
ilan milndereeatından mes'uliyet ita bul edilmez,_ Cümhuti71eti11 ve Cümlıutiyet e•etleri11in bekçisi •abalılan çıka~ siyan pazetedw. 

Kabaran F elediyemize yeni talimat geldi Rusların bir şaşırtma hücumu 

~~~! ,Menşe fiyatları müstahsil Bir yerde Alman 
1i~:~:;~i;~ ·~~'bölgelerden telle istenecek hattı delindi 

SEVKET BiLGiN 

Müvazcnc hayatın temelidir. 
Onun bozulduğu yerlerde rahatsızlık 

derhal keudini ı:östcrir. 
F'ızyolojik oluylar kadar ekonomik 

olaylar için de, bu dcj(ismcz kaide elle 
tutulur bir ger~ektir .• ·e sekildc ve ne 
mahiyette olursa ol~un. her buhranın 
bir müvaz('nrsizJiktcn rloğdu~1111a şiip
he t-ftil~ıne;r. Bu bal"ınıd'.ln h:tr..!, ~:yi kc
mir"n Lcbeplcr llCJli olunca fırı -tclığın 
ndını kıP. n~ak teda\'isinr ha~h.1mrık nh•
bcten k"la\'hısır. AsJI ki.itiiliik isabetli 
bir tr.~hh•i1; YapıJnıa.nıı~ olmaı;;ıadadır .. 
IIele bu~Hn olduğu ..,.ihi. huhrnnı do~n· 
ran sebeplerin hiiyiik kısmı önlenme i 
clirnizde olmıyan cihan~ümul bir mn· 
hiyet taşırsa, rastladıihmız ~içlii.klerin 
ve .sıkıntıların müzrninl~mesinc mani 
olmak i~in dikkat ve hassasiyetimizi 
ı;adecc iktisadi konular üzerin(le topla
malı.in ikti(a etmi~erck manevi \'C ah· 
13ki ~alınlara da t·c~ınil etnıe~·e nıecbu
ruz. Kendi iç varlığımıza ait bir buh
Tanm tedavisi ancak bu suretle kabil
dir. Tecriihelcr göstermiştir ki ahlaki 
telakkilerin zaafa uğramasından ,·e ib· 
tiras ta<kınlıklanndan daha fazla buh· 
ranı ağırla~tıran bir şey düşiinülemez. 

Bu sözlerle bulırnın snkınılınası İm· 
kansız olan gerçek ve maddi sebenleri· 
ni inkar etmek istemiyoruz. Dünya 
misli görülmemi:; bir harp içindedir .. 
Biz bu felaketin dışında kalabilmek az. 
miyle azametli bir ordu besliyoruz. 
Yalnız bunu düsüıımek. noıınal şartla
rı altüst eden bir çok müvazenesizlik 
sebenlerini göıınek ka(;dir. Bununla 
beraber, iddia edebiliriz ki sıkıntıları
mız bu sebeplerle mukayese edilince, 
hararetin Inzumun an fazla yiik.<elme
at, fevkalide $8rilann em.retti&i perbi
ııe riayet etmeyl<hı:ıizdendir. Burada 
perhizin mAnası disiplinli ve düzenli 
olmaktır. Yani yaşayışımızı zamanın za
ruretlerine uydurarak istihlaki müm
kün oldultu kadar kısmağa, 

Elimize fazla para geçiyorsa israltnn 
sak:ıumağa, 
Yapacağımız her liizumsuz ve fazla 

•arfiyatın muhakkak surette ona şid
detle ihtiyacı olan valandasların sıkıntı-
111nı arhracağını dü ünmeğe, 
Bodgimlık duygularından sıyrılarak 

<emiyet duygusuna baı(lanmağa, 
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için 

\lecizesinin ifa% ettiği yüksek hakika
te değer verdi(imizi hareketlerimizle 
ispat efnıeğe; 
Kısaca iş ve kazanç sahasında kaba· 

ran hırslara gem vurnıağa mecburuz ... 
Bütün bunlar olıı\ıısmı istediğimiz şey
lerdir. Şuna da kaniiz ki bu güzel te
mennilerin dünkü başyazımızda işaret 
ettiğimiz gibi, sadece telkinler ve nasi
hatlerle gerrekle<mesini beklemek bey
hudedir. 

Memleketin uınuını sıhhati namına 
bulaşık hastalıklı insanların cemiyet 
i<:i.nc korı..qnalarma nasıl müsaade ctrni· 
yorsak iktisadi bünye i('in ayni derece
de tehlikeli olan ve verdikleri örnek
lerle vurgunculuğnn istiliii bir mahi
yet almasına ralışan insanlara da dalı• 
fazla talıanımül etmemeliyiz. • 

Vurguncuların kullandıkları en teh
likeli silah, fiyatlar arasında sonu gel
miyen zinrirleme nisbet1er kurarak ha
yatı mütemadiyen palıolılastırmaktan 
iharettir. Bıı adamların yaptıkları mu
hakeme su suretle hülasa edilebilir: 
Buğday şu kadar kurusa satılırken 

pirinr, fasulye, nohut, bakla ,.e diğer 

'1da maddeleri neden ayni nisbete uya· 
rak su kadar kurusa satılmasın? Yahut 
ta buğday şıı kadar kurusa satılırken 
giyim e~yası nrd('n ~u kadar knru'!a 
Mfılınasın? 

''· ...,,.,,, r..;;ahife 2. Sütun 6 da) 

Gıda maddelerı ter· Alnıanlar diyorlarki: "Karşı hücumumuzla 
cihan kontrol açılan ~erliği kapı-.ttık, rliişınan1 vok ettik" 

edilecek 
-*-

89 sayılı sirlıülerde ye-
ni ve mühim hiiılıümıer 

vardır .. 
Fiyat işlerine dair ticaret vekaletinin 

bazırlallllf olduliu 89 say,Jı sirlcüler dün 
vilayete ve belediye reisliğine tebliğ 
olunmu~tur. Ticaret velr.aleti belediye
lerin fiyat İ§leTinde takip edecekleri 
esaslan a,ağıdnki §Wlde izah etmdcte
d.ir: 

Stalingrad Endüstri ııılıallesinin görünü,m 
1 - Bir k,.ım gıda ve ihtiyaç madde

lerine tatbik edilen el kornalarla fiyat 
mürakabe tesbit edilen fiyatlar kaldınl
mıf!.ır. Bu ıureıle haeıl olan aer~ıtiyi, 

RUSY40A SOGU~LAn 
---*---

Harekat 
durmuş 
gibid·r 

-*
Almanların Stalingrad· 
da endüstri mahallesine 

hiicumıorı neticesiz 
lıaldı.. 

Moskova, 23 (A.A) - Royterin hu
;usl muhabiri bildiriyor: 

Alınanlar son 24 saat içinde endüstri 
mahallesinde 6 defa hüeum etmiş ve 
30 tank ile her hareketi takviye etmiş 
olduğu halde mühim bir netice elde 
edememişlerdir. 

Almanlar, Don dirseğinden yeni ih
tıyat beklemektedirler. Fakat bu kuv
vetlerin geçeceği ııollar Ruslann tehdi
di altındadır. 

Almanlar Mozdok bölgesinde de ta
arruzlarını yava~latmak zorunda kal
mışlardır. 

Almanlar şimdi Stalingradda orta 
bilyüklükte tanklardan mürekkep kü

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

\·=·-YE~! DRH·nE ASKERJ 
TOPLAt4TllAR YA PiLDi 

, Bir filo 

1 fiyat harekttlerinin dizğins.iz bırakılması 
ve biç bir makul sebebe istİ.Mt etmeden 
fiyatların yükslmesine meydan verecek 
bir hava yaratılması teklinde telakki et
memek lizımdır. Bunun içindir ki esa
sen normal zamanlarda bile zaruri ihti
yaç maddelerinin fiyatlarını makul bad
ele tutmak vazifesi kanunlarla kendileri· 
ne verilmiı olan belediyelerni bu saha
daki aali\hiyetl<ıri bugünkü şartlara gö
re t~mi1 ve tevsi edilmiştir. 

Don Jı.avzaamda ceryan eden Mf'J>lerden intibalar 

Hind Okvanosun
da dolaşıyor 

ingiıızıer yeni IJlr 
Ullut""2 ildlıttoline 
lıartı ho.zırlam,,or 

Nevyork, 23 (A.A) - SalMıiyetli 
kaynaklardan alınan haberlere göre kuv. 
vetli bir İngiliz filosu Hind Okyanosun
da bulunmaktadır. Bu filoda en az Uç 
zırhlı ile tllüstrious uçak gemisi vardır. 

Askeri miltahassıslar ve asker olını
yan mutahassıslarn fikrince Hind Okya
nosunda rilzglr mevsimi bitmektedir. 
Bu sebeple yeni bir taarruz ihtimali göz 
önünde tutularak Yeni Delhide asker! 
toplantılar yapılmıştır ve buna ehemmi
yet verilmektedir. 

Londra, 23 (A.A) - Royter ajansı 
zırhlıları da ihtiva eden kuvvetli bir İn
giliz filosunun Hind Okyanosunda ve 
Afrikanın doğu kıyısı açıklarında ha
reketlerde bulunduğnnu teyit etmekte
dir. 

Berlin, 23 (A.A) - Alman başkomu-
fanlığına gelen maHl.mata göre Stalin- "--------------• 

Alınacak kararlann gerek mahallt pi
yasada ve gerek memleketin diğer mın ... 
taklannda meydana getil'mffİ melhuz 
ele alınacak maddelerin memleket mik
yasında mübadele vaziyetleri göz önün· 
ele balundurulması ve bunun çolc nazik 
tesir ve akisleri daima hesaba kablarak 
bir nokta olduğu da hiç bir zaman unu· 
tulmamalıdır. 

(Sonu Sahile 2, Sütun 1 de) 

gradın şimalinde Alman kıtaları 21 ilk 
teşrinde muvaffakıyetli tedafüi savaş
lar yapını.şiardır. Bolşevikler kuvvetli 
topçu hazırlığından sonra bilyük piya
Öe ve zırhlı ku\'vetleriyle pşırtına hil
cumlarını tekrar etmişlerdir.. Düşman 
bu kuvvetleri dar bir sahada toplamak 
suretiyle Alınanların ilk müdafaa hat
tına girmeğe muvaffak olmuştur. Fa
kat bu muvaffakıyeti ıstismara muvaf
fak olmadan Alman karşı hücuınlan
Dtn tesirini hissetmeğe baslaınışbr. Bu 

(Sonu Sahife 4, Siitun 5 te) 

Zincirleme satış! 
Milli korunma mahkemesine ve

rilmek Üzere, zincirlenıe sa
tış yapanların adları çıkarılıyor 

~Le~v SER~FETTIN GA· 
7ETEC'LERLE GôRÜŞTO 

Belediye 
lzmir. kahramanı· 
nıo dün hutır101 

sordu 
- *

AJIJay Şerafettın 
Jzmfre ait hatıra· 
ıarını anıatıyor-

lngiliz hava filoları 
Belediyenin IJorsa reisHğine telJHgatı-

Belediye reisliği tUccarlar arasında Belediye. bu tebligatı Ticaret vekllle-
son zam.anlarda yapılmakta olan zincir- tinden gelen 89 sayılı sirkUlerin Uçün
Jeme satışlarını meneylemiş ve bu hu- cll maddesinin •H• fıkrasına istinaden 

latanbul. 23 (Yeni Asır) - lzmire 
ilk giren süvari grubunun komutanı olan 
yiizba11 Şerafettin lzmir, elyevm emekli 
albay, Gureba hutaneıinde tedavi edil
melctedir. Albay Şerafettin kendiaine 
lımirli]erin ıel&.m ve sıhhat temennisifti 
götliren gazeteci ankadaılara kahraman 
Mehmetciklerle lımlre nasıl girdiğini 
anlattıktan 90nnı. dedi k.i: 

- c Ruhum gibi sevdiğim lzmirlile
rin haldumda göaterdikleri derin alAka
ya anco.k minnet hisleriyle mulı:abelc 

edebilirlm. Bet aydanberi hayli sarsan 
kalp rabat.ızlığından muztaribim. Ben 
vatan borcunu herhangi bir Türk subayı 
gibi yapmıı bulunuyorum. Devlet ve 
millet ve büyüklerimin allkaıı kartııın
da en küçük bir ihtiyaç hissetmiyorum. 
lz.mirlilere derin saygı ve eelimlanmı 
ulaştırmanızı rica derim.:t 

Torino ve Cenovaya dal~a!ar 
ettiler halinde hücum 

LilJyada hava harp feri IJirden IJfre arttı 
Kahire, 23 (AA) - Orta şark İngi

lız tebliği : Kara kuvvetlerimizde dev
riye faaliyeti dı.ıında kayde değer bir 
şey yoktur. 21 - 22 ilkteşrin gecesi ağır 
bomba uçaklarıınız Girit adasında Ma
leme hava meydanını bombalıyarak 
yerde bulunan uçaklar arasında yan
gınlar çıkarmışlardır. Orta büyüklilkte 
bomba uçaklarımız Foka çevresinde 
Öüşmanın iniş alanlarını bombalamış
lardır. Uçakların yandığı ve yerdekiler 
üzerinde patlam:.lar olduğu görülmüş, 
başka hasarlar da kaydedilmistir.. Da
ha sonra savaş uçaklarımız düşman av
cılarından altısını dilşürmüş, bir çoğu

s&.feli uçaklarımız Mersa Matruh - Sol
lum yolundaki hedeflere muvafialoyet
le hücwn etmişlerdir. 

Dün düşmanın av ve bomba uçakları 
Maltaya tekrar hüeum etmişlerse de 
bir haşan elde edememişlerdir. Uçak
larımız en az üç düşman uçağını dü
•iirmilşlerdir. Uçak savarlarunız da bir 
MesserşmH tahrip etmişlerdir .. Yukan
da bildirilen hareketlerden altı uçağı
mız ilslerine dönmemiştir. 

Londra, 23 (A.A) - İngiliz tayyare
leri Cenovayı bombalamışlardır. 

NOT : Bu hücum Cenovaya yapılan 
(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

ru da hasara uğratmıslardır, Uzak me- 1---------------
--- ...... --------·-----------
~~~-~ ... 

