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YENt Asm Matbaasında basılmıştır-

Mısırda muharebe birden kızıştı Yeni kartlar veriliyor 
in il e 

taa r za 
ş 

a ıl 
___ * __ _ 

iki aylık ekmek kartları da, ekmek 
fiyatları da hem memurlar, hem di
ğer halk için birbirinden farksız ••• 

* Kazalarda 

logiliz donanması da 
sahiJleri dövdü buğday 

Mı.sır Jıara:.nda ue Jıa- zor tedarik ediliyor 
uasında şiddetli çarpıf- -*-
maıar deuam ediyor.. Menemende 600 gramlılı 
İskenderiye, 24 (A.A) - Resmen bil- eJımeJı 40 Jıurıı.ş .. 

dirildiğine göre İngiliz donanması düş- Belediyenin tabettirmekte olduğu ek-
manın Mersa Matruh çevresinde sahil mek kartlannın en mühim kısmı dün bi-
mevı.Herini top c.te~ine tutn1uştur. tirilmiştir. Kalan kısmın tabına pazar 
İNGİLİZ RESMİ TEBLİÔİ olma"na ra~en buııün devam edile-
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark İngi- cektir. 

!iz tebliği : Dün gece (Evveiki gece) Yeni ekmek kartları pazartıeoi günü 
sekizinci İngiliz ordusu uçakların luv- öğleden sonradan itibaren Güzelyalı n 
vetli desteklemesiyle taarruza geçmi~- Eşrefpaşa oemtlerindeki halk dağıtma 
tir. Taarruzla başlıyan şiddetli çarpış- birüklerine tevzi edilmcğe bqlaoacalı:-
ma1ar h5111 devam etmektedir. bt. 

22 • 23 ilk teşrin gecesi ve dün cep- Dağıtma birlikleri hwılan halk.a der-
henin ileri çevresinde düşmanın üsleri- hal dağıt:mağa başlıyacaklardır. 

Taarruza başlıyan lngiliz sekizinci ordu kumandanı genero! Mongomeri 
ne ve hava alanlarına baskınlar devam Diğer semtlerdedı:i <tağıtma birlikleri 
etmiştir. Dün bir hava savaşında sekiz de müteakip günlerde müracaat ederek 
düşman uçağı tahrip ettik ve bir çok- kendi mahallelerine ait okmelt kartlan-

Müdafaadan 
Tecavüze 

---*---
ŞEVKET BiLGİN 

Amerikan askeri münekkitlcrinden 
binb~ı Filding Eliot •Nevyork Herald 
Tribün• de neşrettiği bir yanda, milt
teliklcrin müdafaadan tecavihe r;eçmek 
1-arnrlannı inceliye:rek diyor ki: 

•1942 senesi için parolamız, Amerika 
1nuazzam hazırlıklar yaparken birleş· 
miş milletlerin sağlam durmalarından 
ibaretti. Bn maksatla Almanya ve Ja
ponyanın birleşmelerine mani olmak. 
yeni kaynaklar ve llsler kazanmalarına 
müsaade etmemek, bilhassa mümkün 
elduğu kadar çok büyük kayıplar ver
meğe onları mecbur etmek lazımdı. Bu 
.. azife, hakkiyle başanlınıştır. Filhaki
la ne Almanya, ne de Japonya henüz 
bozguna uğratılmanuşlardır. Fakat hav· 
ııalanın almıyacağı kadar büyük teca
"iizl gayeler besliyen iki mihver devle
tinin duraklamak ve hatta müdafaaya 
~ekilmek zonında kalllllŞ olmaları da 
bir bozguna muadildir. Şimdi miittefik
Jer zaferin temelini atmaktadırlar. Te
meller sağlam olunca zafer binasının 
inşasına başlıyacaklardır.• 

Olaylar Amerikalı muhanirio düşün
celerini teyit edecek mahiyettedir. Bu
g.ünkü durumun mihvercileri tııtmin 
ettiği söylenemez. Almanlann büyük 
yaz taarruzu hedefine varmadan kış 
~lmiı;tir. Halbuki Alınanlar. bu taar
ruza baCj:ladıklnrı zan1an, en az bütün 
Kafkasyayı zaptetmek suretiyle bura· 
daki zengin petrol kaynaklarmı ele gc· 
çireceklcrinden, orta şarka yayılacakla· 
nndan, İran ,.e Irak üzerinden ileri ha
reketl~rine de\'am ederek bir taraftan 
Basrnya, diğer taraftan Süveyşc ine
ceklerinden. Hint denizinde Japonlarla 
elele veret'eklerinden emin bulunuyor· · 
Jardı. 

Japonların hül~aları daha küçük de
ğildi. Onlar da Hint okyanusunn hakim 

(Sonn "ahifc 2. Siitun 6 da) 

Ta lıırıilteredPn kalk.nn 
"e tekrar oraya dö
""" 1nqiliz tıçakları
•ıın .,ic!detli bir akını-
"" hedef olan ttalya
'"" en biiyük. lima1t.ı 
"e Afrikaya ııapılan 
ıevkiyattn mii.1tirn 
"1.erkezi CPJ>n1·p11ın aö
nı,,ii~1i 

BiZ VE ALMJNYA 
--~*---

Siyasi bir 
taviz iste
ilmemiş 

-*-
Alman ajansı, B. Hüse-
yin Cafaidin iddiaları 
Türlı ma'lıamlarıcna 
tefızip edildiğini 

IJildfriyor •• 
Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. Ajan., 

bildiriyor: Türk gazetecilerinin İngilte
reyi ziyaretinde B. Hüseyin Cahil Yal
çın Alınanyanıo bazı sıyast tavizler el
de etmek için Türk hükümeti nezdinde 
doğrudan doğruya veya bilvasıta taz· 
yikler yaptığını söylemiştir. Bu husus
ta mütaHlası istimzaç edilen Türk ma· 
kamatı D. N. B. ajansının mümessiline 
B. Yalçının iddialan tamamen asılsız 
olduğundan ciddi telakki edilmemesi 
icap ettiğini söylemişlerdir. 

larını hasara uğrattık. nı alacaltlar ve bunl.an halka tevzi ede-
MALTADA celı:lerdir. 
Düşman avcı ve bomba uçaklarının Tevziat belediyenin birinci lr.ordon-

Maltaya hücumları devam etrııiştir. daki lı:ontrol büroou tarahndan yapıla-
(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) (Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Alma,. _ Rm lım-bine d<ıiT yeni alınan ,..~ biri 

Sovyetlere göre cephelerde durum 

s 
Almanlara 

• a g 
gaya 

•• !{o re vaziyet 

aVo 
varıldı 

Alınanlara hl~ 
• bir yer verllnıedl 

llerl~yebilen Alman· ALMAN • RUS HARBi 
lar yok edildi * 

___.,_ Rus harp gemi-
Harp hızlandı. &talin• l • K d . 

Kızıl illıtefrin fabrilıasının büyüJı Jıı.smı alındı- grad şimal batısında iki en ara enız· 
Rus Jaiicumıa,.ı püsfıürtü ldii... Tuapse Hmanma ıaaıeelıet me11zil ahndı d b• ı• 

bir deniz aJı ını yapıldı... Moskova, 24 (A.A) - Staliııgradda e Jr imanı 
Berlin, 24 (A.A) - Bildirildiğine mevzilere karşı Rus hUcumlan karşı ta· *"' 24 .saatte muharebeler yeniden hı.- t t tt 

göre Stalingrad çelik fabrikaları Alman arruzlarla tardedilmlşti.r. lanmıştır. Alman ta.ok kuvvetleri fid- O pa U U 
kıtaları tarafından zaptedilmiştir. Kafkasya kıyılan açıklarında iki Rus detli hava akıııuıdan ve 1500 bomba 

ALMAN TEBLİCİ gemisi bomba isabetiyle hasara uğrabl- atıldıktan sonra ilerlemiş Te 6000 u- -*-
Berlin, 24 {A.A) _ Alman tebliği : ınıştır. Kırını sahillerinin cenubunda s lı:er de bunları takip etmiştir. Bu §id· l.adoga gölünde bir 
Kafkasyanın batısında arızalı arazi· Rus hücumbotu tahrip edilmlştlr. detli ~ıı~ p~ill"'.~· Bir Al- Alman cı.slıer çılıarma 

de Alınan ve Rumen kıtalarının taar· (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) man bırliği sanayı tesislerme kadar fa 
ruzlan devam etmiştir. Tuapsenin do· JAPONLARA DARBE =-~~~::ry: ~ M=!~~i(~~fıü;!'!!!f! ~ 
ğu şimal kesiminde yeni ele geçirilen miştir. !omuza mensup harp gemileri düşman ----------------------------- * Moskova, 24 (A.A) - Resınt tebliğ : işgali altındaki Karadeniz limanların-

Cenova yenİden bombalandı 2 Harp gc- ısonu sabile 4. sntun s te) <Sonu Sahife c, sutun • te) 

(Jık~rılan yan· ırisi daha 
;-•nlarpek büyft.k kaybettiler 

- --*--
Hücum eden tayyareler ingiltereden fıaHıtdıla- ilıi şilep batırıldı, aıtı.sı 
rı 11e oraya döndülıleri halde Jıayap uermediler zedelendi. Yeni Ginede 
, Londra, 24 (A.1'.'l - Dü?. gece. İngi: da bombardıman edilmi~tir. Japonlar geriliyor •• 

Lz hava kuvvetl~rı 24 sa~t ıçınde ikincı İngiltereden kalkan Ingiliz tayyare· Melbum, 24 (A.A) _ Müttefik 
defa olarak Cenova ve cıvarını bomba- !eri, Romele gönderilen ikmal kuvvet· -·-·'·'ar Rab 1 ••• 1 d b" J .. . . ~ ao e '"°""'rruz arın a ır a-
lı.mıştır. Bu hucumda Fıat fabrikalan {Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) pon knıvazöriyle bir muhribi ve iki bü-

yüle ta§ıtı batırmışlardır. Altı filep ağır 
{Sonu l!>nhife 4, Sütun 2 de) 

•••••••••••• 

Almanlar "l1azt>r,, t' 

do~ru ilerlediklerini 
söylüyorlar ___ * __ _ 

Berlin, 24 (A.A) - Haberler bürosu 
bildiriyor: 

Maharetle idare cd len süraUi teş· 
killer imiz Hazer denizine doğru il er le· 
mektedir. 
STALİNGRADDA 
Stalingradda Alınan hava kuvvetleri 

kati bir üstünlük temin etmişlerdir. Kı· 
zıl teşrin fabrikalarına ve diğer düş· 
man mevzilerine ve büyük demiryolu 

Stalingrac!da son harp <•ariı•ctini tuhilıi stıTette gösteri,. harita ( Oklıı,. Alnımı 
taarrıızLırını gösteriyor ) 

Rusya harbine dair iddialar 

Staling-radda ••4~, 
mahalle kalnıış 

kavsine bombalar atılmıştır. Ağır ve ------
çok ağır bombalar araziyi tahrip et- Stolı:lıolın, 24 (A.A) - Dün lopçu alayı tankların arkasında hardtet.c geçe-
mektedir. Bütün barikatlar süratle tah- ve hava lı:uvvetleriyle yapılan çok kuv· relc Stalingradda mukavemet eden Rua-
r.i:R-.Y. .)Şlı'\. fğj)~o.r, -.r vetli hazırlama ate§İnden 90nra bilhaua !arın oon mukavemet merkezi olan Kızıl 
r:: bu ıekil harelı:etler için hazırlanmıı hü- ilk teırin fabrikasına hücum et:miıler ve 

C" cwn luta1a:rında1> anürelcep iki Abnan (Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 
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ıŞEH a·u DE - l Müdaf aadaı .. 

