:ştir. Burada h!kim bir tepe
<İe işgal edilmiştır. 

ST.ALiNGRADDA 
Moskova, 21 (A.A) - Sovyet tebll

(Sonu Sııhife 2, Sütun 1 de) 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 21 (A.A) - Alınan tebliği : 
Bir kaç İngiliz uçağı dün §imal Al

manya üzerinde uçmuşlr ve bir kag 
bomba atmışlardır. Sivil halk arasında 
bazı kayıplar ve binlaarda hasar var• 
dır. Uçaksavarlar bir düşman uçağı dU. 
ı;ürmüş!erdir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

Stalitıgraclda enkaz ır§ını haline gelen mahalle!...- arasında Al1114nlar 
ileri.emeğe çalmyorlaT 

Almanlara {!Öre vaziyet 

Stali cradın JDU• 
kaveınetl arttı 

___ .* __ _ 
K1zıl Birinci Teşrin 
fabrikası yakıldı 

-*
Stalingradın soııaıııarı 

çamur deryası 
hcıHni a!dı .• 

Berlin, 20 (A.A) - Stalingradda Kı
zıl Barikad fabrikasında son mukave
met adalan da dün alınmıştır. 

Kızıl birinci t~rin fabrikası havadan 
yapılan kitle hiicumlarile dün akşam 
bi.!" atec; vrthnı lınline l'lf:'hrıi5tir. 

STALlNGRAD ÇAMUR DERYASI 
Berlin, 21 {A.A) - Askeri bit· kay

naktan bildirildiğine göre Stalingradda 
yağan yağmurlar, şehrin zaten kaldı-

• ••••••••••• 
Stalin~radda Alman 

hücumu duraıach 
Moskova, 21 (A.A) - Royter bildi

riyor : Bugün S,alingradda Alman bU
cumunun durduğunu gö~teren bir be-
W-ti yoktur. 

Rus gazetelerıne göre Stal'ngraddır. 
binaların bir kısmı harap olmaMnıı. ra,.,._ 
men diğer bir kıs1m evleri halk henüz 
terl..etmek niyetinde değildir ve bir ke· 
s'mde evlerde r<'cukların hala oyunla· 
rma devam ettiği görülüyor .. 





YENi HAVA HÜCUMLAR! 
(8aı;tarafı l inci Salı il ede) 

Londra, 21 (A.A) - Resmen bildi
' ildlğine göre g~n gün Hollanda yol 
ve- kımallıırma yapılan hava hücumun
da 19 lokomotif, bir çok roınorkör ve 
mııvuna tahrip edilm~ ve yahut ~e ya
ramaz hale getirilmişt'r. Bu yüzden 
münakalat saatlerce Arızaya uğramı tır. 

İngiliz tayyarecileri .'\Chirlere ve hal
k" zarar vermemek için azami dikkat 
göstermj~lerdir. 

IŞÇtLER " KO~UNMASI iÇ ~ 
( Başt.uah l mci Sahifede) 

lidlr. 
4 ) İrçilere şeker ve iaşe maddeleri 

ucuz fiyatla temin olunmalıdır. 
Bu temennilerden bir kısmı hmir iş

çi ve snaf birlikleri idare heyetince tet
Jı:ik edilerek alAkadar makamlara duyu• 
nılacaktrr. 

Borsa • 

1948 Yaşat şi. 52 55 50 
548 M. H. N atlı 49 58 
468 jiro ve şil. 49 53 
431 ŞUkril Uğur 51 55 50 
S84 H. Alanyalı 53 56 50 
323 Ahmet Tabak 48 54 
Z91 F. Solari 51 57 
231 Hasan Serter 48 54 
231 Hasan Serter 48 51 
227 Osman Altay 53 56 
203 Aron Politi 53 59 
206 Eskinazi ve Mor. 52 54 
188 İnhisar :daresi 49 51 
158 M. fzm:roğlu 4!1 S8 50 
142 .MUnlr Sertel 58 58 
150 ~t Lewebici 48 so 53 
120 Muhtar Ataman 52 56 
115 Cemal Kahya 50 51 
114 N. Sevil H. Erol 50 53 
129 ŞUkrll Can 53 55 
103 E. R. Rocliti 53 54 
96 AU Erman 53 56 
77 Öztürk şir 53 55 
76 j. Koh en 53 50 54 50 
75 Moris Manyeti 53 53 
73 Salomon Celtrdin 56 50 56 50 
72 Manisa B. B. 55 55 
70 Fahri Öne!l 49 53 
66 Hfu<nil Baki o. 53 58 
60 N. UzUmdi 53 50 53 50 
56 Akseki Ban. 55 56 50 
55 Ali Akar 53 54 
;;J M. j. Taranto 49 ·49 
51 Emin Seyrek 58 50 60 
56 Hilmi Selvlll 51 51 
48 A. Nuri Erdur 50 53 
44 Şevki Muslu 45 45 50 
40 Muan>mer Uslu 49 50 52 50 
39 Kaptan HU.eyin 50 50 
33 A. Recep Poykaç 50 53 50 
28 F. Tokatlı o. 56 58 
24 M. Kuşakçı o. 57 57 
23 H. Kor! 53 53 
20 Remzi G!lngör 45 45 
19 Recep Kaptan 50 50 

?992 Yekfuı 
131 ~63 Umumi )·Pldln 

No. 
No. 

7 
8 
fi No. 

No. (Az) 10 
İNCİR 

;;93 M. H. Nazlı 
438 İncir T. A. Ş. 
141 A. Papanyo 
68 M. j. Tar.nto 
59 Sükrü Uil;ur 
47 M. İzmiroğlu 
32 Albayrak 
29 Hfunil Baki o. 
10 R j Franko 
9 Faik Sovdam 

1426 YekOn 
15395 Umumi vekOn 

ZAHİRE 
l 70 cuval F "su iye 

9 çuval Hdshaş 
72 ton Su•am 
8 çuval Susam 

146 çuval K~ndlr T. 
415 çuval N.>bı.;t 

3500 kilo Nohut 
60 ton Bakla 

50 
52 
54 50 
57 50 

63 76 
62 67 
59 59 
55 73 
64 64 
68 50 71 
52 52 
72 72 
85 85 
4!1 49 

57 50 RO 
100 

80 83 
53 54 

58 67 
37 38 

-===rEsEuva'0 ===:xl· 
Aziz zevcim Muammer Nalbantoğ- : 

!unun gurab.ı hastanesinde hayata : 
gözlerini kapadığı elemli dakikalara 1 
kadar onu müşfikane söı.leriyle te- l 
selli eden, gecell gilndüz!U yüksek , 
lhtlmamını hıç esirgem!yen profe
sör Franlon rtSistaru dshil:yeci Dr. ' 
İsmail Tezene ve bastabakıcı bem- : 
şirelere matem.zede kalbimin en de- ' 
rin şükranını arıetmeği bor borç 
saymaktay>m .. Gazetenizin bu his- 1 
s~yatı.ma makes olmasını rica ede· \ 
rım.. ı l Melihat Nalbantotlu c 
·c:::ı:c:::o~~~~~ 

BAY ViLKl 
Radyoda lıon~acalı 
Nevyork, 21 (,\.A) - B. Vandcl Vil-

ki son seyahati hakkında 26 birinci te~
rinde Nevyork saotiyie 22.3 te yarım 
saat süreccl< bil' ciemeç yapacak ve hu 
nutuk radyo ile \·crileeektir. 

l"l"-<Y~:=: c =-"J.lO"'..crJ.YA""/..,..., 

L;~;:_i;;;~~~:.J 
7.30 Program ıe memleket saat aya

rı 7.32 Vücudumuzu çaiıştıtalım .. 7.40 
Ajans habedeL"i 7.55 - 8.ao Müzik (pl.) 
12.30 J>rograın \'c! mcınlekct s<ı at ayarı, 
12.33 Müzik pi. j2.45 Ajans haberler! 
13.00 - 13.30 Müzık : F:ısıl heyeti .. 18.00 
l'rcgraın ve memleket saat ayarı J 8.03 
!Jlüzik : Af.ızraplı sazlardan saz eserleri, 
18.20 Müzik : s~mai, şarkı ve tüı'küler 
l9.00 Konu~ma ıZlraat saat; .. ) 19.15 
Müzik pi. 19.30 Memleket saat aym·ı 
\'e ajans haberl~ı i 19.45 Serbı>~t 10 da
kika 19.55 Müzik ; Şarkı ve ttirkiiler .. 
20.15 Radyo gnzetesi 20.45 Müzik (pi.) 
21.00 Konuşma (Evin saati..) 21.15 Mü
uk : Müzik sohb.!tleri 21.45 Müz:k : 
Radyo senfoni ~rkestrası 22.30 Meınle· 
ket saat ayarı. ajans haberleri ve bor
salar 22.45 _ 22.M Yorınki orogram ve 
kapanL'. 

tZMtR BELEDiYESiNDE..~: 
l - Dr. Behçet Uz çocuk hastahane

sinde giriş bahçe kapıları i:c le3isat ka
nalının yaptırılması, fen i;lcri müdUr
lüğündeki kc~ if ve şartnaıt:esi ve~hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 5232 lira 85 kuruş mt:\'akkat temi
natı 392 lira 46 kuruştur. 1 alıplerin te
r:ıinatı iş bankı.sına yatıraıak n\aki:>uz .. 
lariyle ihale tarihi olan 4/ll / l942 Çar
şamba gilnü sailt 16 da encilnu~ne n1üra· 
caatları. 