SON DAKiKA 
······--···· 
Bir bahriye he
yetimiz H.av

fava f{"tti 
-*-

Kudüs, 23 ( Radyo ) - Bir Türk 
bahriye heyeti Hayfa deniz üssünü gez
mek üzere buraya gelmiştir. Amiral 
Uzmanın başkanlığı altında bulunan bu 
heyet İngiliz doaınnnasınm misafiri ola
rak Hayfada beş gün kalacaktır. 

susta diln borsa reisliğine tebligatta bu- yapmıştır. . . . . 
lunulınuştur. Yapılan tebligatta biltiln Belediye reısı B. Reşat Leble~ı.eıoğlu 
gıda dd ı · bilh ytin - bu tebligatı yapmakla beraber ogleden 

ma e erı, . assa ze yagı, sonra borsaya giderek borsa reisi ve 
fasulye, nohut, mercıınek, bakla ve em- dar h ti Azalariyle gö..ıı~uş" bor-
sal. dd 1 1 d · · 1 ı e eye -....,.- ' ı ma e erin satış arın a zıncır eme sada yapılmakta olan gıda maddeleri 
satış Yapanların haklarında kanuni ta- satışlarını tetkik eylemi!;tir. Borsa reis
kibat Yapılmak üzere adlannın beledi- !iği, borsada zincirleme satışların ya
yeye bildirilmesi istenmiştir. Zincirle- pılmasına ve fiyatların Milli Korunma 
me satı~ yapanların adları çıkanlaeak- kanununa uygun olımyarak yükselme-
tır. sine mAni olacak tedbirler almıştır. 

Y eru Asır - l:ı:mir belediyeai, Dookuz 
Eylül kahramanının batmnı dün gönder
diği bir melr.tupla ıormuıtur. 

Rusyanın çan ur mevsimi başladı 

Almanlar hare itı dur
durmak zorunda kaldı 

Nevyork, 23 (A.A) - Nevyork 
Taymia gazetesi yazıyor: Ru.yada kış
tan evvel Almanların (çamur mevsimi) 
dedikleri bir ara mevsim vardır. Hiıler 
işte bu Al'& mevahnde yaz taarruzunu 
bitirmeğe mecburdur. Perşembedenberi 
geniş Step bölgesine yağmur yağmakta
dır. Almanlar Kafkasyada sağnak halin
de yağan şiddetli yağmlll'lar yüzünden 
harıoketlerini durdurmuşlardır. R .... Iar 
tabiye, cesaret ve kabiliyetleriyle nazi· 
leri bu mevsim sonuna kadar tubnağa 
muvo.ffalc:. olmuşlardır. Almanlar için en 
tehlikeli mevsim bu çamur mevııimidir. 
Ruslilr ise bu mevsime ah""Tilıtlardır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 23 (A.A) - Askeri vaziyet 

hakkında dün akşam şu malümat veril
miştir: 

}fo,.~al Romme!. Libvada ltalyan geııerallerile oir arada 
; ;;;; C E JJGO:> Q5 """° 

UA?~~~~ro=·r~ 
Havanın fenalığına rağmen Alman 

(Sonu !>"Dbife 4, Stttıın 3 te) 



rENI UIR 24 İllıteşrin Cumartesi J9ıl2 

Dünkü toplantıda $ERİRRABE - Kabaran 
Hırslara 1942 yılı kurıı incir standard

ları tespit edildi 
Böylelikle bu kıymetli mahsulü

müzün de standardlaştırmanın te
min edeeejii nıenfaatlarden fayda
lanacağı ve müstelılik piyasalarda 
ıayık olduğu değeri bulacağı şiip· 
besizdir_ 

~ru meyve ihracatçıları birliği ta
rafından alınan ve Ticaret vekaletince 
tasvip olunan bir karara göre natürel 
kuru incir ihracatının standardlaştırıl
c:p \•e kontrol altına alındığı malUm
dur. Mıntakamızın bu eşsiz mahsulü
nün kıymetlendirilmesi ve cihan pazar
lannda hüiz olduğu şöhretin sigorta 
edilmesi demek c.lan bu kararın tatbik 
ı;athalarından birisi olarak dün ihracat 
bai kontrolörlüğündc toplanan bir he
yet tarafından 1942 yılı standardları 
tesbit edilmiştir. 
Heyet ayni zanıanda ihracatuıın kont

mltl ihtiyar! olan i~lenıniş incirlere ait 
ııtandardları da meydana getirmiştir. 
AJAkalılar. isted.klPri takdirde bu gibi 
incirleri de muavene ettirerek kontrol 
vailı:ası alabil..;,klerdir 

iç piyasalar :ç.n hazırlanacak natü
rel ve işlenmiş ıncirlerin de, alıcı ve
ya satıcının ihracat ba> kontrolörlüğü
ne yapacakları müracaat üzerine, kont
rolü kabildir. Bu hususun öteden beri 
şiktyetl mucip elan düşük kaliteli mal 
teslimini önliyeccği ve binnetice dahil! 
rauarnelelerin de tam bir itimat havası 
i~ cereyanını temin ey!iyeceği 
~l\phesizdir. 

Heyetçe tesbit edilerı 1942 yılı stan
dardları şöyledir: 

1942 yılı ktn·u inci ı-;tandardları 
Anal;z cet veli 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 

10 

Natürel Standardlar 
Beher kiloda bu- Beher kiloda 
lunacak asgari ,.e bulunabile-

azaıni !ncir 
Adedi 

cek azaıni ru
hız mikdarı Gr. 

~3 - 35 150 
~8 - 40 150 
42 • 44 ı :;o 
45 - 48 250 
50 - 52 25-0 
5.1 55 250 
57 • 60 400 
62 - 64 500 
66 . 70 Bu yıl 'erbest 
75 - 85 Bu yıl •erlıest 

t- lennıiş Staııdardlar 
Beher kiloda bulu-

Kuronlar 
nacak asgari \'C aza

mi incir adedi 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

33 - 35 
37 - ~9 

41- H 
46 - 49 
53 - 56 
60 - 64 
69 - 75 

NOT : Kavur)~. yarık, yırtık, kuş 
yenikti. sürmeli, ekşi, küflü ve kurt 
yenildi incirler rufuzu teşkil ederler. 

Beledivemize ~eni talimat 2'eldi 

BELEDiYE lECLISINOE ___ * __ _ 
Yeni devre ruz
naır.esi hazır 

-*--
Azalar iliz gün tanışa· 

calt ve seçimler 
yapılcı:caııtır •• 

Belediye meclisi 2 teşrinisani pazar
tesi günü saat 16 da devre toplantıları
na b~lıyacaktır. Belediye meclia:inin ye
ni azaları bu toplantıda tanışacaklardır. 

Belediye meclisinin ruznamesi hazır ... 
lanmıştır. 

Ruzname ıudur: 
1 - Ceçmi~ zabtın okunması 
2 - Reis intihabı. 
3 - Senelik mesai raporunun okun

ması. 

4 - Riya~t teklifleri. 
5 - Belediye daimi encümeni seçi

mi ve nzalann ihtisas encümelerine ay
rılması. Secimler, belediye kanununun 
tarifi dairesinde gizli reyle yapılacaktır. 
Bundan sonra belediye riyasetinin bir 
•eneHk me~ai raporu okunarak reye ko
nulacak; ondnn sonra mcclis nOrmal 
mesaisine başlayacaktır. Bu devrede ri
yaset meclise bazı mühim teklifler yapa .. 
ı:a khr. Bu tekliflere ait raporlar hazır
ı r-maktadır. 

-------,---MI SIRCl LAR ŞiRKETI ___ * __ _ 

------------
Pazartesi 2'ÜnÜ 
şeker da~ıtmı

va başlıvor 
(Başlara.lı 1 ınri Sahifede) 

:vtAHALLl FiYATLAR 
2 - Bu mahada matuf olaral< ma

halli fip.tlan nezaret ve müralrabeleri 
alıında bulundurmak, belediyelere te
rettüp eden en ehemmiyetli vazifele.rden 

' • ir, Ayrıca bu işlerin bütün memle
lcet mikyasında hak.iki bir nizam ve ter
tibe sokulabilmesi için muhtelif beledi
yeler arasında iş birliği yapılması zaru
reli üzerinde bilhassa durulmak lazım 
gelir. Böyle bir tanzim işinin hakkiyle 
ba.pnlmasonı temin iç.ln ha.saeten mua· 
tahail nuntalı:alardaki belediyelere bü
yült bir vazife tevcih etmektedir. Evvel 
emirde bu bölıekrde istihsal olunan 
mallann maluıl fiyatlarını ve bu fiyatla
nn muhllc bir aebep olmahwn yüksel
tilip yükseltilmediğini takdir ve takip 
etmek için maliyete dahil olan unsurla
r• iyiu teık!lci icap eder, Bu makul 
&eviye dabillnde yapılacak satışlara ait 
fiyaılann, 1atış ve aevkiyatın yapıldığı 
iatihl&k merkezlerindeki belediyelere 
muntazaman bildirilmesi ve bu şartlara 
ait faturaların halcikate uygun olarak. 
tanzim edilmesinin temini zaruridir. Kc
za istihlik merkezletindelü alıcılardan 
yülr.sek fiyatla mübayaa telclifleri alınıp 
ahnmadığı keyfiyeti de daima tetlr.ik 
mevzuu olma.sL ve böyle bir lıal vuku
unda talc.ihahn yapılabilmesi için al•t
run bulunduğu mahal belediyesi derhal 
haberdar edilmeli ve a:l'rıca veHlete de 
malilmat verilmelidir. Maliyet unsurla
rvıdan herhangi birinde halcik! 'bir artış 
vuku bulmadıkça fiyat yÜlı:selişi hiç bir 
veçile muhik sayılmamak ic&k eder. 

MF.NŞE FIY ATLARI 
Diğer taraftan j9tihlik merkezlerinde

ki belediyelerde kendilerine verilen 
menşe fiyatlarını esu alarak bu mallann 
mutat muTaflar ve kir hadleri il8veaile 
meydana gelen makul fiyatlarla satılıp 
satılmadığını daimi bir müraka.be ve ta
kip altında bulundunnal< mecburiyetin
dedirler. Müıtehlik merkezlerdeki bele
diyeler, kendi mmtal<alanna vuku bulan 
eevkiy~ta ait mentc fiyatlanru bildir-

,. ____ ?39 LUL RA ,. 
1ZM1R ASKERL!K ŞUBESt BAŞ-

KAN!JôINDAN: 
1 - 339 doğumlu ve bunlarla mu

ameleye tabi olanlardan smıfları 
aşağıda yazılı eratın nüfus tezkere
lerile birlikte 24/10/942 giinü sabah 
saat sekizde şubede hazır bulunma
ları, gelmiyenlerin bakaya kalacak
larından askeri muhakemelere ve
rilecekleri ilan olunur. 
Piyade, top, deniz. süvari. muha

bere, nakliye, muzika, hava, tank, 
orman, gayri ınüslim. 
2 - 339 do~l!mlu ve bunlarla mu

ameleye tabi yüksek ehliyetli ve kı
sa hizmet erbabı mükellPflerin sev
kedilmek üzere 26/10 942 giinii sa
at 8 de şubeye müracaatları. gelmi-

1 yenler hakkında kanunun 89. mad· 
1 desirun tatbik edileceği ilan olunur. 

mekte ihmal gösteren müstah.sil bölge 
belediyelerinden derhal telle fiyat iprını 
talep etmeli ve kendi l<endilerini hal ede
mediklerini bir mÜJ]tül l<arşmnda veka
leti haberdar eylemelidirler. 