Tecavüze 

TARİHİ ROMAN Yazan: Şahin AJıdlllnan 
••• J7 ••• 

Tosun konuştl...: 
------- --~--------

••• cı Bu daldlıada benim ve ailemizin seliimeti 
tehliheye dii$miiştür.. PamuJı tarla

sından bahsetme ••• » 
BUyıgül bu adamın ailelerine o~an bir mazarrat bir ziyan ıkaına muktedir 

derin rabıtasını ve kendilerine pek zi~ olamazlar ... 
yade sadık bulunduğunu bildiği için Sen şimdi bırak, bu pamuk mahsulünü 
köse Hamzaya adeta lbrahim paşaya ftorumak işini! ... 
yaptığı gibi büyük bir saygı gösterdi .. Bu dakikada hem benim, hem de bütün 
Tosun bey de göşkte kahyalık hizmeti- ailemizin selameti tehlikeye düömüş bu
n! ııösteren bu yaşlı adamı saymakta lunuyor .. BLınun yanında pamuk tarla
anasından diç geri kalmazdı. smı tehdit eden tehlikenin ne chommi-

Ve buna kar.ıılık olarak kö.•e Hamza yeti olur? ... 
da hanımı olan Bı'.lyıgülü ad •ta kendi Küse Hanızanın o dakikada duyduğu 
kız kard~,i imiş gibi derin, saf bir mu· korkudan b'rdenbire benzi bir balmumu 
habbetle seviyordu.. lbrahim pa~anın parçası gibi sapsarı kesildi .. Kesik ke:ı-ik 
oğlu Tosun beye karşı olan sevgisi de ~öyleyerek: 
öz bir baba duygu3undan farksız bulu- - Aman deme beyim! .. Deye haykırdı 
nuyordu... sizi tehdit eden tehlike o kadar büyük 

K<ise Hamzanın gösterdiği gayret ve mü? .. ne var? .. Velinimetim ve hemşe
en sadık kööpeklerde bile bulunmıya- rim olan İbrahim paşanın ailesini ne gibi 
cak derecede eşsiz bir sadakalle gözcü- bir tehlike tehdit ediyor. acaba? .. Bana 
lük vazifesini yapması sayesinde şimdi- bunu hemen anlat!. . 
ye kadar lbrahim paşa ailesinin üzerine Ben gelecek olan tehlikeye karşı bu 
9öken buhranların hepsi de büyük bir yru;lı vücudumu siper ederek sana ve 
sıkıntıya meydan vermeden kolaylıkla ail<.'ne bir fenalık ıtelmesine mutlaka 
savl1$lurulmuştu... mani olurum~ .. 

Fakat bak.ahın Tosun bey simdi Böyle deyen köse Hamza odadaki süs-
içinde bulunduğu bu s1kıntıh durum- 1ü bir sedirin üzerine olurdu .. Ve içinde 
dan da, evvelce kolayca atlattığı lehli- bir •evgi parıltısı yanan gözlerini kar$ı
keler gibi, büyük bir zorluk çekmeden smda, ayakta duran delikanlının üzeri
kendlsini kurtarmaya muvaffak olabil..- ne çevirdi ... 
cek. miydi? Köse Hamzanın yanına gelmesi üzeri-

Bunu düşünen Tosun bey içinden ken- ne yerinden fırlayan Tosun bey asabi 
di kendisine dedi ki: bir vaziyette, geniş adımlarla odanın 
~ Ah! .• Eğer köse Hamza istemi> olsa içinde dola..~mağa ba~lamıştı .. Dolikanlı-

bu işin çaresini de mutlaka bulur!.. n:n ne kadar büyük bir üzüutü duydu-
Tosun bey b8yle düşündüğü sırada ğunu. onun bu asabi durumu da apaçık 

oda kapusu birdenbire a~ıldı. Ve ic<"riye anlatıyordu .. Bunu gören köse Hamza
ya•l• bir adam ~irdi... nın duyduğu korku ve endi~e o dak;ka-

Bu adar·• ,. · <i ciz~iler içinde kalmıs da büsbütün artmc;tı ... 
ve buruşınuş g~hi görünüyordu .. Çene- Delikanlının sustuğunu ve odanın 
sinde bir kaç bam telinden ibaret kiiçük içinde büylik bir sinir l>ozukluğıle do
bir ~kal sarkıyordu.. laşmağa devam ettiğini gören kc>se Ham-

Bunu görür görmP7. To.cıun bey hemen ı za tahammi.il edemedi.. YenidC'Tl söze 
yerinden fırladı: baslayarak : . . .. . 

_ Gel bakalım benim emektar lala- - Aman beyım 1.. Dedı. işte gormıyor
cığımL. Çoktan ~ri semtimize uğram1- ~usun? .. Bu dakikada içimd~ duydu
yol'sun!.. Elinde büyüyen bir ~ocuğu guın merak!~n hemen ne~ede ıse adeta 
bu kadar ihmal etmek eana vakısır mı? çatlayacak. bır bale gelmış bulunuyo-

H lal h b·ıs r B. d ·k.k d rum 1
• Rica ederim, beni merakta koma! 

amza a, a ı en.. u a ı n a c: c! -· t hrk d" , 
başımız ateşler içinde yanıyor!... ~-- :n ~ 1 e ne ır · ·· 

Sadtk, emekdar hizmetçinin yüı.ünde Yoksa bazı gizli düşmanlar sana bir 
birdf'nbire derin bir endi~ manası be- fenalık ye.pmağa mı uğTaflyorlar) .. Bu 
lirdi. Bu.rwıuk simasın-daki çizgiler düşmanlar kimlerdir? .. Bana şimdi on
o dakik.ada bir kat daha derinleşmis !(ibi !arın adlarını bildir! .. Allabın inayetile 
bir ~ekil peyda etmişti. ben onların haklarından gelirim! .. 

Köse Hamza titrek bir sesle ve keke- - 8 1 T M E Ot -
ler gibi bir ifade ile Tosun beyden sordu: 

- Ba~ın neden at~~ler içinde yanıyor? 
Senin dilşmanlarının ba!ltı ate~ler iç!nde 
yansın! .. nevar, ne oldu? .. 
Vakıa işlerimin çokluğundan bir kaç 

gündenberi yanına gelemlyorum ... 

İnkılabı seven ya}"ar. 
Dünü unutn1a, bugünü iyi anlarsın 
Görüşte bilgıye, gidi~te ülküye ina-

nırız.. 

il 

Cü huhrivet 
bayramı hazır

lıi'ı ilerliyor 
---*---

Bayramda hava filola· 
rımız İzmir üzerinde 
uçacaJı ve beyanna

meler atacaıı •• 
Cümhuriyet bayramı hazırlıklarına 

clün de devam eilılıniııtir. Şehrimiz baş
tan başa 'üslenmekte, bir çok yerlerde 
zaier takları meydana getirilmektedir .. 
Resml dairelerir., müesseselerin, ban
kaların elektrik tenviratı artırılmakta
dır. 29 ilk te~rin gecesi şehrimiz bol 
!~ıklar içınde nurdan hır gece manza
ru"ı alacaktır. 

29 ilkte şrin sabahı saat 11 de Cüm
huriyet meydanında yapılacak askeri 
qecit resmine i~tirak edecek askeri bir
:iklerimizin hazırlıkları çok geniştir. 

Geçit re.smi esnasındrt hava filolart
mız ~ehir Uzerinde dola~acak ve halka 
beyannameler atacakhr. ----·----
Köyliil~rirı para israt 

f'trn~n1t>sı lÇtn 
Bir çok köylülerin, istihsal ettikleri 

n1addcler fazla i'ara ettiği için ellerine 
geçen paraları İzmirde barlarda, gaı.i
r.olarda israf ettikleri nazara ~arpmak
tudır. 

Alakalı makam:ar bu hususta önleyi
ci tedbirler almaktadır. Bazı gazinolar 
sıl:ı kontrol altına alınmıştır. Barların 
caha erken saP.tlerde kapatılması için 
ele tetkiklere başlanmı..~tır. ----·-----TOHUMLUK 
Buğday veriliyor •• 
Vilayetçe köyiümüze kilosu 26 ku· 

ruştan tohumluk buğday verilmektedir. 
Şimdiye kadar uraat bankası eliyle 100 
ton buğday dağıtılmı.tır. 

123 ton tohumluk verilmesi için Zi
raı::ıt bank::ı ına dün talimat geln1!ştir. 

Banka bu tohumlukların bir kısmını 
borçlandırına suretiyle dağıtmış, bir 
kısmının parasını tahs'.I etmistir. 

- -o- . 
VALİ, YARIN 
A GLİYR 
Ankarada bulunmakta olan vali bay 

Sabri Öncy dün sabah tekrar iktisat 
veki1etinde kömür i!!leri için temaslar
da bulunmuş, öğlene doğru münakalat 
\·ekUietind<' Yapur meselesini halletmiş~ 
tir. 

VaLmiz bugün saat 13.25 te Ankara
dan İzmire hareket edec~k ve yarın ak· 
_:;iın şehriıniı:e gelecektir. -·----Bu günlerde Nilin suları yükselmeye 

başladı. Eger se-tler tamir edilmiyecek 
olursa Nilin yukarı kısmındaki pamuk 
tarlas1n1 sular basacakt Bu tarla icin 
~imdiye kadar az emek çekmedik!_ On 
beş gün sonra pamuk mahsulil almaya 
başlayacaktık! .. 

Gelenler, giden!er 
Fuar 2azınosunrla ~ . Aydın ınebus·ı B. !':azmi Topçuoğlu 

l ' ~· ; ncirliovadan. Aydın ınebusu B. Nuri 
HER AKŞAM 'lak Allan Caz ~ Gt;ktepe Aydından, İngiliz vis konso-

Or.kestrasL. lü. Mr. Eduard WilL:.inson :le Fransız 

Halbuki azgın nil suları pamuğu tar
ladan devşirmek için şimdi bize fır<;at 
vermlyecek gibi görünüyor... İşte ben 
bir kaç gündenberi suları bize ziyan 
verme~·rcek bir hale getirmeye çahşı
yorum ... 

HER PAZAR Günleri saat 17 den hüyUk elçiliği ata~elerinden B. F..dvard 
itibaren çaylı Dans İ,tanbuldan şehrimize gelmislerdir. 
Tedansan.. Manisa ıncbu..ll;ju B. Asım '"fümer ve 

HER PF..RŞEMBF.. ~aını ye- Aydın mebusu B. Şakir Şener İzmir-
nıekli dans \ "C Per- elen Ankaraya gitm'.~lerdir. 
şen1bc eğlenceleri Denizyoltarı lefti~ heyeti reisi bay 

NOT Otobüs kapı yanm- Necmettin Oral Aydına gitmiştir. 
Tosun bey köse Hamzanın lafını kesti.. 

Ona dediki: da durur.. ---·----
- Su baskını. fırtına, yıldırım düş

mesi gibi tabii hadiseler. ne kadar şid
detli olursa olsunlar, bu dilnyada insan
ların yaptık.lan işlerden daha büyük 

Masalarınızı evvel- Etiket h0)1mıyan 
den an:aje etmeniz baa.a.a•ı.ar •• 
mercudur_ "K c 

MÜDÜRİ\'ET (Telc!on: 444!) Kemerde hakltal Musa Tamakar ve 
vine Kemerde H20 inci sokakta 89 sa

Yedek sı1 bay okulu ırLezunları 

Zafer anıdına çe enk 
koyup geçit yaptılar 

~--~---:x*x------

B IR HEYET EBEOf SEFIN MANEJf HUZURUNDA EGtDI 
--·- --------

Ankara. 24 (Hususi) - Yedek su
bay okulu mezunları bugün (dün) za
fer anıdına çelenk koymuşlardır. Bu mü
nasebetle yapılar. törene i"itik.lal. mar~ile 
ba,!anm4hr. Bir yedek subayı heyecan
lı bir nutuk söylemiştir. Bu hararetli 
söylevden sonra genç subaylar ba~]ann
da pnlı bayrak.lan olduğu halde okul 
k0-mutanının önünde bir geçit resmi yap-

mışlar ve halkın sevgi tezahürleri arasın
da okullarına dönmü~lerdir. 

Ulus meydanında bu sabah yapılmı, 
olan törende genç subaylar namına tef
rik edilen bir heyet Etonografya müze
sinde Ebedi Şef Atatürk.ün muvakkat 
kabrini ziyaret etmiş ve büyiik kurtarı
cının manevi huzurunda eğilerek bir çe· 
lenk koymuştur. 

, 
o 
1 

E U B.AFT A TA YY ARF SINEr ASI 
Senenin t-n biiyük artistik ve müzikal eğleaeeli... Bütün musikinin 

Filmi .. Amerikan radyoları ve en modern şarkılar 
YENİ (DEANNA DURBİN) 

GLORİA JEAN'ın EUGENE PALLE'ITF.. - NAN GREYY'nin ve birçok 
yıldızların. kiiriik 'antözler .. BUTCH ve BUDDY'nin iştrakile yarattığı 

llNGILİZCE SÖZLÜ) 

~ ASASII'1 ~AADET 
AYRICA ZENGİN İLAVELER 
MATİNELER: 1.40 - 3.00 - 5.05 - 7.10 - 9.15 te .. 

