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tl&n milnderecatından mes'uliyet kabul edilmez." Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçi.!i sabahlan ~r siycısi gazetedw. YENt Asın Matbaasında basılmıştır" 

bile •.• "Staıingrad,, şehri düşse 

"Staling ad,, muharebeleri 
ko ayca bitmiyecek 

Rusyada tankTarm ateş hattına doğrtı bir ilerleyişi 

harp vaziyeti •• 
~ore Ruslara 

Stallngradda iki 
sokak ka.ybedildl 
En büyük 
Eksiklik ___ * __ _ 

} Bir fabrika kencı

rında çarpışılıyor 
Moskova, 26 (A.A) - Sovyet teb

liği: 
Stalingradda Almanlar kuvvetli tonk 

lar ve mühim a9keri 'kuvvetler e taarruz 
farına devam etmişler ve büyük kayıp

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

___ * __ _ 
Şehrin şima1inde sa .. 
vaş devanı edecek 

-*
Almanların Stalingrad-
da bir nolıtada Volgaya 
11a ıı:Glaırına r«iığmen !'i-
mocenııonun tazyihi 
artırdı ~ ı bil irili 'Ol' 
Stokholm, 26 (A.A) - Alınan - Rus 

harbinin son haftasında Almanların iki 
nım·affakıycti göze çarpmaktadır: 

1 - Almanla!" Stalingradın şimalin
de Kızıl te~rin çelik fabrikası civarında 
bir mahalleyi işgal etmişlerdir. 

Bu suretle Alman kıtaları Volganın 
sol cenahına fabukaların sahasına var

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

OARLANIN TEHDiDi 
~------k-------

" 0 akara dokunmak 
tehlikelidir ... ,, 

-*-
Darlan, Fransız Afrilıa-
sı Jıı31ılarının ıiddetle 
müdafaa edileceğini 

söyliyo,. •• 
Pari~, 26 (AA) - Amiral Darlan 

Rahatta Poti Parziyen gazetesinin husu· 
si olarak gönderdiği muhabirine demis
tir lü: 

« - Dakarn dokunmak tehlikelidir. 
(Sonu Sahife 2, Siitun 4 te) 

Mihver 

Fon Bokun azlinden sonra Stalinarad 
Jıcıreket1erini iclare ettiği .~öylenen 

Mareşal List 

BERLINE GÖRE 
---·*·---

Stalingrad-
da bazı ev
ler alındı 

-*-

cephesi delindi 
--*·---

ngiliz er 

• 
ı 

Gedikleri geniştet

meğ~ çalışıyorlar 

İngilizler yeni bir tabi· 
ye JıuHandılar, tanlılar· 

dan e1111el piyade 
hücuma geçti .. 

Kahire, 26 (A.A) - Resmen bildiril
d!ğine göre dün cephede hafif .savaşlar 
olınuştur.MUttefiklcr kazandıkları mev
zilerde tutunmuşlardır. 1450 İtalyan 
esiri alınmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
lngiliz orta §ark orduları ba.şkuma 

general Aleksandır 

Almanlara göt·e Mısırda vaziyet 

Müdafaa savaşı 
devam ediyor 

Staılngradda Rııs lıü- - - .. 
cıımları ıuitddı, Kaf !:as- Almanlar lıer nolıtada m!JV'!ff alııyetl! mudaf 
ta mühim m ile mevzi- ada buJunduJılar~nı. ve l~g!l•~.'eı:e agır ııa-

ler z.aptedildi yıplar verdırdılı lerını soylıyorlar 
Berlin, 26 (AA) - Alman tebliği: Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: ğu bildiriliyor. Muharebe devam 

Kıuılarnnıx Novoroııisldn cenup doğu- Mısırda fngilizkrin 'liüyük taanuzuna mdctedir. 
aundıı Rus kuvvcılcrr ıarnfındnn inatla karşı her nokıada muvaffakıyetli müda- Alman ve İtalyan uçakları 
müdafaa edilen üsleri ele geçirmişler- faa muharebeleri veriLni!!, dügmana motörlü vnsıtalarına gece gündüz 
dir. Dağ kıtalarımız T uapsenin "imal ağır kayıplar verdirilmistir. 104 İngiliz cun1 etmi~lcrdir. Messer Şmit 

(Sonu Sahife ·1, Sütun 4 te) tankının işe yaramaz bir hale konuldu- (Sonu ıhire 4, Sütun 2 

re11ıuatsızı11ı ı~nde 
lıalmalı en llüyüJı eJı
silıllfıtlr. Harllin bizde 
açığa vurduğu en bü· 
~ülı elısffdilı te budur .. 
Dördüncü yılını siirmekte olan kanlı 

dünya savaşı, içinde olan uluslar gibi 
dışında olan ulusların da eksikliklerini 
a~ığa vumıu!itur. Normal ticaret Vf' 

ıniinakale zamanlarmda bunlar pek gü· 
ze t·arpmıyordu. İ!:eridc olmıy~nı dı. a· 
nda buluyor , .e getirtiyorduk. i ç ve dı 
piyasa birbirini düzenliyordu. Yabancı 
piya alar kapanıp yollar da kesilince 
işlerin rengi deği'?ti, ,.<" bir <:ok sıkıntı-

Yeni ekmek kartları veriliyor 

Ekmek tiyatlher· ·zencir eme satışlar durd 

Ja.ır ortaya çıktı. . 
Bu sıkıntıların ha ında geçim - :yıye~ 

ttk ve giyecek - maddelerindeki darlık 
ve fiyatlarmdaki karar~ızlık geliyor. Bu 
bakımdan bizim durumumuz savaşta 
olan memleketlerin durumi) le karşı
Jaştırılmca iki ey giize çarpar. Birin
~isi bizdeki darlığın. onlardakine ni~· 
betle, bii)'Ük hir bolluk derecesinde ol
du~uduru .• Bunu da biiviik milli Şefi· 
mh:in 'e hiikiimetimi:ı:in öııgiiri.ilii si
)'&. etine \'C ulu umuzım calıslrnnlıi:'lnll 
borçlu) uz. 

J•'akat hu bolluğa rağmen - bu da 
göw çarpan ikinci not.tadır - hizd,.ki 
fİ)·atl::ırd::ı a\ acı iı:inde olan ıııcınlekct
lcrdc göriilmcdik derecede bir kararsız
lık. ni bctsizlik \C oynaklık ,•anlır. Hii· 
kiimctin zornki knrarlarla piyasayı bas· 
kı ::ıltınd:ı tutımımak, serbest ticnrct 
usuHine ı>i) asnyı kontrol işinde iincmli 
bir ) <'r :t) ırmnk karqn hiç şiiplıc.siz hu. 
nun sebcı>lcrinden biri olabilir.. Faknt 
bu ser be tlğin daima fi) atları ) iikseltc· 
~ek netice ,·ermesi .,n ılncak hir <ey tlc· 
ğil midir? 

İ~ i bakılınca. ccktiğimiz sıkıntı yok
luktan ileri) c gelen bir sıkmtı olnıal·· 
tan ziyndc te kilfıtsızlıktan rlo,.,an b:r 
~ıkıntıdır. Tiırk iç pi) asası, dı~ piy::ısn
ların tc irinden Si) rılııll'n, kendi kendi· 
ni kontrol edecek miistahsil 'e ıniis
tdılik nrasınlln nıih a:ı:cne lmrncak İm· 
kanları hulaınanııstır. Bunun sebebi 
nedir? 

Bi:r.im kanantimizcl' bunun sebebi ik
tisadi tescbbüslcrin gnrp cemi) ~tlerin· 
de t•ok geni": mikyasta ccmiy<'tle&tiği hir 
~ırada bizde sasılacak dere(·cdc ferdi 
kalnı:ı ıdır. Ne :ılıcı. ne satıcı. ne de 
::ıracı bizde hirlc.<>mcıniştir. Ri:lİm en bü
~·iik ticaret firınnlarıınız bile Avruı>:ı 
'\'C Amcrikadaki :muniın şirketlerin ~ a· 
nıııda ı·ocuk u~ 1ıncağı gibi kalır Tabii
dir ki bi.iyle buhranlı zaınanhırda mn
a:'\·yen bir is ne kadar çok ele dajhlmı<; 
olıır :ı idaresi o nh.bctte giit: olur. Çiin· 
lcii i · ha~·atının doaurduğu ihtiras ve
ya endisc o nisbette artar. Kontrol im
lıanları i c o derecede awlır. 

Bunu :'\'al:ııı. Hİ<'t:ar ic;in ~iiylenıiyo· 
rıu. l\1iistalı~it itin de ii~ lcdir, Köyliile· 
r-inıi.ı: mahsııllcrini değeriyle sahuağı 

kes i~ln bir ••• 
-------- ----------

Memurlara ucuz elımelı verilirse bunun falıir 
hallıa da teımili i~in teşelJIJüslerde bulunuldu 
Yeni ekmek kartlarının tabı tamam-

lanmıştır. Bunların halle dağıtma bir
liklerine verilmesine dün başlanmış, 
evveHl Yalılar ve Eşrefpaşa semtlerin .. 
deki halk dağıtma birlikleri mümessil
leri knrt almışlardır. BugUn de diğer 
semtlerdeki halk dağıtma birliklerino 
kartları verilecektir. 

Kart alan birlikler bunları diin ak
şam evlere teslime başlamışlardır. 

Önümüzdeki ay başındn;ı itibaren 
ekmek tcvziatının memurlara ve halka 
ayrı fiyatlarla yapılncağı bir gazetede 
yazılmıştır. Saltıhivctli makamların bi
ze verd'klcri ma!Qmatn göre İzınirde 
ş!mdilık böyle bi.· şey mevzuubahis de
ğ:ldir. Memurlara ve halka verilmek· 
1e olan yeni ekmek kartları birbirinin 
ayn!.dir .. 

Ekmek fiyatları hakkında da vilfıye
tc bildirilmiş hususi bir emir yoktur .. 
Bu itibarla ekmeğin herkese hiç ol
mazla bir müddet daha ayni fiyatla sa
t,lmasın:ı devam edileceği anlaşılmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Siihın 4 te) 

JAPONLARLA HASP ___ * __ _ 
Ja onların bir 
muhribi ve bir 
~anhutu daha 

batır 1 ı 
Yeni Ginede harp vazi· 
31eı·nde de iı·ıııuı yoJı ... 

Melburn, 26 AA) - General Mnk 
Artürün umumi karargahının tebliği: 
Oven Stanley dağlarında durum dünkü
nün aynidir. Anolanın cenubunda hnre
kut devam ediyor. Japonlar evvelden 
hazırlanmış mevzilerinde azimle mukn· 
vemet ediyorlar ve dağın iki tarafmdD 

(Sonu Sahife 2. Siitun 5 tc) 

~ide ~erd<'n alÜVe kadar haklıdır- Amcri1:al ların Pasifikte Japoıı nakltyatıwı re 
~tun __....__.~~---1--Z. .:ı........:...- - + ı. ... - ~-_......, _____ ...._..~--

göste P eledi yeden tasdikli faturası 
rilmeyen mallar karadan ve deniz 
den hiç bir yere sevkedilemiyece~ ____ * __ _ 

E den ele satış
ar kalma ı 

-*
Belediyeler sevlıiyat 
milıdarını 11e fiyatı bir· 
IJ rlel'i c bildfiriyor ar 

Hükümctimwn emriyle belediye 
borsada ve izınirin bütün ticaret nlemin• 
de zencirleme satısla.n men eylemiş bu
lunmasının :ilk müsbct netjceleri görül• 
müştür. Zcncirleme satışlar tamamen 
denilecek derecede durmus, zencirlemcı 
satış Yaptıklan tesbit edilen iki firma 
hakkında gizli tahkikata başlanmıştır. 
Haklarında tahkikat yapılan müessese
lerin adlan yakında lbildirilecelttir. 