TAKIP EDiLECEK MEVZULAR -*-
Şelıer, nüfus hesabiyle 

herkese verilecelıtir 
3 - Belediyelerin takip edeceği mev 

zular milli korunma kanununun muad
del 32 nci maddesinde şöyle izah edil-
mektedir: Belediye reisi dün sabah, yeni kuru-

A) Muhik oebep olmak512.ın bir malı lup faaliyete geçen mımcılar şirketini 
fa.zla fiyatla satmak, teşkil eden tüccarlarla btr görüşme yap· 

B) Muhik sebep olmaksızın bir malı mıştır. fzmire gclmiıı olan iki vagon §C~ 
fazla fiya.tla !lataıa arzetmek, kerin tevzii işi bu şirkete devredilmiıtir. 

C) Mevcut malı satı a arzetmemek, Bu şekerlerle bundan sonra lzmire 
D) Mevcut malı satıştan imtina et- gelecek. şekcrlerin tevzii esasları tesbit 

mek. edilmiştir. Mıs.ırcılar <Jİrkcti resmi daire-
E) Mevcut malı her ha.o.gi bir sebep- lerin, hastane ve mekteplerin şeker ibti-

le kaçrrm.k. veya saklamak. yacını temin edeceği gibi halkın :ıeker 
F) Mevcut malı muva~ala yoliyle el- ihtiyacı da nüfus batına tesbit edilen 

den çıhrmak, miktarlarda tevzi edilecektir. Şirket sa-
G) Malları piyasada darlık veyahut hş mağazasını açmıştır. 

fiyatlarda yübeklilc doğuracak derece- Önümüzdeki hafta içinde fabrikala-
de mahdut elkrde toplamak, rın müdürleriyle belediyede bir toplan-

H) Herhangi bir maddenin ticari tı yapılarak fabrikaların kendi iKİ]eri 
taamulü haricinde muhtelif ellerden ge- iç.in kuracak.lan kooperatiflerin meaele
r;irilmeai suretiyle fiyatının yükselmesini si konuşulacaktır. 
istihdaf veya intaç cden zcncirlcme mu- ~·~,----
ameleleri yapmak. ELEKTRİK VE TRAMVAY 

4 - Malın üzerine fyi.at etiketi kon-
malıdır. *·---

YENi BiR BoRo Anlıarada Satın alma 
5 - Belediyelerin yukarıda izah ed>- • 

len vazifeleri layıkiyle yapabilmeleri Müzafıerelerıne 
teşkilatını bu i,e göre tadil ve iyi ele- Başlandı. •• 
manları bu işlerle tavzif etmeleri icap Ankaraya git.mit olan Jzmir elektrik 
eder. üfwu elli binden fazla olan bele- ve tramvay Türk Anonim şirketi mu .. 
diyclerin diğer vazifelcrinden tecrit edil rahhasları Nafia. veltiletiyle temasa bq~ 
miş bir cFiyat mürakabe ve ihtilcirla lamı,lardır. Bu şirkete ait tesisleri sat
mücadele bürosu.> teşkil etmeleri, işle- mağa salahiyctli murahhaalarla muba
rin seli.meli bakımından tevsiye ~ayan- yaa müzakerelerine. başlanmışhr. Elek.
dır. Bu büro fiyat kontTol İ ]erinde çok trik şirketinin müddeti henüz bitmemiş
faydalı olabilir. ti Bununla beraber firket, hükümetimi-

Yaprlacalc. kontrollerde en ziyade sa- zin kararını gayet iyi kartılam.ış ve satı§ 
de yağ~ zeytinyağı, pirinç, fasulye, no- için hazır olduğunu bildirmiştir. 
hut, mercimek, peynir, zeytin tanesi, ~•......-.---
patatea veıire gibi ana gıda maddeleri Mefıtep defterleri 
ile sabun. kömür gibi zaruri ihtiyaç mad lzmire gelen moktep defterlerini l<o-
deleri ve kabut bezi, patiska vc basma opcratifler birliği doğrudan doğruya 
gibi cn mühim giyee~ esyuının birinci mekteplerden gönderilecek mutemetle
pli..nda tutulması ihtiza eder. Bu caa• re satacaktır. l\1ektep kooperatifleTİ, 
maddelerin kontrolünü ilımal ederek 
Ütincl derecede !<alan maddeler ve lüb ihtiyacı olan defterleri dört buçuk l<u

ruıtan kooperatifler birliğinden alacak 
eşya fiya.tlariyle uğ-raşmak lüzumsuz za- ve talebelere satacaktır. 
man ziaı mucip oulT ve çok defa da asıl ----·----hedefi lcaybeder.> ZABITADA 

Fuar gazinosunda 
IIER AKŞAM Mak Allan Caz 

OrkestrasL. 
HER PAZAR Günleri saat 17 den 

itibaren çaylı Dans 
Tedansan .. 

HER PERŞEMBE Akşamı ye-

NOT 

mekli dans ve Per
~embc eğlenceleri 
Otobüs kapı yanm
da durur .. 
Masalarınttı evvel
den angaje etmeııiz 
me.rcudur_ 

MÜDÜBİVET (Telefon: 4444) 

BİR YARALAMA 
Gaziler caddesinde 16 numarada otu

rur Mehmet Dalgıç, Basmahanede l<öf
teci Recepten alacağı sırada alış verite 
hüviyeti tesbit edilemiyen bir şahıs mü
dahale etmiş ve çıkan kavgada Mehmet 
Dalgıç hıçakla yaralanmıthr. Suçlu aran
maktadn. 

Kumar 031namıslar 
Ödemiş kazasının Kışla caddesinde 

lsmail oğlu Agonun kahvehanesinde 
Osman, lsmail Gökyanık, Ahmet ve 
Hüseyinin kumar oynadıkları görülerek 
tutulmuşlardır. 

Odalar bor5alar ka11u11 • • prOJCSI ve 

Proje yakında M. Mec
lisine sevkedilecektir 

Ticaret oda.sı meclisinin pe31nir, pirinç ve sade 
yağı hafılıındalıi ltara rı lıuvvetli bir mucib 

sebebe dayanıyor ••• 
Şhrimizdeltl alakadarlara gelen malu

mata göre geçenlerde Ankaraya ıı:lden 
bir komitenin hazırl8.1nl§ olduğu c Tica
ret odalan, borsalar ve esnaf birlikleri> 
kanun projesi Vf'kaletçe tevsi edilerek 
daha şumullu bir şekil almı~hr. Proje şim
di ticaret vek&leti harp ekonom.iai büro• 
sunca tetkik edilmektedir. YıJcında pro
je Millet Meclisine arzedilecek ve önü
miizdeki devrede kanuniyet halini ala
cakhr. 

* Sade yağı, peynir, pirinç gibi madde
lerin de İzmirde borsanın ift.igali mcvzu 
lıı.rı dahiline alınmaaı huausunda ticaret 
vekile.tinin mınta1ca ticaret müdürlüğü· 
ne tebliğatta bulunduğu dünk.ü telgraf 
haberlerimiz arasında hildirilmiJti. Bu 
hususta henüz tebligatta buluoulmamıı
tır. Ancak bugün, yarın böyle bi. emrin 
gelmesine intizar eylemek l&zımdır. 

Geçenlerde İzmir borsa idare heyeti 
ticaret odasına müracaatla pirinç, pey
nir ve sade yağlnın boTıa iştigal mevzu
ları dahiline alınıp alınmaması hususun· 
da odanın bir prensip kararı vermesini 
istcmiş,ti. Ticaret odası meclisi bunu tct• 
kik eylemiş. bu maddelerin tzmirde is

tihsal edilmediklerine göre Jzmirde bu 
hu.-usta bir piyasanın mevcut bulunması 
tabiaten mümkün olmadığından bu mad 

delerin borsa iştigal mevzu1an dahiline. 
aLnmasında bir fayda görmemi~ti. Yal
nız nebati yağların, tzrnirdeki fabrika
lar tarafından istihsal edildiği nazarı 

dikkatte tutularak borsada muamele 
gömıesi münasip görülmü.ftü. Oda mec
lioinin nebati yağla, haJ.lcında vermİJ ol
duğu lcarar tesdk.l edilmek üzere tK:aret 
vekiletine gönderilmiııi<. Tasdik mua
melesini muteal.:ip bu maddenin oatıtı 
borsaca te.cil edilecektir. 

Balıkçıların himayesi takarrür etti 

( Ba~larafı 1 ınri Sahifede) 

Nornıal zamanlarda eşya liyalları 
arasında tabii münasebetler mevcut ol· 
duğu şiiphesizdir. Fakat [iyatlar ipe 
sapa ı:elmiyen . ınorınal lırlayışlar ar-
2ettiği zaman bu mubyeselerin ifade 
ettjği biririk n13na soygunculuktan 
ba~ka bir şey olamaz. 

Vurguncıılar buğday fiyatını neden 
hiildiınetin teshil ettiği resmi fiyat üze
rinden ele almıyorlar da bir şaşkınlık 
eseri o1nn muvakkat fiyatlara da~fanı
yorlnr? 

Göriiliiyor ki hüyük lıalk kiitlcleri
nin geçim zorluk1ariylc n1ücadc)e bah· 
sinde. toprak , ,e hayvan n1ahsullerinin 
azami satııı !iyallnnnı tesbite, bu ;ş ya
pılınca bir çok ~da nıaddelerinlıı açık 
pazarlardan kaybolarak kara borsaya 
taşınmasına mani olacak en ~iddetli 
tedbirleri almağa ve bilhassa iyi niyet
li tüccllrlıınmızı hüküınetin nezareti 
altında teşkiliitlandırmağa, yeni birlik
ler kurruağa kati ihtiyaç vardır. 
Vurguncuların ıemi azıya alan ihti

raslariyle savaşmak ne kadar güç olur
sa olsun, Cümlıuriyet hüklimetinin kud
ret ve kuvveti bütün bu gü~lüklerin 
lıakkından ııelm~ğe kilidir. . 

SEVKET BiLGiN 
-- """""""'o~--

Dr. Saraçoğlu.. 
Sıhhat müdürü Dr. Cevdet Saraçoğlu 

Menemene giderek hükümet tababeti 
itlerini teılcil< eylemit ve dönmüştür, 

İZMİR ASKERLİK ŞUB 
DEN: 

Aşağıda künyesi yazılı yedek 
bayın hemen şubeye müracaat 

su
et-

lzmirdesog"uk hava depo mi~tr~~~~ ~ 
İsmi : Mehmet Gürgenç ~ 

ları n: ey dana getirilecek ~S~icll N~o. 4~9360~~~§ 
Borsa Bir balıfı lıonserve f abr ifıası açılacalı, orıa Ana· 

doluya balılı sevfıedflecefı •• 
Münakalat vekô.leti İzmir limanında 

balıkçılığı teşvik ve himaye makaadiyle 
hazL tesisler meydana getirmek kararın
dadır. lzmirde tutulacak balıldarın mem 
lekeı içine ve bilhasaa Ankara ile orta 
Anadolu ıehirlerine nakli hususunda so
ğuk hava depoları meydana getirilecek
tir. 

lzmirde bü:yük bir balık o· hav 
depoeu meydana getirileceği ıı:ibi balık 
konservesi iç.in de bir fabrika kurulacak
tı-ı. 

Balıkçılar, son zamanlarda iz.mir kör
fezinde lcili milctarda balG< bulunmadı
ğından şikayetçidirler. Balıl<çılAnn elin
cie ihtiyaca yeter mikdarda avlama G.leti 
mevcut değildir. Balık ağları eskimiş
tir. Körfezde fazla miktarda köpek ba
lığı vardır. l:rıbirilia adı verilen canavar-

Parti kongreleri 
---* 

Biitiin Jıazaıarda 'lıong· 
reler tamamlandı .. 
Viliiyetin bütün kazalannda parti ka-

za kongreleyi toplanarak neticeleıunİf, 
mutat idare heyetleri seç.ilmiştir. Bu hu
austa parti vilayet idare heyeti reisliğine 
malUmat gclmiştir. 

lzmir kaza kongreai. 31 ille teırin cu
martesi günü .aat 15 te halkevi salonun .. 
da toplanaca.km. 