Cumartesi, PHar günleri 1.00 de başlar._ 

yılı dükkanda bakkal Mehmet Özene' 
diikkSnlarında mevcut mallara etiket 
koymadıkları id<lia, ;y]e adliyeye veril
mbderdir 

----- ----
Karşı_ ~aka allıe
vinde Jıonser •• 
Yarın ak•am saat 8.30 da Karşıyaka 

Halkevinde Suha Göksel ve arkadaşla
"' tarafından yardım kolu menfaatine 
bir konser verilecektir. ----·-----Vn!u tatil ve pasta 
imali yasalt-
$ehrimizin bazı pa tanelerinde undan 

ı:.ıısta jmal ecUdiği görülmüştür. 
Vil5yete gelen bir emirde İzmir, İs

tnnbul ve Anksr.:da pa ... ta iınali mem
nıı olduğu tekit cdil~rek pasta imalinin 
ônüne geçilınesi ve yapanların millt ko
runma kanununa uygun olarak ınahke
meye verilmeleri bildirilmiştir. 

Gazino ve lokantalarda her türlü un
lu tatlılar imali ve satışı da yasaktır. ----·----Bir emniyeti 
suiistimal iddiası 
İlyas oğlu Aslan adında bir şahıs 

Göztepede bir evin satış muamelesini 
yapması için kendisine verilen 1079 li
rayı mahalline sarfetmediği ve ernniye
tı suiistimal ettiği iddiasiyle adliyeye 
\."erilmiştir. 

- --·----9.SO LİRALJK 
Mazot hifıci;yesi •• 
Bir otelde mis2fr olarak bulunan 

Aydınlı Siileym:,n Türkana mazot sa
•ocaklarından balıislc 950 lirasını aldık
ları iddia olunan Davut İhsan Sül~,·
ınan ve Rasim zabıtaca tutuıroiışlar~. 

' 

Bir haftada 40 bin ÇU\al iizünı 

1 
.4 

satıldı 

___ * __ _ 

Uzürr. fiyatları kiloda 
vasati ''6,, kuruş arttı 
OZOM YAVAŞ YAVAŞ ŞEKER YERiNE KULLMILIYOR 

\ tla~laıalı 1 ınci Sahifede 

olmayı, akıllarına koyn1uşlardı. Bu 
yede Çinin iin1İl"izH~e dü~erek te 
olaca:.!'ını, Hindistan \'C Avustralya 
mukaven1et edeıniyecek hale sokula 
ğını, böylece !'tOU zaferin gecik1niycc 
ui üıuit edil·orl.ıtdı. Ru~la.r mukave 
tc muktedir olmasalardı. Alınanların 
Japonlaru1 projc!cri belki ayni zaın 
da gcrçekle<,ecckti. Fakat Rusların 11 