Zencirlerne satışlı:ınn dumıası, piyasa
da bir durğunluk tevlit eylemiştir. Bu 
durğunluğu müstehlik halk namına bir 
knzanç telakki eylemek lazımdır. 

Borsada da elden c.le satışlar durmuş· 
tur. Tacirler büyük teynkküz içinde ha
reket etmektedir. 

Diin borsada üzüm fi~·atlan da 2-3 
(Sonu Snhife 2, Sühm 5 te) 

•••••••••••• 

lngiliz akınında "Ce
nova,, da ölenler 

----*·---
Yalnız bir sığınakta 

ölenler 354 k•JI ... 
Cenova, 26 (AA) - Son İngiUı ha

va akınınia harap oJan bir sığınakta 
354 kadın. cocuk ve ihtjyar ölmüştUr. 

::..;..;""->=~----"'--........ ~~----------

Amerikan gcneralı Karl Spat.z Almanyaya iyi lıiicıınılar yapan A mcrik 
tayyarcc-ilere madahıc verirken 

cephe işi • • 
ınc ı e 

lnglltere ihtiyat 
lı davr;ınıyor 

--------------
Almanyaya hauadan indirilen darbeler • iJıinci 

cephe işi ve İngiliz Haua müste.ıarı .. 
Londra, 26 (A.A) - Hava mü~lc- t•irlü darhe indiriyoruz. Önce, kcndilı 

şarı Barkley nutulc. söyliyerek demiştir rinı aldatmıs olan Nazi scflerinc ola 
ki: inanlarını -.asıyoruz. Sonra da ticari hat 

« - Hava bombardımanlariyle harp • ıwrl"tluine en~el oluyoruz 
laı:anıhr mi?> Diye bana !'loruldu~u va· ıKıNCı CCP• IE ıŞi 
kit ~n de : cAlmanyaya darbe indir- ikinci cephe mc~elesiıU münakaşa c 
tn'eıc\ iç.in daha •• i bi " han.a. dii ..... - . .....Q-----------
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ŞElliR HABERLER 
~- -- . . -~ '!: 

. ~!5 kırruşa pi- Cümhu.riyet bayrarı..~ ı yaklaştı 
rAnıeı ROMAN Yazan: $ah;n AJıduman • 

--· 19 ••• rınç satılıvoı' B . 
Benli vosmadan vaz 2"et;c:e1~ n i? n ğıt b,*,, . ayram ıçten (j elen te-

..... a m a r lılerı llaSI• e ------------- ----
Köse Hamza sordu: Hasıl1 •• Ben mi yani•$ duy

dum! .• Benli Yosmayı mı sevlvol'sıın! ••• 
tasi:Y~=r~::C":,,~elıer zahiirlerle kutlanacak 

Kırkbir kerre maşallah, arslan gibi 
bir gençsin! Damad lbrahim paşa gıbi 
şanlı, şöhretli bir ve7.irin oğlusun. Bü
tün Mısırı satın alacak derecede zengin 
bulunuyorsun. Mademki birisine tulul
aun. Bundan daha kolay ne var? .. Mısı
rın en yüksek, en kibar ailelerinden ki
min kızını istersin de sana vermezler? .. 

Gönlünü hoş tul! Ben bu işi hemen 
beceririm! İstersen simdi gidip meseleyi 
anana haber vereyim ... 
1 Eyyy, söyle bakalım! Sen kime abayı 
~·aktın? .. Acaba bu bahthar genç kızı 
ben tanıyor muyum?.. Herhalde ~ ük
sek. a.ııtl bir aileye mensup olacak! .. 

' - İşte işin en can ala~ak noktası da 
bu ya! .. Benim sevdiğim kadın öyle se
nin tahmin ettiğin gibi büyük zengin bir 
aileye mensup d~ildir._ Mısırda nd 
herkesin ağzında dola!ıan mı.-shur bir 
kadındır o!.. Onu Kahirede bilmi~ en. 
tanımıyan bir kimseye rastlanamaz ... 

Kime sormu~ olsan derhal onun hak
kında malumat alırsın ... 

Bu kadın atıklarını üzmekle, onlara 
yhz vermemekle, Mısır içinde büyük 
bir şöhret kazanmış bulunuyor ..• 

Ben şimdi işte böyle tehlikeli bir ka
Öına gönlümü kaptırnm; bulunu,> orum! .. 

Köse Hamza işe ehemmiyet vermeğe 
başladığını anlatan c·ddi bir tavır tnkıl\
<!ı ve Tosun beyin yanına biraz daha 
sokularak : 

- Desene bu iş bu ka<lar çetin. tehli
keli bir safhaya dahil olmuş bulunuyor. 
öedi, evet, sen bu meseleye bu kadar 
ehemmiyet verdiğin için tamamile hak
:t: bulunuyorsun .. Ben asıklarını i.izen. 
yalvarmaya, yakarmaya ehemmiyet \•er
miyen duygusuz kadınlardan pek ziva
ôe yılarım! Onlar bir insanın başını bü
fük belalara uğratabilirler! •• 

On1ra karşı yalvarmak, yakarmak pa
ra etmez!.. BüyUk bir atılganlık göste
rerek her şeyi esasından halletmek icap 
eaer! .. 

Bu kadının ismi nedir? Sen bunu ba· 
·ııa haber ver .. Ben elbette. bir tas gibi 
"katı kalplJ oldufunu söylediğin bu duy
ıusuz kadını yumuptmalt ve yola ya-

Günün Meselelel'I 
•••••••••••••• 

Bcledıycnin teşcbbi.isiiyle kurulan 
tırnıak carcc;;ni bulurum:.. !'vhsırcıl:ır birligi belediye cfrarında bü-

Bnna bunun adını söyle bakayı'T'' yük bir atıs ma~aznı:.ı açmıştır. 
Tosun be) lcini eelctıkt n sonra h fi( Dı mağazada clün ılk defa olarak sa-

bir sesle : tı-:n çıkarılan pıı inç kilosu 155 kuru~-
- Bt'n!i vo!ına. diye sevdiği kııd•n 1' l<!n \'er1 lmiştir. Yakın giinlcrdc fa ulye 

hi.ivİ\ etini if a etti... 'e sabun sntışın.ı da ba !anacaktır. 
Kij e Hamza, Tosıın b yin a 7 nrl n Aynı ıniiessc r İzınirin seker ihtiyn-

fır]ayan adı duyar duymaz bllyük b:r cmı doğrudan doğruya temin ederek 
saşkın1ıita tutularak hunun tesiri!" bir- halka satı~la bulunacaktır. 
dcnhire ha> kırmaktan kendbini ahımı>· Bugünden itibaren hastanclcrın ve 
mı"tı : 

- N •ıl". Yölu;a ben yanlı~ mı rlu,• yatılı okulların seker ihtiyacı temin 
dum.,. S nın tutuldu':-un kadının 'd (dilecek \•e hunlara eker ver'lmesine 

1 a ]anacaktır. 
8 n ı \'Osma mı?.. H Ik d r. 

To un bE.-y bu S('fer el ha km-vctli bir a a,.:ıtma birliklPri vasıta i~·le 
o;csle tekrar etti ~ seker verıleccktir. 

- Evet. lalacı~ım! .. Adı Benli yosma Daı.:ıtma birlıl:Jcrinin yann alacnkla-
dır! .. Kahirede ht'rkcs onun sanatının rı şekeri nüfus ba ınn yarım kilo hesa
h .. nanıdır! Mıı::ırın en meshur. n . a· b"yle tevzi ctıııe!eri muvafık göı ülmüs-
n tk.'.lr bir çem( idir o!.. tiir. 

Yok a sen de onu tanı~ or nııısıın'! . 
sa .. kınlığı ~it ide d,•ha 7Jyade rt ... n 

Kw e Hamuı o rlakiknda bU,·ük hir k •r
kuya tutulduüunu anlatan titrek bir s S· 

le ceva-p verdi : 
- Evet. tanı.,,orum'. Fakat onu be-

--- o- --
Memur maaş
la . ı verilivor 

nim hiJdiğ·m sekildc l\lı ırcla hic k: 11<;(' 1 1\foliye 'eknletindcn gelen bir cınir
tnnımaz! .. Bcn'ın onun hakkınrl;;ki bi!- c?e 1!l uncu Ciimhııriyet bayramımız do· 
gilerime yalnız Mısırda cleğil, bu top~r· hıyı iJ le umumi mU\•a.zeneden nı:.rn!ı \'C 

lak dünyan n i.izcrindf' bifo bendrn ha<:- ücret alan memurların ·kinci te rin 942 
ka hic. bir ferd \•akıf bulunmuyor: .\h, pe"in ınaa lann•n ve ilkteşrin nyı Uc· 
ne fel.ıket y:ıvrum:.. ı rtlcriııiıı Ciinıh~rıvet havramından ev-

Dünyada h~~ Se\ e. hatı~ ... iilcliikt .11 ve! tediyesi lüzum~ı bildirilmif;liı·. 
sonra tekra~. d rıle~l'k .ve~ yuzunc. n _nL· Diin resmi ela rc-lcriıı maas hotclrolan 
den geleceeıme bıle ıhı mal verırdım ~ azırlanmıstır 'Ptıg"n _., ft d ık ·ı·-
F k k.. b' t d"f" b k d .. . ~ u ue er arı • " 
~ ahi. -~rd ır e.<;a kıı un u ka ını. ~q 1

• lfiye \'C helediyldc memur mmısları-
nun rın e scnın ar ına çı araca~ın nın , cı ılm ·sin b ı k ""<"1 • 
hiç aklıma getirmezdim... e as ~~aca • >arın o,, e 

~ n ad r maaş ve u.:retler tamamen 
C: n bu .k?rl'"! ll., f'Ttalısın r:0!ıım.. 'crilınis Luluna\.aktır. 
Ah, ne ıyı e!tın de b.,ııR bu ısı hr1>"'r 

8 verdin... ~ - -:-- • 
Yoksa, maazrllah bu macera hir ı ~afffl \'ilt!, p ırlllÇ Ve 

claha iler1em•'i olsaydı. o 7aman \' ziv f 
belki de mü hiş bir facia seklini aln 1° f H· ~ u , ı· ~a lı S J a I' 1 
o]ac:ıktı... ·• 

Ve böyle diyen Köse Hamza. Tu ıın Bu satqların IJol'sada 
beye bunları anl llığına n:sman oln u , ıJ • 
gibi. o dakikada basını önüne ey rck S~P ın~sı. emrı ,ı~l~i 
birdenbire "Ustu... Tıcaret vekulctınden sehrımız tıcnret 

_ BİTMEDİ _ müdiırlüğiine ;,eklenen emir gelmiş
tir. Bu emirde sadeyağı, pirinç, teneke 
ve tulum peyniri aatııılarının borsada ya
pılmaııı hususunda tiı:aret odası ve borsa 
rı-isliklt'rine tebligat İcrası bildirilmit-

Büyük sanayiin bir şar
tı: Kömür bolluğu ... 

tir. 
Geçenlerde satışı borsaya alınan ne

bati yai(lar hakkında ticaret oda~ı mec
lisinin vermiş olduğu karar vekaletçe 
tasdık edilmiştir. 