CUMHURiYET BA YRAMl 
Dün alttam parti merkezinde yapılan 

bir toplantıda parti te,k.iliatımtzın cum
huriyet bayramına hazırlıkları görüşül
müştür. Bayl'&ln münasebetiyle halle 
kürsülerinde ve radyo ampilifi:kuyon 
med<ezinde nutulc söyliyecek hatipler 
de tayin edilmi}ti.r. 

---o---
Milli lıorunmada 

Dülclcanlarında ,.,ker mevcut olduğu 
balde •atmadılr.ları anl&fllan Aloancak
Metıudiye caddesinde bıı.lc:kal Ahmet ve 
Mehmet dörder ay hapse mahkum edil
mi~lerdir. * Karantinada baltkal A!ik.orgi dük
kanındaki mallara etiket koymadığın
dan adliyeye vcrilmi§tİr. 

---o---
Hallıevi Piyangosu... 
Karşıyaka halılı:evi sosyal yardtm ko

mitesi eşya piyangosunda kazananlaTın 
etyalannı almıulılclan, 1 5 ikinci teşrin 
tarihine kadar a)ınmıyan qyaların komi 
teye terkedilmi aayılacaiı bildirilmiş
tir. 

lar küçük balıkları imha etmektedir. lz
birilialarla mücadele için esasla urette 
tedbir alınmasına ihtiyaç aöoterilmek
bedir. 

lzmir limanında kafi. mi.lttarda balıl. 
tutulmadığı için balık fiyatları yülueltil
mif ve adeta balılc orta halli ailelerin 
masalannda bulunmaz bir ıüs halini aJ .. 
mı~tır. 

Dün gece Ankara :radyosu !stanbuldan 
soğuk hava mahzenlerinde getirilmif 
taze tarikin kilosunun Ankarada 55 ku
ruşa satıldığım habl!r vermiştir. 

Dün tzmiı'de, herhalde Ankaradaki
ler derecesinde taze olmamak prtile to
rikin kilosu 90 kuruştan satılmıştır. 

Aradaki mühim farkı fiyat muraka
besile ilgili olanların dikkatine koymağı 
bir vazife blldik. 

Muvaffak olanlar 
---*---

lnönii ve Atatiirlı lise· 
lerinden Siyasal Bil· 
giler ofıu2una Jıabul 
edUen gençler •• 
Siyaeal bilgiler o1<ulunun 942-943 

ders yılı için yapılan aeçme imtihanları 
nihayetlenmiı ve neticesi alikadarlara 
bildirilmiştir. Bu imtihanlarda lzmir -
Atatürk lisesinden Şerif Tüten ve Kemal 
Şanligençler, lnönü l.iaeainden de Fuat 
Arhın ve Cenap Uzankan yablı olarak 
siyasal bilgiler okuluna kabul edilmiş
lerdir. 

Yatısız olarak kabul edilenler de şun
lardır: 

Atatü~ u-inden Ertuğrul Yalçın 

uzanan, lnönü lisesinden Şuaip Al<yurt
taf, Nuri Tokay ve Ihsan özköket. 

Kuran • Portör 
metleri lıonuyor •• 
lzmir - Ankara ve lzmir - lstanbul ı~ 

hirkr arası telefon muhavere.lnde lto
layl>'k temini için yeni kuran Portör alet
leri lı:onulmııktadır. Bu aletler l<onulun
ca muhabere kolaylaııacalttır. Halıen her 
iki şehirle telefon muhavereoi ihtiyaca 
cevap vermemektedir. 

ÜZÖM 
1170 Üzüm Tarım 52 56 50 

719 jiro ve ~ü. 53 57 
654 Haki Erol 50 54 50 
514 İnhisarlar 45 53 
435 Ali Erman 53 51 
400 M. İzmir o. 51 59 
185 Aron Politi 58 62 50 
147 Klark l\.fikalel 49 52 
136 Ali Fidan 55 56 
134 P. P. Danlelsen 51 50 52 
128 S. Celardiıı 53 58 
116 Y. E. Bencuya 52 57 50 
116 Suphi BÖ,eı:it 54 50 58 
107 H. Avni zgUr 55 62 

84 H. Alanyelı 57 58 50 
75 Ali Akar 52 50 52 50 
74 Naci Elblrlik 52 50 52 50 
68 M. Sait Usta 53 50 60 
68 İsmail Çakır o. 58 59 50 
66 Ö. Muharrem 52 57 
58 A. Maydo 44 5-0 56 
54 M. j. Taranto 58 60 
50 M. Beşikçi o. 58 25 58 25 
40 Mustafa Taban o. 56 50 56 50 
38 Emin Seyrek 58 58 75 
36 H. Kori 54 50 57 
33 Faik Soydan 60 60 
20 İ. Şinar Ergin 57 57 
15 Hilmi Seivili 53 53 

7 Turyağ 62 62 
5878 Yeldln • 

138190 Eski yekWı 
144068 Umumi yekiln 

No. 7 50 
No. 8 52 
No. 9 54 
No. 10 58 

iNCİR 
182 Albayrak 52 68 
102 M. j. Taranto 58 73 
100 M. Kuşakçı o. 72 72 

86 M. H . Nazlı 64 64 
42 Osman Altay 55 65 
32 i. Taran to mah. 61 61 
30 İ. Şinasi 58 62 
12 H. Bakioğlu 78 78 

586 Y ektin 
15919 Eski yekfuı 
16505 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
150 çuval 
15 Ton Fasulye 60 

322 çuval 
30 Ton Sııı.an.. 80 83 
39 çuval Böriil<e (2 44 
15 ton Bakla 40 
25 Ton P. Çekirdeği 20 

N 
·~ - -;, 

U hAF ·A TAYYARE siNE ASI 
s~nenin en büyük artistik ve "'üıikal eğbn<eli... Bütün musikinin 

Filmi_ Amerikan rad)olnrı ve en modem şarkılar 

DENiZ 
GAZİNOSUNDA Vatanın 

BUG 
MATiHELERDEN 

iTiBAREN 
Senenin ilk büyük S Ü P E R Filmi.. 

istiklali uğrunda tek başına ordulara karşı duran güzel 
kızın aşk ve heyecan dolu kahramanlık destanı 

bir 

YENİ (DEA ·~ A DURBİN) 
GLORİA JEA m EUGENE P ALLE'ITE - NAN GREYY'nin ve birçok 
·Jdızlann. klirük .. ntözler _ BUTCH ve BUDDY'nin lştrakı1e yarattığı 

. . (tN'GİLİZCE SÖZLÜ) 

v ASASiN SAADET 
AYRICA ZENGİN İLAVELER 
MATİNELER: L40 - 3.00 - 5.05 - 7.10 - 9.15 te_ 
f'ırıııMlesi. Pnzor ı:ünleri 1.00 de başlar ••. 

HER ~KŞ~M 
Matınazel Katerin Ajda 

DARES NDE 
POG~NI CAZ 01K:STRASI 

KA~ VERG.İSİ 
BÜTÜN RENKLİ 

YARATANLAR : GENE TİE.~NEY - RANDOLPH SC01T ... 
AYRICA : Nefis renkli R O M A S E N F O N İ S İ.. 
SEANSLAR: Her gün: 1.15 - :ı.ıs - 5.15 - 7.15 - 9.15 .. 

Cumartesi, Pazar günleri 11.15 te Başlar.., 
D i K KAT : Haftanın her gününde ilk seanslarda bütün mevkiler 

ucuzdur .. SAWN 30 K U R U Ş TUR 
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MiHVERiN KAYiPLARl İZMİR DEFTERDARLJGINDAN : ___ * __ _ Şubc~i Adı \'.? Soyadı Sanatı Ticaret ~!clresi 
Meslef:i 

VergininKazanç Buhran M. M. V. Misil ve Yek\111 Veı·~ınin 

Senesi 
Verg:nin 

Nevi 
Tarh lhbarname Nevi 1 inci ihbarnam 

Matrahı Vergisi Vergisi Zam No. C. V. 
Yeni ln~iliz nıuhrip

i~ri beyeniliyor 
-*-

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Loıı<lra, 23 (A.A) - Royt~r ajansı-
mn denizcilik muhabiri bir makalesin
afo diyor ki: 

1 Ingilterenin en yeni torpido muhrip
IHi hemen hemen cep kruvazörleri bü
:yük!Uğiindcdir. Harp icabı bunların 
esas vasıfları sürat \'e büyük hücum 
frudretidir. Bunlar Traydor ~ınıfı tor
pido muhriplerine benzemekte, fakat 
~ yerine 8 torpil kovanı ve S lop yerine 
yalnız 6 topu hfuniJ bulunmaktadı.r. 

Toplaı· kruva7.örlerde olduğu gibi 3 
namlulu tareller halindedir. Yı1dırım 
sını~ı ismini taşıyacak olan bu tip gemi
ier Ingilizlerin "11 a~ır torpido muhrip
leridir. 

Basmahane Meh·net Güler Terzi Tepecik ·sünnç'. So. No. 27 60 . 
120 

3 08 
30 00 
86 06 
15 46 

o 62 
6 00 

17 21 
• M. Esat Birgül Aşçı Hilal Binası 436 51, 53 
• Ali Göke Kahveci 'l'epcc~k Kaat 

• 

• 

• 

" 

)J 

Zülfikar Kantas Manav Tepecik Kaat. 225 75 
Salamon Benyal~ar Tcr.ıi İsmctpaşa Bodur Ali ~ 30 
Esler Mevan Terzi Kestelli bet·ber ;rncle Jsmelpaşa 20 
Osman Terk Piş:rici fırını Saka?'l' a 13 200 
Mustafa Gözeli Çorapçı D. K. P. C. 93 34 
Belra İvan Moı.ayikgi Kestcl1i m. 
Betra İvan Mozayikçi Başturak C. 51/ 61 
Ferhat oğ. Hakkı Kasap Tilkilik C. 663 
Davut Kanova l\'lanav Tepecik K.8.atha. 46 
Dur.sun Al: Araba Kcm0r C. 252 
Hibc.yin Tamirci 

120 
40 

4 46 
6 

23 28 
5 99 
6 00 
6 00 

37 50 
7 81 
9 !16 

3 09 
fü) 

1 20 
4 65 
1 20 
1 20 
1 20 
7 5() 

1 56 
1 91 

Şemel Ginli Terlikçi İnkılap '3/ 1 12 2 06 41 

3 90 

Mustafa T.>ntanh » Kemcraltı 2i8/43 30 7 47 1 49 1 87 
Hüs~yin o. Faik Ku.odw·acı9. 7. İnkılap 64 '4 20 62 12 31 
Şükrü Yıldırımer Kasap Kaathane 24 84 10 07 2 01 5 03 
Mehmet Ermanlı KömürcüKaathane 37/15 96 9 78 1 96 4 89 
Kadrı Çetinti.irk FoloğrafçıFettah Mağralı 34 30 5 09 1 02 2 54 

46 
5 40 

15 49 
2 78 

80 
1 08 
4 19 
1 08 
1 08 

6 75 

1 72 

32 
1 62 

• İbrah 'm Türk Kun- H. II. Kuyumcu 195 51 92 10 58 29 46 13 85 

4 17 
41 40 

118 76 
21 23 

6 15 
8 28 

32 07 
8 27 
8 28 
7 20 

51 75 
13 27 
13 19 

2 79 
12 45 
1 05 

17 11 
16 63 
8 65 

101 51 

939 

930 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
942 
939 

939 
939 . 
9!2 
942 
942 
942 
Mı 

K;ızanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Ka'2!anç 
Kazanç 

Kazanç 
Kazanç 
Kv..anç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanç 
Kazanc 

180 
39 
25 
40 
35 
94 
83 
7 

110 
110 
13 

233 
212 

344 
283 
516 
220 
17 

132 
92 

63/15 
63/ 5 
G3/9 
63/7 
62/20 
62/22 
Cı2/21 
62/18 
62/24 
62/23 
63/2 
48/15 
62130 

62/4 
59/44 
59/17 
48/13 
48/8 
47/37 
12 116 

1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbam;ııme 
1 inC: ihbarname 
1 inci .ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 ine! ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci hbarname 
1 inci ihbarname 

Bedin, 23 (A.A) - 2.2 ilkteşrin ge
ce~ Alman tayyarecileri bir ke~if uçu
şu esnasında Kızıl denizin batı kıyısın
<i<e Süveyş körfezin.in cenubunda Saf
raga limanında SOOO tonluk büyük bir 

ölmez duracı · 
Yukarıda isimleri soyadları ve t:caretg.fıh adresJeri yazılı mükelfefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu mi.ikclleflerin terki ticaret edip halen 

nerede bulundukları tesbit edilemediğinden :lan tarihim takip eden günden it\baren 30 gün içinde me:zkür vergilere itiraz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri bük.timleri-

nakliye gemisi görmüşlerdir. Görüş 
şartları hUcwnu kolaylaştırmış, isabet 
kaydiyle gemi derhal batırılııustll' .. Li
manda bulunan İngiliz gemileri şiddet
li baraj ateşi açmışlarsa da uçaklarunı-
2.1 hedeflerine ulaşmaktan menedeme-
nıişlerdir. BUtün u~aklarım1z iislerinı~ 
dönmüşlerdir. 

ne tevfikan teblig makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 6080 (2764) 

~:;~~;ı;;•coeoaa1 

GiiVEN lok antası 
Alsa.acak, otobüs duraiı No. 411 

Nezih 'bir muhit, Temiz, nefis, bol 
ucuz yemek ve i~ .. ' 

Z4 ~ %6 (276Z) 
~==a:::c~a:a:cccccoc 

Kayıp aranıyor .. 
.Nazillinin Akçeli 

nahiyesinin Uzun_ 
lu köyUnden 339 
doğumlu Tahir oğlu 
Mehmet Turna si
J&h altına alınmak 
üzere İzmire gel
miş. Sağır ve dilsiz 
olduğundan Ka
rantina askeri has
tanesinden ihraç 
edilerek başıboş bı_ 
rakılmıştır. 