2 - İtfaiye ınüstahdcm!eı"yle sıhhiye 
ve iş otobüs şoförleri için, kum.ışı Oelc--
diycder. verilmek üzere 6~ adet palto 
yaptır:lması, yazı işleri n1UcHlrhlğünde
ki şartnamesi veçhile açık cksiltın•ye 
konulrnu5tur. Muhammen b..deli 1224 
lira muvakkat teminatı 91 !ira ıUl kuruş
tur. Talip!M·in teminatı iş bankasına ya
tırarak makhı;z!ariyle ihale tarıhi olan 
4/11/942 Ça11amba gilnU saat 16 da en
cümene milracaatıarı 

18. 22. 27. 2 5984 f2720) 

* 1 - Fevzi paşa bulvarın~a 368 nci 
adanın 20,50 metre murabboın;la 3. 4, ~ 
sayılı arsala!·iyle 305 metre ı"urabbaın
ıia 16 sayılı yol fazlası ki rem'an 323,50 
metre murabbaı yerin ~-alısı. bu arsa1n· 
ra ait illnııı İstanbul gnz.et.:.l"rinde ne$· 
redilmesi yüzünden !zır.:r vr An~'tar.::ı~ia 
yapılan ilanlar yok savıJara1< yeniden 
ve yazı i,leri müdür.il~tlnde!d ~artna
mesi veçhile kanalı zat Ilı arttırmaya 
konulmuştur. Mubamr-Pn bedal! 26040 
l;ra muvakkat temhıa'..: 1H35 ıjradır. 
ihalesi 4 'll '1942 Çar;amba gUııü saat 
16,30 dadır. 2490 sayı:. kanunun tarifa!ı 
dahilinde hazırlanmış !eklif mektupları 
:bale gllnü sıAml •aa• 15,31) a kadar en
cümen riyasetine ve .. il~r. 

2 - Şükrü Sarsçoğiu bulvarının, İs
met pa~a bul\'arı ıle Klıım Ulrik cad
dP~ı aras•naaki ku:ıınının ve Necati bey 
oaddesinin, Gazi ve ismet µasa bulvar
iarı arasınd~ki kısmının >arke taş°tarı 
•~e yeniden yap~1:.-,!ması ve Sükrü sa. 
raço~lu bulver•mn. Gazı bulvarı iie Ka
zım Dirik cad ~el'~! arasınd11Jci idi taş1ar· 
la c.ıb~e-nnı!s :tısnlıO\n "')arke ta,J.ırı ıle 
csash tan\i;i ışlerı, fen~ işleri ınÜdürJU. 
~ündeki keş:_f \''! şartnnıne~ı vcçhılc ka
palı zar1l: ck'li;iıneyc knnn!ınustur. 
Kesıf bedolı ~.r..ıs.ı lıra 38 kuruş, 'mu
·ı akkat to~1 r~t: 2706 ..:ra ,5 kuru<tur. 
İhalesi 4 11 •1 ~12 Çuşamba p:i:nü "saat 
16.30 dadıt ~.JSO s.:ıyılı kar.unı.n tar;fatı 
daniün.Jo ıa «rlcnmış kkli[ ınektuoları 
ihale günü azan1i saa·t 15.:JO a ka:ia; en· 
cüınen riyasctıne verilir. Par3.sı müza. 
yedeye çı~arliacak a~a Je ödenecekti~. 

18 22 27, 2 :;~~5 (2721) 

* Eşrofpaşa caddesinde Cumhuriyet ko-
ruluğunun bir kısmının daha yenidm 
tanzimi için hafriyat imla ve tesviye i~· 
!eri, fen işleri müdiirlüğündoki kesif ;;e 
şartnamesi veçhile açık cksiltn1ey~ ko
nulmuştur. Keşif bedeli 1035 lira 50 ku
ruş muvakkat teminatı 77 lira 70 kuruş
tur. Tallplerir_ teminatı !ş bankasına ya
tırarak makbuzlar!yle ihale tarihi olan 
6/11. 942 cuma günü saat 16 da encü
mene mllracaatlan. 

22 26 31 4 6046 (2745-

* 2.18542 kararname numaralı ve 7 /9/ 
942 neşir tarihli gıda maddelerinin ve 
umumi sıhhatı ilgilendiren eşya ve le
vazımın hususi vasıflarını gösteren ni· 
zamname belediye cUınle kapısındaki 
ilAn levhasına asılmıştır. Heı·kesce bilgi 
edinilsin. 6047 (2746) 

* Otobüs atelyesi ıçın motör i~cisl alı
nacaktır. Taliplerin müracaatı UAn olu-
nur. 6041 (2747) 

LALE.'de !' BUGUN İ TA1'. 'da 
TEL2753 'ıBeyoğlunda2b.&ftabil-ı T"l 42"8 

tün lstanbıılu LALE'ye l: &f 

---------:· koşturan büyük filim ·=---------
l · · MEMNU MEYVE (rHE LADY EVE) 

Barbara Stanvyck ve Henr y Fondanın ııaheserL 

2 •• Katil Aranıyor ~ 2 •• DEffŞEr ADA.Si 
~t ve heyecan filmi = His, bayat ve hareket filmi 

J •• POPEY GEMİCİ .?ğlenceli Milıi (İllı defaJ 
LA.LEDE : SEANSLAR: TANDA 

M. l\IEYYE: 13.10 - 16.30 - 19.so= 1\1, l\IEYVE: 12.25-15.30-18.35-21.40 
KATİL : 1510 - 18.30 - Zl.50 ~ D. ADASI: 14.05 • 17.10 - 20.15 
Cumartesi, J:'az.ar 9.50 de bflllar.. ~ Cumartesi, Pazar 11 de başlar_ 

YENf AS'IR 

Tire ticaret ve sa nayi odasın
.elan: 

- DüNKO NOSHADA~ DEVAM -
FASIL - 7 

TASFiYE 
FE.SiH. 

Madd 54 - ıflAstan gayri bir sebeple infiaah elmiı olan kooperatifin intı· 
sahını müteakip tasfiyesi icra olunur. Kooperatifin feshine karar vermiı olan 
umumi heyet ayni zamar..._::ı tasfiye memurlarının münferiden veya müştemi.an 
idareye mezun kılınmaları hususunda da ayrıca karar verir. 

FESı H ıLANl. 

Madde 55 - Feshi.ne karar verilen kooperatif keyfiyeti azami birer ha.fta 
rasıla ile üç defa ililn ettirir. UAnnan'leye şlrket dayinlerinin şirketteki bu hu
kuklarını nihayet bir sene zarfınd& müracaatla isbat etmeleri lüzumu derç 
olunur. Bu müddetin maddesi üçüncü ilH.n tarihidir. 

TESFtYE MEMURLARININ iŞTEN E.1.. ÇEKTıR!LMESI 

Madde 56 - Tasfiye memurlarını umumi heyet her zaman işten çektirebi
lir, ve bu takdirde başkalarını intihap ve tayin eder. 

MEVCUDUN TAKSiMi 

Madde 5 7 - Feshine karar verilen kooperatifin bütün hesapları kapandık
tan sonra sermaye mevcudu ortalc.lan a.rasında hisst"lcri nisbetinde iade olunur. 
Ancak 5 5 inci maddede yazılt olduğu veçhiyle yedek akçeden ortakların hisse 
istemeğe hakları yoktur. 