~--....-.e....-.---

Fc.ı z a hvat h.a çay sn-
------- ------

ıımernenfn ve ııavvetli olmanın müh~m $Ortl\1• 
rından IJirl fıömüre sa h ip olmcılıtır. Köm:tr hav

zmnızı göz &elJeğlmlz gllJi ~oru •aıam.. 
YAZılıV : fHiSEYIN Slı.iUI co.5Ar.. 

Niçin bu büyük ve derin fark? Şimal ıktisndi şartlar, ııi.ıfusun artına ını le· 
Amerilcası Ue cenup Amerikasının eko- min etmiş bulunuyor. •Cenup Aıneri· 
nomlk gelişim seyirlerinde, baş döndü- kası• me\ zuunci .. suzun kı:>ası v açık 
rücü hızlı hamlelerin yanı sıra bu emek. ça 1 şudur: 
leme neden? Bu geniş ve zengin illkc.cr akt ııdc 

Dl§ manzaraya bakılınca : thti amh 7amanında, lavıolla buhar vı;: ırıeıkııw 
abideleri, muntazam ve düz caddel('ri, çağma n> ak uydurıııaınıslar; bu devri· 
güzel ve yeni yapılariyle c Rio de Jane- rr.e sırtlarını ce\·ı .. ıp kor dcnne" nı bl'l· 
iro > nun, c Buenos - Aires > in ne i ek- lemi gibi sade, refahlarını hep ayni 
sik? Fakat c milll servet > c milli gelir> ham maddeleri ıhraç ctmekk aranllS 

taia nıa hk li nı o~d n 
inhisarlnr idare inın tayin ettigı fi

l attan fazla çay ttıgı iddıa cdılen 
'l tirk ceza depo u satış memuru Jozer 
Dononun ınuhaı.r:emc i bitınH'r. 

Jo7. hn <lort sronc mi.ıcldctle ağır hap· 
st: konulma ına, 5000 lıra ağır para ce· 
za iyle ınahkfımı.}'ctin \"C depoda mev
cut 2i S"ndık r&ıyın mii aderesine ka
ıar \ ('rilmıc:tir. 

Bir~nci Ha1dıın yaşa· 
malı, ilJı ödevin yaşat· 
malıtır •• bunlardan ibaret değil ki... fardır. 

Endüstri devriminin tam verimi an- Fiyatlar ylik~t-ıdik<:e yil7Jeri gülıniis """ 