Sekiz gilndenberi memleketine av
det etmedllf.nden gören ve bilen varsa 
lütfen İzmir em.niyet müdürlüğüne ve
yahut Yeni Asır matbaasına teslim ede
ne mUkMatı nakdiyede bulunacağımdan 
BÖl'en ve teslim edenlerden insaniyet 
namı.na rica ederim. 

hmlrde Kemahlı otelinde rnisafire
ten oturan babası Tahir. 

lllCOO~~O~J.r.4""J.l"'"J'"~ıCı01:)C(V 

UTÜ 
Elektı.ik ütülerimi:ı geldi.. Toptan 

ve perakende satış Yeni Kavaflar 
çarşısında 

Şemsi Hakikat 
ınaö-azası 

r'I 

§~oaooaooa~?:-:;g~~ c "'2:aoc• 

Pivano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil İmer 
Anafarta.lar C. No. 557 

Telefon: 3695 

s SATILIK YENi BETON· 
~ ARME EV 

1 
Güzelyalıda sahilde 6 oda ve iki § 

mutbah ve sair müştemilAtı havi bir § 
ev satılıktır. İstekliler !zmir Güzel 8 
İzmir ban 6 numaralı yaz.ı.haneye ~ 
müracaatları. 1 - 3 (2752) §;-:;Z"..?.:7..t7J/r..r.r...o--.r~J.:>'9~~.,..~~ 

ı.:1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111 r: 

~ Kahve ~ 
~ TiRYAKJ~ERİN~ ~ 

Kahvemiz temiz ve halistir N 

- A;~.,ini ispat edenlere hediyesiyle~ 
; beraber tahlil ücreti verilir.. = 
E rerakende Satış Yeri: 
: ikinci Beyler Sokak 66 No. da ; 
§ YENİ TAHMİS EVİ _ 
!111il11111111 lllıUllll ll!lllllll lllllllll llUllllllll il 1 ! ;ı 

Yeni Asır gazetesi direktörlilğüne j 
22/10/942 gün ve 11255 sayılı gazete

nizin 3 üncü sahifesinin dördüncü sütu- ı 
nunda ve bir izah b~lığı altında M. Re-· 
şat Dü:<:iinür tarafından verilen ilanı oku
dum. 

1 - Kurtuluş cam ve şişe fibl'ikasını 
lekelemek için bu ilan verilmiştir. Mez
kür cam ve şişe fabrikası İzmir sicil tica
retinde (5874) sayı ile Sadık Gürtunca 
namına tescil edilmiştir. 

2 - Cam ve şişe fabrikamızda hazır
lanmış ve yapılmakta olan fı.lat ve ede
vat tarafımdan tevsi edilmek surctile 
çıkarılan mamulat vatanın en kuytu 
köşelerinin ihtiyacına cevap vermekte
dir. Mehmet Reşat Düşünür tarafından 
verilen mezkur ilanın ayni sayfa ve ay
ni sütunda tekzip ederken gerek satış
larda ve ahşlarda ve her hangi bir mu
amelede Mehmet Resat Düsünür unva
nını asla kollanmadığmu v; bizzat şah
sıma ait muamele yapacağımı ve bütün 
-müşterilerimin doğrudan doğruya na
mıma siparişlerini kabul ederek sipariş
leri günü gününe vermeyi müteahhit 
bulunduğumu ilan ederim. 

Gaziler caddesi 212 ila 218 sayslı 
ticarethaneler ve cam ve şişe 
fibrikası -;ahibi Sadık Giirtımca 

!ZMiR BELED1YES1NDEN: 
1 - Garajsantral binasındaki Mazot 

depoları için Mazot doldurma ve boşalt
ma tertibatı yapılması ve yıkama yerle. 
rine birer ahşap kadron ilavesi işi, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç-. 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. K e
şif bedeli 679.56 lira muvakkat teminatı 
51 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 26/10/942 Pazartesi giinü saat 
16 da encümene müracaatlar1. 

2 _ Akdeniz mahallesi Şükrü Saraç
oğlu bulvarında, Gazi bulvarından Ka
zım Dirik caddesine kadar 140 metre ve 
Necatibey caddesinde, Gazi bulvarı ile 
İsmet paşa bulvarı arasında 200 metre 
boyda kanalizasyon yaptırılması, fen iş
leri müclürlüğündeki keşif ve şartname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 4002,75 lira muvakkat te
minatı 300,10 liradır. İşin parası arttır
maya çıkarılacak arsa mukabilinde ve
rilecektir. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak ınakbuzlariyle ihale tari
hi olan 26/10/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

3 - Garajsantralda kanalizasyon yap
tırılması, fen işleri müdürlüğüncleki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 414,55 lira 
muvakkat teminatı 31,09 liradır. Talip
lerin teminatı iş bankasına yahrarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 26/10/42 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

4 - Şehitler caddesinde belediye un 
fabrikasının iki sene müddetle kiraya 
verilmesi işi yazı ~leri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. Muhamme.n be
deli 24000 lira muvakkat teminatı 1800 
liradır. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle 26/10/942 (da
hil) den 9/11/942 tari,hine kadar hafta
nın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encümene müracaatları. 

11, 15, 19, 24 5923 (2678) 
- Belediyemiz varidat servisinde 

münhal bulunan memuriyetler için mü
sabaka ile memur alınacaktır. 

Lise veya orta mektep mezunu olup 
askerlikle bir alakası bulunmamak ve 35 
yaşını geçkin olmamak şarthr. 

Bu evsafı haiz olanlann evrakı müs
bitelerile birlikte imtihan günü olan 
28/10/942 çarşamba günü saat 9 da 
riyaset makamına müracaatları ilan 
olunur. 24 26 6072 (2770) 

LALE'de .. B GUN l T AN'da 
TEL 2153 Bey~ğıuııc1a 2 h&.fta bü- ı TEL 4248 

tün Istanbulu LALE'ye 
··- fo-d-·- ·-·._..~~ ... :· koşturan büyük filim ·:·~.........,- - ·- ·- ·- · · 

ı ·· MEMNU MEYVE (THE LADY EVE) 

• Tire ticaret ve san ayı oda-

- DONKO NOSHADAN DEVAM -
Halice Dikkolc 8 40 
Hatice E.skicioğlu 8 40 
Afife Kunt 8 40 
Nimet Kunt 8 40 
Emine Nargül 8 40 
Ayşe Yapıcı 8 40 
Ayşe Kaçan 8 40 
Bahriye Yavaş 8 40 
Hüseyin Kocab~lu 8 40 
Raziye Evcil 8 40 
Ömriye Kızılkan 8 40 
Binnaz Düzgü\ 8 40 
Fatma Kırlı 8 40 
Mehmet Sarma 8 40 
Fatma Saman 8 40 
Naciye Kalaycıtoııun 8 40 
Makbule Çalhan 8 40 
İsmail Arpacı 8 40 
Sabriye Sağlı 8 40 
Fatma Bezci 8 40 
Kamile Çil 8 40 
Nuriye Curacı 8 40 
Kazım Kaçan 8 40 
Fatımi Çete 8 40 
Fatma Üzmez 8 40 
Emine Kocabek 8 40 
Seher Kocabek 8 40 
Hatice Güngör 8 40 
Sıdıka Özçetin 8 40 
Nuriye Ada 8 40 
Emine Karclaşlar 8 40 
Ayşe Karayazıcı 4 2 O 
Rifat Duyar 4 20 
Fat m a Hintli 8 4 0 
Şerife Ugurlu 8 40 
Emine Özgeçer 6 40 
Emine Curacı 8 40 
Fatma Halat 8 40 
Hatice Özölçerler 4 20 
Emine Dülger 8 40 
Cevat Düzen 6 40 
Deye sözlerini bitirdiler verilen bu takriri ben yeminli Noter bir nüsha olarak 

tanzim ettim ve muhteviyatını kendileri ne aheran okudum ve maalini anlattım 
arzularının tam istedikleri gib i zabt olunduğunu ağız birliğiyle söylemeleri ve 
tasdik etmeleri üzerine bu mukavelename zirini hepimiz imza ettik. Ve mühür
ledik. Bin dokuz yüz kırk iki yılı temmuz ayının yirmi ikinci çarşamba günü .. 

- SONU YARIN -

'l'orlJal r MalmüdürHiğii.nden: 
1 - Elamance Cako çiftlikleri d ahilindeki 600 lira muhammen bedelli 

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

2 - Şartname v«: haritayı görmek isteyenlerin mal müdürlüğüne müracaat
ları. 

3 - Artırma ve ihalenin 2 7 / 1O/942 gününde saat 15 te Torbalı maliyesin
den yapılacağı. 

4 - Muvakkat teminat milcdarı 45 lira olup artırma açtk olarak yapılacak
tıı. 

fstek.lilerin pey akçelerini Torbalı mal müdürlükğü dairesinde satış koıru... 
yonuna müracaatlan j}i.n olunur. 18 20 2 2 24 5976 (2 717) 

Muhammen bedeli 
1 LAN 

Muvakkat teminatı ihale tarihi 

1000 lira 15 O lira 2/ 1 1 /942 pazartesi saat 1 1 de 
Urla tahaffuzhaneai. için 250 metre mikabı lmınlu çakıl e.çık eksiltme sure

tile satın alınacaktır. isteklilerin prnaınesini görmek üzere h er gün öğleye ka
dar lznıir liman ve şehir bakliriyo]iji müessesesi müdürlüğüne müracaat!an. 

2 1 24 27 30 6027 (2734) 

Salihli Malmüdiirlüjitnden: 
1 - Salihli kazası hududu dahilinde bulunan Marmara gölünde 7 / l 1 /942 

tarihinden 7/11 / 945 tarihine kadar 3 sene müddetle balık avlama hakkı ile 
% 12 saydiye resmi 20/10/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ar
tırmaya konuhnuıtur. lba1cs:i 4/ 1 1 /942 tarihine milsadif çar~amba günü saat 
15 te mal müdüTlüğünde müteşltkil komisyonda yapılacalctu. 

2 - Muhammen bedeli 57453 liradıı. 
3 - Muvakkat teminat % 7 buçuktan 4123 liradır. 
ihalenin vukuunda işbu teminat % 15 ŞC iblağ olunur. 
4 - Müzayedeye iştlıak edecekler balık avlama ha'kkı ile saydiye reeminin 

% 7 buçuğundan mada bu gölde yapılacak inşaat için Nafia vekaletince tasdik 
dilmiş keşifname bedeli olan 12263 lira 63 kuTuş emanetten mal sandığına 
yatıracaklardır. 

5 - Yapılması kararlaştırılan inşaat yatırılan paradan fazla masraf icap et-
tiği takdirde mültezim farkını da tesviye edecektir. 