TASFiYE SONU 

Madde 58 - Ta'!lfiyesine karar verilen kooperatifin evrak ve defterleri 
tasfiye sonunda tasfiye memurlarının veya allkadarlar bir şahsın milracaatı 
üzerine müeS!ese merkezinin bulunduiu mahaldeki ticaret mahkemesi tarafın-
dan tayin olunacak bir yedi adla tevdi olunur. Ve bunlar 15 sene muh afaza 
olunur 

FAS!L - 8 
UMUM! HOKOMLER 

ıHTILAFLARIN HALLI 

Madde 59 - Ortaklarda kooperotif ara•ında bir ihtilaf zuhur ettiği tadirde 
al8k1.1dar ortAk ınürakio)ere müraca"''"' haldcını arayabilir. 

VEKALETLERiN MORAKABE.l..ERI 

Madde 60 - Kooperatif alelumum muamele muhuebelerinde ticaret ve
kftlctinin teknik ;,!erinde de ayrıco. iktisat vekaletinin kadroları altında çalııtt. 
Kooperatifin inkişafını t:Jcip ve kontrölU teohil makndile h<>r türlü muame
llhn bu vekillet l~re tt>vdii mecburidir. 

KOOPERATiF MOESSESELERINE iHTAR 
Bir küçük sanat kooperatifinin te~ili için apğıdaki yazılı eaaslara göre 

muamele ifa.sı icap eder. 
1 - l~bu tip statü hükümleri dahilinde kurulacak olan kiiçülıt aanat lı:oo

perotifterine ıüı statüler ticaret kanununun 478 ve 479 nucu maddeleri mu
cibince a"gari yedi azanın iştirr*.ile noterce 1h7-ar edilir. ilk idare meclisi a.za
larile mürnkiolerin statü ile tayinl~ri icap eder. 

2 - Statü metninde bo• bırokılmı. olan yerler teşekkülün mahiyet gaye
sinf" görP müe~._is)ey tarafından doldurulur. 

3 - St~tünün 16 ıncı maddet1i mucibince a.gari sermaye olarak kabul 
edile., 3460 liranın % 25 ini te,kil eden mikdar teııekkül etmek Uzere olan 
kü<"ük ~anat kooperatifi namına h"'"'kaya yatırılır. Makbuzu ticaret vek&letine 
gö"derilm""k ÜZf"re evrakına lefedilir. 

4 - 1 ,2 ve 3 üncü madrlelerde .,öoteril~n hususlar ikmal edild'kten eonra 
noterce musaddo.k yedi nusha statü ile banka mektubu ve 4 seri 24 lı:uru•lt<k 
damoa f'ulundan ibaret olan evrak mıntaka ticaret müdürlilğü olan yerl~rde 
müdüTJHk olmıyan ycrlerrle viJByet va•1tı:t11.ile kooperatifin te~klcülüne müa• 
ad ... ic-tih-ıali i-;i., ticaret v~ki1f"tİne göndf"ri1ir. 

5 - icra vekiHe<i h•yeti,.,den kooperatifin te,ekkülüne müsaade istih""1 
edild5kten sor.ra mahalli siciJli ticaretce yaotırılması iktiza eden te!'llcil ve j)A_n 
muamlP11İnİI'\ ifa.ı için dört nuaha mu ... ddak atatüyü ticaret- vektleti mahal
lin,. iade cd.:'!r. 

6 - irket tescil ve iJftn muamt>lesinin if11~1ndan ıonTa kat'i surette teşek. .. 
kül etmi, ad olunacaihnclan b'nbd~ mahfuz bulunan % 25 eermayenin la
d~tlini temin için bir nüsha müseccel statü ile il.anı ihtiva eden gazete ticaret 
vekaletine gönderilir. 

-DEVAMI YARIN -

!ZMtR TiCARET S1C1L MEM'T'R· 
LUC:UNDAN : 4657 

tzmlrde Mezarlıkbaşında 10 nuınaralı 
Vakıf hanınd• dahilde her nevi mahsu· 
Hitı arziyc ve emtiai ticariye alınl, satı· 
mı ve koınisyonculufru ile işti1;1al eden 
( Na1illill Mı:stafa Saatçı ve Mustafa 
T<'o•tak kollektif sirkeli ) nin 16110/ 
1942 tar'hinden itibaron feshine ıniite
dıür mukavele ticaret kanunu hükilmle
rine g(;re sicilin 4R57 nuınarasına kayt 
ve te.~cil edi1diği Han o1unu.r. 

1 - Mukavelename 
İzmir sicil tiearet memurluğu resıni 

mi;hrU ve F. Tenik hnza.sı 

Fransızcaya 
mırkted;r 

Seri dalıtilo IJifen bir 
bayan aranıyor •• 

Gayet iy! Fransızca bilen, Türkçeden 
Fransızcaya tercümeye muktedir ve sert 
ciaktilo yazabilen bir bayana ihtiyaç 
vardrr. Çalıştıl!ı müesseselerin refe
ıanslarlyle talep ettiğt ücreti tasrih 
ederek (İzmir 171) posta kutusu adre
sine müracaat eclilmesi rica olunur. 

20 22 24 (2729) 

~4C'-·~J.Xr...a-..r.=:: =:=oco;ccı:ı::: ~ 

1i Satılık zevtin 
~ mahsulü 

Çiftçilerimize 
Devlet Ziraat işletmeleri K 

rutLu T!ca:ri işletmeler •• m-uess 
Izmir Bürosundan: • 

sesı 
Muhtaç olduğunuz pulluk ve yedek aksamı pek ucuz fiya.tlarla büromuzda 

alabilirsiniz. « ikinci Kordon 104 numaraya müracaat ,. ediniz. 
YEDEKLERiN SATIŞ FJY A Ti 

Cinsi No. Sotıı fiyatı 

Burun c sabit çatal • 10 1.82 
Taban c dökme > 10 2. 11 
Kulak 10 6,29 
Kulak 9 6,29 
Burun uç demiri 9 1,65 
Taban 9 J,95 
Kulak 9 5,59 
Kütük 8 6,29 
Burun uç demiri 8 ı. 19 
Taban 8 1,82 
Kulak . 6 5,59 
Burun uç demiri 7 .63 
Burun c çatal » 7 l, 19 
Taban 7 1.52 
Kulak 7 4.90 
Tekerlek ı.o5 
Tekerlek direği < kolu • ı,o5 
Burun « geçme • uç de. 10 2,25 
Ucu 10 .4' 
Burun c gec;me » uç de. 9 1,95 
Burun « geçme • uç de. 8 1,82 

21 22 23 6022 (2735) 

Bir İ\' 1 ah 
IZMIR KURTULUS CAM VE Ş I SE FABRll(ASI 

iz.mir Ku.rtuluı cam ve şişe fabrikaııı Sadık Cürtunca unvaniyle Son Poeta 
gazetesinde il.Anlar yapılmakta ve bilhassa bu ili.nlarda penceco camı im&l 
edilmekte olduğundan ve sİpari, kabul edildi~nden bahs edllmektedlr. Hal
buki: 

1 - lzmir Kurtuluş Can ve ~ fahrikası unvanı ıüccarisi Sadıık Cürtunca 
ve Mehmet Reşat Düşünürden müşteşekkil bir kollektif tiı:lr.etlnln 
unvanı tüccarui olduğu ve bu suretle lzmir sicili ticaret müdiirlilğü
nUn 4476 sayılı eSMına kayt ve tesçil, ilin edildiği veçhiyle bu un
vanı tücarinin yalnız Sadık Cürtuncaya ait olmadığını, 

2 - Türkiyeni.n diğer fabriıkalannda olduğu gibi şirket fabrikasında dahi 
pencere camı imili mümkün olmadıiı ve bunun içl.n hlç bh teıiaattn 
mevcut bulunmadığını ve siparişlerin yerine getirilmesi imkanı bulun
madığını. bu cihetin iz.mir ticaret mahkemc&ince yapılan teabiU del,._ 
ille sabit olduiunu ve ıu auretle yapılan müracaatlar ve tediyattan do· 
layı ~erile aıfatiyle me.'u] olmıyac.ağınu il8.n ederim. 
• Mehmet R .... t Dütüniir 

(2748) 

Yat sanayii Türk Anon~m Şir 
ketinden: 

Yağ aanayü Türk anonim şirketi huoed.arları senelik umumi ıoplantıııt 1 1 
ikinci le§rin 942 çarşamba günü saat 16 da lzmirde Halkapınar caddea 19 
numarada kain ıirk t yaub~erinc:le aktıedil.ec:ek. ve drdek: TU.Znamede y amh 
m evad müzakere edilecektir. Toplantıya iıtirak ile reylerini istimal etmek i~ 
tiyen hiuedarlar malik oldukları hisoe ~netlerini toplantıdan yedi gün evvell
ne kadar ~irkete tevdi ederek duhuliye kartı almaları laumdır. 