ORDUMUZUN GEÇiT RESMi SABIRSIZLIKLA BEKLENiYOR 
~~~--~-------~~~~ 

Cumhuriyetin ( 19) zuncu yıldönümü dıkıan sonra vilayetteki kabul reeminde 
bayramını en parlak bir surette kutla- bulunacaklardır. 
mak Üzere vilayet, parti ve belediyece Kon!!olo"lar da kabul resmine iştirak 
lti:zumlu tedbirler alınmııtır. edeceklerinden kendilerine huııuıi bir 

Bayamı biiyük coşkunluk içinde ge- kabul saati aynlmııtır. 
çirmemiz için hazırlık çok ı:-eniş tutul- Per~embe gecı-si Kültürpark fuar ga
muştur. Büyük ordumuzun 29 ilk te~rin zinosunda büyük bir cumhuriyet balo
perscmbe sabahı :ıant 1 l de yapacağı <u verilecektir. 
geçit reami sabır~ızlıkln beklenmektedir. OKULLARDA 
l lalkımız ordumuzu bu vesile ile alkı~
lamuk fırsatını bulacağından memnun
dur. Bayram günii çok <ıayıda hava kııv
' etlerimiz uçw;lar vaparak bayrama İs· 
tirak cdecı-ktir. 

KABUL RESMi 

Per cmbc sabahı vilayette > apılacak 
kabul rennine bütün cemiyetler ve mü
t"ssı-seler miimc'9illeri i~tirak edecekler
clir. Vilftyeı umumi mecliıi ile yeni be. 
lediyc meclisini ıı-msilen birer heyet 
perşembe snbahı parti binasında toplan-

Okullarda Cumhuriyet bayramı mü
nasebetile toplantılar yapılacak ve tale
beye Cumhuriyetin kurulufu. Cumhurİ· 
vet devrinde elde edilmiı olan göz alıcı 
inkılaplar konferanslar verilmek suretile 
anlatılacaktır. ilk okullarda hafıanır 
ünitesi (Cumhuriyet) olacaktır. 

Bayramın devamı müddı-tince parti
ce sı-çilen halk hatipleri tarafından amp
llfikaıyon merkezinde konferanslar ve· 
rilecek ve bu konfı-ranılar bütün tehre 
yayılacaktır. 

Hariçten buğday, şeker 
ve eşya getiriliyor ••• 

Amerilıadan buğday 11e ,elıer yola çdlal'ddı 
Amerllıan bezi ve in şaaı demiri ge,.,.,ldl 

Dış memleketlerden son günlerde 
) ur.dumuza mühim ınikdarda ithalat 
esyası getirilmektedir. Ankarada yapı-
lan bir anla~ma mucibince sckiı. İ.sveç 
vapuru, Amerika ve Arjantinden satın 
aldığımız 200 bin ton buğdayla 20 b:n 
ton şekeri meml~kelimıze taşıyacaklar
dır. Bu vapurlar seferlerine baslamış· 
!ardır. Bir ay sonra ilk parti buğday 
memleketimize getirilecektir. 

Bu hafta me111lekclirni:ı:e 10 bin ton 
bu~da:.- g tirilm·~tir. Daha 5 bin ton 

YENi EKMEK KARTl ARı 
~ ER\l tYOR 
- *-( Baştaratı 1 ınd Sahi( ede) 

VALİ GELİYOR 
Ankarada ekmek me\·zuu hakkında 

Ticaret vekaletiyle temaslarda bulunan 
\'ali B. Sabri Öııey dün öğle vakti An
karadan ayrımı~1ır. Bu gece yarısı 
Aydın yoluyle İzmire gelecektir. 

Haber aldığımıı.a göre vali, Ankara· 
ela y:ıptıgı göri.io:ınelcr . ırasında me
murlara unız ,.kmek verilecek olursa 
bunun fakir halka da teşmili hususun
da temaslarda bulunmuştur. 

Bu hususta ne gibi bır neticeye va
ı ıldığı henüz malum değildir. ---·----A HrALYA 
rıcareı müdürlüğü 
lzmir mınıalca ticaret müdür muavini 

R. Cevdet Arıkot terfian Antalya mın
taka ticaret müdürlüğüne tayin edilmiş
i ir. 

lıuğdayın ay başında getirilmesi beklen
mektedir. 
Ayrıca yurdumuza muharip ve gayri 

muharip memleketlerden ticari esya da 
gelmektedir. 200 balye Amerikan bezi 
memleketimize getfrilnıiştir. Bunlar 
doğrudan doğruya halka satılacaktır. 

Bulgaristandan da pamuk ipliği geti
rilecektir. 

Almanyadan üç bin ton inşaat demi
ri getirilınlc:tir. Yakında yine Almanya
dan mühim mikdarda sıhhi malzeme 
.getlrUecektir. 

ZEN~IRLEME SATIŞ· 
LAR DURDU 
(U.,tarafı 1 İJaei Sahifede) 

- *-kuruı aruında bir düfk.ünlük göster• 
miştir. 

* 89 sayılı sirkükr mucibnce belıodiye 
lzmirden diğer vilayetlere yapılan heı 
türlü sabfları sııkı kontrolü altına almış
tır. Belediyemizin bu euretle !lebepııi:ı 
fiyat yühelişlerine mani olması belden• 
mektedir. 

Belediye ıiy&Mti, ticaret ve&aletinin 
verdiği ealihiyete dayanarak deniz Y"l
ları idaresine ve edt.izinci iıktme mü
düılüiüne müracaat ederek, gıda mado 
deleri ~vkiyat1nda bunların ..hipleri 
olan tacirlerden rnallyet bedellerini gös
teren belediyelerden tasdikli fatura araa 
masım bildirmittir. Bu ,dUlde fatura ib-
raz edemiyenleen mallan katiyen hiç biı 
yere sevkedilıniyecelc:tir. 

ca1ı: muayyen tul ve arz derecelerinin dısarıdan borç para bulabılınisler, fi 
çizdili sınıslar içinde mi alınabilıyor? yatlat düştiikçe bungunluk içınde kı,·· Bir ıeker ve bir Jıa~ - - 0

- --
Yoksa, bu teknik üstünluk fıtri bir cev- l t .. ~ 6 - • • IJOfapfıfıuyada sünnet 

Ayni zamanda yapılan sevkiyat mik· 
tarları alıcının ve satıcının adları ve ad· 
rcsleriyle birlikte malın aevltedildiği 
mahaller belediyelerine telgrafla bidiril· 
mektedir. Bu usulün ucuzluğa do~ru 
müııbet tesirleri beklenilmektedir. 

her ve istidat me.selesi mi? ranmış ar!· e t.He• atı.. 11 D 1 
Mıssisipi, Hud: on, St. Laurent ne· Bt"r amanın Ertuğml mahallesinde C. . . o aplıkuyu nahiyesine bağlı 

Şimal ve cenup Amerikalıları arasın- L 1 Dolaplıkuyu ocağının 0 caddede 56 nu-
la l 1 k ' ' ir eri iizerincle buharla i:,.l!yen gem:- oturan Mehmet Keskin ve Necip ogvlu 

daki ayırım r mut aka Ang osa son w 1 k k k maralı binasında ıııezkCır ocak tarafın· 
İspanyol - Portekiz tesirleri ile mi izah er me i doku ·ken, Ş•ınal Amerı ası Kasım yi..ıksek fiyatla şclcer sattıkları id- k 1 .., 
edilecek? ile dünya pazarları arasında işlerken diasiyJe ıutulınuşlardır. dan yo u ... 6 } urt ya\'rU!';U Ci.iınhuri-

~emir ve kömiır madenlerinin bulun- Çeşmenin l lnrmanlık caddesinde bak \et bayramı gü:ıü saat 14 te siinnet et· 
Modem büyük sanayi istihsali için gc- t.rilecek1ir. 

-----·-----YENİ SJHHAr 
MEMURLARI 

En büyük 
Eksiklik 

---*---
(Ba!>.larafı J ınci Sahifede) 

lur. C'iiııki.i ('Ok zanı:ın kiiyHiniin elin· 
den ucuz fi~ atla t·ı k:udığı seyll'r ıniis
tehlikin eline pahalı fiyatla gc('mİ n 
aradaki farkı istıhsaldcn istihlcikc ka
dar uzanan yold.ı en az. emeği olanlal' 
:nıtmu~tur. Onun u:ın kiiylü malım 
tam değeriyle ~tnıakta haklıdır. 

Yalnız ~u \'ar ki ıniistahsillcrimizin 
çoğu malın tam dt·jeri ne olduğunu 
t~,·in t•dccck \ia~b ette dej::illerdir. 
Bunların hiç ıe~kilatı yoktur. Buııt

larda artık fertdlik toz halinde klidil· 
mii \'C daiılmıŞtır. Onun i<:in telkin 
hududunun tamamivlt- dısında kalmak
l.ıdır. 

Türkifede iktisadi ha:rntm dlıazlan
ması ıerektir. Bunun kin de miistah
~ili kooperatif teskilit İ<:İnde birlc~tir
mck, ticari tesebbiisleri mümkiin oldu
~u kadar topl~mak \'e geni~letmek, ya· 
ni b ir taraftan t-meji, bir taraftan ser· 
mayeyi cemiyetleştirerek her ikisinin 
imkanlarım artırmak d~ru olur. · 

1\-lesela, izmirin şu yiyecek !iıkıntısmı 
imlemek için yarım milyonluk ,·eya bir 
milyonluk bir sırket kurulması düsü
niildii. Ticaret , ·ekilinin önünde biitün 
iJ.rililer i.~i benimHdiler. Çünkii ıer
c:ektcn lii1:umlu hir teııebbüııtü ve ıer
çekten bu memlekete çok faydası do
kunabilirdi. Yine çünkü, ticaret vekili
le ) apılan göriisınede cemiyet ruhu, bir 
im için. ferdi rulı5i hakim olmuştu. 

Fakat o vakitten beri bu ıirket ~· 
yürümiyor. Ortada ciddi hir faali1et 
görülmiyor. Tek aözle, yapılmış hi~1tir 
~Y yoktur. Çünkü şimdi ferdi dütün
ce1er remiyet rtthmta blkfm olmuştur .. 
Az kazanıp memlekete çok hizmet et
mekle c;ok kazanıp memleket h izm"lini 
hayır müesseselerine ait bir is telakki 
etmek anısmda •ıUtereddit olanlann te
ı eddiitler i taliba artmı~tır. Ve bunun 
id n spekülasyon havası nizamlı \'e dii
zenH ticaret ha\ asana hakim olmakta· 
011'. 

Bu eksiklik yalnız fzmire nit bir ~e) 
değil. bütlin yurtta kendini gcisteren 
bir şeydir. T~kilatmbk bilıisizliji, di
siplinsizliii, baftıb&.«lup doiurur. BİZİlll 
istihsalden istihlak safhasına kadar ik· 
tisadi ola~ılar üzerinde gördüğiimiiz. bu
dur. Acıklı olan bu durumda hilmiyea· 
terin tqkilatsalaima bir şey diyeme
yi7.. Ü~ lelerini koo-,ıentifl~ti~k , .• 
teşkilatlandırmak kolaydır. Oğrctmek 
\'C göstermek meselesWir. 

Fakat b ilenlerin teıtlilitsızhiı... itte 
en fenası budur. Çfinkö memlekette 
bollu k için d arl jk yaratıp ltundaıı (ay· 
dalanmağı sistenıle~tirir .. 

Y.A. 
-~~-----ti ..... ~~~~ 

Panl Jıaza lıongı•eleri 
Ankara, 26 (A.A) - Aldıjımız tel· 

grafiara göre Balıkesir. Burdur, Kema
liye ve Niğde kazalarında C. H. Partisi 
kaza kongreleri toplanmıştır. Dileklt>rin 
tesbilinden sonra yeni !dare heyetleri 
secilmiştir. 

Aleni ıe4elılıiil' 
Aziz eşim v~ kıymetli babamız. ha

cı Yasin Sükkarın vefatı dolayı.siy
le evimize kadar gelip halırımıı.ı 

"tayip etmek nezaketinde bulunan, 
cenaze merasımıne istirak lütfunu 
esirgeıniyen, mezara kadar gitmek 
zahmetini iht!yar eden akraba ve 
dostlarımıza borçlu bulunduğumuz 
şükranı ayn ayn edaya imkan bu
lamıyoruz. Cıiınlesine candan min
nettarlığımızı muhterem gazetenizle 
arz.ederiz.. 

RAHMETl .. lNiN EŞİ, KIZI 
VE oGULLARI 

KISACA 
••••••• 

Daman gidiyor 
Ec.uıcı Kemal K. Akıa~ reken "'""lar, neden cenupta şimaldeki c!ukları çevrelerde bacalar ~ iikselip kal Demir, Hasan. ıbrahim. Musıafil. . 1 

kadar :ı;;"•li olmamıştır? büyiik fabr!kalar çalı ırken; Amazon Nihat. Ethem ı.: e l lasan dükkanlarında Istiyen erin bı: sünnet düğününde lzmir belediyesi eski sıhhat memur- Bizim eczanenin önünde her giin 

N d • .,. b .. ··k b . ·11· 1 Plata, Colorado üzerınde ufak bı"r du· alıga ar;retıikleri mallara etiket koy·- bulıınahileceklerı bildirilmekte ve sün- • d F h · s ~d. 15 l' ı e en cenupta uyu ır mı ı serve t · • d ı · · ı .arın an e mı ag ıç ıra maaş a tempo tutan gazete müvezzilerin:n se!'· 
birikmemış' ve daima yabancı kaynakla· nıan bulutu bile helirmemis; •Yelken rraclıkl tı iddiasiyle mahkemeye veril- ııe ıçın yar ım.arını esırgeınıyen en Çankırı merkez belediyesi sıhhat me- leri birkaç gün du,vulmasa adeta yadır-

k d k 1 ? Kristof Kolombun, Vasko dö Gamanın mislerdit. de teşckkiir edilmektedir.- murluğuna. Pütürge seyyar sıhhaı me-