kavcıneti Anglo Sakson ileminin 
zırlı.k.larını rahatça ikmal etmeleri 
vakit kazandırnu~tır. Durum teıncld 
hir deği~ikliğe uğ:ramı5hr. &nglo S 
son1aruı iyirnHet"l teri 11rtık hisse de 
alda, ımiığa, heoaba <11r&·anmakta 
Aıncrika diinyanıa en heybetli motöı 
ze ordusunu, en büyük hava ve de 
I..·m'Vetlerini ,·iıcuda getirınekted 
!'ijphe edilemcE azırlanan bü 
bu kun~lerin lıarp iizerinde katı t 
sir yapabilmesi onların bayati değı 
taşıyan cephelere taşınmasına bağlıdı ıi 

~~~~~-....... ~~~~~-
Son bir hafta içinde borsada üzüm 

fiyatlarının artması alakadar makamlar 
tarafından dikkat ve hassasiyetle takip 
edilmektedir. Bir haftada borsada 40 
bin çm·al üzüm satılmıştır. 

Geçen hafta fiyatlar şöyle idi: 
7 numara 43.5 kuruş, 8 numara 45 

turuş, 9 numara 48 kuruş, 10 numara 
51 kuruş. 11 nwnara 54 kuruş .. Bu haf
tc. sonunda 7 numara ilzüm altı buçuk 
kuruş bir yükselme ile 50 kuruştan, 8 
numara üzüm 7 kuruş yükselerek 52 
kuruştan, 9 numara üzüm 6 kuruş bir 
yükselme gösterır.ck suretiyle 54 ku
ruştan, 10 numara üzüm de 7 kuruş bir 
yükselme ile 58 kuruştan kapanmıştır .. 

Bu vaz..iyete nazareıı her numarada 
üzüm fiyatleri bir haftada vasati olarak 
6 kuruş yükselmiştir. 

Müstahsilin bu fiyatlardan memnun 
olması kadar tabii bir şey yektur. 

İncir mahsulü bir kaç seneden beri 
memleketimizin iç istihliik maddeleri 
araınnda mevki almağa başlamıştır. 

Üzüm için de böyle bir şeyin tahak
kuk eylemesi yurt içinde en az 25 bin 
tonluk bir parti üzümün eritilmesi ile 
kabil olacaktır .. Şeker tedarikinde kar
~ılaşılan zorlukların başlıca şekerli 
maddelerden birı olan üzümü şek.erin 
yerine ikame ey!emekte olduğu görül
mektedir. 

Bazı yerJerde zeytinleı· toplanıyor 

Bunun içindir ki müttefıkler bu 
hada gayretlerini mütemadiyen ar 
maktadırlar. Birleşik devletlerin de'!i 
inşaat komis.vonu reisi kontr amitj 
''it:kery g:e(en ay Amerikada bjr m 
yon 17 bin ton hacminde 93 remi in 
edildiğini, 194a yılının ilk ayından i 
haren gündelik gemi inşaatının gün 
dört gem.iye ve aylık inş••t tonajın 
bi.r milyon 350 bin tona varacağm.ı sö 
!emiştir. Hesap edilmelidir ki Pear 
Harbour baskınından evvel Ameri~ 
nın gemi inşaatı yılda bir milyon 13 
bin tondu. Şimdi bu mikdar on iki mi 
li artmıştır. Buna İnfİ}terenin ayni de 
recede muazzam inşaatı, Dominyon) 
nn, Hindiitanın lumrWdan, doiu ceı 
besinin çökmemiş olduiu hesaba kati 
lırsa durumun rerçek çehresi dabı ·~~ 
olarak meydana çıknru; olur. Almany 
ve ortaklannm bu durumu kendi zav 
yeluinden başka türlü muhakeme içit 
sarfettikleri bütün gayretlere rağmeı 
şurası muhakkaktır ki mlhver artıl 
1941 senesindeki mihver değildir. Bi 
leşmiş milletlerin kuvvetleri tahmini 
rin kat kat fevkinde büyümuştlir. T 
caviize ıteçmek zamaıımm geldiğini ı 
rarla tekrar etmelerinin sebebi de bu 
dur. Bu tecavüz ne zaman, nerede v 
ile ~ckilde yapılarakhr? Müttefik stra 
tejlcr, bu mevzu üzerinde kararlann1 
vermişlerse diin} anın aylardan beri sa 
bırstzlıJda beklediği biidiselerin dahı 
fazla gecikmiyecejiine inanmak lazım 
dır. Ortada manalı bir çok işareller var 
dır. Afrikanın doğu sahilleri boyun 
Hint Okyanusunda şimdi çok kuvve 
bir İngı"lls füosu dolaşmaktadır. Ba 
Afrikada, Liberya sahillerinde Ameri
kan kara, deniz ve hava üsleri kurul 
maktadır. lUısırda büyük hazırlıkla 
devam ediyor. Yine bu sırada Ronıc 
ordusunu bcsliyen Cenova gibi en n1ii -
him İtalyan iisleri devamlı ve sık sık 
hava taarruzlarına uj;'Tamaktadır_ Bü
tün bunlardan Afrika kıtasının ve do
layısiyle Akdeni:ıin birinci derecede 
ehemmiyeti haiz hadiselere sahne ola• 
ca_ğı talımin edilrbilir. 

Bu yıl zeytinyağı rekol
tesi ''26,, bin ton kadar 
Bir ay sonra zeyttnyağınm ucıa:lıyacağı uınulıı· 

yor - Zeyttncilere lfir telfllğ-
Manisa ve Aydın vilayetlerinin bazı 

yerlerinde zeytinlerin toplanmaslıllA bat
lanmııtır. Balık.esirde de zeytinler k.ıo
mcn toplarunı,tlr. Yapılan 90n. ta.hm.ine 
nazaran bu yıl zeytinyajı rekolı...; ge
çen senek.inden daha nok.aandır ve tak
riben 26.000 tonu bulacaktır. 

Yeni zeytinyağı mahsulünün toplu bir 
şekilde piyasaya getirileceği 'bir ay son
ra zeytinyağı pİyasaamm dü~c.eği kuv
vetli bir tahmin olara.1c j)eriye sürülmck
t..dir. Halen fiyatlar pek yüksektir. Bu 
hafta zarfında kısmi bir düık.ünli.ik ııö
rülmüştür ve bunun hükünıct kararlarile 
aliikalı olduğu .öylenmektedir. 

ZEYTINCINLERE BiR TEBLlö 
Zeytincilik mıntaka mütehasın.tlığının 

hazırlamış olduğu bir tebliğ bütün mın .. 
takada yayılmııtır. Tebliği eheınnUyeti· 
ne binaen yazıyoruz: 

cZeytinci: zeytinler kemi.le gelmek 
üzeredir. Mahsulünden iyi ve çok yağ 
almak istersen zeytinini kcmd.le a-elme
dcn toplama. 

Zeytin topla.ma zamanı ayrıca ili.n 
edilecektir. 

Dip zeytinlerini iotediğin vakit topla. 
Yalnız bu zeytinleri ağacın üstünden 
toplayacağın zeytinkrle L:.arı§tınna. Ka
rı~tırırsan yağın bozuk olur. 

MISIRDA MUHAREBE 
BiRDEN KIZIŞTI 

(Baştarafı 1 inci Sa.lı.ifede) 

Hasar azdır. Avcılarımız bir düşmaı. 
uçağı düşürmüştür. İkisi de top ateşiy
le tahrip edilmiştir. Bizim 4 u~ağımız 
dönroe~e de pilotlardan biri sağdır. 

Kahire, 24 (A.A) - Orta şarktaki 
Amerikan ordusu umumi karargahının 
dünkü tebliği : 

Amerikan av ve bomba uçaklan dün 
<lüşmamn uçuş meydanlarını yeniden 
bombardunan etmiştir. Orta büyüklük
teki bomba uçaklarınuzı çöl üzerindeki 
hareketleri esnasında kendi avcılıı.rıınız 
ile müttefik avcılar himaye etmiştir .. 
Yerde bulunan \içaklara en aşağı iki 
tam isabet kaydedildiği görülmüştür. 
Bir çok bombalar yerde dağınık bir 
C:alde bulunan uçaklar arasında patla · 
mıştır. 

50 düşman uç~ğından mürekkep bir 
grup bomba teşkilimize hücum etmiş
tir. Himaye avcılarımız bir düşman 
•ıçağını düşürmüşlerdir. 

Avcılarımızla bombacı avcılarımız çöl 
yolunda düşmanın motörlü taşıt kol
larına hücum etmişlerdir. Bir çok kam
yon tahrip edilmı~ veya yakılmtştır. 

ALMAN TEBLI(';t 
Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 
Mısır cephesinde şiddetli hava faali

yeti devam ediyor. Düşman 10 tayyare 
kavbetmiştir. 
'ıTALYAN TEBLICI 
Roma, 24 (A.A) - Tebliğ: Mısır 

cephesinde ha.va kuvvetlerinin şiddetli 
faaliyeti devam e~tir. Havalarda 
mükerrer çarpışmalar olmuş ve Alman
lar 7. ltalyanlar 5 dü-an uçağı, uçak. 
savarlar da 3 uçak dü.şünnüolerdir. 

Bir gün evvel düşen iki motörlü Ame
rikan uçağının iki mürettebatı esir edil
miştir. 

YENİ NF..ŞRİY AT 

İSLAM - TÜRK ANSİKLOPEDİSİ -
41 inci sayısı çıkmıştır. Sırası gelen ke
!!melere ait ba..~Jıca yazıları : Sanayi 
harbiye. a!"r1 saadette yaşıyan kadınlar, 
Atıf elendi ve l•eyler, her bakımdan 
~an ve a. Anadolu ve Rumeli !\yanları. 
hlamdan uzaklaşma Türkçiiliik yerine 
Müslüman Türkçülük .. 

Zeytinlerini mümkün olduğu kadar 
elle topla. Böyle yaparsan hem her se· 
ne mahsul alının ve b..,. de iyi yai el
de etmiı olurwn. 

Ağaçlann elle toplanacak vaziyette 
değilse zeytin kemale ııeldik.ten oonn 
oıniı. yalruz büyük ve kalın dallara vur. 
Küçük dallan zedeleme. Zedelenen bir 
:sene mahsul alamazsın. 

Mahsulü toplar toplamaz hemen fab
rika.ya götür ve çabuk ..Jctır. Topladığın 
zeytini çuvallar içinde, evinde. çukur· 
!aTda günlerce bekletme. Böyle yapar· 
oan hem iyi zeytinyaiı. elde edemezsin, 
hcnı de ceza eörüraün. 

Fabrika ve yaihaneci; hali< tarafın
dan fabrikanıza ve yai'hanenize getiri
len zeytinler kısa bir zaman zarfında »
kılarak sahibine teolim edilecektir. 

Zeytinler fabrika Te yaitıanenize gel
diğinde 5 O santimden fazla yığın halin
de bulundurulmayacalr.tır. 

Büyük yıiın halinde ve U.t üste çu
vallar içinde zeytin bulundunnak. yasak· 
tn. 

Dip ve ii8I zeytinle-r yan ayn sıkıla
cak ve birbirile kanıtmlmayacalı:tır. ŞEVKET BİLGİN 

Fabrikanıza ve yağlıanenize ihtimar 
etmit küflü ..-e yetil halde (dip zeytin· 
leri hariç) zeytin lr.abul edilmeyecek ve 
bu hwıusa çdlr. dik.icat ....., itina edilecek.
tiı. 

AMİRAL DARLAN 
Dalıardan Fasa döndü 
Vişi, 24 (A.A) - Amiral Darlan Da-

Bu itlerin takibini Kaymakam ve Na
J.i7e müdürlerinden ehemmiyetle rica 
ederim.> 

kardaki harp gemilerini teftişten sonra 
Fasa hareket etı):liştir. 

Vişi, 24 (A.A) - Amiral Darlan Ra
hata gelmiş ve general Noges tarafın
dan karşılanmıştır. 

il 

bmir Valiai 
SABRI öNEY 

ARA .SIKA 

------·--
Fasnlyenaıne 

' 
Ya Ham-eti Fasulye! 
Huzuruna ııeldim_ Dlıı çöktüm. Senden af diliyorum.. 
Şimdiye kadar kıymetini iıtisgar; varlığmı ittilıfaf ettiğimden dolayı mahcup 

ve hacil, merhametine sığuııyonım. Beni affet ıultamm ! 
Kını derdi ki ııünün birinde buııürıfrii kıymetini kazanacak; bulunmaz Hint 

lrumqları ııihi aaldarup kaldmlacak; derlenip toplanacaluuı. 
Seni ekenler zengin, satımlar kanın oldu. Alamayanlarla yiyemiyenlere de 

tasandiittii.. 
Valiyle loymebiz insani..-. (kendini fasulye ııihi nimetten sayıyor.) der

dik. Meğer ıeni değersiz iıuanlua benzetmekle ne kadar hakıızl..k, ne kadar 
kadir bilmezlik etmİfİz. Allh tabsiratınızı af ebe de gazabına uğratmasa bari
Hele o dolı:torlar sana ne hakaret ederlerdi. Seni yiyenleri gazınla titiın tİfİm 

fİfirtİp nefes darhğma uğratacağım söylerler, ııöreceğin iltifata, toplıyacağm 
itibara mani olurlo.rdL 

Habuki bu::iin gazmla, bombanla, d.inamitinle batımızda yerin var ıullarum
E.kiden keıtane pazarının mwrcı diikkinlamıda, toz toprak içinde mütevazi 

ezilip j>üzülürdün de yüzüne bakan olmazdı. 
Şimdi Kemenaltırun bald.-.liy-lerinde, kri.t.al vitrinler önünde iri inci tanele

ri ıııoi sırt 11rta vere.-ek; değer ııerdanlığmı da boynuna takarak öyle nulı bir 
du:nqun; öyle edalı bir süzüliifün var ki yoluna düıenler bq eğip selim verme
den ııeçemiyorlar. 

ismini lafıyan balığın fiyabna çıktın. Evvelce o balığın yanma seni plaki di
ye koymalı sofraya sayğısızlık olurdu. Şimdi bulunması bahtiyarlık haline ııe
len «Yeni rakıa run yanına seni meze yapabiten1er kendilerini mesut ad dedi~ 
yorlar. 

ömründe ııönnediğin kıymeti buldun. Bilinci cihan harbinde bile bu kadar 
yiibeldere çıkamamııtın. Sana çalım yakııma.z da kime yalatır a sultanım! 

Kerimen barbunya ile mahdmnun horos öyle göz kamaıtırıp İç çektiriyorlar 
ki gebe bir kadının burnımda tütseler çocuğunu diifürecekler. 

Vaktiyle mUflanna zam iıtiyen bir bankanın memurlanna idare meclisi re
isi (fasulyenin kilosu on bet kurut· Ne diye zam istiyorlar?) Diye cevap .. .,... 
mi,ti. O insaflı zabn aldı yabyona gelsin de o tavsiyeyi bugiin yapım. 

Balcalon memur maatiyle değil, kendi maa§iyle tekiz nüfusluk bir aileyi ..,.. 
ninle doyurabilir mi? 

Hıfzıssıhha deninde bocalan.nın: seni (fukara eti) diye tarif ederi enli. Hal· 
buki ..,... timdi fukara eti değil, eıki zenııin)erin buııünkü sofralarında ha de
~·ince bulunmaz kıymetli yemekler arasına girdin. 

Kıymetin dillerde; lezzetin ağızlarda dolqıyor. 
Aman sultanun ! Lütfet! Kenne et! ~ımanp ta daha yükoelme; kendini arat
fra kalkma! Hasretini çekenlere ya:ı:tk olur vallahi .. 

MVRAT ÇJNAR 
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ALMANLARA GORE VAZı YET 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

Alman seri botları Tuapse limanına 
hücum ederek 22 - 23 ilkte"in gecesi 
lin1ana giren ve destroyerler tarafın
dan korunan bir harp gemisine iki tor
piJ isabet ettirmişler ve liman tesisleri
ni de hasara uğratmışlardır. Düşmanın 
sah;J muhafaza gemileriyle bir savaş
tan sonra seri Mtlarımız üslerine dön
IBüşlerdir. 

Stalingradda pıyade ve zırhlı teşkil
lerin1iz hücuınlarını yenilemişler ve ev 
ev yapılan çetin sava:;lardan sonra mü
teaddit sokakları işgal etmişlerdir. Kı-
211 ilkteşrin fabrikasının büyük kısmı 
zaptedilerek Volgaya varılmıştır. Düş
man mevzil<-ri savaş uçaklarımızın ve 
§hıkalarımız tarafından bombalanmak
tadır. Uçaklarım.:ı: birbirini kovalıyan 
dalgalar halinde bu yerlere hücum edi
yorlar. Volgadaki adalara ve şehrin 
batısındaki topçu mevzilerine hücum 
edilmiştir. Şehrin şimalinde düşmanın 
zail $3•ırtma hüeuınları püskürtülmüş-
tü

. r. 
Kaluganın cenup batısında mevzii 

hücumlar müdafaamızın sürekli ve te
sirli ateşiyle akim bırakılmıştır.. Düş
man ağır kayıplar vermiştir. Cephenin 
başka kesimlerinde hilcum kıtalarunı
:ı:ın tesirli faaliyeti görUlmüştUr. Cep
henin orta kesiminde hücuma hazırla
nan dfüıman kıtalarına hilcum edilınis
tir. -

Bertin, 24 (A.A) - Hava kuvvetle
rimiz Stalingradın ~imalindeki büyük 
harp malzemesi fabrikalarına hücum 
etmişlerdir. Bir çok bombaların isabe
tiyle infiliklar olmuştur. 

Stalingradda kuvvetlerimizin şimal 
kanadına karsı düşmanın şiddetli karşı 
hilcumları piliıkilrtülmüştür. Büyük 
mikdarda tank kuvvetlerinin destekle
diği bu hücumlarda Rusların bazı zaif 
birlikleri ana hatta kadar varmı§l.arsa 
da mukabil taarru:ı:larımızla geriye atıl
mışlardır. Alman tak savarlan düşma
nın taarruzlannı geliştirmesine imkan 
vermemiştir. 

Berlın, 2 '4 (AA) - l:ri haber alan 
mahfiller Alman ulı:ederiıı.in dün gece 
Stalingradda Kızıl tetrin falnilr.asını zapt 
eıtiklerin.i bildirmişlerdir. 

Berlin, 2'4 (AA) - Haberler büro
ou Ruıya harekatı hakkında şu malUına
tı vermektedir. 

Kıtalanmız Kal.katlarda ileri hareket-

Borsa 
ÜZÜM 

2316 İnhisarlar 
526 M. H. Nadı 
320 N. Üzümcü 
200 Ahmet Erol 
135 Riza Daim an 
150 Kaptan Ali Topçu 
134 Reşat Letlebici 
121 Albayrak 
98 Hilmi Selvili 
95 Hilmi Uyor 
90 H. Avni Özgür 
74 Ali Akar 
40 Abdullah Fe•çi 
30 Öztürk şi. 
22 Şükrii Uğur 

7 Ahmet Haltlı 
4 Faik Soydan 

4412 Yekfin 
144036 Eski yekün 
148448 Umumi yekun 

No. 7 
:tio. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

48 
:;1 50 
48 
51 50 
56 
55 
54 
50 
53 50 
58 25 
57 
52 
50 
54 25 
47 50 
50 
55 

53 
56 50 
48 
51 50 
57 50 
57 
58 50 
53 
58 
58 25 
57 
54 
55 50 
53 
50 
50 
55 

48 
50 
52 
56 

116 M. j. Taranto 59 76 
77 H. Levi 68 68 
50 M. İzmiroğlu 63 67 
18 Ş. Uğur 61 62 

7 Mustafa Yazılı 70 70 
ZEVTİNYACI 

3900 kilo lGO 160 
ZAHİRE 

80 Ton Susam 
45 ton Kumdarı 
15 ton Fasulye 

230 çuval Fasulye 
101 çuval Nohut 

42 

61 
62 

80 
43 

63 
63 

leTinc devam ederek ehemmiyetli arazi 
kazanm1~lardır. Dağ avcılan Karadenize 
doğru inen bir yolu i~gal etmişledir. Al
man kıtalan bu çetin muharebelerden 
aonra elde ettikleri mevzi1erle T uapseye 
20 kilometre kadar yallaımıtlardır. 
Ştuka ve pike tayyarelerimiz düşma

na kartı muvaffakıyetli hücumlarda bu
lunmuş ve kara kuvvetlerini deıtckle
miftir. 
Ştukalar Karadenize kadar geçmiş ve 

sahilden büyiik bir aüratle açılan bir Ji
lebe orta çapta bir bomba i.oabet ettir
miıtir. Vapur karaya oturmuştur ve kay· 
bolmut aayılabilir. 

Kırfıağaç c. M. U. fiğinden: 