RUZNAME 
- idare heyeti ve muralc.ip raporlarının okunması ve tuvibi 

2 - 31 ağuotoı 942 tarihinde kapatdan pli.nço ve Ur ve ;zara,o h...hi7le 
mevcudat cetvelinin tetkik ve ta.diki ile idare heyetinin ibrHı. 

3 - Tevzi edilecek temettü miktannın tayini ve fevltalide i!.tiyat altçeai 
hakkında karar ittihazı. 

4 - Müddeti hitam bulan idare heyeti azalarının yerine yeni.den intihap 
yapılması. 

5 - Murak.ip intihap ve tayini. 
6 - idare heyeti azalannın haklıeıhuzurlariyle murakip ücretinin tayini. 
7 - idare heyeti azalarından herhangi birinin şirketle bizzat veya bilvuata 

muamelede bulunmalarına ve şirketin i1tigal mevzuu olan i,lerle met
gul olabilmelerine izin verilmesi. 

8 -Ticaret vekaleti tarafından 26112/941 tarih ve 9570 sayılı yazı ile 
tebliğ buyurulduğu veç.hiyle şidc.etin ~ mukavelenameııine ili.veai 
İcab eden 2 madde okunup mezkur maddeler i~n kara.r ittihazı. 

(2743) 

ısr ANRlJL BELEDİYESİNDEN : 
Kaıımpaşa - Haliçojlu yolunun Deniz hastanesi altına tesadüf eden kıamı

na iıtinat duvan intuı kapah zarf eksiltmesine konulmuotur. Keşif bedeli 
(52918) lira (26) kurtıf ve ille teminatı 3895 lira 91 kuruştur. ihale 26/10/ / 
942 pazarteoi günü ıaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Mukavele elı:
.tiltme, nafia işleri umum?. husuıl ve fenni 2artnameleri, proje. keıif hülbası 
ve buna müteferri evuk iki lira· 65 kuruı mukabilinde fen itleri müdürlüğiin• 
den verilecektir. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya mektupları ihaleden ae
kiz ııün evvel fen işleri müdürlüğünden alacaklan fı!lıni ehliyet ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer ve.sikalan ile birlikte 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacaklan kapalı zarflannı ihale günü aaat 14 de lc:adar 
daimi encümene venneleri. 1 6 19 22 25 408 (2 706) 

Bu?Ün 20/10i1942 bin dokuz yüz 
kırk iki ~enr~i birinci tQ~rin ayının yir· 
ıninci ~a1ı günü saat on dört raddele
rinde lzmir Dr. Hulusi bey caddesi 
Kardicalı han 15 numaralı dairei mah· 
susa~ırlda Türkive Cumhuriyeti k~nun· 
ların•n bah'"ttii!I sa!Ahivetle vazife <1Ö
ren İzmir üçüncU note;i Süreyya Ol· 
cav, yPn1ma E?elPn kanun1 ehliyet ve va .. 
•ıfları haiz olmakla sahadete ehil olduk-
1~rı pi-lrülen tzmirde 1.tc-lincü Sultaniye 
Mh. !kinci Havai sokak No. 6 da Sahan 
"!ezen ve lzmirde Kızılculluda ödemiş 
C:d, 15 numaradn İbrahim iğlu Osman 
Nuri nam sahitleriu tarif ve şahadetle· 
riyle taayyün eden ehliveti k3nuniy!"vi 
haiz bulunan !zmirde Namaza§hta Bi· 
rinci Sakarya sokak 8 numarada mukim 
Halil İbrahim o!ilu M•ıstafa Kostak ve 
İzmirde Alsancakta Kültür mahall••in
de Gill sokak 15 numarada mukim MPh· 
met oblu Mustafa Saatcıdan sebebi mil
racaatlarını sorduğumda; anlatacakları 
gibi tarafımdan resPn bir ibranamenin 
tanzimin! istediler. Benim ve vukarıda 
blm ve adı·esleri yazılı oah;tl•rin ya
nında sX•e ba•lıvarak dediler ki 

Bornova Doğanlar köyü malı olan S 
zeytin mahsulil 24/10/942 cumartesi );1-----------------------------i 
günu saat 19 da mahallinde mü%•· ı rorbaıı MafmUdürfüıtiinden : 

1 _ tznıir tt,.fincü nolerlP'Hn,..e mu .. 
sadd•lc lfi / 7/1942 tarihli ve 8R53 umu
mi 4119~ hususi numaralı mukavelen&· 
me mucib;nce hPr iki akit araıo;ında t~sis 
P<lilen: ( Nazi!!ili Mustafa Saatcı ve 
Must•fa Kostak kollekti[ sirkeli ). un· 
vanı ticariye,ı;ini haiz sirkeli ticariye 16 
teorinievvel 1912 glinü akoamından mu
!C'ber olmak lt•ere ve her iki serikin ri· 
za ve muvnfakat!arivle fesh•dilmı.tir. 

2 - S•riklerden M ust o fa Saatcı is bu 
•irkete kovmus oldu!iu bütün sermave
<ln! ve sirketin fpslh larih;ne kadar olan 
Hr hl"5esile sair bütün hıılcuk ve mene· 
fiin! tamamen ahı% ve istifa eylemiş ve 
sirketi mefsuhanın defterlerinde mu
kayyet bulunon bilumum alacaklar ve 
borçlar ile kaffei hukuk ve teahhl;~at 
ve mevcudatı 'irket şeriklerden Mus
tafa Kostnka devir ve ınumailevh tara
fın"lan kabul ve deruhte edilmiŞtır. An· 
rak ~irknt deft~r!erinde kayıtlı olanlar. 
dan ba•ka ~erek bankalar ~ereksc saht•· 
!ar n•zd:nde znhur edecek her nevi btı:'"f"· 
!ardan doğacak mesuliyetler imza sah!· 

! yede ile satılacağı ilin olunur. 1 - Eliimance Cako çiftlikleri dahilindeki 600 lira mulıammen bede 
s~J"'..rJ"~..r.o:cc::cocc:e==== 

bine ait olacaktır. 
3 - Şu suretle vaki fesh ve tasfiy@ 

neticesinde şeriklerin yekdiğerleri zim· 
metlerinde hiç bir hak ve alacakları 
kalmamış olduğundan her iki şerik yck
diğerlerinin zimmetlerini her tUrlü hu
kuk ve mUddeiyattan mütekabUen ibra 
eylemişlerdir. dediler sözlcrinl bitirdi
ler. 

Bunun üzerine ben yeminli noter sı
fatiyle resen tanzim edilen bu ibraname
yi açıkça ve yüksek sesle okudum ve 
manasını anlattım. Diledikleri gibi ya
zıldığını benim ve şahitlerin yanında 
tsmaınen kabul ve ikrar eylediklerin
den kendilerine ve şahitlere imu ettir
dikten sonra ben de imza ve tasdik et
tim. 

Bin dnkuz yüz krrk iki senesi birinci 
teşrin ayının yirminci salı ~ünU. 

20/10/1~42 
Akitlerin imzası 
Sahillerin imzası 
T. C. İzmir ücüncü noteri SUreyya 

Olcoy res,....t mllhUr ve imzası 
Umumi No. 12670 Hususi No. 
bbu ibraname suretinin daire dosya

sında saklı 20.110/1942 tarih ve (12670) 
numaralı aslına uygun olduğunu tastik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
birinci teşrin ayının yirmind salı l!ilnü. 

20/10/1942 
Altmış kuruşluk damga pulu ilzerine 

20 birinci !ecrin 1942 damgası ve b:nir 
üçüncü notrri Süreyya Olcay resmi 
mühril ve S. Olcay imzası. 

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

2 - Şartname Vt haritayı görmek iıteyenlerin mal müdürlüğiJne müracaah 
lan. 