ra baş vurma z.orun a a ınm~tır. 7.30 Program , '"' memleket saat ava- gayacağıını anlıyorum .. Dün dikkat et-

N d t · ld k.l d M;?cell&nın hatır .. Jannı büyük bir taas- --- o- -- ~ J muru Zeki Orhanı-li 20 lira asli ınaa;,la b k e en cenup a şıma e ı er ayarın a rı, 7.32 Vücudumuzu çalışhralun .. ?.-tO tim, gazetelerin adlarını bir iri ar ası· 
endüstri şefleri, mühendısleri. i çileri supla yaşatmağa de\inm etmiş ... Makıne Anhara:)'a ~idenler- h be 1 İzmir merkez sıhhat memurluğuna ta- na :;ıralıyarak seslenen genç ,dumarı 

• .. kt k' b z ru~ır ~ d h Ajans a r eri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) yin edilmiılerdir. yetışcmemış· tir! cagına uymama a 1 u ısrar u un •"" • hy ın me usu B. Nuri Göktepe, Ma- p gı'dı'yor.' duman g.cliyor... diye telaslı 
•- bo b d · d ? y · 12 30 rogram ve memleket saat ayarı, • ts&ihsal, mübadele ve umumiyetle l<ir yunc aca a ne en sur ii . enı· nisa ıııebusu B. Rıd\an Nafiz Edaüer M" k --- o- -- tLla""lı l>ag-ırnıag-•a ba<:Jadı. Y~ngın mı 

d ı ·- k b ·· ki" k" k l"k • 12.33 uzi · pi. 12.45 Ajans haberleri.. K ıJ haff ~ .., x .. i are ve siyaset hayatında neden bam. ıge arşı u sure ı us ün u ve ya- ve izınir mebusu B. Sadettin Epikmen 13 30 ız a" ası.. \'ar dedım, baktım, duınan gidi .. ·or sö-
ba k b. h • h"k ? z k" h h ·· · · '> 13.00 - · Ml!Zik : Karısık şarkılar.. .P " Ş a ırzı nıyet a im. e a mı ek- ut or gorıne r.ıç.n. • Ankaraya ı;ıtmişlerdir. p Kızılay haftası peuembe günii başla· zü etrafında itfaıyenin ranlan işitilme-
ıJk? Hayır •.. Şu halde A. Siegfricdin $.mal Aınerıkasında on binlerce ki- JS.OO rogram ve memleket saat ayan, maktadır. dı· .. aDumaıı g'dı) cır.'• so::zu·· devam edi· 
idd. 'ğ' 'b· k. f k ' 1 k ı k k b · 18.03 Mü7.ik : Radyo salon orkestrası. ıa ettı ı gı ı c ta ıp ı rı > ve c ıra- ometı e ı çc ı · ray, ar · tan gar e, şı- ca, kok ta olmaz. Dolayısiyle. dı-mir ve 5 M"" .k Kızılay haftasJnda hu cemiyete yeni· , ordu. Vazı"uetı·. ı'fade,·ı·, mak~aclı der· 
d k · · k? s· · 1 ld b k k kl h ı· d 18.4 uzı : Fasıl heyeti.. 19.30 Mem- .J - , ., e uvvetı > mı gevşe . . I} ası o gun- ma en ccmı a sı uşa ar a ın e çeik te olmaz. den aza kaydedilece-k ve yapılnc :~ te- hal anladım .. 
uk rnu kıt? .. Kötii politikacılığın sebebi- iilkc3'i ararken •Cenu!.1• ~on çeyrek * leket saat ayarı ve ajans haberleri 19 berrüler cem edilecektir. Haftanın de· 
~·et verdığı istikrarsızlrk mı amil olu. ".sra kadar bu venı mi.inakalc vasıta ı- Ne mutlu zengin bir kömür havzasına 45 Müzik : Halk<•vleri Folklor saati.. vamınca cemiyetin çalışmalarını halka Dumanın bacadan çıkışında kaynaşa-
vor?. Tam m!ln..,oile mı·ıı·ı bı'r ku··ııu··r mü d f _, bet · st · d h h . 1 1 ı. 1 G k Safranbolu Hallcevi.. 20.15 Radyo gaze- 'b 1 rak birbirini takıp eden bir gelış, bir ., cı ..., r.a a aLJa r •. ~ go ermem~; a a ı:a ıp o an rnem ea.et ere!. eçen ı~ ifade eylemek üzere tertı at a ınmıştır. 
henüz vucut bulmamış?.. cioğrusu ayni şebekeyi b"r tiirlü kura· gözümüzü pek yıldırdığı için kok deyin- tesi .. 20·45 Müzik 21.00 Konu ma (Evin Haftanın sonuncu gunu Cümhuriyet clöldiliiş, b:r dagılıs vardır. Kaynağı 

Bu kadar şümullü bir mevzuda, hı- mamı tır. ce hepimizin aklına ıadece cısınmak• saati..) 21.lS Müz!k pl. 21.30 Konuşm:ı meydanında Kızılay gençlik ıe~ilatı ta- durmadan i~liyeıı bir nıcnhr..ııı birl;iri 
çak gibi keskin hükiımler vermek bizııu Cenup Amerikası ınemlekclleri, uzun geliyor. Temenni olunur ki cTürlc ko- (Sağlık saati .. ) 21.45 Müzik : Klasik rafından bir geçit resmi yapılacaktır. arkasına taşırdıgı duman gibi gazete Cl' 

htddimiz değildir. Olsa olsa dUşünmek zaman acaba neden XVIII inci hatta ku> adedinin artmasını dilediğimiz yük 'Iürk müziği 22.30 Memleket saat ayarı dt birb!ri arkasına, birbir:ni beklcme-
\'e belki de düşündürmek emeliyle tc- XVI ıncı ve belki de daha geri devir- sek fırınlarımızı beılesin. Onun es .. ro- ajans haberleri ve borsalar 22 45 - 22.56 )fiiJı(if-at-ı;=..--n den satılmakta, durmağa, dinlenmeğe 
selli buluruz... Itrinin u u1lerine sımsıkı bağlanıp kal- lü bu olsun! Isıtmak ödevi ikinni planda Yarınki program ve kapanış.. \akit bırakmadım dağılmakta idi. Mü-

Gelelim konumuzun ıktisadi cephe :. mıslardır? gelsin ı Bunun için de. yük9 elc fırınların ol'fa ve IUe faJelJesl \ e1.zi i~tc buna icaret ediyordu 
ne : Ucu bucağı olmıyan bu engın ül- Belki ele kömüraüzlüktenl.. c;ıkartaıağı cdemir ve çelik. i işliyebile- OARLANıN TEHDiDi Maarif vekaleti, geçen tedris yılında Miiven.'in .Duman gidiyorn feryadı 
kelerde nüfus el/. da ondan dolayı mı, Ham madde bakımından tahiatin cek tezgahlar tamamlanmış huulnıun. okulların bütün devreıinde iııimleri ifti- hana kışı, dumanı, sobayı hatırlattı. 
sanayileşme hareketi zaif ve kısır kal- liitfiinü eaıra:emediği bu diyarda. nr. ga· Gözlr.rimizi Karabükün chadde ev- (Baştarah 1 İDCİ Sahifede) har listesinden ailinmediği için mükafat Maden kömürü eksiklıği galiba bu se-
mış?. Sanayi inkılabı meyvelerim ver- riotir ki. kömür hemen hemen hiç ıe yok Iı-rine> dikmit bulunuyoruz. Müttefilde- Afrika kıyılanna karıı herhangi bir ta- kazanan liae ve rta okul talebesinin isim ne sob~ horulanııdan ziyade fabrika 
meden önce, şin·ı.I Amerikasının nüfus f.'İhidir ki, kömür hemen hemen cenup rimizin hu i~i daha fazla geciktirmeme arruz derhal k•rıılıimı bulacaktır. Çün· !erini neıretmittir. bacalarında duman faaliyetini gii terı:· 
kesafeti ne derecede ·dı? Bugünkü Ce- Amerika.ında. yalnız Şili ortalama biı lerini dileriz. kü burada bunun için gereken vasıtalar Bu li.tede lzmir lnönü lisesinden Öz· cek .. NP yapalırr., eksik tarafımız bu 
nup Amerikasının durumundan pek hesapla 1,900.000 ton maden kömürü Kömür havzamızı giiz bebezimiz gibi vardır. Ve bunları ellerinde tutanlar ciemir Akkan, Fahri Eron, Nail Şen; Bu- olsun eleyip dü.ıvaya, h:ıdisala baka· 
farklı mıydı'! Sliphesiz ki hayır_ istihsal etmektedir. koruyalun 1 Onu modern tesisatla cihaz kullanmak azminde bulunuyorlar. Bunu ca orta okulundan Fikret Yureri, İsmet rak şükretmek :stedim .. 

1820 ile 1920 <ırasında Birleşik Arne- Brezilya. Arjantin basta olmak üzere lamak çin hiç bir fırsatı kaçırmıyalım. seyahatimden evvel de biliyordum. Şim Tecim, Talit Orhun, Bornova orta oku- Yazımı burııda kısaca kesiyorum aziı 
rıka dedetlcrinır. nüfusu 96 milyon irili ufaklı diğer cenubi Amerıka mem- cMaden kömürü o ne aıhirli bir kelime! di bizzat gördüm. Dakar evvelce de ken lundan Kaya Mama, Karataş "kulund:ın ckuyucıı:n aınına mi.iv<c"ni hiilfı bağırı• 
artmıştır. G~menler bu rakamın an· 1 ketleri kömürsüzdür. XX inci aınn petrolüne. elektriğine rağ- dini müdafaa etmiştir. Fakat o valtiılt.i Gürbüz Kuvent, Tilltillk orta okulun- .}Or : •Duman ~ıdiyor'. .. 
cak durtte birini Lesk:I ediyorlardı. Dl!- Demir ve çelik endüstrisinin heybetli men sihrini kı:ı) betm:.-mi., olan canlı bir vaatalan ıimdiki vasııalı:riyle m kayese dan Fuat Öztunın, Mu a Güngörürl r N" el yeyiın. ı;ıclc dursun h:ıkalıın. 

~---mek _ __ o_lu_:'.ı:....O_r_k_i~, __;!:;...im_a_l_A_m_e_r_i_k_as_ın_d_a..:.k_i _,_~_k_·s_e_k_fı~r~ın_l_ar_ı __ «_ko_k_>_ il_e _ _ k_a_r_ın_la_rı_n_ı '-k_c_l_im~e_J --~----------- .;;e.;;;d..;;.;il;.;;.e.;.;m.;.;e;;.;;z;;.;. >;;..._-----------~·~~· · c&an Uiu. lal.aY vardı r.....;..ı......, ......... ~._ .... _....,._.-.............. _________ _ 
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Biraz iyileşti.. liyülı millet, büyülı§ 
Kopenhag, 26 (AA) - Kralın sıh- an yetiştirendir.. § 

hati hakkında bu sabah ,u tebliğ neşre· S He mutlu Türlıüm di-~ 
dilmistir: US -uene!.. § 

Kral oldukça buhranlı bir gece geçir- -' S 
mistir. Bu sabah kralın sıhhi durumu 

1 
__ ._=_=_c_ıı«ı_= __ =--=_= __ ı:co=_:-.ı:_:-.ı:_ıı«ı_:-.ı:_:.:-.c_:-.ı:_:-.ı:_:-.ı:_:-.ı:_c-._._ıı 

bir az iyileşn1iştir. Hararet 37,5, nabız 
n1untazamdır. 

--- o- --
İngiltereye Alman 
h~icumu ha f if geçti .. 
Bcrlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
Alman hafif aav•~ uçakları dün İn

gilterenin rcnup kıyılarında bazı yerler
de mi.ihim a~keri tesisleri muvaffakf)'et
le bombalamı~lardır. 

--- o- --
HİNDiSTANDA 
Karl,fdılı1ılar 
devam ediyor .. 
Bankok, 26 (A.A) - Hindiıtan· 

dan gelen son haberlere göre Hindistan
da çıkan bir karııtklıkta pofü nümayiş
cilere ateo elmiş, 9 kişi yaralanmıştır. 
1 7 kiti tevkif edilmiştir. 

Bombayda kongre prtrtisi mensupla
rı bir nümayiş yapmışlardır. 

_........,.., o~--

Alman gazeteleri 
Denizaltı ba$arı
lariyle meşgul •• 
Berlin, 26 (A.A) - Dünkü tebliğde 

bıldirildiği gibi /\iman denizaltılarının 
16 ticaret gemisı ile bir destroyer batı
rarak üç ticar"t gemisi ve bir destroyeri 
de ağır hasara uğratmış olmaları bu 
sabahki gazetelerde Alman denizaltıla
rının mükemınelliğine ve mU1·cttebalın 
çok iyi yetiştirildiğine yeni bir delil 
olarak gösteriliyor. Bütün gazeteler bu 
yeni darbelerin 6000 mil genişliğinde 
bir deniz mıntkasında indirildiğini kay· 
dediyorlar. 

Folkişe Beobahter diyor ki : Düşman 
gemilerinin batırılması şimdi buz tut
mağa başlıyan şimal buz denizinden ilk 
bahar havası içinde bulunan 'Ümit bur
nuna kadar uzanan •ahadadır. Bilhassa 
'.Afrikanın batısında batırılan gemiler 
:Amerikan - İngil;z münakale yolların· 
da büyük yara ı.çmıştır. 

iKiNCi CEPHE Ş I rtıEÇHU L 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

tırlatacağım: Mihverle hararetle çarpış· 

tığımız dört be~ cephemiz vardır .. ı\vru· 
pada umumun isteğine uyularak kuru
lacak bir ikinci cephe bizi felakete sü
rükleyebilir. ikinci cephe, ancak bütün 
unsurlar göz önünde tutularak verilecek 
makul bir askeri kararla mümkündür. 