6 - Avlanacak. balrkların sikleti 641 .5 gramdan aşağı olmayacaktır. 
7 - Şartname bu ilanın yapıldığı mal daiTesinde bedelsiz olaTak verilir. 
8 - Daha fazla malumat almak isteyenler Salihli mal müdürlüğüne müra-

caatları ilan olunUT. 23 27 30 5987 (2751) 

Mani~ada ~elair Sineması Jıiraya verilecelıtlr .. 
Manisa Valiliğinden : 

Oç yıllığı 9000 lira bedelle vilayet hususi idaresine ait Manisa şehir sinema
sını kiralamağa talip çıkmış is de verdiği bedel layık had görülmdiğinden artır
ma müddeti 26/ I 0/942 pazar tesi günü saat 11 re kadar uzatılmıştır. ilin 

Barbara Stanvyck ve Henry Fondanın şaheseri.. 
2 •• Katil Aranıyor § 2 •• DEHŞE'l' ADA.il z Ay 1 TASHİH 

rn:;:;;;ı;~:=;:;:onim şirketi 
Sernıavesı : T. L. 500.000 

ol 

İDARE MERKEZİ : i S I' A. N B IJ 1. 
İzmir ve havallsi umumi acentaJığı 

H ·AKi EROL 
Birinci Kordon No. 106 Telefon : 35%0 

nızı en müsait ,artıarıa 11e siil'atle yapar. 
• lı':l"A:- ;,·-~ • • ~ : ... -- - - - ~ .---~~~-.:>COCCICIOCllOCCICllOCllOCl(l 

istcınlJul Sıhhi Miiess eseler artırma ve elıs 
me fıomisyonandan : 

Bakırköy emtazı akliye hastanesinin 20 İnci koğuıu ikmal inpatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ek:siltme 28/ l 0/942 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sihhat 
ve İçtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılaca1cttr. 

2 - Keşif bedeU 2 6968 lira 79 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 2024 lira 16 k.uru~tur. 
4 - Mukavele, eksiltme, baymdulık işleri genel hususi ve fenni şartname

le,ri proje keşif hülasaııile buna müteferri diğer evrak her gün komisyonda gö
rülebilir. 

5 - istekliler en az bir taahhülte 15,000 liralık bu i~ benzer iı yaptılıdan
na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayeti.ne 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 giin evvel alınmış ehliyet 
ve 942 yılına ait ticaret odası vesikasile teklifi havi lcapalt zarflannı eksiltme 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ( 38 3) 

16 20 24 27 383 (2707) 

İzmir Esnaf ve Ahali Bankasından : 
İsimleriye hisse senetlerinin nwnaraları aşağıda yazılı olan bissedarlanmlZ 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerift.. 
de'ki muvaklc:at ınakbuz ve muvakkat hisseler esas mukavelenameıniz.in on ..
k.iz.inci maddesi hükmüne göre İstanbul kambiyo borsasında sattınlmıı ve e\... 
lerindeki muvakkat hisse ve makbuzlar iptal oulnmuştur. 

Satın alana asli hisse senetleri verilecektir. 
D. S. No: Hisse A Makbuz No: hı.mi ve adresi 

368 3 968, 969 İzmir: Manav İzzet 
395 3 Muhtelif lzmir: Recep oğlu Muatafa 
929 3 2844, 2845 lzmir: Ödemişli Ak.kaş Halil 

6221 2 9248/20408 Kemalpaşa: Bakkal H. fmail 
6222 2 9247/20401 Kemalpa~: Topcu oğlu Muatafa 
6223 2 9247 /20402 Kemalpaşa: Maraşlı Hüseyin 
625 7 2 2050/ 48 l 7 Kemalpaşa Uncu Ali 
62)6 2 2023/4 79 l Kemalpaşa: Hatip Ömer 
6259 2 2033/4801 Kemalpaşa: Değirmenci Ahmet 
6260 2 2268/25 7325 Kemalpa§a: Otomobilci Muharrem 
6261 2 2278/257335 Kemalpaşa: Sanlı Çelebi 
6352 Z 85 / 255598 Kemalpaşa: Derviş oğlu Yusuf 
6353 2 86/255599 Kemalpaşa: Deli Mehmet oğlu Arif 
8581 2 2203/ 4967 Kemalpa~: Muhacir Bekir 
8630 2 110/ 255632 Kemalpa~: Ahmet 
Yekun 33 

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
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Muhammn bedeli (21000) yirmi bir bin lira olan (3000) üç bin kilo Da-
na derisi (vaketa) (11/ikinci teşrin/1942) çarşamba günü saat (15,30) on 
be~ buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapa
lı zarf usuliyle satın alınacakt1T. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 15 75) bin beş yüz; yetmiş beş liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan paruız olarak dağıtılmaktadır. 
24 27 30 3 6042 (2760) 

Çankın istasyonunda rıampada teslim şartiyle muhtelif ebatta 250 M.3 çam 
kalas ve azman kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Muhammen bede1'i (25.000) yirmi beş bin ve muvakkat teminatı 1875 bin 
sek.iz yüz yetmiş kş liradır. Eksiltme 1 1 ikinci teşrin 1942 tarihine rastlayan 
çarşamha giinü saat l 6 da Ankara istasyonunda 2 nci işletme binasında topla
nı~cak komisyonda yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin kanun ve şartname
nin tayin ettiği vesaik ile muvakkat teminat ve tekliflerini havi zarflarını tayin 
edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartname ve mukavele projeleri komisyonda parasız alınabilir. 

24 27 3 6 6072 (2769) 

(SArlLIK MUHrELİF ES YA) 
D. D. YOLLARI 8 - NCi iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (423.95) lira muhammen bedelle Alsancak merkez anbarında bu

lunan 222. kalemde yazılı muhtelif eşya açık aTtırma ile 9/1 J /942 pazartesi 
günü saat 14,30 da mezkur anbarda komisyonumuzca satılacakbr. 

isteklilerin (31.80) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen va
kitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnameııi işletme kaleminde görüle-
bilir. 24 26 3 1 3 6071 (2765) 

Kula c. M. u. fiğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif hareketl-e on kuruşa satılması icap eden 

demir civatalan 25 kuruşa fiyat talep etmek suretiyle milli korunma kanununa 
muhalif hareket etmekten suçlu Kularun zaferiye mahallesinden Mehmet oğlu 
322 doğumlu tüccar Ahmet Arakman hakkında Kula asliye ceza mahkemeein
ce yapılan duruşması ıı.onunda: Suçlu Ahmet Arakmanın fili sabit görülmekle 
4180 sayılı milli korunma kanunun 32 nci maddesi delaletiyle 59 ncu madde
sinin 3 neli bendi mucibince beı lira ağır para cezasile mahkumiyetine 7 gün 
müddetle dükkanının kapa.tılmasına ve maznunun tiearetten menine civatala
nn müsaderesine hükmün neşrine karar verilmiş ve hükmü mellkii.rda lcatilet-
miş olduğundan ilan olunur. 6070 (2766) 

Dehşet ve heyecan filmi :: His, hayat ve hareket filini Menemen nüfus memurluğundan al- 23 teşrinievvel tarihli gazetemizde 

J •• P OPEY GEMİCİ ~ğlencell Mifd (İllı defaj ~~~m~\~~~!~k~~!~a:~te~~Y;n;: =: s~;!t~:r~:s=~~~ilt::~~Ka~;~ ıJ.1!~~! ~~~~~!~!:n~ {ugünkü vaziyete göre ınukadderab 
LALEDE : SEANSLAR: TANDA tim. Yen.isini alacağımdan eskisinin taş mahallesinin Altmt~ sokağındaki hı, kkında kati karar alınmak üzere 8 / 10/942 ve 23/ 10/942 tarihlerinde vaki 

M. MEYVE: 13.10 - 16.30 - 19.SOE M. MEYVE: 12.25-15.30-18.35·21.40 hUkınU olmadığı ilan olunur. arsanın muhammen bedeli sehiv hatası toplanbda kanuni ekseriyet hasıl olmadığından içtimaın 6/l 1 /942 cuma gü-
({ATİL : 15.lO - 18.30 - 2L56 : D. ADASI: 14.05 - 17.10 • 20.15 1340 sokak 17 noda mukim 1322 olarak 19 lira 70 kuruş çikmiştir. nü saat 1 O da lzmlr ve ticaret sanayi odası salonunda tekrar yapılmasına karar 
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SANtFE d YENi AJ''R 

··ı f Askeri Va;iy;iT-İ 
-~---,.;. _________ .,.. ______ , __ ,_,, __ ,_<• 

DENiZ AŞIRI ÜLKELERE 
---*·---

Havadan 
PAS FIK HARBi 

"* 
Japon 
hücunıu 
geçikiyor 

Stalin~radda harbin duraklama 
~eçirmekte oldu~u muhakkak asker 

gönderildi 

Bursada ekmek 41 kurus 
"" 

Adana ~ebusları halkla 
temaslar yapıycrlar 

Alınanların lıqtan önce Astragan şehrini almalı 
istedifıleri an laşılmafıtadır •• -*- -*Salomon adalarında 

Radyo gazetesine göre Stalingradda 
yine bir dl."'l;p.k]ama devri başlamıştır. 
ft..lman hücum ..kıtaları bir kaç günden
beri ağır kayıplar pahasına yaptıkları 
taarruzlarda kayde değer bir gelişme 
kaydedememişlerd.ir. Bunun aksine ola
rak Almanlar Sovyetlerin mukabil hü
cumlarına karşı müdafaa harbi vermeğe 
mecbur kalmışlardır. Sovyetlerin Don 
nehrini yeniden geçmek ve cenuba doğ
ru • Stalingrada giden yolları kesmek 
fikriyle yaptıkları • te§ebbüs te muvaf
fak olamaml§tır. 

KAFKASLARDA 
Kafkaslarda Almanlar T uapse istika

metinde bugÜn de taarruzda bulunmuş
lardır. Alman resmi tebliğine göre de 
Alman kıtalan müşkül hava ,artlarına 
rağmen ilerlemişler ve bazı mühim müs
tahkem mevzi1eri zapta muvaffak ol
muşlardır. 

Almanlar, Volga nehrinin Hazer de· 
nizi ağzı olan Astragan ıdı.ri üzerine ta
arruzlarına tekrar başlamışlardır. Al
manların kı,ıan evvel Astragan §ehrini 
elde etmek istediklerine şüphe yoktur. 
Çünkü Baku petrolları şimdi Hazer de
nizinden Astragana ve buradan demir 

yolu ile şimale doğru nakledilmektedir. 
Eğer burası da Almanlar tarafından 
zapt olunursa Rusların Bak'-ldan petrol 
nakil i~leri için daha uzun ve müşk ;jJ&.tı 
çok yollara baş vurmaları icap edecek
tir. 

Fakat Astragan p-ek le kolay kolay 
zapt olunacak bir yer değildir. Burada 
tabii §artlar çok ağırdır, Astragan do
laylarında ve bölgesinde kuyulann sula
rı deniz suyu tadındadır. Bu bakımdan 
Amanların burada seri gelişme]er elde 
etme imki.nı yoktur. 

MISIRDA DURUM 

Mısırda kara harekatı olmamıştır. 
Fakat havalarda yeniden mühim çarpış
malar olmuştur. Almanlara göre bu ha
va çarpışmalarında 1 O l ngiliz uçağı dü
şüriilmüştür. Almanların kayıbı ise 3 
uçaktan ibarettir. 

lngilizler Tobruğu bombaladıktan 
sonra ay ışığından faydalanarak Ceno
va şehrini şiddetii bir şekilde bornbala
mışlardır. Şehirde uçak parçaları yapan 
Ansaldo fabrikasiyle liman ve limanda
ki gemiler müessir surete bombalanmış 
ve bir çok yangınlar çıkarılmı~tır. 

Amerifıan hıtaları gon· 
aerildUıleri yerlere 
tamamen varmıştır •• 
Vaşington, 23 (A.A) - Harbiye nazı-

rı Stimpson hava yolile bir çok Amerika 
askerinin deniz aşıı·ı memleketlere sev~ 
kedildiğini ve bir çoğunun nakil hazır
lıklarının yapıldığını bildirmiştir. 

Vaşington, 23 (A.A) - Harbiye na
zırı Amerika kıtalarının Liberyada ka
raya çıkarılan askerler hakkında : 

« Askeri hareketlere taalluk ettiği 
için bu hususta hiç bir şey söylemem. 
ileride bu hususta tekrar söz söyliyece
ğimi sanıyorum. > demiştir. 

Londra, 23 (A.A) - Avrupa harekat 
sahasındaki Amerikan kuvvetlerinin 
baş kumandanı korgeneral Ayron Ho
wer !ngiltereye Amerikan askeri taşı
yan bir kaç yüklü taşıtla bir transatlan
tikin eylül ayı içinde Almanlar tarahn
dan batırıldığı iddiasını yalanlamıştır. 