Fazla fiyatla tereyaiiı satma.le auretiyle ihtikardan maznun Kırlcağacın Zora

ia mahallesinden Süleymıı oilu 30 7 doğwnlu Ali K vak hal<kında yapılan du
nt§ma sonunda: 4180 aayıh milltltonınma K. 32, S9/3, 63 ncü maddelerine 
tevfikan S lira aiır para cezaaiyle tecziyeıine ve hükmün ilanına Kırkağaç As
liye ceza lı&kimlii;iniıı 1'4/4/9'42 ıün ve 67 /46 sayılı Hamiyle karar verildiği 
ve hükmün katiyet ketbettiii ile olunur. 6098 (2779) 

I L AN 
B0Pno11a YeşfJ Kuliilıünden: 

Bomova Yetil kulübünün ecnelik umum! heyet içtimaının ruznamede yazılı 
huıualan müzakere etmek üzere 8/ 1 1 /942 tarihine müsadif pazar günü saat 
17,30 da Bornovada kain kulüp bin,..ında akdedileceği ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - ldano heyeti raporunwı kıraati. 
2 - 69'41 - 1942 oeneııi hesabatının tetkiki ve tasd.iki. 
3 - 1942 - 1943 senesine ait bütçenin tetkiki ve tasd;kı. 
4 - ldarelıeyeti ve müral<.İp intihabatı. 

Anro.ıman ue pe re yaptırıfacafı 
Nafıa müdüPlüğünden: 
öd~ - Adagide yolundaki küçük Mendere• köprüsü ıahil tahkimat için 

yaptınlacalı: anrofltlan ve pere iıi 5S 71 lira 2 lruruı keşif bedeli üzerinden 
2S / l 0(1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ekoiltmeye konuldu
ğundan iıteklilerin 2490 sayılı yasa hülı:Umlerine göre hazırlayaca'klan 418 li
ralık muvakkat teminat ve ehliyet vesikuile birlikte 9 /ilı:inci tefrfo/ 19'42 pa
zartesi günü saat 1 l de Nafia müdürlüğünde müt~şekkil komisyona baı vur-
maları. 25 31 6103 (2776) 

i LAN 
Manisa 

Akar No. 
Vakıflar Müdürlüğünden: 

Mevkii Miktan 

114/1-2-3 
114 
116 

85 181 

Manisa Gökçe köy civarı 
Manisa Alibey köyü civan 
Manisa eml!k dere köy 

civan 
Manisa Alibey Timarı 

Akpınar e. 

3 parça 
1 parça 
1 paTÇ& 

2 parça 

Ağaç 

900 adet 
ıoso adet 
15SO adet 

S80 adet 

1 2 O Maniaa Belen kebir köy c. 1 parça 8 7 adet 
Mani!la vakıflar idaresine ait yukarıda mevkileri yazılı zeytinliklerin 942 se .. 

neei mahsuUeri ağaç üzerinde satılacağından 15 gün müddetle açlk arh11D.aye 
konulmUftur. ihale 4/11/942 çar~mba gÜnÜ saat 14 te Manisa vakıflar mü
dürlü*1inde yapılacaktır . 

Talip1l'rin teminat akçcleriyle o gün komisyona müracaatlan ve fazla izahat 
alm!lk ;.t; •. ,...,ı,.rin hPr vün müdüriyete müracaat etmeleri il8.n olunur. 

25 28 31 6127 (2_77_3) 

YBlfl ASIR 
~.ıQO:?c:=::::::::::aca::c:~ 

~ Ankara Radyosu 1 
L.~~~~~!!~5,~!!~cL~J 

8.30 Program ve memleket saat aya
rı, 8.32 Miizik pi. 8.40 Ajans haberleri 
8.55 _ 9 ~O Müzik pi. 12.30 Program "" 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik (pi.) 
12.45 Ajans haberleri 13.00 Müzik : 
Şarkı ve türküler 13.30 - 14.30 Miizik: 
Radyo 'alon orkestrası 18.00 Program 
ve memleket ~aat ayarı, lS.03 Müz:k : 
Radyo dans or~eslrası 18.45 Miizik : 
1''asıl heyeti 19.00 Konuşma (Ziraat sa
ati .. ) 19.15 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajan-< haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : 
Karısık makamlardan şarkılar 20.15 
Kon~şma (Dertleşme saati..) 20.30 Mü
zik : Keman ve piyano konseri 21.00 
Konusma (Evin saati .. ) 21.15 Müzik : 
Peşrev ve şarkı ve türküler 21.50 An
kara Sonbahar at koşularının neticele
ri 22.00 Müzik : Viyana havalan 22.30 
Memleket saat ayarı ve ajans habeı·leri 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa-

~..,,,._,...~c~::cccc :J:cccc:accc 

Bir tavzih 
Maarif cemiyetinin resmi ilanlar bU

rosu tarafından gönderilen ve dünkü 
ga:ı:etemi<de çıkan c Bir kayıp aranı
yor> başlıklı ilanda ismi geçen Nazillili
nin Akçeli nahiyesinden Tahir oğlu Tu
ranın askeri hastanesinden ihraç edile
rek başıboş bırakıldığı hakkındaki id
dianın doğru olmadığı ve alikadar ma
kama teslim edildiği bildirildiğinden tav
zih olunur. -·so;B.Al 

Her cins kömürle kullanılabilecek 
sobalarımız geldi. Fiatlar ucuz top
tan ve p""akende satış yeri Yeni 
Kavaflar çarşısında 

Şemsi Hakikat 
~ mağazası 
§ TELEFON : 3031 
~ 232527 
;4QC::cccccc~~ ........ ---...,.- ~.....ccr;...c.c....ıı 

Memur aranıyor •• 
Daktilo ile çabuk ve doğru yazabi

lir bir memur alınacaktır. Lisan bi
lenler tercih edilir. İsteklilerin ken
di el yazısı ile yazılmış bir mektup
la posta kutusu (70) numaraya mü
racaatları. 1 - 3 (h.3) (2753) ..... 
1ZM1R S!CtLl TtCARET MEMUR

LUC.UNDAN: 
Avranı Çırput Uca.ret u.nvanile lz

mirde Sulu han civarmda Fa.tlı oğlu ha
nında 10 numarada baharat boya iplik 
ve mütenevvi emtia üzerine 23/ 10/942 
tarihinden itibaren dahili ticaretle işti
gal eden Avram Çırputun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerıne gö
re sicilin 4658 numarasına kay! ve tescil 
edildiği ilan olunur. 6083 (2278) 

Askeri hastahanesi Böbrek, l\1csa
ne, Prostat, idrar yolu ve tenasiil 

Hastalıklan mütehassısı 
UROLOÔ - OPERATÖR 

DOKTOR 

HAYRİ SAYKAM 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

ikinci Beyler, Numan zade sokak 
No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 

İzndp Defterdarlığından: 
Selini.kli Cafer varjsleti Nuriye, Ki.zırn, Haydar, Tali.t ve Fatmanın borçlan

ma bedelinden yeni şubeye mevcut 684 lira borçlarının temini tahsili zımnında 
haczedilmiı olan Umurbey mahallesinin ( l S 14-1S12) numaralı sokağında ka
in 1429 ada, 2 parsel sayıda mukayyet 7/1 numaralı ve 320 lira kıymeti mu
kayyedcli dük1'i.nlan ile ayni mahallenin ayni sokağında kain 3 parsel sayıda 
mukayyet 7 kapı numaralı ve 960 lira kıymeti mukayyedCH bir bap evleri tah
sili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 4/ l 1 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 S9 l 7 (2689) 

İzmir Defterdarlığından: 
Sabriye Özyaylalar, Leman Özyaylalar ve Avni ÖzyaylaJarın borçlanma be· 

delinden yeni şubeye mevcut 384 lira boçlarının temini tahsili için mutasarrıf 
olduklan Mersinlide (1561-1S24) ncü sokakta kain 1484 ada, 3 parsel sayıda 
mukayyet eski ( 68, 68/ l) yeıri ( 70, 7 2) kapı numaralı ve 1008 lira kıymeti 
mukayyedeH bir bap evleri ile dükk8nları tahsil, emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışhr. 

Taliplerin 4/ 1 l /9'42 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilô.n olunur. 15 20 25 30 S9 l 8 (2690) 

İzmir DeftePdarlığından: 
Ali kızı Zehranın borçlanma bedelinden Baıdurak ıubesine mevcut 840 lira 

borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu birinci Karantina mahallesinin 
Mimar Kasım sokağında kiin 72 3 ada, 7 parsel sayıda mukayyet S / 7 kapı nu
maralı ve 960 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. 

Taliplerin 4/ 1 l /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1 S 20 2S 30 5915 (2688) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Mazlum, Delet, Emine, Bedia, Fetanet, Nimet, Ncsriye.. Ali, İbrahim ve Fc

dakirın borçlanma bedelinden yeni ıubeye mevcut 1600 lira borçlarının temi· 
ni tahsili için mutasarrıf oldukları Kültür mahallesinin 2 nci Kordon caddesinde 
kil.in 127 ada, 8 panel •ayıda mukayyet 140 tai numaralı ve 3040 lira kıymeti 
multayyedeli evleri tahAili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddet
le müzayedeye çık.arılmı§hJ. 

Taliplerin 4/ 11 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. IS 20 25 30 5914 (2687) 

izmiP Defterdarlığın dan : 
Hamit özbayın horçlanma bedelinden yeni şuheye mevcut 480 lira borcunun 

temini tahsili için mutasarrıf bulunduğu Mersinli mevkiinde ( IS61-1562) nu
maralı sokakta kil.in 14 77 ada, 1 parsel sayıda mukayyet 49 kapı numaralı ve 
360 lira kıymeti mukayyedeli bh bap dükkanı tahsili emval kanunu hükümle
rine tevfikan 2 l ııün müddetle müzayedeye ÇJkarılmıttır. 

Taliplerin 4/11/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine miiracaat-
ları ilô.n olunur. 1 S 20 2S 30 S9 l 9 (2691) 

İzmir Defterdarlığından: 
Ali oğlu Mustafa çavu§un yeni ıubeye milli emli.k .satış bedelinden mevcut 

900 lira borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu K.ua.p Hızır mahallesi
nin birinci Sipahi eokağında ki.in 324 ada, 7 parsel aayıda mukayyet 2 1 taj 
numaralı 480 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükki.nı tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çLkarılmı§tır. 

Taliplerin 4/ 11 /942 gününde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1 S 20 25 30 S913 (2686) 

inhisarlar Şarap fabrifıasından : 
F abrilı:amıza ait Bayraklıdaki bağda mevcut 2 1 7 ağaç :ı:eytının mahsulü 

açık artırma ile satılacağından istekWerin S/I 1/942 günü ve saat 15,5 ta Hal
kapınardaki fabrikamız hinasında müte~ekkil komisyona müracaatları ili.n olu· 
nuL 23 2S 27 29 6052 (2756) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Süleyman oğlu Saffetin borçlanma bedelinden Karııyaka ıubesine mevcut 

288 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karııyaka alayhey 
mahallesinin Hengi.m sokağında ki.in 40 da, 13 parsel sayJda mukayyet 23 nu4 

maralı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlnuştır. 

Taliplerin 4/ l 1 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 59l0 (2692) 

iS'l' ANBllL BELEDİYESİNDEN : 
Kasımpaşa - Haliçoğlu yolunun Deniz hastanesi alhna te!adüf eden kısmı

na istinat duvarı inşası kapalı zarf eksiltmesine konul.muıtur. Keıif bedeli 
(52918) lira (26) kurut ve ille teminatı 389S lira 91 kuruıtur. ihale 26/ 10// 
942 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Mukavele ek
ıiltme. nafia iıleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri. proje, keşif hüldsası 
Ve buna mütefcrri evrak ilci lira 65 kuruş mukahilinde fen iıleri müdürlüğün
den verilecek.tir. Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ihaleden ae
kiz gün evvel fen itleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve kanunen 
ibrazı ]i.zım gelen diğer vesikaları ile birlikte 2490 numaralı kanunun tarifab 
ÇeVTesinde hazırlıyacakları kapalı zaTflannı ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encümene·vermeleri. 16 19 22 2S 408 (2706) 

ViUi_yet Daimi Encümeninden : 
İzmir Deiirmendağı mevlciinde bulunan Halitbey okulu binasının 778 lira 

64 kuruı keşif bedelli tamiratı 1 5 gÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Keşif raporu ve p.rtname her gün Maarjf müdürlüğünde götülebilir. İsteklile~ 
rin 1942 yılı ehliyet vesikaları ve S8 lira 40 kuruşluk teminat makbuzları ile 
ih~ günü olan 2 ikinci teşrin -1942 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te 
dauni encümene müracaatları IS 24 S896 (2694) 

~ 

Tire ticaret 
sıııdan: 

ve sar .. ayı 

- DONKO NOSHADAN DEVAM -
AKiTLER 

1 Mühür 24 Mühür 4 7 Mühür 
2 Mühür 2 S Mühür 48 imza 
3 lnız.a 26 Mühür 49 Mühür 
4 lm:ı:a 27 Mühür SO Mühür 
S lm:ı:a 28 Mühür S l Mühür 
6 Mühür 29 Mühür 5 2 imza 
7 Mühür 30 Mühür 5 3 Mühür 
8 lm:ı:a 3 1 Mühür 5 4 Mühür 
9 Mühü-r 32 imza S5 Mühür 

1 O Mühür 3 3 Mühür 5 6 Mühür 
11 Mühür 34 imza 5 7 imza 
12 Mühür 3S imza S8 Mühür 
1 3 Mühür 36 Mühür S 9 Mühür 
1 4 Mühür 3 7 Mühür 60 Mühür 
15 Mühür 38 imza 61 Mühür 
16 Mühür 39 Mühür 62 Mühür 
1 7 Mühür 40 Mühür 63 Mühür 
18 Mühür 41 Mühür 64 Mühür 
19 Mühür 42 Mühür 6S Mühür 
20 Mühür 43 Mühür 66 Mühür 
2 1 Mühür 4" Mühiir 6 7 Mühür 
22 Mühür 4S Mühür 68 Mühür 
23 imza 46 Mühür 89 Mühür 

oda-

70 Mühür 
71 imza 

72 Mühür 
73 Mühür 
74 Mühür 
75 Mühür 
76 Mühür 
77 Mühür 
78 Mühür 
79 Mühür 
80 Mühür 
81 imza 
82 Mül>ür 
83 Mühür 
84 Mühür 
8S Mühür 
86 Mühür 
87 Mühür 
88 Mühür 

Genel sayı J 3S9 imza ve Mühür 
lşhu mukavele aureli 22//7 /942 tarih ve 13l5 G. sayı ile dairede dosyasın· 

da saldı aslının ayra okluğunu ta.dik ederim. Yirmi dört tmmuz bin dokuzyüz 
kırk iki R .. mi Mühür ve imza 

işbu mulr.avelenam icra ve!killeri beyeeti.nin 11/9/942 tarih ve 1871 sayı ile 
kararnameeine mü.teniden tud.ik olunur. 2 l /9 /942 imza remıi mühür 

icra vekilleri heyetinin l l /9 /942 tarih ve 2/ 18716 sayılı kararnamesine 
müsteniden Ticaret vekaJeıince tasdilı:: ed;len ;~bu Tire dokumacıları küçük sa
nat 1c:ooperatifi ana mukavelenamesi ticaret kanununun bükümleri çevresinde 
ıicilli ticaretin 322 numarasın6 kayt...., tesçil edildiği ilan olkınur. 

T. C. Tin. lıcaret ve Sanayi oda.sı resmi mührü 
5977 (2722) ve imza okunamadı 

SAfflFE J 

ftjr izah 
Yeni A.sır gazetesi direktörlü(jüne 
22/ 10/942 gün ve 11255 sayılı gazete

nizin 3 üncü sahifesinin dördüncü sütu
nunda ve bir izah başlığı altında M. Re
~at Düşünür tarafından '\Terilen ilS.nı 
okudum. 

1 - Kurtulu:; cam ve ş;,e fabrikasını 
lekelemek için bu ilan verilmiştir. Me•
klll' cam ve şi~e fabrikası İzmir sicil tica
retinde (5874) sayı ile Sadık Giirtun"" 
namına tescil edilmiştir. 

2 - Cam ve şişe fabrikamızda hazır
lannuş ve yapılmakta olan ala! ve ede
vat tarafımdan tevsi edilmek sure";ile 
çıkarılao mamulfıt vatanın en kuytu 
köselerinin ihtiyacına cevap vermekte
dir. Mehmet Reşat Düşünür tarafından 
verilen mezkllr nanın ayni sayfa ve ay
ni sütunda tekzip ederken gerek satış
larda ve alışlarda ve h"" hangi bir mu
amelede Mehmet Reşat Düşünür unva
nını asla kullanmadığımı ve bizzat şah
f.Jma ait muamele yapacağımı ve bütün 
müşterilerimin doğrudan doğruya na
mıma siparişlerini kabul ederek sipariş
leri günü gününe vermeyi mUteah.hit 
bulunduğumu illin ederim. 

Gaziler cadde•i 212 ifa 218 sayılı 
ticarethaneler ve rom ve ş~e 

fabril"'"1 sahibi 

SADIK GORTUNCA 

i·c=s~m~K=vENi=8ir~N:==1 
1 ARME EV ~ 
~ Güzelyalıda sahilde 6 oda ve iki 1 
t: mutbah ve sair mil§teınilalı havi bir 8 
'-' ev satılıktır. lstekliler İzmir Güzel S 
$ lzmir han 6 numaralı yazıhaneye 81 
8 müracaatları. 1 _ 3 (2752) 
~"'°'.....,,,.._,.._,__......'-CO'"..c<:'C:::cc :::c::ı 

r·;:::s~,~~i~~~· · "I 
Hl Dikiş yurdunda kayıt başladı. Beş ~ 

ayda maarif müdürlüğünden mu- § 
saddak diplor.:ıa verilir. ~ 

S Müracaat saatları : Pazardan ma- B 

1 
ada her gün sabahleyin 10 - 12

1 arası .. 
ADRES : Karşıyaka Yemişçipaşa 

i 
sokak Na. 5 

21 - 25 (2741) ~ 
ıcaccı Q: c occcc:cc c:: ::ı c c :0:00000.H 

1 DOKroa 
BAHAOZKAM 

1 
Hastalarını her gün Tilkilik ecza

nesi karşısındaki ( 4) numaralı mu-
ayenehanesinde kabul eder . 

Telefon : 2283 (1351 

.,.., :......,.c-~--,..,,_~ 

Dofıtor • Operatör 
VEFİK ACAR 

Askeri hastanesi doğum ve Kaclm 
hastalıkları mütehassısı 

1 
Hastalarını her gün kabul eder •• 

~ İkinci Beyler sokak No. 79 
Jı TELEFON · Klinik 2727 EV: 3374 
',/<Y--.../,~~-,......~ 

~.-c::co:=::::::: 

DOKTOR 

HİKME'l' ALADAQ 
Kadın hastalıklan operatörii ve 

DOÔUl\1 MflTEHASSJSI 
Memleket hastanesi nisaiye ve veli· 

diye servisi muavini .. 
Birinci Kordon Tayyare sinema:,ı 

bitişiğinde No. 206 •• Telefon: 403% 
~~~ ?' ;:,:,c,a.·ı:ıo·r c:nx«e·:~ 