Fakat ne zaman ve na!nl ac:ılaca~ını kes
tirmf'~İ ınesu1lerine bırakmalıyız. > 

tZM!R TiCARET SIC!L :VIEl\Tl.:R
LUC UNDAN: 

( Mehmet Ali Göniil~en ve kardeşle
ı·i ) ticaret unvanile !zmirde Ali paşa 
caddesinde Bakırcılarda 5 nun1aralı ma
ğazada her türli.i ınahsulatı arziye üze
rine dahili ticaret ve baslıca ın1s1rcılık 
ve kantnrivc ahs verisi iIC istigal ctmrk 
Uzere tesC'.kkül ~den isbu sirkctin tica
ret unva.nı ve sirket . mukavelenam"'sİ 
ticaret kanunu ·hükümlerine göre sici
lin 4659 numarasına kayt ve testi! edil· 
diti il3n olunur. 

1 - Mukavclenaıne 
İzmir sicili ticaret memurlu~u rC'sn11 

miihlirü ve F . Tt'nik imzası. 
Buı;!ün bin dokuz :vüz kırk iki senl'si 

tesrinievvcl avının yirmi üçUncü cunı~ 
gü.nü. 23 ' 10 942 

İzlnirdc birinci belediye caddesinde 
72 1 numaralı hususi dairede vazife 'tö
ren 1zn1ir ikinci noter vakili ben Fehıni 
Tcnik işin1in başında iken aşağıda hi.i· 
viyetleri yazılı iş sahipleri daireınc 2elc--
rek anlatacakları gibi bir mukavelena
menin tarafınn1dan resen yazılmasın• 
istediler. Kendilerinin kanuni ehliyet
leri haiz olduklarını gördüın. 

$AH1TLER : !zmirde Eşrefpa~adı 
623 üncü sokak 10 numaralı evde oturan 
Hüseyin oğlu Mustafa Karluk ve tzmir
de Çiviciler çarsısında 8 numarada kah
veci Mustafa Heptemiz. 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 

iş sahiplerini tanıdıklarını ve ~ahadete 

i~~~-mmİİİİİİİİİİmmİİİİİmmm~i ı mani halleri olnıadıt\ını söyliyen ve ka-
nuni evsafı haiz oldukları görülen '"

Memur aranıyol'.. hitıerin tarillerile ~·hıs ve hüviyetl,,,.ini 
Daktilo ile çabuk ve doğru yazabi- tespit ettiğim 

Ur bir memur alınacaktır. Lisan bi- 1$ SAHiPLER!: !zmirde tkiçeşmelik 
!enler tercih edilir. İst.,klilerin ken· caddesinde 422 numarada oturan Meh-
di el yazısı ile yuılmış bir m"ktup- mel Ali Gönülsen ve lzmirde Ba.oturak 
la posta kutusu (70) numaraya mü- Kestelli cadde;inde 138 numarada otu· 
racaatlan. 1 _ 3 (b.3) (2753) ran Hamit Gönlils•n ve !zmirde !kinci 

beyler sokağında 49 nunıarada oturan 
Mustafa GönUtsen 

Güzel 
üyUk Anneler. 

Genç ve Taze_ görün· 
m e k için B u basit ve 
Kolay usulü tecrübe~ 

d . ı -_e ın z. .,.. 

Saf ve hazmetllrilmlş siıt kre
maıı ve zeylin yağı, diğer gızll 

cevherlerle karıştırılarak beyaz 
renlr.1" <yaQsızı Tokalon kremlnln 
lıUhzarında • yirmi senedenberi 
kullanılmakta olan meşhur for
müle ithal edUmlıtır. Bu krem, 
clldlnlzl ııerlan besler ve gençleş

tir ir. Tenln çızıı ve buruşukluk
la rını ve ıayrl sar maddelerin! gl- , 
dertr ve cUdl tazeleştirir ve nefis 
bir lr.olr. u Ue titır eder. Fazla kıl
l arın netvUnemasına sebebiyet ver
mez MalUmdur ki FrLnsız kadın
ları bugün bir kaç sene evvelki-! 
Jerine nazaran um\Jmiyetle daha 
guzeldtrler. M-uteha.sslSlar bunun l 
sebebini TOkalon kremınin vasi 
l.stlmaline atfediyorlar Aylık sa
tışı hemen bir mılyonu bulmakta-· 
dır Siz de bugünden itibaren bu 
tremı kuUanmata başlayınız ve 
h er sabah daha güzel görüPünüz 
Tokalon kreminin müsmir netice."1 

lerı garantilldir. Aksi takdirde 
paran12 iade edilir. 

Şu suretle ariu1arını bana takrir ede· 
rek mevad ve seraiti atiye dairesindP 
bir şirket akdettiklerini bana beyan et· 
tiler. . 

Madile 1 - Bu şirketin nevi kollek· 
ti ftir. 

Madde 2 - Şirketin unvanı: (Meh
met Ali Gönü]ı;en ve kardeşleri ) dir 

Madde 3 - Şirketin mevzuu : Her 
türlü mahsulatı arziye üzeı·ine ve dahili 
ticaret ve başlıca mısırcılık ve kantari
ye ticaretiyle isti~al etmekten ibarettir. 

Madde 4 - Şirkel in merkezi İzmir. ve 
ınerkezi muamelatı fzn1irde Ali paşa 
caddesinde Bakırcılarda 5 numaralı 1na· 
ğaıadır. 

M'dde 5 Şirket;n sermayesi : 
23.000 yirmi üç hin türk lirasından iba· 
ret ilup bunun 5500 bes bin be• yiiz li 
rası Mustafa Gönülşen. 3000 üc hin lira· 
sı Mehmet Ali Gönülsen ve 14.500 on 
dört bin bes yüz lirası ~da Hamit Gönül
sen tarafından nakden ve tamamen vaz 
~ilmistir. 

Madde 6 - Seriklerin kar v• zararda· 
ki İ'-tir~k his~C'lrri Uc nıü~avi hi!;~e i.ize· 
rinn t<ıksiın edilec-ektir. 

Maddr. 7 - Şirket namına yapılacak 
her tilr1ü muamelat ve ukuclet icin fir
ma altında .şerik1erdcn her biri ~1ünfc
riden imza ve sirkeli ilzam edebilecek
tir. 

Madde 8 _ Şirketin müddeti : Bir 
teşrinisani dokuz yüz kırk iki tarihin
den itibaren on 5E.'ne icin muteber olup 
müddetin hitaın1ndan iki ay evvel şe· 
riklcrden biri dii!erlerine sirketin fes
hini tahriren ihbar etmedikçe şirket 
müteakip devreler için ayni esaslarla 
devam edecektir. 

Madde 9 - Her şerik muamelatı sir· 
keti tedvir etmekle mükellef bulund~ğu 
cihetlo her biri şirket hesabından ayda 
150 yii7 elli lira para alabilecektir. 

Madde 10 - Her sene nihayetinde 
yapılacak blanço ile tahakkuk edecek 
kArdan her şerik hissesini almak hak
kını haizdir. 

Madde 11 - $eriklerden hiç biri şir
ket muamelllhndan gayri şahsi heThangi 
bir i~Ie işti~al edemez. 

Yazılan bu mukavelenameyi şahit
ler yanında kendi.sine okudum ve anlat
tım. Miinderecatının istegine ve beyan
larına aynen uygun olduğunu ve başka 
bir diyecek]..,.; olmadığını bildirmeleri 
üzerine resen tanzim ettiğim bu vesika
yı tasdiken hepimiz imza ettik ve mü
hürledik. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
teşrinievvel ayının yirmi üçüncü cuma 
günü. 23/10/942 

V.G. 
Akitler : İmzaları 
Şahitler : İmzaları 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

~,,-...--..r.;e:•CO'~Ccccc=cı:ıocıo-ı:ıo:ısı Tenik resmi mühür ve F. Tenik imzası 
Umumi No. 8449 Hususi No. 7/54 

§ D
MEilyoMnlarJ:RyaratTtığıAfilimc İşbu mukavelename suretinin daire· 

miz dosyasında sakh aslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi teşrinievvel ayının yirmi 

§ (TÜRKC. E) üçüncü cuma günü. 23/10/942 
S T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi § Çarşanıbadan itibaren Tenik resmi mühür ve F. Tenik imzası 

§ 
T L 

Altnuş kuruşluk damga pulu üzerine 
8 A ,J VE ALE 23 ilk teşrin 1942 damgası ve İzmir ikin· 
§ - • § ci niter vekili F<-hmi Tenik resmi ınü· 
IOO"J..r.,o-,,.,...._,..~=cı:ıo-'/..r~c=ı:ıcıcıcı : hürü. 6165 (2787) 

Borsa 
vzü~ı 

889 İnhisarlar 40 
413 j. Taran•o Ma. 47 
255 Santo l:; Ergas 55 
212 M. Ardiıl 49 

137 Mehmet Doğu 51 50 
101 A. R. Bnrki 40 
100 j. Kohen 50 

58 Tahsin P;yale 53 
48 Şükrü Akalın !:l 

50 
50 50 
55 
51 50 
52 50 
40 
50 50 
53 
54 

46 Cemal J'_ıişan 54 50 5-1 5: 
3 l Manisa B. B. 60 60 
31 $e,·ki Mu,Iu 52 5.J 
28 H:Jrni U) ar 51 50 51 50 
22 İhsan Özturan 54 50 58 

8 Mehmet Deniza~an 53 54 
240~ Y~kfın 

15086:1 Umumi yek.Un 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
İNCİR 

38 B. j. Franko 
34 A. Papanyo 
72 Yekun 

16845 Umumi vekCın 
.ZAHİRE 

82 ton Susarr. 
12 çuval Nohut 
20 Ton Anason 

67 
68 

80 
61 50 
58 

46 
48 
50 
54 

71 
70 

80 
61 50 
61 50 

~cc:o~~=ac=n==~====~ 

~ SOBA ~ 
§ s 

Her cins kömürle kullanılabilecek IS 
sobalar1tnız geldi. Fiatlar ucuz top
tan ve perakende satış yeri Ye:" 
Kavaflar çar~ısında 

~ Şt·ın~ i 1-lakikat § 

8 mağazası ı § LTELEFON : 3031 
~ 23 25 27 

; cCCOQOO~ - -:.--....GCO"'...e.-. 

lZMlR SULH HUKUK HAKIMLl
ClNDEN: 

Müddei hazine vekili avukat Sadık 
Boratav tarafından M.aleyh İzmir ikin
ci kordon Akhisar bankası altında 72 
numaralı mağazada Şevket Ali aleyhine 
942 '508 esas sayılı dosya ile açılan iki 
ihale arasında farktan mütevellit 200 li
ra alacak dcivasının duruşınası sırasın
~: . 

M.aleyh Şevket Ali namına çıkarılan 
davetiyenin blla tebliğ iadesi Uzerine 
zabıtaca yaptırılan tahkikatta da halen 
bu yerde olmadığı ve ikametg3hının 
meçhul bulunduğu anlclişılması üzerine 
~alep veçhile davetiye İzmirde münte
şir Yeni Asır gazetesinin 27 eylül 942 
gün ve 113~2 sayılı nushasile ilanen teb· 
liğ olunarak duruşma 5/10/942 pazarte· 
si günii saat 9,30 za b ırakıldJğı halde 
geJmeıniş ve hır vekil de gönderınenıiş 
olduğundan talep veçhile gıyap kararı· 
nın da ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve duruşma 5, 10, 942 perşembe günü 
saat 10 na bırakılmış olduğundan gel• 
mediğiniz veya bir vekil göndermediği· 
niz takdirde mahken1enin gıyaben görü
leceği ıebliğ makamına kaim olmak ve 
bir nushası ınahkeıne divanhanesine ta
lik kılınmak sureti!e gıyap kararı ila-
nen tebliğ olunur. 6142 (2788) 

S'ATILIK EV 
Güzelyah tramvay caddesine yüz 

metre .ınesafcde 57 inci sokakta 9 nu· 
ınarah; elektrik, hava gazı, su tesisatı 
ile kuyuyu havi dört oda mutbah, ban· 
yo, çama~ıriık ve mikdarı klifi bahçeyı 
ınüstem:l ev satılıktır. 

Ileı· gün saat 14 de kadar görülebi· 
Hl' .. Pazarlık için Tayyare fabrikasında 
l\.1ehınrt İlarslana müracaat edilme1idir 

1 - 2 (2785) 

DE VRE N SATILIK 
Baldıaliye dülılıônı 

Alsancakta Merndiye caddesinde 33 
1ıun1aralı bakkaliye dükkanı de\"ren sa· 
t.lıktır. Taliplerin sah~bine müracaat· 

lurı.. 27 - 29 (2784) 

lZMIR BELEDlYESlNDEN: 
1 - Dr. Behçet Uz çocuk hastahane

sinde giriş bahçe kapıları ile tesisat ka
nahnın yaptırılması, fen i~leri miidür
lüğündeki kc~if ve şartnan:esi ve~hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. K~şil be
deli 5232 lira 85 kuruş muvakkat temi
natı 392 lira 46 kuruştur. Taliplerin te
minata iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 4/ll/1942 Çar
saınba günü saat 16 da encünıene müra
~aatları. 

2 - itfaiye ınüslahdemJer;yJe sıhhiye 
ve iş otobüs şoförleri için, kumd~l a~le
diycden verilmek üzere 6S adet palto 
yaptırılması, yazı işleri ıniicliirlJğünde
ki ~arlnamesi veçhile açık eksiltmPye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1224 
lira muvakkat leminatı 91 lira oO kuruş
tur. Taliplerin teıninatı iş bankasına ya
tırarak makbıızlariyle ihale tarıhı olan 