General şunları ilave etmiştir : 

Japon mevzileri 
bombaJandı .. 

Nevyork, 23 (AA) - Japonların 
Guadalkanala karşı hücumlarını gecik
tirmeleri buradaki askeri muharrirlerin 
güvenini artırmıştır. 

Melburn, 23 (A.A) - Cenup pasifik 
müttefik karargfilıının resmi tebliği : 

Oven Stanleyde çarpışmalar Kuarte
ri köyü şimalinde devam etmektedir .. 
Yağmur ve fırtmalar harekata mllni ol· 
maktadır. 

Oven Stanleyde Japonlar Kokodaya 
doğ~u çekilmektedir .. 

Salomon adalarında uçaklarunız Bu· 
ındeki Japon askeri mevzilerini ve ge
mileri bombalamış ve on ton bomba 
atmıştır. 

Ş_)µıal batıda ralnız keşif hareketleri 
olniuştur. 

Port Morsby'ye üç düşman uçağı ge
ce bir akın yapmıştır. Hasar ve insan· 
ca kayıp yoktur. 
Vaşington, 23 (A.A) - Bahriye na· 

zırlığının tebliği : 

İstanbul, 23 ( Yeni Asu· ) - Bursada tıda bulunmuşlar ve dilekleri dinlemiş
ekmeğio fiyatı 41 kuruşa çıkarılmıştır. !erdir. Vali ve belediye reisinin de bu-

Adana, 23 (A.A) _ Mebuslarunızdan lunduklan bu toplantıda zirai istihsal, 
DamarArkoğlu, Muvaffak Yatagan ve Si ticaret ve münakale durumlarile iaşe 
nan Tekelioğlu diio parti merkezinde tüc durumu tetkik ve dilekler tespit edil
car, esnaf, fabrikatörler, iktisadi t"§ek- miştir. Mebuslrımaız tetkiklerioe de
küller mümessilleri ve belediye mümes- vam etmek üzere kazalara gidecekler
sillerile halkın iştirak ettiği bir toplan- dir. 

100 liralıklar hakkında 
Yalnız arkasında üzüm dalı bulu
nan yiJ z liralıklar tedavül edecek 

Merkez bankası gişelerinde değiştirile
cek olan 100 liralıklar arkasında Çanak· 
kale boğazının resmi bulunan lO<I lira· 
lıklardır. 

Kalenin in • 
n.r.eSaJı 

« Bu iddialar mihver radyolarının iti
mada !ayık olmadığma birer misaldir. 
Kuvvetlerimizin mahallerine vardıkları 
güne kadar bir emniyet tedbiri olarak 
düşman ha berinin yalanlanınası tehir 
edilmiştir. Donanınamızın bu husustaki 
himayesini şükranla kaydederim. > 

Londra, 23 (A.A) - Kral askerlik 
yaşını 18 yaşına indirmiştir. Bu kararı 
parlamentoya bildiren iş nazırı Bevin 
deniz aşırı gidecek askerlerin en aşağı 
19 yaşıqda olacakları usulüne yine dik· 
kat edileceğini de bildirmiştir. 

Cenup pasifikte ehemmiyetli bir de
ğişiklik olmamıştır. 

20 ilkteşrinde düşmanın bazı mevzi· 
leri bombalanınıştır. 20/21 ilkteşrin ge
cesi düşmanın keşif hareketi yaptığı 
tahmin olunan bir bomba uçağı düşü· 

Ankara, 23 (A.A) - Yolda kazaya 
uğrayan 100 liralıklara benzedikleri için 
tedavülden çekilmesi kararlaştırılan 100 
liralık banknotların tebdili işinde bazı 
tereddütler olduğu anlaşıldığından Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası her 
türlü terediüdü bertaraf etmek üzere 
§U izahatı vermektedir : 

- Bir sene zarfında tedavül edecek 
ve her bankada değiştirilecek ve ondan 
sonra da dokuz sene müddetle yalnız 

Arkasında üzüm salkımı bulunan ve 
bir kenarı beyaz bırakılmış olan 100 li
ralıklar evvelce olduğu gibi tedavül 
edecek ve tedavülde kalacak yegllne 100 
liralık banknot olacaktır. Bu son nokta
ya bilhassa dikkat edilmesi ve bu bank
notların tedavUl vaziyeti üzerinde te
reddüt edilmemesi gerekir. 

Almanların mailup edileceii za
man harabeleri tamir edeceğiz 18 yaşındaki askerler silfilı altına ilk 

kanunda çağrılacaklardır. 
-----tt_, ___ _ 

rülmüştür. 
Uçaklarımız Guadalkanaldaki Japon 

asker ve taşıt topluluklarını ve müna
kalesi müessir surette bombalanınıştır .. Avam Kamarasında 
TAYMİSE GÖRE 

uKayıpfarımız büyülıtür. Falıat dü~manın 
yıpıarı hlzimfıinden daha fazladır •• n 

ita· AMERİKA OS IST. YOR 
----*·----

Arjantin . 
Londra, 23 (Radyo) - Taymis ce

nup batı pasifik hareketlerinden bah
sederek diyor ki: 

"Ingilte-re hıristiyanhk, müslümanlık ve 
bütün d~nya için çarpışıyor,, Moskova, 23 { Radyo ) - Sovyet şu

ralar ittihadı reisi Kalenin Sovyet genç
liğine teşci e<Ii.ci mesajında demiştir ki: 

c - Rus ordusu düşman kadar kuv
vetli olduğunu göstermekle kalmamış, 
bir çok cihetten üstünlüğünü de ispat 
etmiştir. Kayıplarımız büyüktür. Fakat 
düşmanın kayıpları bizden daha fazla
dır. Sovyetler ordusu şimdi harbin ba
gından daha iyi teslih edilmiştir. Büyük 
ihtiyat kuvvetlerimiz vardır. 

En mUhlın kaygımız Ukrayna ve Ku
ban istihsal bölgelerinin kayıbından son
ra iaşe meselesidir. Alınanların mağ-

MAREŞAL PETEN 

lup edileceği zaman -ki muhakkak gele
cektir- Sovyet gençliğinio vazifesi ha
rabeye çevrilen yerleri tamir etmek, ya
rının yeni dünyasını kurmak olacaktır.> 

Reis Kalenin sözlerine şöyle devam 
etmiştir : 

c Subaylarımız bu harpte çok şeyler 
öğrenıniştir. Gayet geniş bir cephede 
bazı liyakatsız subaylara rastlanabilir. 
Fakat subaylarımızın en çok kısmı bi
r.inci sınıf asker olduklarını ispat etmiş
lerdir. Stalingrad şehri büyük fedakar
lığı ve kahramanlıği!e bize çok şeyler 
öğretmiştir. Bunu şükranla yad ede
rim.> 

ARJANTiN VE H4RP 

red ceva
bı verdi 

•Düşman Guadalkanalı ele geçirme
ğe büyük ehemmiyet vermektedir .. 

Uçak ve asker kayıl:iından başka bu 
maksatla harp gemileri kayıbını da gö
ze almıştır. Fakat şimdiye kadar şu iki 
netice karşısında kalmış bulunuyoruz : 

1 - Amerikan garnizonunun Guadal 
kanalda dayarunağa muvaffak olduğu .. 

2 - Amerikan. deniz takviyelerinin 
şümulü .. --*-- Burada müttefik milletlerin mıızaf-

Boynes Ayres 23 (A.A) _ Amerika feriyeti pasifik harbinin bütün şeklini 
hükümeti mukabılinde silfilı. ve mühim- değiıtirecekıir. Öyle ki düıman İ§gal 
mat verilınek şa!"tiyle bazı üslerin ken- ettiği yerleri teşkillltlandırmağa vakit 
disine verilmesini Arjantin bükümetin- bulmadan hücumlara uğrıyacaktır .. • 
den istemiştir.- Amerika hükümeti kuv- Deyli Ekspres diyor ki; 

~----~~x•xt~~~--~ 
Londra, 23 (AA) - Hariciye na· !ere karşı çarpıııyoruz. Barbarlıkla mü• 

zırlığı mü&teprı dün avam kamarasında cadele ediyoruz. Büyük Britanya millet· 
clngiltere hıristiyanlık medeniyeti için !eri camiasında bir çok dinUor vardır. 
harp ediyor> .demeci hakkında eorulan Hırist:iyanlar bunlar ~arıısında azın]rk 
bir suale cevap olarak demiştir ki: tC§kil ederler. Ve hiç bir zaman lngiliz-

c Hıristiyanlık için çarpışıyoruz de- ler kendi dinlerini diğerlerine kabul et
mek aırf bıristiyanlık hes.ıbına çarpışı· tirrneğe çalı~mamışlardır ve çalı§mazlar 
yona: dernek değildir. Buna müalüman, da. • 
hıri.eliyan, yahudi veya dinsiz bütün dün <t Ne garlcta, ne garpta ve ne de avam 
ya inanmaktadır. kamarasında hiç bir ki.ımc inandığı şey• 

Devlet adamlan ancak kendi dinleri- leri açılcca bildirdiği için bir §ey kaybet
nin !;.anını kullanarak konuıurlar. Hı· memiştir. Müsli4nanl~r. bizi hırirtiyan 
ristiyanlar. müslilmanlar, yahudiler ve olduğumuzu sayarlar biz de müslüman
diruıizler, hepimiz ayni l"Y için, ayni teY !arı müalüman oldukları için oayarız.> 

vetleri Amerika dışından gelecek her •Salomon adalarında düşmanı kara- 1 j 
hangi bir taarruz karşısında bu üslere da tutmakta, havada yenmekte, deniz RUSYADA SOGUKLAR f\GILIZ HAVA F LOLARI 
yerleşerek Ariantini müdafaa edecektir. üstü ve altında vurmaktayız . .> (Baştarafı ı inci Sahifede) (Baştarafı ı ınci Sahifede) 

Arjantin hükümeti bu teklifi r<d et· 
miştir. ----... ·---- çük tank gruplan kullanmaktadırlar. hava taarruzlarının yedincisidir. Mısır· 

---*·---
Dakar halkına 

---·*---
[ "Bitaraflık siya-

• bir mesaı 

~önderdi 
-*-Vişi, 23 (A.A) - Dakara giden ami-

ral Darlan mareşal Petenin bir mesajını 
da beraberinde götürmüş ve halka bil
dirmiştir. Bu mesajda deniliyor ki : 

c Siz Dakar halkı imparatorluğun bir
liğine bağlılığınızı ispat ettiniz. Hiç se
bepsiz bir tecavüze karşı parlak muka
vemetioizle bedbaht Fransanın kalbin
de sizi övmekle bahtiyarlık duyduğu 
bi.sler uyandırdınız. Fransa, Madaga.s-

' kardaki müdafilerimizio sayı üstünlüğü 
altında ezilirken sizin her tehdide karşı 
koyacağınızdan emiodir. Fransa mağlup 
olduğu günden beri sözünde durmuştur. 
Sizi temin ederim ki yine duracak ve 
her tecavüz ayni suretle mukabele gö
recektir. Dakar aramızdaki mesafenin 
büyüklüğüne rağınen her gün biraz da
h~ bize yaklaşmaktadır. > 

~---·_,.. __ _ 
YUNANISTANA YARDIM ___ * __ _ 

Türkiyeı .. in yar
dımı sitayişle 

karşılanıyor 
-*-Londra, 23 (Radyo) - Manceater 

Guardian Yunanistana yiyecek yardımı 
dolayısiyle yazdığı bir makalede Türki· 
yenin alicenap yardımlarından stayişle 
bahsederek diyor ki: 

c: Bu sene hayvan gıdalarının azlığın
dan dolayı süt daha da az olacaktıL Ge
çen kış yiyecek ve mahrukat noksanı 
ölüm nisbetini artırmıştır. Türk vapur-
lar Yunanistana mütemadiyen erzak 
taşıdılar. Fakat alicenap Türkler şimdi 
y.i.i~lüklerini düşünmek zorundadırlar.> _____ .,.,.... __ _ 

Fili bede 

setinden ayrıl-
.., '' mıyaca~ım 

-*-
Santiyago, (Şili) 23 (AA) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Nasyon gazetesi muharrirlerinden bi· 

risi Arjantin bükümeti cümhurreisiyle 
yaptığı bir mülakatı neşretmiştir: 

Cümhurreisi oualc cevap olarak de
miştir ki: 

•Bitaraflık siyasetinden ayrılınıyaca-
ğım .. 