~A.~ 

DOKTOR 
SÜLEYMAN ÇORVH 

ÇOCUK DASTALIKLARI 
MÖTEHASSISI 

Birincı Beyler Sokak 42 Sayı .. 
TEL. 2946 

Evi İnönü caddesi (Gö:ı:tepe) 836 
. sayı ... TEL. 4436 1 - 13 (2065) 

t~....cz.-=c=c~~~~=~===== :oc 
~ DOKTOR - OPERATÖR 
;ı RAiF AKDENiZ 
~l Ooiiuın \e Kadın Bastalıklan a mütehassısı .. 
it Hastalarını her gün Birinci Beyler 

j sokak No. 42 de muayebanesinde 
kabul eder. TELEFOFN : 2923 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

~ ı - 13 (1166) 
l\ ~L~~~y..,-.,,,..x;o: -~:.ı:Y..~ 

DIŞ TABiBİ 

NESİP DOLUNAY 
Paris {akülteslndea:ı mezun

Muayenchanesi : tkiuci Beyler so
i{ kak No. 79 Telefon : 2727 
o~~ 

K.IRKACAÇ ASLlYE HUKUK 
MAHKr :MESlNDEN : 

Esas : 1942/ M 
Karar : 942/150 

Kırkağacın Hıdıra mahallesinden 
Akif Demirdelen ile karısı ikametgahı 
meçhul Fatma Demirdelen aralarında 
mütehaddis boşanma d3vasının Kırk
ağaç asliye hukuk mahkemt'sinde cari 
duruşması sonunda : 

115.mda yazılı şehadet ve sebeplere gö
re medeni kanunun 129 ve 134 ve 142 
inci maddelerine tevfikan tarafların bo
sanmalarına ve kabahatlı bulunao dava
lı Fatınanın bir sene müddetle evlene
memesine ve hüküm suretinin gazetede 
ilaru surctile davalıya tebliğine ve ha· 
kiye (300) kuruş Wim harcının diıva~ı
dan alınmasına 19/6/942 tarihinde ka
rar verildiği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur 



SAHİFE 4 

Harp "'aziyetlerine asker gözü} it" bak ıs 
~ 

YENi A.J'tR 

FRlNSANIN AKIBETI 
----*·----

SON HAVA AKINLARI 
* 

ısırda büyük n.eydan Netice ya-
n·_uharebeleribekleniyor kın: Ya hep 

RurveRen 
havzası da 

Ekmek hakkında bir rivayet 

-ingi!!zlerin Jıati netice almalı istedilıleri şüphe· 
siz görülüyor • Rusyada büyüfı değişifılifı yoh ... 

veya hiç~·· bombalandı Az gelirli vatandaşlara 
Alman telJtğine göre UCUZ ekn·ı.ek verilmesi ber1er almamız jhtimal içindedir. 

ALMAN - RUS HARBi 

-*
Mihver taraftarı bir Radyo ~azetes.inc göre, Mısırda baş

hyan fn ı;:iliz taanuzunun büyük. ölçüde 
bir taarruz olduğuna ve kati neticeyi he
def tutt;Jğuna ~üphe ehnemck l8zımdır. 
''alnız bu taarruzun ne derece.ye kadar 
muvaffak olacağını kestirmek mümki.in 
değildir. Çünkü mareşal Rommel de şu 
bir kaç ay içinde mühim takviyeler al
mış bulunmaktadır. Yalnız lngilizlerin 
kuvvet, malzeme ve uçak bakımından 
daha üstün durumda olduğuna da :,üp
he yoktur. 

A1man • Sovyet harbine gelince; Al
man hücum kıtaları kısa süren bir du
raklamadan sonra Stalingradda hücum
larına tekTar başlamıştır. Fak.at bu bü
yük hücumlar neticesinde yeni terakki
ler elde edildiğine dair henüz bir haber 
yoktur. 

Fransız fırlıacısının 
sözleri •• 

Paris, 24 (A.A) - Paris radyosunda 
halle fırkası reis: Marsel Dea şunları 
söylemiştir: 

hasar ttz ve insan 
lıayıpları var .. 

Londra, 24 (A.A) - Batı Almanya
da Rur ve Ren havzalarında muhtelif 
hedeflere taarruz edilmiştir. 

istanlJulda memurlara ucuz eJımeJı 11erileceği, 
az gelirli vatandaşların da bundan istifade ede

cefıleri şayfa.sı var .. 

Bununla beraber Jngilizlerin üstünlük
leri bariz tekilde değildir. Sekizinci ln
giliz orduou komuta heyeti harekatı iyi 
idare edebilirse muvaffak olmamak için 
ortacla hiç bir sebep görülmüyor. 

Sovyet ikmal nakliyatına yapılan de
vamlı hava bombardıman ve taarruzla
rının Stalingrad şehrindeki Rus kıtala
rını sık ıntı içinde bıraktığı bildiriliyor. 

• - Şu önüınüzdeki bir kaç ay için
de Fransa ya her şeyi tekrar kazana
oak. yahut kaybedecektir. Gün geçtik
çe Avrupa tesanüdü kendini göster
mektedir. İmparatorluğumuz Anglo 
Saksonların gittikçe artan tehdidine 
maruz kalıyor. 

Şimal Fransada Diep sahasında de
miryolları bombalanmıştır. Bir düzine 
lokomotif tahrip edilmiştir. 

Bütün bu hareketlerde bir bombardı
man, bil' avcı tayy:ıresi kaybedilmiştir. 

lsta.nbul, 24 (Yeni Asır) - Burada hususta hazırlanan kararnamenin ala• 
dolaşan bir şayiaya göre devlet memur- kadarlara yann (bugün) tebliğ edilece
larından başka halkevleri ile hayır ce- ği ve memınlara ekmek kartlarını kendi 
miyetlerinde ve diğer teıekküllerde va, .. dairelCTi tcflerinin vereceği de aöyleni .. 
zife göre az gelirli vatandaşlara da ucuz yor. 
ekmek verilmesi ltarazlaıtınlmııtır. Bu 

Bu hareketi büyük meydan muhare
belerinin takip edeceği muhakkaktır. 
Önümüzdeki gÜn}erde gayet meraklı ha-

ESiRLER MESELESi ... 

KAFKASYADA 
Kafkaslarda Mozdokta yeni hiç bir 

'ey yoktur; yalnız T uapsede Alman dağ 
kıtaları yeni arazi parçaları kazanarak 
Tuapseye yirmi kilometre kadar yaklaş
mışlardır. 