4/11 942 Çarşamba günü saat 16 da en
cümene n1üracaatları 

18. 22, 27, 2 5984 (2720) 

* 1 - Fevzi paşa bulvarında 368 nci 
adanın 20,50 metre murabb,ın,l& .l, 4, 5 
sayılı arsalariyle 305 metre murabbaın
cia 16 sayılı yol fazlası ki oeın'an 32S,50 
nıetre murabbaı yerin ~atışı, bu ar~la~ 
ra ait ili.nın İstanbul gazetelerinde neş
redilınesi yiizünden İzmir ve Ankar«da 
yapılan ilanlar yok savılara1< yeniden 
ve )'3Zt işleri müdür.ü~Unıieki ~artna
ıne-"i veçhile kapalı zıı1.ı fh arttırmaya 
konulmuştur. Muhamrrn bedel! 26040 
Lra muvakkat lenıin.? 1.: 1935 liradır. 
İhalesi 4 111/1942 Çar;amba günü saat 
16.30 dadır. 2490 sayı:, kanunun tarila!t 
dahilinde hazırlanmı~ ~ekiif mektupları 
:rale günü azilnıi saat 15,30 a kad2r en
cliYnt-n riyasetine verilir. 

2 - Şükrü Saraçoğ"iu bulvarının, İs
met paşa bu~vatı ıle Kazun Dirik cad
dt""~.,: arastndaki kısmının ve l'l~c~.tl bey 
caddesinin, Gazi ve İsmet paşa bulvar
ları arasınd:ıki kısmının :>a.r~e ta~ları 
.~ yeniden yapı.11·tln1ası ve Şükrü Sa
raçoğlu bul\2r?n!nı Ca:!ı bulvarı iic Ka
zım Dirik Cdd,le.'\i arasınddki !ıdi ta~lar
la oöşennı!Ş ,;;:ısınının :>arke t;::.il«r; ıle 
e5asll tamiri işler:, fen işleri nı~idürlü
ğündcki ke~:.f v~ Bartnaınesi veçhıJe ku
pcıh zarflı ck!ı.Llın1eye knnuln1ustur. 
Ke~if bedelı ~·f•l83 hm 38 kurus, 

0

ınu
·ıakkat t~m'r~tı 2706 .:r~ ~5 ku;uşfur. 
İhalesi 4 ll ı li)~2 Çnrşamba f;Linü saat 
16,30 dadır. 3-19P, sayılı kanunun tar:fotı 
dahilinde ~., rlrnmıs teklif mektupları 
ıhale günü azamı saat 15.30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. Parası mi.iza
yedeye çıkarılacak arsa •le ödenecekti,. 

18, 22, 27, 2 jf/85 (2721) 

İnhisarlar Çamaltı T~zlası Müdürlüğünden: 
T uzlamız j~çilcrinin iaşclerine müktazı aşağıda müfredatı yazılı gıda madde· 

leri ve sair malzeme. derhal ve tamamen teslim ediln1ek !jartiy]c ve kapalı zarf 
yoliyle satın alınacatır. 

Bu husustaki şartname]er her gün tuzla idaresinde görülebilir. 
isteklilerin cetvelde yazılı muvakkat teminat akçelerini 11 11. 942 tarihine 

müsadif çar~mba günü saat 14 de kadar tuzla vezneıine tevdi ederek teklifle
riyle birlikte tuzla müdürlüğünde müte~ekkil komisyona müracaatları. 
Alınacak malın Kilosu Muhammen 

Cinsi Fiyah Tutarı <'~ 7,5 teminatı 
Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

Kuru fasulya 8000 55 4400.- 330.-
Nohut 8000 65 5200.- 390.-
Siyah mercimek 5000 68 3400.- 255.-
Börülece 4000 48 1920.- 144.-
Sadeyağ Urfa - D. Bakır 1200 430 5160.- 387.-
Zeytinyağı 1500 158 2370.- 1 77.75 
Salça 450 90 405.- 30.37 
Kırmızı biber 150 1 70 255 .- 19.13 
Soğan 1700 21 357.- 26.76 
Ye!)il sabun 200 100 200.- 15.-
Odun 50000 3 1500.- 112.50 

Yekun 25167.- 1887.53 
27 9 6150 (2766) 

, BELSA MITOL , 

1 
id rar yolları il tihabı, yeni ve eıld BELSO(;UKLU(;U, idrar zorluğu, me- 1 

sane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlcre. böbrek rahatsı zlıklarına kar-
t • en mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabu'< kurtulurlar. Bütün eczane ve ecza 

depolarınd•n arayınız, 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

T. iş Bankası 
Küçiilı tasarruf hesapları 1942 ifıramfye plcinı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır .. 

1 9 ti 2 İKRAMİYELERİ ... 
1 adet 2000 Lirahk 2000 Lira 
3 adet 1000 Urahk 3000 Lira 
Z adet 750 Lirahk 1500 Ura 
3 adet 500 Uralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Linı 
40 adet 100 Urahk 4000 Lira 

50 adet 50 Lirahk 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Linı1ıJı: 2000 Lira 

isprta Maarif Müdürlüğünden : 
(Kapalı zarf usulüyle eksiltme ilanı ••• ) 

- Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta merkezinde ve istasyon caddesindeki bir katlı Akşam kız sanat 

okulu binasının 52806 lira 35 kuruş keşif bedelli ikinci kısım ikinci kat 
jnşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Mahal liotesi 
E - Seridöpri 
F - Keşif hulasası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme şartnamesi 
1 - Projeler 
isteyenler bu evrakı Isparta Maarif müdürlüğünde görebilirler. 

... 

3 - 15 / 1 O '1942 perşembe gününden itibaren 2 l gün müddetle, kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulan bu iJ 5 /l l / 1942 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat l 5 te Isparta hükümet konağındaki Maarif müdürlüğü oda· 
sında te!'ekkül edecek komisyon tarafından ihale olunacaktır. 

4 - Bu i;e ait muvakkat teminat miktarı üçbin dokuzyüz altmı!I lira kırk 
sekiz kuruşur. 

5 - Taliplerin muayyen ihale zamanından üç gün evveline kadar Nafia 
Vekaleine veya Jsparta Vilayetine müracaatla ehliyet vesikası almalan şartl.lı. 

6 - Teklif zarflarının 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapatılmaıı 
esastır. 

7 - Taliplerin 4,5 nci maddelerde yazılı teklif mektuplarile muvakkat 
teminat mektup ve vesikalarını ve diğer evrakını muayyen ihale zamanından 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Poytada vuku bulacak g~cikmelerin nazarı itibara alnmıyacağı ilin 
olunur. 20 23 27 30 6011 (2723) 

İnhisarlar Şarap fabl'ilıasından : 
F abrilc.amıza ait Bayraklıdaki bağda mevcut 2 J 7 ağaç zeytının mahsulü 

açık arhrma ile satılacağından isteklilerin 51 11 '942 günü ve saat 15,5 ta Hal.
kapınardaki fabrikamız binasında mütecıekkil komisyona müracaatları ilin olu--
nur. 23 25 27 29 6052 (2756) 
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~ u evtet L emır Y ollarıncıan E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammn bedeli (21000) yirmi bir bin lira olan (3000) üç bin kilo Da
na derisi {vaketa) ( 11 'ikinci teşrin 1942) çarı,amba günü saat (15,30) o n 
beş buçukta Haydarpa~ada gar binaıı dahilindeki komisyon tarafından kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
• Bu işe girmek isteyenlerin { 15 75) bin beş yüz yetmiş beş liral.it muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Bu ite ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
24 27 30 3 6042 (2760) 

Çankırı istasyonunda ro.mpada teılim artiyle muhtelif ebatta 250 M.3 çam 
kalas ve azman kapalı zarf usullyle sa.tin alınacaktır. 

Muhammen bedeli (25.000) yirmi beş bin ve muvakkat teminah 1675 bin 
sekiz yüz yetmiş beş liradır. E.ksi1tme 1 1 ikinci teşrin 1942 tarihine rastlayan 
çar~amba günü saat 16 da Ankara istasyonunda 2 nci i~letme binasında topla
n?.cak komisyonda yapılacaktır. Bu i~e girmek isteyenlerin kanun ve ~artname
nin tayin ettiği vesaik ile muvakkat teıninat ve tekliflerini havi zarflarını tayin 
edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri 19.
zımdır. Şartname ve mukavele projeleri komisyonda parasız alınabilir. 

24 27 3 6 6072 (2769) 

Muhammf'n bedeli 
1 LAN 

Muvakkat teminatı ihale tarihi 

l 000 lira 150 lira 2/ 11 1942 pazartesi saat 11 de 
Urla tahaHuzhanesi için 250 metre mikabı kumlu çakıl açılc: eksiltme aure

tile satın alınacaktır. lstcklilerln şarnames.ini görmek üzere her gün öğleye ka
dar lzn1ir liman ve şehir baktiriyoliji müeaae~ müdür1üğüne mütacaatlan. 

21 24 27 30 6027 (273 4) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler artırma ve eksilt• 
me lıomisyonundan : 

Bakırkö}· emrazı akliye hastanesinin 20 İnci koğu~u ikmal jnp.atı kapall 
zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

l - Eksiltme 28/ 10/942 çar~amba günü saat 15 de Cağal<>ğlunda Sihhat 
ve İçtimai muavcnet müdür]üğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Ke:if bedeli 2 6988 lira 79 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 2024 lira 16 kuruıtur. 
4 - Mukavele, eksiltme, bayJndırlık işleri genel hususi ve fenni şartname

lc,ri proje lc.e~if hüli.sasilc buna mütef~rri diğer ~vrak her gün komisyonda ıö· 
rülebilir. 

5 - istekliler en az bir taahhütte 1 5,000 liralık bu işe benzer it yaptıkları
na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul viliyetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmıı ehliyet 
ve 942 yılına ait ticaret odası vesikasile tekJifi havj kapalt zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabiünde komisyona vermeleri. (383) 

16 20 24 27 383 (2707) 

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

tarihinden 7 1 1 '945 tarihine kadar 3 sene müddetle balık avlama haklı:ı ile 
~o 12 .. ydiye reımi 20. 1 O 942 ıarihil) den itibaren 15 gün müddetle açık ar· 
tırmaya konulmuştur. ihaleai 4. 1 1 /942 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te mal müdürlüğünde müteşkkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5 7453 liradır. 
3 - Muvakkat teminat '.< 7 buçuktan 4123 liradır. 
ihalenin vukuunda işbu teminat ~C.. 15 şe iblağ olunur. 
4 - Müza}"edeye iştirak edecekler balık avlama hakkı ile saydiye remı.inin 

cı'o 7 buçuğundan mada bu gölde yapılacak İn!J8-at için Nafia vekiletince tasd ik 
dilmiş keş.ifname bedeli olan 12263 1ira 63 kuruş emanetten mal sand ığına 
yatıracaklardır. 

5 - Yapılması kararlaştırılan in~at yatırılan paradan fazla masraf icap et· 
tiği takdirde mültezim farkını da tesviye edecektir. 

6 - Avlanacak bal ıkların sikleti 64 l . 5 gramdan a§ağı olmayacaktır. 
7 - Şartname bu ililnın yapıldığı mal dairesinde bed elsiz olarak verilir. 
8 - Daha fazla malümat almak isteyenler Salihli mal müdürlüğüne müra-

caatları jliln olunur. 23 27 30 5987 (2 751) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo. Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 2t=:"

Zlnıf ve ticarl her nevi B•uka muameleleri 

PARA BtRtKTlRENLERE 28.800 LİRA 
lKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıesaplannda en u (50) 