3 - Artırma ve ihalenin 27/10/942 gününde saat 15 te Torbalı maliyesin
den yapılacağı. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 45 lira olup artırma açık olarak yap1lacak• 
hr. 

isteklilerin pey altçelerini Torbalı mal müdürlükğü daire•lnde aatıt komt.-
yonuna müracaatları ilan olunur. 16 20 22 24 5976 (2717) 

-------

İzmir Defterdarlı(lından : . . 
AU kıu Dudu varisi Ayıc Bademlinin borçlanma bedelinden yenı ıubeye 

mevcut 320 lira borcunun temini t'&hsili zımnında mutasarrıf olduğu Umur 
bey mahal kainin 1 5 23 ncü Papai(an. sokağında ki\ in 1 39 7 ada 2 2 panel sa• 
yıda mukayyet ! 4 taj numarllı ve 920 lira kıymeti mukayyedeli bir bap ui 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 ııün müddetle mü%ayedeye çı· 
karılmııtır. Taliplerin 1 ! /1 ! /942 tarihinde saat 16 da vili.yet idare heyetine 
müracaatları ili.n olunur. 22 28 2 7 6023 (2742) 
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Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış INGILIZ HUCUMLARI ___ * __ _ 1 8. LAVA~N NUTKU f 

Stalingradda ''Tin_oçen
ko,, ordusu ilerliyor 

Almanları 
n.üşkülata 
sokuyor 

Ingiliz gaze~ 
tel erinin 

ALMANLAR BiR FABRiKAYA 36 SAATTiR HÜCUM ED YOR· 
LAR . r.ıısıRDA BUYOK BıR HAVA HAriBI OLDU -*

•• •• •• 
goruşu 

-*-
~~~~~-_..,~~~- Almanlara J2 bin Jıilo· İş~i temini işin!le Al· 

&.dyo gazetcsıne göre StaJ;ngrad so
l uklarında muha.rebcleı bütün siddeti
lt. dc\'anı etmekte ve Alınan hücun1 kı
lulan Kra<naya Oknabus fabrikasını 
r Jc geçirmek için 36 saatten beri ~id
ddh hücumlar yapmaktadırlar. 

Stalin~radda 'ımalden cenuba doğru 
tr.arruz eden Timoçenko ordusunun ye
n . gelişmeler kazandığı ve bazı mcvzi
lrr elde ettiği bıldiriliyor. 

Mozdokta Alman taarruzu durdurul
n.uş ve Sovyetbr karşı taarruzlara baş
).._.mış, bir köyü geriye almışlardır, 

Novorosiskin cenup doğusunda, ha
vaların elveri~i.z gitmesine ıağmen Al-

:ı:::'ek~~~1:ı~:.1 arı taarruzlarına devam metrelilı ray lazım • 41· manyanın Fran.sa)la ta• 
Almanların ycr.idrn baz ı tept!eri al· man avcıları neden VİZ vaadi Ve savurduğu 

dıkları da bildirıiiyor. görünmedi!.. tehditler •• 
Kafkas dağları;da şimdiden kar bir Londra, 21 (Radyo) - Deyli Eks- Londra, 21 (AA) - Lavalin nutku· 

metrey: bulmu~t,,_,. pres gazetesi muttefik hava kuvvetleri- nu bu sabahki gazteler ilk sahifelerinde 
MISIRDA HAVA MUHAREBESİ nin Kroze fabri!-alarma yaptıkları ha- ne,retmi,lerdir. Ekseriyet itibariyle ga-
A1ısır harekatına gelince. gelen ha· va taarruzuna Alman avcı uçaklarının zetcler az taf'lirde bulunmuıılarsa da 

berlere göre Aln-.an ve müttefik hava hıç bir müdahalede bulunmamalarını cDeyli Herald• kadınlan esir kocaları
kuvvetJeri arasında büyük bir hava .şu suretle tefsir ctn1ek~e<l ir: nın yanına göndermek hakkındaki alice
muharebesi vukua gelmiş ve her iki ta· •Teşebbüsün y<.kluğu bor gaflete at- nap teklifin en az üç mahzuru olduğunu 
raf ta b!r çok uçak kaybetmişlerdir. t {edilemez. Britanya tayyareleri Fransa- kaydediyor: 
Ayrıca Malta, B'.ngazi ve Tobruk nın cenubuna k•dar gündüzün uçmuş- 1 - Bundan yalnız çocuksuz aileler 

boml ıalanmıştır. lardır. Avcılar iç~n bunları önlemeğe istifade edecektir. 
Karada kesif fJaliyeti olmuştur. vakit vardı. Hareketsizliği meydana ge- .. 2 -: Ka~ınların koc~larını~ . yanına 

tıren sebepleri l,~.şka c:hette aramak gonderılmesı Fransız zıraatı ıçın ağır 

B 1, " • • " .. es ın muhakeme.;i • • 
IŞI 

lazımdır: bir darbe teskil edecektir. 
1 - Ya son ıamanlarda uğradıkları 3 - Bu.'.'dan. son.ra artık .. irlerin 

büyük kayıplar yüzünden Almanların F ransaya gonderilmesı bahis mevzuu 
bu iş! yapacak k~yyareleri yoktu. Yahut olmryacaktır .. 

lngiliz hariciye nazırı 
suallere cevap verdi 

Ru.sya Hesin hemen muhaJıeme ecHlmesini iste· 
mi~ değ!l; Hes bir esir muamelesi görüyor .. 

Londra, 21 (Rad~·o) - Har!ciye na
zırı Eden Avam kamaıasında Rudoll 
Hesin vaziyeti hakkında sorulan bir su
;ı!e a~ağıdaki cevabı vermiştir: 

• - Hesin derhal mahkemeye sevki 
i~in Rus hükümctinden Büyük Bri
twıya hükümetine hiç bir tekJ;f yapıl
nıamıslır. Britanya hükümetinin fikrin
•~ Rudolf Hes hakkında harp mücrim
leri hakkında hozırlanan pllnlar hü
kümlerinden baska suretle harekete 
aebcp yoktur. Hes bir harp esiri mua
melesi görmüştür. Kendisini bir 11m
ıahhas telllii etmek veya kendis'.ne 
her hangi bir şekilde diplomatik imti
yazlı bir mevki vermek hiç b!r zaman 
bahis mevzuu olmamıştır ve olmıyaeak
tır .. • 

Eden bir baska suale cevabında Ru
dolf Hesin diğer harp esirleri derece
sinde bir hayat geçirmekte olduğunu 

'öylem'.ştir. 

* B. HES NE ZAMAN 
MUHAKEME EDtLEB1LlR? 
Radyo gazetesinden : Rusça Pravda 

go.zetesinin şimdi lngilterede bulunan 
RodoU Hesin hemen harp mücrimi sıfa
tile muhakemesini istemesi İngiliz mat
buatında yankılar uyandırmıştır. 

AMERiKAN HAZIRLIGI 
---*---

6 milyar 3~1 
milyonluk ve

ni tahsisat 
-*--

Vaşington, 21 (A.A) - Ayan meclisi 
altı milyar 341 milyon dolarlık ta!:ıs.i
ııatı kabul etmiştir. Bunun beş milyar 
599 milyonu bahriyeye tahsis edilmiştir. 

ıtalyanlar Cebelüttarılı 
yerine ispanya)lı 
bombalamışlar •• 

Cebelüttarık, 21 (AA) - Dün bir 
kaç İtalyan uça~ı Cebelüttarık üzerin
de ııemu~ ve bom baları İspanyol topra
gına düsmüı;tür. Orada bazı hasarlar 
ve halk arasında kayıpıar vardır. Cebe
lüttarıka hiç bir bomba düşmemiştir .. 
Uçakların görünmesi üzer'. ne tehlike 
!~areti veri1mistı: Ay ışığında pek yük
•<kt•n uçan uç.ıklar ş·mal d~ğu istika· 
metinde püskiirtiı l müştür. 

H~RBIN TALl l DENıZ HAKi· 
rı1ıYET NE Bf GLI 

(Baştarnh 1 ınci Sahifede) 

ı .,, ~K bir ınuvaftakıyeti b 'ldiriyor. Bu
r .• ~ tam kıymetini anlamak için geçen 
ı ... rpte denizaltılara karsı alınan netice
lı ılı · ınukayese etmek 13.zımdır. 

Almankr 1914 - 1918 harbinde 198 
•l· nizaltı kaybetl1'i ·lerd!. 

Niyuz Kronik! diyor ki : Bahriye na
zırının Yerdıği r~kamda 1940 ta Fran
sız harp gemileı-in'n batırdığı denizaltı
krla Amerikanın batırdığı denizaltılar 
cl<.hil dcğıldir. Bu hesaba göre harbin 
başından beri haftada 3 nııh,er deniz 
altm batırılmı~ \eya hasara uğratılrnı.ş
lır. Müttd'k tezotıhlarında inşa edilen 
gemilere gelince bunlar geçen defaki 
harpten çok fazl~dır. Dün iki zırhlımı
zın donanmaya iltihakı, Büyük Britan
yn bnhriyesinin İtudrefni sarsmağa ça· 
L°'c"ln gayret1eriı. neticesiz kalmağa 
n·:\h.k\ıın olduğunu göstermektedir.• 

Bir. HAYAT MES1':LESİ 
Dcy iı Meyi d'yor ki : o Gemi insaatı 

n il hırlosik mılıetleri en fazla isgal 
e lı,; 11 nıeseledir. Harbin k~zandmas1 icin 
bu mo·~len!n m•ıtlaka halled'lme>i Hl· 
zn.n<fır. 

Bugünkü (dünkü) Taymis diyor ki: 
c Bu muhakemenin yapılabilmesi için 

ancak harpten sonra elde edilebilecek 
bir takım delillere ihtiyaç vardır. Bun· 
dan başka böyle bir hareket Almanla. 
rın İngiliz esirlerine fena muamele yaP
malarına vesile teşkil edebilir. 
ANLAŞILAN CtHETLER 
Bunu yazanlar zaten bunları biliyor· 

lar ve bundan başka bir cevap ta bekle· 
memektedirler. 

Fakat bu makaleden şu iki cihet an· 
!aşılıyor : 

Bu yazı evvela. harp mücrimleri hak. 
kındaki Anglosakson deklarasyonunun 
Sovyetlerle müşavereden evvel alelacc. 
le yapılmasına ~OJrşı b;r protesto mah!.
yetindedir. 

İkinci nokta da İngiltere ve Ameri. 
kanın ikinci cephe kurmamış olmasın. 
dan dolayı Rusyanın m~mnuniyetsizlik 
hissettiğini göstermektedir. 
Eğer tngilizler ve Amerikalılar faal 

bir harekete geçmiş olsalardı, şimru 
Hesin ismi bile duyulmıyacaktı. Şu hal. 
de hedef Hesin şahsı değil, sadece tel< 
bir strateji kurulması lüzumudur. > 

Taymis bundan sonra İngiltere, Ame· 
rika ve Rusya arasında daha sıkı bir iş 
birliği görülmesi llizumuna işaret el· 
mektedir. 

DENiZLERDE KA'/IPLAR 
---*·---

Bir A~man de-
nizaltısı daha 

batırıl ~ı 
-*-Londra, 2 1 (A.A) - Resmen bil-

dirildiğine göre lzlanda adasındaki ha
reketlerde Amerikan hava kuvvetleri ilk 
defa olarak bir Alman denizaltısını ba
tırmı~lardır. Denizaltı Katelniya tipinde 
bir dcrtiz uçağı tarafından bombalanmış 
ve bütün mürettebat p-emiyi terkettiktcn 