ROMANYAO~ TEOBIRlER 

Fransa ölmek isteıniyorsa Avrupa 
birliğine katılmalıdır.> 

GİDEN İŞÇİLER 

Paris, 24 (A.A) - Gazetelerin ver
dikleri habere göre Almanyaya 25 bin 
F'rensız işçisi gönderilnliştir. Bu!ııarın 
ye!·ine bir kısım harp esiri serb:.?st bı .. 
ra1dacaktır 

Londra, 24 (A.A) - Spitfayer İngi
J,z uçakları alçaktan uçarak şimal Fran
sada askeri hedeflere taarruz etmişler
dir. Vellington ve Moskito tipindeki 
uçaklar da muhtelif hedefleri bombala
mı.şiardır. 

f!erlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 
Ingiliz uçakları hava şartlarından 

faydalanarak dün de teker teker Al
manyanın şimal batısı üzerinde iz'aç 
uçuşları yapmışlardır. Halk arasında 
kayıplar vardır. Ha~ar azdır. İşgal al
t:ndaki topraklarda Ingilizler dört uçak 

Bulgaristan ve Slovak
ya dan şeker getirtilecek 

---*·--- ---*---

Bir kampta Rüşvet - -·---
isviçrenift merkezinde 
Tehlilıe i~areti verildi 

bybetmişlerdir. 

Lıtanbul, 24 (Yeni Asır) - Öğrendiğime göre teker istihsali bu eene geçen 
senekine nazaran bir m.i.k.tar az olduğundan yurdwnun teker ihtiyacını kaqda
mak için Çekoslovakya ile Bulgari9!tandan teker getiril<'bilmesi. için teşehbüelere 
girişilmiştir. 

Vişi, 24 (A.A) - İngiliz uçakları ev
velki gece Rhone vadisi üzerinde ve bu 
arada Klermon Ferran, Lil ve Marsilya 
üzerinde uçmuşlardır. Karşı koyma 

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

hadise mi 
çıkmış? 

alanlar 
asılacaklar 

Bern, 24 (A.A) - Burada yarım sa
at süren bir hava tehlikesi işareti ve
rilmiştir. 

Ankal'a hattında · bir tren kazası oldu 

-*- -*-
Kanada sefiri bir Ame· E~:me elverişli fJoş yer 
rilıan gazetesinin verdi· lJıralıanlar şiddetli 
ği haberi talıbih etti ceza görecelıler ... 
Vaşington, 24 (A.A) - Vaşingtonda- Bükreş, 24 (AA) - Rüşvet almak-

ki Kanada elçisi, Kanadada bir esir tan auçlu memurların cezası 1 O sene ağır 
kampında karışıklıklar çıktığı hakkında cezaya çıkarılmı,tır. Suçlular hakim, su
haberler neşreden Amerikan gazetesi- hay, nafia işlerine nezarete memur veya 
nin bu hareketi bir tahrikçilik olduğu- ihtikarla mücadele teşkilatına bağlı kim
nu söyleıniŞir. aeler olduğu taktirde ceza müddeti 25 

Bern, 24 (AA) - Cuma akşamı geç 
vokit bir tehlike işareti daha verilıniş 
ve bu bir saat siırmüştür. Uçaksavar1ar· 
1-ıe»ıen faaliyete geç~tir. 

Bern, 24 (A.A) - Bir çok yabancı 
uçaklaı- batı İsviçı e üzerinde uçınuşlar
dır. -·----
Ra Ruzvelt 

·~ . 
şe.. _iıne Zljra-

f · t veril • 
1 

topları ateş açmı~tır. 
Londra, 24 (AA) - Dün gece Bri

tanya üzerinde hava faaliyeti olmamış
tır. 

Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği: 
UçaklarlIDlz cenup İngilterede askeri 

hedeflere ve önemli tesislere hücum et
mişlerdir. 

-----·-----Yu<J"oslavvada 
çar""ışmalar 
devanı ediyor 

lstanbul. 24 (Yeni Asır) - Dün ge
ce (evvelki gece) Ankara hattında in
önü istasyonunda tren kazası olmuş, bir 
marşandiz treni yoldan çıkmış ve yolu 
kapamıştır. Bu yüzden Ankara trenleri· 

SOVYETLERE GÖRE CEP· 
HELERDE DURUM 

(Başta rafı 1 inci Sahifede) 

Ayın 23 ünde Stalingradda ve Mozdok
ta düşmanla çarpışmalar devam etmiş
tir. 
Diğer cephelerde değişiklik yoktur. 
STALlNGRADDA 

RUZVELT VE HULÜN BEYANATI sene olacaktır. Eğer cürüm i,!eri işlenir
Vaşington, 24 (A.A) _ B. Ruz\·elt kon kan~nlara aykırı har.eketlerde ~W.u-
K d 1 Hu! h 

. 1 . . .. d"k nanlar yukoek memurlar ıse bunlar olum -* *·----
ve or e arp esır erının gor u - 1 akl d K.. ·· k 
1 · 'dd m l ı h kkınd b cez••ın• çarpı ac ar "· uçu me- İngiliz nazeteler; ..,,,.,.,,,an uaradağlılar 5 ""=n ı·tal· 

Moskova, 24 A.A) - Sovyet tebliğine 
ektir : 

Stalingradda kıtalarımız düşmanı püs
kürtmüş ve mevzilerimizde tutunmuş
tur. 

en :~ bul muar;ıe ~r j a t ~- murlar bu kabil suçlularla suç ortaklığı "' • ,, _ _,, •
4 ı:n 

~~a . . ~uş tr· · h aponya. ı° : yaptıkları veya kanuna aykırı harekette Ruzvelt halılıında yanı memlelıetlerinden 
hall;.;,.{~r~:n:::ı:~kav"2.s:ın.sır he~~ bulundukları taktirde bunlara da ölüm l neşriyatta bulunuyor sürüp ... ııarmı~ıar 

cezası verilecektir. M :i" T kUmlerini ihl8.l e~ olacaktır. B. Kor- Londra, 24 (A.A) - Kral ve Krali- oskova. 24 (A.A) - Yugoslav 
d•; Hul bu takdirde Amerikanın misil- ÇOK MAHSUL .:enın misafiri olarak İngiltereyi ziya- vatanperverleri ıiddetli muharebeler· 

Almanlar şiddetli topçu ve hava hü
cumlarından sonra fabrikalanmızdan 
biri i.!!ıtikametinde hücumlarını yenile
mişlerdir. Düşman hücumuna ikiden faz
la piyade alayını ve bir çok ağır tankla
rını sokmuştur. Bir birliğimiz düşmanı 
püskürtmüş ve düşmana ağır kayıplar 
verdirmiştir. 

leme tedbirleri alıp almıyacağı sualıne AL!NMASI IÇiN ret eden B. Ruzveltin refikası Misis den sonra iki tehri üçüncü defa olarak 
cevap vermemiştir. Bükreı. 24 (A.A) - Ziraat nazır- Ruzvelt şerefine akşam sarayda bir zi- ele geçümeğe muvaffak olmuşlardır. 

ALMANLARIN SÖYLEDİKLERİ 
Berlin, 24 (A.A) - Yarı resmi bir 

mahfilden bildiriliyor: 
Cenevre mukavelesi hakkında yapı

lan münakaşa, İngilizlerin ve Ameri· 
kanların bunu tatbik sahasında tutup 
ıutmadıklan m""elesini ortaya çıkar
Dllştır. Ruzvelt son nutkunda bunun 
nazari mahiyette olduğıınu söylemiştir. 
Halbuki nazariyat ile tatbikat arasında 
büyük farklar vardır. Bir taraftn Ce
nevre muahedesinin tatbikini istemek, 
diğer taraftan da şimdiki şekilde hare
ket etmek çocukça bir harekettir. ----·-·----YENi KARTLAR VERiLiYOR 

(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 
cak. ve dağıtma birlikleri azalan kartlan 
almak İçin beraberlerinde birliğin mü
hürü ile geçen aya ait malcbuzlannı gö
türecdderdir. Bu kartlar ikinci t.eırin ve 
bidnci ki.nun aylarına ait olm•k üzere 
iki aylıktır. 

Memurlara ve diğer hallca ayn yan 
kart dağıtılmıyacak, kartlann hepsi ay
ni cinsten olacak ve ekmekler de eskisi 
gibi herkes için ayni fiyatı üzerinden ea
tılacaktır. 

KAZALARDA EKMEK 
FıYATLARI ARTYOR 
Gelen haberlere göre İzmir kazaları 

büyük zorluk içinde buğday tedarik et
mektedirler. Bazı kazalarda evlerinde 
ekmeklik unu bulunanlara ekmek veril
memektedir. 

Haber aldığımıza göre Menemen ka
zası orta Anadoludan yüksek fiyatla 
buğday satın almak zorunda kalmıştır. 
Menemende bu hafta 600 ~ramlık bir 
l"'km~k 40 kuruştan eablacaktır. 

Di~er bir kazamız kilosu 76 kuruştan 
buiday satın almıştır. Bir nahiye bele
diyesi hiç buğday tedarik cdcmemiştİT. 

lığı toprak aahiplerini 1943 ekim planı yafet verilmiştir. Karadağlılar 5000 lıalyan aokerini 
çerçevesi içinde son bahar ekimini ta- Bu ziyafette bırleşik devletlerin bü- memleketlerinden çıkarmı~lardır. lıal
mamlamağa mecbur eden bir emirname yük elçisi Vaynant, başvekil Çörçil, yanlar bu muharebclerd~ 450 ölü ,,~ va .. 
çıkarmıştır. Çok sıkı bir kontrol yapıla- Mareşal Smuts, B. Ruzveltin oğlu yar- ralı vermişlerdir. . Gün biterken başka bir birliğimiz 

bir düşman piyade taburunu imha et
miştir. 

cak ve ekime elveriıli toprakları azami bay Jams Ruzvett hazır bulunm~lar- --·----
derecede kullanmıyan sahipleri en §id- dır ALMAN RUS HARBi 
detli bir tarzada cezalandırılacaklardır. Londra, 24 (Radyo) - Misis Ruzvel- • 

-----·- tin İngiltereyi ziyareti münasebetiyle (Baştarah 1 inci Sahifede) 

5 Alman uçağı uçaksavarlarıınız tara
bndan dü.~ürülmüştiir. Bir Sovyet pilo
tu uçağını bir düşman uçağına çarptır
mış ve düşman uçağı yere düşerek par
çalanmıştır. 

JAPONLARA DARBE gazeteler uzun boylu neşriyatta bulun- dan birinı bombardıman etmişlerdir .. 
maktadırlar. Büyük yangınlar çıkmıştır. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) Taymis diyor ki : Misis Ruzveltin LADOGA GÖLÜNDE 
Stalingrad şimal batısında kıtaları

mız düşmanın iki hareket mevziini işgal 
etmiş, diğer bir kesimde de düşmanın 
Uç karşı hücumu pilskürtülmüştür. 

wrete hasara uğratılmıştır. Batırılan ve
ya hasara uğratılan ıilepler 5 O bin ton 

kuvvetli şahsiyeti ve cümhurreisiyle Moskova, 24 (A.A) - Gece yansı 

hacmindcdit. 
Uçak savarların ~ddetli ateşine rağ

men müttefik tayyarelerin hepsi dön
müşlerdir. 

paylaştığı ülkülere merbutiyeti bu zi- neşredilen Sovyet tebliğine ektir: 
yaretin ehemmiyetini artırmaktadır. Biz Yirmi iki ilk teşrinde otuz düşman 
onun şahsiyetinde iyi bir dost, hürriyet gemisi Ladoga gölünde bir adamıza 
uğrunda savaşan bir muharip ve bir asker çıkarrnağa teşebbüs etmiştir .. 
zarafet timsali bayanı selamlamaktayız. Harp gemilerimizin ve bava kuvvetle-

Düşmanın 12 tankı, 6 top bataryası, 
19 makineli tüfenk:i, 6 topluk bir havan 
topu mevzii tahrip edilmiştir. Düşman 
100 ölü ve.rmişiir. 

DlCER HOCUMLAR 
Guadel Kanala karıı Japonlar iki 

akın yapmışlardır. 12 düşman uçağı dü
türülmüıtür. Bir tayyaTemiz kayıptır. 

-----·- rimizin yardımiyle bu taarruz püs-

RUSYA HARB iNE DAiR kürtülmüştür. 16 Dfuıman gemisi tah-
rip edilmiş, bir tanesi elimize geçmiştir. Hava muharebelerinde uçaksavarla

nmız 12 düşman uçağını düşürmüştür. 
Hansen adasında düşman mevzileri-

iDDiALAR 1~ ~üşman uçağı tahrip edilmiştir. 
Bızım gemilerimize bir şey olınanuş

tır. 