Arjantin milleti de bu politikayı tas
vip etmektedir. Hüküroet Amerikan te
sanüdü politikasından ayrılmıyacak ve 
ham madde, iaşa maddeleri ve endüst~ 
ri eşyasını birle5miş ınilletlere vermek
te devam edeceklerdir. Bu tesanüdün 
geniş ölçüde verilmesine rağmen, bu 
durum ile harp arasında büyük bir uçu
rum vardır. Harbe hiç bir vakit girmi
yeceğim.. Bence, bir Amerikan hükü· 
metinin bu askeri hareketlere müdaha
lesi üstüne aldığı vazifeye uygun de
ğildir.> -----·----

AMER~KAN UÇAKLAR! 
---*·---

Loryan şehrine 
hücum ettiler 

Şili, 23 (AA) - Şili gazeteleri, Şili Amerikada benzin Almanların büyük tank sıkıntısı ge- da Elalemeyn cephesinde mihver kuv· 
hükümetirı.in pek yakında mihverle ııi- çirdikleri anlaşılıyor.. >;etlerine gönderilen yardımlar ve mal-
ya.oi münasebetlerini keseceği mütalea- buhranı Var Alınanlar Terek nehrini 6 haftadan zeme hep Cenovadan gelmektedir .• Bu 
sındadırlar. Şili hükümetinin Amerikan beri geçmiş bulundukları halde burada şehir ayni zamanda Torino gibi mühlm 
cumhuriyeti yanında yer alacağı beya- -*- da bir netice elde edememişlerdir. tayyare fabrikalarının merkezidir. 
natı büyük başhklarla neşredilmiştir. H "fıa··-eı ·· UI i Sovyetler hava muharebelerinde bir İTALYAN TEBLİÖİ 

Nevyork, 23 (AA) - Santiyago il ••• mıımess er uçak kayıbına mukabil 15 düşman tay- Roma, 23 (A.A) - İtalyan tebliği : 
gazeteleri, katolilc üniversitesine men· öra.sında lıOOPdintı.s• yaresi düşürmüşlerdir. Mısırda dün şiddetli bava muharebe-
sup yilz kadar talebenin Amerika elçilik yona ihtiyaç vardır.. SON DURUM !eri olmuş ve mihver uçakları yeni mu· 
binası önünde nümayiş yaptıklannı ya· Londra radyosundan : Stalingradda vaffakıyetler kazanmışlardır. 
zıyorlar. Talebelerden birisi Sumer Ve!- Vaşington, 23 (A.A) - Ayan mecli- ve Kafkasyanın iki ucunda Alman bü- Yapılan bava muharebelerinde yirmi 
sin nutkundan bahsederek •biz demok- si ham maddeler komisyonu bir rapor cumları Rus mukavemeti ve fenalaşan İngiliz uçağı ve uçak savarlar tarafın-
rasi düıunanı değiliz; fı<kat Amerikalı hazırlamıştır. havalar yüzünden fiilen durmuş gibi- dan da aynca he§ uçak düşürülmüştür. 
da değiliz.> Demi§tİr. dir. Alınanlar Stalingradın bazı sokak- Bütün uçaklarımız dönmüştür. Karada 

-----·---- Bu rapora göre petrol işleriyle meş· ı..rında müdafaadadırlar. Evler elde ele şimal kesiminde şiddetli keşif faaliyeti 

B R ISVEr VAPURU gul olan hükümet mümessillerinin ara· geçmektedir. Alınaolar bazı binaları olmuştur. Pike uçaklarımız Malta bava 
\ı' sında bir koordinasyon yoktur. Bu yüz- tahkim ederek mevzilerioi kuvvetlen- meydanlarını bombalamışlardır.. Dün ----*·---- den Amerikada bir benzio buhranı his- dirmeg"e •• ı.~yorlar. gece düşman hava kuvvetleri Torino ve 

sedilınektedir. ~ · ] d K k Manfta mayne Son Sovyet tebliği tankların himaye- Cenovaya hücum emış er ir. üçü 
,, L tt Rapora göre Birleşik devletler ev· sinden mahrum kalan Alman piyadesi- bir kaç yangın ~ıkmışsa da süratle sön-

çarpaPa ua 1 velkinden çok fazla benzin sarfetmek- nin Sovyet topçu ateşinin tesiri altında dürülmüştür. Düşman Cenovaya birbi-
Stokholın, 23 (AA) - İsveçe ait tedir. Bu ınikdar 943 te iki misline çı- ağır kayıplar verdiğini kaydetmektedir. rini takip eden dalgalar halinde hücum 

3500 tonluk bir vapur Manş denizinde kacaktır. Askeri ihtiyaçların fevkalade Şehir sahasında bütün çarpışmalar işçi ederek bir çok yangın ve infillik bom· 
bir mayne çarparak batmıştır. Mürette- artması Amerikadaki petrol stoklarını mahallesine ve Stalingradın şimal va- baları atmıştır. Bu hücumlar çok şid
batı kurtarılmıştır. Bu vapurla harbin tüketecektir. Bu sebeple yeni kuyular roşlarına inhisar etmiştir. Son 24 saatte detli olmustur. Evlerde büyük hasar 
başlangıcından beri batmış olan İsveç açılması ve sun'i petrol tasliyehaneleri düşman bir kart~ toprak kazanmamış· vardır. öJ.;"nlerin ve yaralananların sa· 
vapurlarının sayısı 158 zi bulmaktadır. tesis edilmesi tavsiye edilmektedir. tır. yılması henUz bitmemiştir .. Halk soğuk 

_ ______ ,____ Kafkaslarda Mozdokta Rus hatların- kanlılığını nümune olacak şekilde mu-

RUSYANIN Ç tfılUR ME'' Birleşik Amerıkada halen 4 milyon h f .. 
. '· 1 · .• • da bir gedik kapatılınıştır. a aza etınıştır. • varil petrol stoku vardır .. 

1 
Novorosiskin dağlık ormanlarında ALMAN TEBLİCİ S MI BAŞLADI ______ ,___ Alman hareketleri durdurulmuştur. Bir Bertin, 23 (A.A) - Alman tebliği 

---*--- DEVLi TELGRAFA GQ-RE kadın pilot bir Alman uçağını düşür- Mısır cephesinde hafif Alman savaş 
(Baştarab ı ınci Sahifede) müştür. uçakları İngiliz mevzilerine ağır çapta 

---*-- -----·-,--- bombalar atmışiıırdır.. Refakat eden 
kuvvetleri Kafkasya cephesinde önemli F • f H RUSLARIN BiR SAŞIRT· avcı tayyareleri bir hava muharebesin-
muvaffakıyetler kazanmışlardır. Novo- ransız IŞ"'İ eri it- de 10 İngiliz tayyaresini düşürmüşler-
rosiskte Sovyetlerin mukabil taarruzla- -:.' MA HU .. CUMU 
rı püskürtülmüştür. T uapse yakınlannda J • d b J • dir.. Biz üç uçak kaybettik. Diğer ta-
bir köprü ba•ı zapt edilmi• ve 1200 ert ar e ıyor (B t . S h"f d ) raftan hava meydanlarımızdan birine --*-- Rus esir edil-:.Uştir. ' -*-- aş arah 1 incı a 

1 
e e yapılan bir taarruzda üç düşman uçağı 

İngiliz ta'"'al'eleri Terek nehrinin arkasına düşen Rus kesimde müdafaada bulunan bir tabur top ateşiyle düşürülmüştür. 
-'., kuvvetleri motörlü kıtalanmız tarafın- Fransız işçileri Alman komutanı karşı taarruza geçerek yeni-

Almanya üzerinde dan çöllere atılmıştır. Bunlar takip edil- işçilerini yetiştiriyoP, den başlıca muharebe hattına kadar J:oaşkomutanlığının tebliği : Ka!kasyari. 
Udalar k d ilerlemiş ve bu battı sayıca üstün tank Tuapsenin şimal doğusunda Alman d. 

· • •• Am ik meStteli ir. dd v ı d h diyorlar.. ve piyade kuvvetleriyle Rusların yap· ve avcı kuvvetlerı derinliğine hazırla. Londra, 23 (AA) - er' a se- a 'ngra a ve o ganın oğu sa i-
kizinci hava filosu karargahının bildir- !inde topçu ve hava kuvvetleri tarafın- Londra, 23 {AA) _ Deyli Telgraf tıkları hücumlara rağınen muhafaza mış Rus mukavsınet mevzilerini fer. 
dı'g"ine göre du"n Fransada LoTVan üze- dan tahrlp eserlerine devam olunmak .. gazetesi : •Fransız ı'<çilerı'nı'n mukave- etmeğe muvaffak olmuştur. havalara rağmen hava kuvvetlerinin d t:: 

., ' GEDİK KAPATILDI yardıroiyle zapt~tmişlerdir. Kafkas sa-rine yapılan taarruzda 9 düşman av uça tadır. meli devam ederse Bitler büyük bir 
ğı düşürülmüştür. 3 bomba uçağımız Şiddetli topçu ateşi Ruslann topçu muvaffakıyetsizliğe uğramış olacaktır.. Başka noktalarda da Ruslar Alman bilinde bir Rus ticaret gemisine bonı-
iissüne dönmemiştir. mevzilerinde tutunmalarına meydan bı- Bu bitler için bir darbe olacaktır .. > Di- hatlarına kadar girebilıniş, fakat Bol- balar isabet etmiş ve _gemi mürettebat 

Londra, 23 (AA) _ Dün gece in- rakmamaktadır. yor ve bunu da düşmanla tııbileri ara- şevikler göğüs göğüse muharebelerde tarafından karaya oturtulmuştur. 
!'iltere üzerinde hiç bir düşman hava Straman hattında bir yük treni ateşe sında bir mücadele olarak tavsif edi- inıha edilmişlerdi!'. Böylece Alınan hat· Stalingradda düşmanın bir mukabil 
faaliyeti olmamıştır. verilmiştir. yor. tmda açılan gedik kapatılmıştır. taarruzu tardedilmiştir. Don ile Volga 

Berlin, 23 (AA) _ Bir kaç düşman Stalingradda şimal batıda tekrar baş- Stalingradda temizleme muharebele- r.ehirleri arasındaki sahada dün Rus-
uçağı dün öğleden sonra alçak bulutlar lıyan muharebelere Sovyet hava kuvvet Deyn Heraldc göre Hitler Fransız rine bir çok blokhavzlarla barikat mev· !ar geli.~i güzel şaşırtma hücumları 

---*--- arasında gizlenmek suretiyle §İmal batı leri de iştirak etmiştir. 12 düşman uça· işçilerini Alman işçilerini yetiştirmek zilerinin zaptı suretiyle. devam edilmiB yapmışlarsa da kanlı zayiat ile tardc-
Almanya toprakları üzerinde uçmuşlar- ğı düşürülmüştür. için istiyor. Bu sebeple Fransız işçile- ve cephe hattı düzeltiln!iştir. Hava kuv- dilmişlerdir. Don cephesinde maha Jli 

Silah fabrilıası dinamit dır. Bombalar ikametgah mahallelerin- Doğu cephesinin diğer kesimlerinde rinin mukavemeLnin mllnası çok mü- vetlerimiz bütün gün Kızıl ilkteşrin bir taarruz yapan bir Rus birliği A,. 
ile UC:UrUfdıı.. de hasar yapmıştır. dikkate değer hareket yoktur. himdir. Birleşmı~ milletler Almanlara fabrikasına arasız hücum etmişlerdir.. mim kıtaları tarafından imha edilmie· 

Bedin, 23 (AA) - Sofyadan bildi- Sivil halk arasında ehemmiyetsiz ka- Voronej ve Orelde Sovyetlerin lağım mukavemet gösteren Fransız işçilerine Hedef nahiyesine düşen bombalar dü5- tir. Merkez ve cenup cephelerinde he,· 
rildiğine göre meçhul şahıslar Filibe ba- yıplar vardır. kazdıkları görülmü~ür. llmen gölü ce- minnettardır. Hitlerin başka bir hedefi manın enkaz aro.smda yeni mevziler ıki tarafın hararetli devriye faaliyetlc -
rnt ve silah fabrikasını dinamitle berha- Hafif savaş uçaklarımız lngilterenin l ın~u~b~u~n~d~a~~S~o~vy~e~tl~e~rin.::__b~ir!,er::_c!ı;~·o~·ı~ü.~kl~~~J~ô~ei,.;;m~iı~·tt~ef~ik~_;t!!a~ar;ı:r~uz;!!!un~uns,,m~ı ~ılı!!i:U8Jıll~k;,ı,ı,ır!UJmı;a!k.~ö!e~b!):b!J;Us~leı~·'iıinrueuıı.'flni'l...olmııs1Wı::...L....;..~•likülrnüstiiil'......H.,., .,ıı.,,.·.,.,,,_,__ ___ .._ __ 
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