sonra bir lzlanda balıkçı gemisi tarafın
dan top!anmı,tır. 

Vaşington, 2 l (A.A) - Son Japon 
~emi kayıpları hakkında bahriye neza
retinden verilen haberlerden sonra, 
Pearl Harbur ba•kınındanh<ri yapılan 
deıı ;z muharebt"lerinde Japonların en 
• z 31 bin kişi kavbettikleri tahrnin edi· 
liyor. Japonların hava ve kara kayıpla
riylc henüz bildir:lmiycn gemi kayınları 
bundan harirtir. Bu kayıplar Amerikalı
ların her türJ."j den;z muharebelerindelc.i 
~ayıplarının iki mislidir. 

~LM NLA~~ GÖ~E V~ZIYET 
(Basfarnfı l inci Sahifede) 

haline sokmuştur. 
Dü~man1n mukavemeti artmıştır. 
İs~al edilen yerlerde temizleme h:ıre

ketleri devam ed!yor. 
Berlin, 21 (A.Al - Alman tebliği : 
Devamlı fena havalar Kafkasyanın 

batı kı~mında diin çarpı~malara mühim 
nispette mani olmuştur. Bu fena şartla· 
ra ra<(men Alman kıtaları hava kuvvet· 
!erinin yardımile ehemmiyetli yeni ara· 
zi kaıanmıstır. 

Stalingradda sava•lar devam edivor. 
Ucaksavarlar ve hava kuvvetleri VoJ. 
gada bir gemi batırmı.1rdır. Hava kuv· 
vetleri gece ve gündüz Volganın doi?u
sunda nakliye hareketlerine, demiryolıı 
tesislerine ve Rus hava meydanlarına 
hü"um etmişlerdir. 

Ruslar Don ile Volra arasında şimal
den :ı.-·apılan şasırtma hücumlarına taze 
oiyadl'.' ve zırhlı kuvvetlerile yPnidC'n 
başlamışlardır. Bu hücumlar cephenin 
öni.inde erimiş ve dü~man çok a~ır ka. 
yıplara uğramıştır. 40 tank tahrip edil. 
mis ve bir çok esir alınmıştır. 

İtalyan ve Romen kıtaları Sovyetler'n 
Don nehrini gecmek için yaptıkları bir 
çok te~ebbiisü dii•mana a~ır knyıplar 
verdirerek püskiirtmüşlerdir. 

avcı tayyarelPri dığer r.arp sahnelerine BiR T~MıH MI . 
gönderilmişti. cDeyli Meyi> nutku naklettıkten 

2 - Alman hava kuvvetleri mareşa- sonra İfı<al alhnda olmıyan bölgelerde 
lı bundan on beş gün evvel uçan kale- n.utku. takiben Mar~eyez (a~ındığını, Pa
ler:n Lil akınınc!a Alman avcı tayyare- rıste ıse Sen Lae~s in ~K':'gukuşu.• ~~r: 
ler·ının· verdı.kle-· bu·· ··k k 1 d"" (asının çalınmasıyle ıktıfa edıldıgını 

.• yu ayıp arı u- k d d" b b d b" 1 "h 
şünerek ayni sahneyi tekrar etmek i_s.. ay e ıyo~ ve aca a un a ır te mı 
tememiş ol•hihr. Zira Almanlar D:ep var mı? Dıye soruyor. 
akınında 91 Alman tayyaresinin ve ge- V AADLAR VVE TEHDiTLER 
çen haftaki nkın!arda yine 105 Alman Taymis gazetesinin diplomatik yazan 
tayyares'.nin dili;lirüldüğünü gözleriyle her iki bölgede radyo ile neşrolunan 
görmüşlerdir. Bu vaziyeti önlemek icin Alman beyannamesine büyük ehemmi
Almanlann Sta•~graddan garp ha~a yet etfediyor. Beyannamenin baslangı
cephesine tayyare kuvvetleri kaydırma- cında temin edildiğine göre salahiyetli 
krı pek muhtemel değildi. mahfillerin fikrince beyanname esir mü

Londr~, 21 (A.A) _ Müstakil Fran- hadelesi ve işçi toplamak hususlannda 
sız ajAnsına Fransa hududundan b:ldi- işgal makamlarının kanaatini temsil et
riliyor: mektedir. Beyanname esir mübadelesi 

Almanlar, İngiliz hava akınJarında ve i~ci toplama iffinde muvaffakıyet ba
balı AJmanyada münakaiat vasıtalarına sıl olduğu takdirde Hitlerin yeni ve mü
yapıları hasaratı karşılamakta güçlük him bir tavize hazır olacağını ihsas edi
çekiyorlar. Pari.; _ Dulonya _ Sarburg vor ve Fransız mi11etine kendi menfaat
ana hattının Almanyadaki kısmı gün- !erini hatırlatarak bunu anlamazsa 
!erce kullanılamamı~tır. Bu yüzdendir Fransada yeni tedbirler alınması zaru
Jcj Almanlar Fronsadan 12 bin kilo- re tinin hasıl olacağını belirtmek suretile 
metrel'I< ray istemişlerdir. tehditte bulunuyor. ilk defa olarak Al

Müttefiklerin hava akınları neticesin- manlar bu tehditlerini caı\landınnak iı;in 
de ölen demiryolu işçileri yerine Al- Mora"m bir yazısını takdirle neşrediyoT

lar. Bu yazıva P'Öre tehditler şu tekilde 
manlar yenilerbi bulmakta müsküIUta tah•kku.Jc. edebilir: 
uğramaktadırlar. Karlsruheye yapılan işçilerin Almanyaya zorla gönderil
hava akınında 200 mütehassıs işçi öl- mesi suretivle. bundan sonra hiç bir esi
mi..iştür. 1'i ae:rbeat b1ra1unama1'la. Fransayı yeni 

----e- bir takisime uğartmakla ve iş<ıal bölııe-
Ş?f~f!in m~h.,~rle mf·ua- !erine yeni mecburiyetler yüklemekle, 
sebetlerRnl Jıesmesine mütareke ile Viıi hükümetine verilen sa-

do""'ru.. l&hivetin geriye alınmasiy]e. 
'fi FRANSADA iKI CEMiYET 

Bern, 21 (A.A) - Santiyagodan bil- Taymiı muhabiri Fransada kurulan 
dir'ldiğine göre Şili sosyalist partisi •KurtulBn esirler> cemiyeti ile clngiliz 
merkez komitesi mihver mcn1lekctleri- hava akınlarının Fransız kurbanları> ce
Je: siyasi münasebetlerin kesilmesi hu- miyetinin yeniden heyecanlı faaliyetle
ousunda üc Sos~ alist nazır ta•afından re sebep olduğunu ve F ransada bu hu
yapılan teklife İl'tİrak'ni bildiren bir susta yapılan propaganda faaliyetini 
karar suretini kabul etmiştir. hatırlatmaktadır. -----·----- ----·----Bil\ Al ~~AN TALEBi TÜRK YE • ALMANYA ___ * __ _ 

t .. F -Danimarka 
mer inin «;ekil

mesi istendi 
-*

Almanların İngiliz istaa 
teşebbiisünılen lıorlıtu· 

(Ju sanılıvor •• 
Bern, 21 (A.A) - Zuriher Çaytun

gun Stokholm muhabirine göre Dani
markada bulunan Alman işgal kuvvet
leri kumandanı general Honoke bir Da
nİmarka tümeninin Viborgu tahliye et
mesini istemiştir. Bu tedbirin İngilizle
rin Danimarkayı istila teşebbüsüne kar
şı alındığı zannediliyor. 
Danimarkanın iki tümeni vardır. Al

manlar 1940 ta bu memleketi işgal eder
ken Danimarka ordu ve donanmas!na 
dokunulmıyacağı hakkında Kopenhag 
hükümetine teminat vermişlerdi. 

----e----
TAAR .ıULA OOG ~U 

( Hnştarnh J incı "ahıtede) 

Mareşal Smuts İngiliz azmini ve 
Amerikalıların nıilletler hürriyeti için 
fldak~rlığın1 övmüştür. 

* Londra, 21 (P.adyo) - c~nup Afri-
ka ittihadı ba.şvek;Ji mareşal Smuts İn· 
g:lterede sabırsızl:kla beklene.,. söylevi· 
ni vermiştir. Mareşal nutkuna 1nıziltere 
l:alkının dünyayı kaplıyan facian:n kah· 
romanları oldu!:tJnu söylemekle başla· 
mış, Büyük Britanya adalarında y~ş·· 
yan insanların ~-ktikleri bütün ıstırao
!ara rağmen ruhlarını muhafaza ettik· 
!erini söylemiştir. 
Mareşal nutkuna şöyle devam etmiş

tir: 
• - Bir m'.llet en büyük zaferlere 

erişse ve dünyayı kazansa bile ruhunu 
kay:ıettiği gün Lütün bu kazançlardan 
ne bekliyebilir? . .> 

Mare~al Smuts Alman devlet reisi
nin Rıısyayı istil3 etmek suretiyle ha
yatının en feci yanlışını yaptığından 
bahsetm'.ş ve son derece büyük gayret
ier ve fedakfu-ı..ıklar yapan Rusyayı 
mücadelesinde desteklemek icin her şe
yin yapılması ic&p ettiğini, Hitlerci Al-

*·---
"Türkiye harp 
tehlikesinden 

uza kiaştı" 
-*-'.ii\ 11ınmı~ bir Alman ga· 

zetesinin Türlıiye;ye 
da~r ;veni ne~riya~ı •• 
Tanınmış Alman gazetelerinden Fol

kişer Beobahter, Türkiyenin siyaseti 
hakkında bir makale neşretmis ve de-
miş tir ki .: ~ 

« Harp, bir kaç defa Türkiyenin kapı· 
]arına kadar dayanmış, fakat Türkiye
nin enerjik siyaseti ve uyanık davran
ması sayesinde tehlike bertaraf edilmiş· 
tir. 
Başvekil B. Şükrü Saraçoğlu meclis

teki nutkunda Türkiyenin maceralara 
kapılmadığını ve kapılmıyacağını ve ga
yesinin Türkiyeyi harpten uzak tutmak 
olduğunu söylemiştir. • 

Fon Papen de Almanyanın Türkiye
nin siyasetini tasvip ettiğini söylemiş 
ve : 

c Almanya bu memleketin sulhüne 
hörmet ve riayeti kabul etmi• tir. • de-
miştir. (R. G.) ----------BlJ!l G~ 7.E'!'FCİ 

CEPHEDE Ö!.DV .. 
Melburn, 21 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesinin harp muhabiri Mayron 
Dasodil cephede ölmüştür. 

manya gibi Japonyanın da mağl(lbiye· 
t:ni müjdeliyen emarelerin ufukta be
lirmeğe başladığını, harbin bu dördün
cü senesinde müdafaa devresinin kapa
narak müttefikler için büyük taarruz 
saflıasının hazırlanmış bulunduğunu 
söylemiştir. 

TAARRUZA DOÖRU 
Mareşal nutkunun bu kısmında de

miştir ki: 
• - Bütün kuvvetlerimizle taarruza 

geçmek için her şey hazırdır. Bu alan
da büyük önemi lıilz meselelerin bb 
çoğu halledilmiştir. Irkımızın geçirmek
te olduğu bu ıstırap devresinde olaylar 
hize daha büyük bir anlayış kudreti 
telkin etmiş bulunmaktadır .. • 

lstanbulda 
tevziine 

vesika ile şek er 
dnn başlanıldı 