KAFKASYADA 
ne hücum edilmiştir. (Baştarah 1 inci Sahifede) 

YENi GiNEDE bütün gün süren ıiddetli bir savaştan 
Yeni Ginede ve Oven Stanleyde müt- sonra yüz kilometre muTahbaı bir yer iş

tefik. kuvvetler §imal batı cenahlarında gal eden hu mahallenin yansını ellerine 
iki kilometre terakki etmişlerdir. Koko- geçİTmi~lerdiT, Bir haftadanheri, yani 
da dağ yollannda bomba tayyareleri Kızı} Barikat fabrikasının Almanlar ta-
barekatı desteklemiştir. rafından i~galindenberi beklenen bu 

A YUSTRAL YALILAR VE hücum ~imalden değil, şimal doğu ve 
SONGO HOCUMLARI doğu istikametinden 2 kilometrelik bir 
Melbum, 24 (AA) - Avustralya cepheden yapılmış ve Rus müdafaa hat-

harbiyc nazırı geneTal F ord yeni Gine- ları şimale doğru yayıldığı için hiicunl 
de döğüşen Avustralya askerlerinden Ruslar hesabına bir süpriz te~kil etmiş
çoğunun sün~ü iki döğüşmeği tercih et- tir. 
mekte oldukarını söylemiştir. MOSKOVA TEKZiP EDiYOR 

HARP iMALA Ti ARTJYOR 
Nazır şunları ilave etmiştir: 
- Memlekette heT nevi harp malze~ 

me~ imalatı aTtmıştır. Silah ve makineli 
tüfek imalatı istediğimiz dereceyi bul
duğu zaman artık bunların ithaline lü
zum kalmıyacak bu kabil harp malze
me.sini getirmekte olan vapurlar diğer 
harp malzemelerini ve ihtiyaçlannı ta
§tmağa tahsis olunacaklardır.> 

UG N 
rnAT ı ~ELERDEN 

IT'BAREN 

Fakat bu haber Moskova tarafından 
teyü edilmemiştir. Bilakis Moskova rad
yosu dünkii Alman hücumunun de ev
velkiler gibi ağır zayiatla pü.kültüldü
ğünü yaymıştır. 

Kızıl ilk teşrin fabrikasının i~galinden 
sonra Alman kuvvetleri Rus mukave
met yuvalarını temizlemekle meşguldW'
lar. 

Bu maksatla kızıl Barikat ve Kızıl ilk 
teşrin fabrikaları arasındaki ekmek fab
rika .. ında bulunan mukavemet yuvaları 
i,g:al edilmiştir. 

----·-·----
Makine ve 
\-erilirken 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Mozdok bölgesinde kıtalarımız düş
man hiieumlarmı püskürtmüştür. Bir 
kesimde dUşmanın bir piyade bölüğü 
imha edilmiştir. 

Novorosiskin cenup doğusunda Sov
yet kıtaları mühim diişman kuvvetleri
ne karşı şiddetli muharebeler vermiş 
bir kesimde Almanlar ağır kayıplar pa~ 

Almanlar atalingradda hasına ba21 arazi kazanmışlardır. Bir 
halan dört mahalleden tepede kıtalanmız karşı hücuma geçe
jJıisfnj daha aımı .. ı-r.. rek 250 düşman öldürmüştür. 

'I' "'" Kıtalarımız 4 top, 13 mitralyöz ile 
Berlin, 24 (A.A) - Askeri kaynak- başka harp malzemesini tahrip etmiştir. 

!ardan bildirildiğıne göre Stalingradda STALİNGRAD HARBİNİN 
Sovyetlerin elinde kalan dört mahalle- AKIBETİ NEYE BAÔLI? 
den ikisi dün gündüz ve gece yapılan Loııdra, 2! (A.A) - Amerikan Nas-
sava~'arda ele ı;eçirilmiştir. Kızıl ilkteş- yona! Broadrcasting Corporation'un 
rin fabrikasından geri kalan kısımlar M k os ova nıuhabiri diin radyoda demi~-
Alman Lücum kıtaları tarafından gece tir ki: 
zı.ptolunrnwştur. Alman hücum müfre- • - Stalingradın Bkil>eti şimal kesi-
zeleri bu suretle Düşman n:ıevzilerinde 

d minde yapılmakla olan muharebenin 
vücu a getirilen gediği şimale ve cenu- neticesine bal\lıdır .. • 
ha do/;Tu genişletmişler ve Volga kıyı- NOVOROSİSKTE 
sına kadar varm:şlardır. Kızıl ilkteşrin 
fabrikasında harpten evvel 20 bin kişi Londra, 24 (A.A) - Moskova rad
ç&hşmakta idi. Bu ill<teşrin fabrikala- ~su cuma ak~amı yayınında demiştir 
rının ehemmiyetıni göstermeğe kafidir .. 
Kızıl ilkteşrin fabrikasının alınmasında - Novorosisk bölgesinde şiddetli sa-
en mühim işi Ren eyaleti ve cenup ba- -.aşlar devam ediyor. Alınanlar çok 

Al büyük zayiata rağmen taarruza devam 
tı manya piyade alayları görmü•lcr-

p . d • ediyorlar. 
dir. ıya e tümeni komutanı fabrikanın VAR$0VA CIVARINDA 
d":'° ~okaklarına kıtalarının başında gir- BiR BASKIN 

Senenin ilk büyük SÜPER Filmi.. 

RUSLARDA 4 MAHALLE KALM!Ş 
Kızıl ilk te§rin fabrikasının yan yarı

ya işgalinden sonra Alman salahiyetli 
kaynakları StalingTaddaki 26 mahalle
den ancak dördünün Ru.larm elinde kal
dığını söylüyorlar. Ayni mahfillere gü
re bu dört mahallenin de Almanann eli
ne geçmesi çok gecikmiyecektir. 

nuştır. Muharebe bir çok münferit sa- Moskova, 2 4 (AA) - Sovyet ha-
va.~lar halinde gelişmiş ve her münfe- berler bürosu bildiriyor: 

Vatanın istiklali uğrunda tek ba~ınn ordulara karşı duran güzel 
kızın aşk ve heyecan dolu kahramanlık destanı 

KA VERGİSİ 
BÜTÜN RENKLİ 

YARATANLAR : GENE TİERNEY - RANDOLPH SCOTI' ... 
AYRICA : Neris renkli R O 1\1 A S E N F O N İ S İ .. 
SEANSLAR: Her gün : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 .. 

bir 

Cumartesi, Pazar günleri 11.15 te Baslar ... 
DİKKAT : Haftanın her gün ünde ilk · seanslarda bütün mevkiler 

ucuzdur .. SALON 30 KURUŞTUR 

KAFKASYADA 
Kafkas sahilinde Tuapsenin şimalin· 

de Alman kıtaları Ruslann son muka
vemet yuvalaTını İ~gal ederek ileri ha
reketine devam etmişlerdir. Novorosisk 
kesiminde son hücumlar Rusların bir 
çok derin müdafaa mevzilerinin yanl
masiyle neticelenmiştir. 

Altı haftadanberi devam eden tank 
ve piyade hareketlri Novorosislin 35 
kilometre cenup doğu.unda Gelincik li
manına kadar ilerlemjıtir. Bu liman T u
apseden gelerek Gelincik hizasında •a
h.ile inen knmyon yolu üzerindediT. 

rit savaşta her muharibin cesareti so- Polonyalı çeteler Varşovanın şima
ğukkanlılığı ve ihtiyatkarlığı mühim !inde bir trene hücum etmi,, mühimmat 
rol oynamıştır. Alman hava kuvvetleri yüklü 9 vagonu havaya atmış ve 1 7 
Volga üzerindeki adalarda ve nehrin treni de yoldan çıkarmışlardır. 
doğu kıyısında düşman topçu mevzile- --------------
rini o derece şiddetli bir bombardıma
na maruz bırakmıştır ki düşman batar
yaları fabrikalarm alınması için yapı
lan savaşlara hemen hemen müdahale 
imkanını bulamamı..'!lardır. 

İngiliz ta~areıerının 
bir hücumu... 
İskenderiye 24 (A.A) - İngiliz do-

nanma komutanlığının tebliği Saru! 
kuvvetlerimiz 23 ilkteşrin gecesi Mer
sa Matruhun yakınlannda düşman sa
hil mevzilerine bir taarruzda bulun
muşlardır. Kuvvetler!miz düşman tay
yarelerinin taarruzuna uğramışlarsa da 
iyi bir halde dönmiişlerdir. Hiç bir ka
yıbımız yoktur .• 
miştir. Muharebe bir çok muhariSDRA 

nin Haydarpaf8ya gelmesi gecilanillir. 
Ekspresle poata treni geceleyin oaı.t yir
mi bire doğru gelebilmişlerdir. Kazada 
insanca zayiat olmamıştır. 

CENOVA YENiDEN 
BOMBALANDI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

!erinin en mühim limanı olan Ce:ııovao 
ya ağır darbeler indirmişlerdir. 

YANGINLAR GÖRÜLMEMİŞ 
DERECEDE BÜYÜK 
Londra, 24 (A.A) - Büyük Britan

ya hava kuvvetleri perşembe akınındım 
sonra Cenovaya karşı ikinci bir akında 
daha bulunmuşlardır. Bu akınlarda ha
zır bulunan rasıilar Lubek, Rostok ve 
Kroze fabrikalarına yapılan taarruzlar
da da hazır bulunduklarından mukaye
selerini yaparak Cenovada çıkan yau• 
guılann §imdiye kadar cördülrlerinia 
en kesifi olduğunu söylemişlerdir. Akın 
inkişaf ettikçe uçak savarlann top ate
şi kiıı:ıilen durmuştur• 1 

İngiliz uçakları 1400 .ltilometreını! 
uçuşlarında Alplan gidi§ geÜ§te ~ 
tıkları halde hiç bir kayıp vernıemişle!'-
dir. 1 

* 1 CENOVA HAYATİ EHEMMİYE'ITS 
Londra radyosundan : Deyli Telgrat 

en büyük İtalyan limanı Cenovanııa 
bombardımanı hakkında şunları yazı• 
yor : Bu liman Afrikadaki mihver Ol'• 

dusu için hayati bir üs rolünü görmek
tedir. İtalyanın en önemli mühimmat 
ve tayyare fabrikaları da buradadır. 

Yapılan taarruz bundan sonra İtal
yaya karşı bu kabil taarruzlarm devanı 
edeceğini göstermektedir. Tayyareleri
mizin hiç kayıpsız dönmeleri mükem
mel bir başarıdır. 
DİGER MtiTALAALAR 
Mancester Guardian da bu akında 

zayiat verilmemiş olmasını uçaklann ve 
pilotların mükemmeliyetine atfetmekte
dir. 

Deyli Meyl diyor ki : Cenova akın~ 
uzun hazırlık günlerinin bittiğine ve 
düşmana karşı biiyük taarruz hareka
tının başlamak üzere olduğıına delildir. 
İTALY AN HÜKÜMDARLARI 
CENOVADA 
Cenova, 24 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Kral ve kraliçe dün İngilizler tara

fından şiddetle bombardunan edilen 
Cenova şehrine gelmişler ve hastahane
lerde yaralıları ziyaret etııtlşlerdir. 

Kral ve kraliçe halk tarafından hara. 
retli surette kar~ılanmışlardır. 

Roma, 24 (A.A) - Düçe Cenova 
şehrine İngiliz bombardımanlarından 
zarar görenler için 3 milyon liret ver
miştir. Bunlar yaralananlara ve hasar 
görenlere verilecektir. Ayrıca Cenova 
t&cirleri de 100 bin liret teberhide bu
lunmuşlardır. 

Roma 24 (AA) - Tebliğ: Dün ge
ce düşman ToTİno, Savino ve Cenovayı 
bomba1amıştır. Hasar vardıT. T orinoda 
1 ölü, 1 O yaralı, Savinoda 1 3 ölü 40 ya· 
ra]ı vardır. c~novada bombalardan ölen 
yoktur. Fakat bir 11ğınakta 48 ki~i ölmiif 
1 2 1 kişi yaralanmıştır. 

Londra, 24 (AA) - Hava nazırlı
ğının tebliği: 

İtalyan şehirleri dün akşam da ikinci 
defa olarak bombalanmıştır. Dün geceki 
taarruz hava şartlarının bozukluğu yü
zünden evvelki gece gibi kadar kolay 
olmamıştır. Cenova, Sarino ve TorİnQ. 
bombalanmı~tır. 

. iD * GIR E YAPILAN HÜCUM 
Londra radyosundan : Geçen ı,ece 

Giridde Malemi tayyare meydanına ya
pılan akının tesirli olduğu raporlardan 
:ınlaşılnuştır. Çıkarılaıı yedi büyük yan
gın uzak mesafelerden görülmüştür. 

Müttefiklerin Akdenlzde mihver kon
voylarına karşı taarruzlannda şimdi
ye kndar en a•ağı 600 bin tonluk gemi 
batırılmıştır. 