~~~~~~-~ ...... ---·---~~ 
İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Şehrimiz de karne ile şeker tevziatına bugUn 

(Dün) muhtelif semtlerde başlanmıştır. 

Harp f(İttikçe 
vahşileşmek 

istidadında 

Kara denizde 
Sovvet kayıp
ları ne kadar? 

-*- *---
Almanlar İngilizleri it· Almanlar Karadenizde 

ham ediyor. ve lıendile· ellerine bir ha)lli harp 
r!ni cenevre mulıavele· gemisi ve diğer 11asıta• 
sıne bağlı addetmiyor... ıar geçtiğini sö)lli)lor •• 

Bertin, 21 (A.A) - Alman orduları Berlin, 21 (A.A) - Karadeniz Rus 
başko'."ut.ruı!1ğırun ~~bliği:. . . . f.ılosu harp esn3'ında 1 kruvazör, yedi 

20 ılkteşrınde gıınduzun Ingıhz. av muhrip, 2 deO:zaıtı, 9 topçeker, 40 serl 
uçakları ş:mal Afrikada Kızılbaç ışa· hücum botu kaybetmiştir . 
retlerini ??'iz şekilde taşıyan bir sıh- Almanlar Sivastopol ve diğer liman-
hlye le~kılıne bombalar atmışlardır. !arda şu gemilerı bulmuşlardır: ı kru-
Amelıy~t çadırı harap . olmuştur.. İn· vazör, 2 muhrip, 2 büyük şilep, bir mo

san_ca zay:at varda-: İngı~er bu suret- törlü duba, 10 kıiçük gemi .. Diğer bir 
le ':°5anlıgın en ıp.tidai .kaıdelerıne mu- koyda da bir denızaltı ve bir kaç küçük 
halıf hareket etrnışlerdır. Almanya da nakliye bulunmustur. 
kendisini Cenevre mukavelesi abkimı- --------· -------
na tabi addetmiyecektir. lstanbulda bir polisin -·-----B LAVAL o YOi) Ki ölüsü bulundu.. • 1 il ; İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Yeşilköy 

(Baştaıab 1 inci Sahifede) istasyonu beklerr.e mahallinde Sabri 
HAKiKi FELAKET adın~:' bir polis t;]ü olarak bulunmuş

B. Lava! 22 Haziran 942 de yaptığı 
müracaatı habrlatarak demiştir l:i: 

c - Yaşamakta olduğumuz anların 
ehemmiyetini anladığınızdan emınım. 
Bazı Fransızlar bunu unutuyor gibi gö
rünerek sel8.mctimizin hariçten geleceği
ni soruyorlar. Esasen bunlar i k.at·i hesap 
anına kadar buldukları rahatı ellerinden 
kaçırmak istemiyenlerdir. F aka.t ben hü
kümet reisi sıfatiyle böyle tehlikeli ha
yallere kapı lamam. Bugün Fransa haki
ki bir felilket içindedir ve yalanlara yer 
yoktur. Hükümetin vazifesi devamlı ic
raatla Fransızların menfaatlerine hizmet 
etmektir. Fransa tahrip edilemez. Tarih 
bize göstermiştir ki Fransa, selime tini 
hep kendine borçludur. 

ALMANYA iLE IŞBJRLICI 

F ransanın yülcsek menfaatleri Alman
ya ile işbirUğine dayanmaktadır. Hiç 
tiiphe yoktur ki ınütarekedenbcri galip 
devlet bize karşı bir çok alicenaplıklar. 
da bulunmuş, 600,000 Fransız emrini 
scrbeot bırakmıştır. Bundan dolayı hü
kümet, B. Hitlere teşekkür etmittir. 

Her millet, kendi siyasetinin icapları
nı layıkiyle idrak etmek suretiyle ayak
ta durabilir. Biz Almanya ile da.ima 
komtu kalacağız. Aramızda kat' i an1aı
ma olmaz.sa daima çarpı§CBğız. Benim 
size teklif ettiğim bu anla~mayı Alman
ya ile l 918 de kazandığımız zaferin er
t .. i günü yapmalı idik. Fakat bu anlat
ma hugün yine mümkündür. Bu sivaseti 
bana ilham eden yalnız memleketime 
aşkım değildir; ayni zamanda aiya8f'tim 
mantık&. dayanmaktadır. Herhangi bir 
Alman ayni sözleri söyleyebilir.• 

AVRUPA VE ALMANYA 

B. Laval, Almanyanın Bolııevikliğin 
sel halinde Avrupayı istil8.sının onune 
<(eçmiı olduğunu ve eğer Almanya yıkı
lırsa Avrupanın da yıkılacağını işaret 
ederek sözlerine şu suretle devam etmi§~ 
tir: 

« - Memlekette bir mefkure kurmak 
için çalışıyorum. hep Fransayı dü~ünü
yorum. onun menfaatlerinin korunma
sı. keza Fransız imparatorluğunu dü~ü
nüyorum; yakın bir zamanda bundan 
tekrar bah!ledeceğim. 

iTAAT TALEBi 

Fakat s.izler hülümetin vereceği emir
lere itaat etmelisiniz. Almanya ile ya
pılan anla,malar memleketin kabiliyeti
ne ve kudretine göre yapılmıştır. Her 
fabrikanın vereceği işçilerin sayısı tesbit 
edilmiş bir münavebe usulü kurulmuş, 
ücretler ve tazminatlar nizamlandırıl
mıştır. Hükümet hiç bir mukavemete 
muaammaha etmiyecektir. 

ESiRLERiN IZTIRABI 

ltçi tedarikini istem.iyenler esasen 
bolşeviklerdir. Fakat bu anlaşma Fran
cı:ız harp esirleıinin menfaatine uygun
dur. Bu sayede esirler önüne geçilmesi 
bizim elimizde olmıyan bir sebeplerden 
dolayı uğradıklan bir takım şiddetli 
tedbirlerden kurtulmu•lardır. Ben ken
di hesabıma 1 ,200,000 Fransız harp 
esirinin bu ıztıraplarının harbin sonuna 
kadar devam etmesine razı değilim ve 
ben bu ıztıraplann devam etmemesini 
temin ettim. Ben Fransız işçisini de iyi 
tanınm. Onlann hürriyet ve istiklal aııkı 
olduklarını da bilirim. Müstakil ve hür 
bir millet kendi ıel3.met yolunu görerek 
onu tayin eden millettir. Almanlarla iş 
birliği davasın<:la gayretlerini.zde de
vam etmeniz ve buna bağlanmanız için 
evvel& ka1'binize hitap ediyorum. Sene
lerdenberi babalann1 ve zevcelerini gör
memiş Fransız çocuklariyle, Fransız ka
dınlannı düşününüz. Bu dakikada ıizin 
menfaatlerinizi, C:Bir]erin menfaatlerini 
ve bütün Franaanın menfaatlerini müda
faa ettiğime kaniim. 

KATI iMTiHAN 

Geçirdiğimiz imtihan kat.idir. Fran· 
sanın ıilihla kaybttiğini sizler aJ, tleri~ 
nizle kurtarabilirsini:.. Kendiniz için, 

tur. Uzerinde yar& bere izleri görülme
d:ğinden polisin kalp sektesinden öldü
ğü tahmin ediliyor. Tahkikat devam 
eylemektedir. 

Makin eve 
Verj(irken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

İNGILIZ DENIZAL TILARININ 
AKDENIZOEKI MUVAFFA· 

KıYETLERI 
Londra, 2 1 (A.A) - Amirallık da

iresinin tebliği. Akdenizde faaliyette bu
lunan İngiliz denizaltıları 16 ilk teşrin
de düşman gemilerine kar§t yeni mu
vaffakıyetler kazanmışlardır. Bir deniz 
altımız M191T kıyısı açıklannda bir düş .. 
man iaşe gemisini batırmıştır. Bu deniz
alh küçük ba§ka bir gemiyi de torpil 
isabet ettirmiştir. Bu gemiden derhal 
Rlevler çıkmağa başlamıştır. Başka bir 
denizaltı Libya kıyılan açıklarında kü
ç.ük bir düŞcman iaşe gemisini batınnıt
tır. Başka bir denizaltımız da bavka bir 
büyük Otl~man gemisine fena havada ve 
denizin dalga1ı olmasına rağmen hücum
lar yapmıştır. Bu gemi destroyerler hi
mayesinde seyretmekte idL Yakından 
hücwna uğrayan bu gemi iki tam isabet
le iki dakikada batmıftır. 

o---
STALINGRADOA RUSLARIN 

VAZiYETi 
Moskova, 2 1 (AA) - Royterin hu

susi muhabiri bildiriyor: Son 24 .,..at 
zarfında Stalingrad müdafileri bütün 
noktalarda tutunmuşlardır. -·-----

25 AMEAıKALI MÜH M 
ŞAHSiYET 8. HERYOYU 

TEBRiK ETTıLER 
Nevyork, 21 (A.A) - Birleşik Ame

rikanın eski cumhur reisi B Hover ile 
diğer 24 tanınmış Amerika ric• li tarafın
dan halen Fransada mevkuf bulunan B. 
Heryoya şu telgraf çekilmiştir: 

c En müşkül ve elemli şartlar altında 
gösterdiğiniz şerefli cesaretten d,>layı 
hayranlığımızı bildiririz. • 

Bu telgrafia sabık iki elçi ile Nevyorlc 
belediye reisi Laguardiyanın ve Nev
york baş peskoposunun da imzaları var
dır. ----·----Fransızlar Alman deni· 

zaıtı!arına yardım 
etmiyorlarmış 

Vişi, 21 (A.A) - Ofi ajansı şu teb
l!ği neşretmiştir: Geçen hafta İngiliz 
gazeteleri mihwr denizaltılarının Antil 
adalarında ve A!'r:ka.sahillerinde Fran
sız gemilerinden kolaylık gördüklerine 
dair heyecanlı haberler neşretmişler
dir. Bahriye nazırlığı bu hususta çıka
rılan yalanları bırer birer tekzip etme
ği iş edinemez. Yı.kat son günlerde bu 
yalanların gen'.şlcmesi üzerine bunların 
esassız olduğunu bir kerre daha belir· 
t1riz. 

esirler için ve Fransa 
emirlerine itaat ediniz. 

* 
için 

ESıRLERIN EŞLERi DE 

hükümetin 

ALMANYA YA GiDEBiLECEK 

Londro radyoıuna göre B. Laval be· 
yanatında §unları da bildirmiştir: 

• - s~yet 1 00 binden bir az fazla 
usta işçi Almanyaya gitmeği kendi ihti
yarlariyle kabul edecek olursa Alman
yadaki fabrikalarda çalışan harp esirle
rinin karıları kendilerine iltihak cdebi-4 
lecek ve bunların kocalariyle beraber 
çalı:ımalarına müsaade edilecektiT.> 