liruı bulunanlara senede ' dıofa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki p!Ana cöre lk· 
ramJye datıtılacaktır : 

' Adat LOOO Llrahk 4.000 Unı 
' • 600 • 2.000 • 
' • UO a LOOO • 

ü • 100. uıoo. 

100 • M • 5.000 • 
120 • .o • t-800 • 
ıso • zo • s.200 • 
DİKKAT : Beaaplanndald parai8r bir sene ıÇınd., 50 liradan a?i> dllşmi

Y"nl.,.... i.lı::ramiy" çıktılı takdirde yUıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kuialu ııenede 4 defa, 11 Haziran 11 Eylill, 11 Birincilcanun 11 Mut 

tarihlerinde çekilecektir.), 
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l larp vaziyetlerine MISIR TAARRUZU AKDENIZOE HARP 
* * . 

lngilizlerin Mısırda '1ih- lngilizlerin Mihverciler 
Aokara • lstanbul telefonları 

veri evveli sahilden at.. maksadı 24 gemi M d "lS . 

M!ıs ttda ihi tarafın Jıuvvetıeri müsavi gibidir. 
Stalingradda Rus durumu vahim görülüyor 
Rad:; o gazetesine göre Mısır cep- dir. Çünkü ına) :ı tarlı:ılarında u• ranıl· 

hesinde uç günd n ~eri başlamış olan ması tabü olan z.ıyiat bu surc1le karşı
Ingilız taarruzu hakkında henüz !kinci 1. mıb!Iır. Buna 1 azaran büyük tank ve 
bır teblıg ııeşreaılmemıştir. nıot<.ırlü, zırhlı kuvvetlerin birbiriyle 
Bazı haberlere nazarcn İngilizler karSlla'?ınac;ı ıçı.1 c\•vda ınayn tarlahı· 

Katlara bataklığı ile sahil arasındaki 70 rında büyiık gcdık açılması icnp eder. 
kilomctrelık cephe üzer!nden taarruza İngilizler böyl~ bir gediğin simd:den 
gecm"c:Jerdir. Bu taarruz üc istikamet- ncıhlığmı bildiriyorlar. Bu haber tahak· 
terı .. pılmaktadır : . . kuk < dcrr:e, önlirnüzdeki günlerde İn· 

1 - Elnleıneyn ile sahil arasındaki giliz - Mihver z,ı·hlı ve motörlii kuv-
kısımdan, vetlerin:n büyük bir meydnn muhare-

3 - Merkezden, besini bekleı ek ifü~ım gelecektir. 
3 - Cenupta Kattara bataklığı isti- İKİ TARAFI:V KUVVE1fİ 

li:ımetinden .. 
General Mongc.merinin başlıyan ta

arruzda takip edeceği plan henüz kati 
olarak bilinmemekle beraber, mihver 
(irdusunu ikmale en elverişli sahil nok· 
tasından uzak atmak istediğine hükmo
lunabilir. 

Çünkü böyle bir taarruzun denizden 
f ng!liz donanması tarafından da mühim 
bir yardım görmesi mümkündür. Seki· 
rinci ordu ttıarruza geçerken, İngılız 
deniz kuvvetleri de 300 kilometre ile· 
ride ve mühimce bir liman olan Mersa 
Matrulıa denizden bir çıkaı·ma t~ebbü
sünde bulunmuşlardır. 

Bu hareket hakkında İngilizler he· 
nüz hiç bir şey .ııöylememişlerdir. Mih· 
,·erciler böyle bir teşebbüs yapıldığını, 
fakat muvaffak olamadığını söylemek· 
ted:rlcr. Bu teşebbüsün sadece mihve1 
kuvvetlerini tuciz etmek maksadiyle 
yapılmış olması da mümkündür. Hatır· 
farda olduğu gibi İngilizler evvelce 
Tobruğa karşı deı böyle bir teşebbüste 
l-ulunmuşlardır. 

Bu yoldaki teşebbüslerde bir hedef 
tasavvur olunnbilir : Romelin kuvvet· 
!erini uzun bir sahile dağıtmak ve bu 
ruretlc asıl cephede zaif duruma dü· 
~ürmek.. • 

Sekizinci İngilız ordusu hu defa ta· 
arruzda değişik bir tabiye tatbik etmiş, 
evvela tank kuvvetlriyle değil piyado 
kuvvetleriyle ileri hareketine basla
mıştır. General Mongomerinin tatbik 
ettiği bu muharebe usulü bugünkü sa
va!': şartlarına gayet uygun görülmekte-

~-------------------~~--

Her iki taraf•n kuvvetleri h<•kkmdn· 
ki malumat şu ~urctle hülii.:.n olunabi· 
lır : 

Romel ordusu 4 - 5 zırhlı tümen, 4-5 
motôrlü kuvvet ve 8 - 10 pi~ nde tÜm('
ninden ibarettir 

Buna mukab'.l İngilizlerin 5 - G zırh
lı tümeni, 14 - 15 motörlü tümeni var
dır. Bu rakamlara ~uızaran her iki taraf 
ta şağı yukrı ınüsavi durum<ldır.. Fa
kat İngilizlerin bütün kuv\·ctleri ıno
törlüdür. Bu sebeple İngılizler hareket 
kabiliyeti itibariyle üst ün vnziyetteclir· 
!er_ Sonra, İngiıizlerin tank kuvvctlerı 
daha büyüktür. 

İngilizlerin Mısırda zaif bir noktafarı 
cia vardır. Mihv.?r kuvvetlerin:n sadeac 
Alman ve İtalyanlardan mi.irekkep ol
masına mukabil İngiliz km.·vetleri 
muhtelif unsurlardan mürekkeptir. İn· 
giliz ordusu İngiliz., Hintli, cenup Afri
kalı, Şnrk Afrikalı, Yunanlı, Polonyalı, 
Çek ve hür Fransız kıtalarından mü· 
rekkeptir. B u beiki de bir mahzur sa· 
y;labilir. Fakat bütün bu unsurların 
hemen hepsi de savaş kabU:yctine ma
I:k muhariplerdir. 

ALMAN - RUS HARBİ 
Alman - Sovyet harbine gelince: Sta· 

lingra<lda durum artık iyice Sovyetler 
aleyhine dönmüş gibi görünmektedir. 

Kafkaslarda harekat durmuş gibidir. 
Mozdokta da harekat durmuş olmakla 
beraber Almanların burada yeniden bir 
taarruza geçmeicri ihtimali vardır. Tu
apsedc hafif bazı gelişmeler olmuştur. 

Harp karşısında Türkiye 

Türkler sulh için fayda
lı rol oynıyacaklar 

------~-----s*x-----------
Bunu söyliyen Jurnal Dö Jenev, Orta ~arlı ıne· 
selesi halledilirlıen Tür lıiyenin çolı lıuvvetli du· 

rumda bulunacağını da iltive ediyor •• 
Ankara, 26 (R. G .) - Türkiyenin 

dürüst siyaseti, barı a olan sevgisi taraf
ız memleketlerde sık sık bahııı mevzuu 
olmaktadır. 

lsviçrede çıkan Jurnal Dö Jönev Re
ne gazetesinin Reno Payo yazdığı bir 
makalede Türkiyenin dürüst ve samimi 
siyasetinden, bu eiya&eti Milli Şef İnönü
nün Ebedi Şef Atatürk gibi maceralara 
kapılmadım ilham etmekte olduğundan 
bahsederek diyor ki : 

c Türkler küçük Asyada toprak ta
]eplerinde bulunmamaktadır. Türkiye 
pek ala biliyor Jci orta şark meselesinin 
halCi mevzuu bahsolduğu gün Türkler 
çok kuvvetli durumda bulunacaklardır. 

Türkler hiç şüphesiz sulh için faydalı 
bir rol oynayacaktır. Ve biliyoruz ki 

RUSLAR~ GÖRE HARP 
VAZiYETi 

(Haştarnfı 1 inci Sahilcde) 

far pahasına olarak bir mahallede iki 
ı;okak işr,al edebilmişlerdir. 4 tank ve 
bri çok top tahrip edilmiştir. 

Stalingadm batısında bir kesimde 
Rus kıtaları düşmanın mukavemetini 
l.ırarak bir yeri zapt etmişler ve 600 Al
m.ın öldı.irmüıılerdir. 

Mozdoktn Almanların hücumları 
pü kürtülmüıı vc ağır kayıplara uğara
tılmı tır. 

Novorosiskin cenup doğu unda bir 
birlit".imiz düşmanııı arkasına düşmüş 
ve düıımana ağır kayıplar verdirdikten 
ııonrn harrket Üs!IÜne tekrar dönmüştür. 

Voronejde iddetli çarpı!jmalar ol~ 
mu tur. 

Moskova, 26 (A.A) - Sovyet gece 
tebliği: Kıtnlarımız Stalingrad çevresin
de düşmanla çarpışmış1ardır. Başka çev
relerde öne:nıli bir şey olmamıştır. 

Sovyd tebliğine ek: Kıtalarımız Sta
ıingrndda bir fabrika mahallesine yapı-
1.ın kuvvetli hücumu püskürtmüşlerdir. 
Bununla beraber bir Alman teşkili fab
rikanın kenarına kadar sokulmağa mu
v nHak olmuştur. Ruslar şimdi hu teşkili 
yok etmeğe çalı~ıyorlar. Bu savaşlarda 
b ir Almıın alayı dıığıtılmış ve bir kısmı 
} ~ rdilmiştir. 

Sınlingradın şimal batısında kıtaları
nm: Almıınlarrn bazı siperlerini ve sah

k"mlcrini zapt etmi~lerdir. 

Şükrü Saraçoi;lunun beslediği emd de 
budur.:» 

TORK - iNGiLIZ DOSTLUGU 
Türk lngiliz dostluğunun inkişafında 

rolü mühim oliın lngilterenin eski An
kara büyük elçisi Sir Pers Loren Londra 
ve lngilterede her vakit Türklerin lehin
de söz söyleyen, yazı yazan ve konfe
ranslar veren bir diplomattır. Londra
da verdiği yeni ve mühim bir konferans
ta Türkiyede cumhuriyetinin kuruldu
ğundanberi elde edilen biiyük başarıla· 
rı İngilizlere anlatmıştır. Konferanstan 
sonra, konferans müdürünün teklifi üze
rine Türk - lngiliz dostluğunun daha 
sağlamlaştırılması hakkında bir karar 
verilmiş ve bu karar salondakilerin 
umumi tarafından alkışlarla kabul edil
miştir. 

ALMAf~LARA GÖRE MISIRDA 
VAZ VE:T 
-*-

(Başır.ra(ı 1 inci Sahifede) 

uçakhm 4 Blofnyer uçağı düşürmiiştür. 
MARSA MATRUHTA 

23-23 ilk tesrin gecesi lngilizlerin 
Marsa Mntruhn bir ihraç teşebbüsü sa
veş uçaklarımızın açık denizde tesirli 
mudahalesiyle akim kalmıştır. 

MALT ADA 
Hafif aavaı uçaklarımız Malta ada-

sında ha\•a meydanlarına ve tesislere 
hücum etmİ!llerdir. 

ViŞlYE GöRE 
Vişi, 26 (A.A) - Vişi radyosuna 

göre mihver ihtiyat kuvvetleri Mısır 
cephesinde henüz harekata sokulmamış
lnrdır. 
İTALYANLARA GÖRE 
R oma, 2G (A.A) - Tebliğ Mısırda 

düşman piyad ve tank kuvvetleriyle ta
ıırruzn geçmiştir. Kıtalarımız düşm:ının 
104 tankını tahrip etmiştir. 

Hnva kuvvethrimiz diişman hatları· 
nı bombal:ımış ve makineli tü!enk ate
şine tutmuştur. 

Hava muharcbe]erindc 14 uçak dü
!1Ürülmüştür. 

Maltada taarruzlara devam edilmiş 
ve üç Spitfayer düşürülmüştür. 

Akdenlzde Alman hava km·vetlcn 4 
İng:Hı. uçağı düşürmü ]erdir. 

mizlemelı ve buradaJıi ruzıa beraber Alıdeniz· 
huvuetıerini başJıa yer· de ing;EEz denizaıtıları- ISTANBUL TELEFONLARl'1 A 5000 ABONE DAHA KATILIYOR 

İstanbul, 26 (Yeni Asır) - İ!'!tanbul- na in,aatı ihale edilmiştir. Santralın ma
Ankara arasındaki altı telefon hattına k de luıııanmalı isti;vorıa:e nın f aa iyeti arttı •• 

İne aksamı A vrupadan tamamen getj.. Londra, 26 (A.A) - Elalemeyn Londrn, 26 (AA) - Amirallık da-
cep_hcs~nde mihverin mnyn tarlalarının iresinın tebliği: 
delınmışe benzediğini vnzan (Taymis) Akd · <l f r b ı d · 

on beş yeni hat daha ilave"i kararlaştı-
rılmış ve faaliyete geçilmiştir. rilıniş gibidir. Mevcut santrallara ait 

Ayrıca lstanbulda Aksarayda 2000 makinele:r de getirildiğinden şehrimizde 
abonelik yeni bir telefon santralı vücu- yeniden beş bin telefon abonesi kayde
da getirilmesi münasip görülmüş ve bi- dilme!Iİ mümkün olacaktır. 
~,"'><..""Y'",~~~>.c;;::><;::><;;:><;;:~~:>c;::::..c;;::::,.-c;::::..c;::::..c;~~~ 

askeri muharriri di •or .ki: . enız ~ na ıye.ııe u u~an. enız 
G I M ; . 'h h alıılarımız duşmanın ıaşe gemılerıne hü-

u·· ~- ~n~ra bl ıon~omerı nı a;et teşe 'ı cumlnrına devam eımisler ve 5 geemiyi 

(;hıs.ulckın .eb. fu uln burku;l• oı kvhe gene~a muhakkak olarak batır.mışlardır. Bir ge-
m e ~~· ı Dl. a e eme · atasını ış· . . . 

leınemiştir.» m~:un de batırılmış olma~ı muhtemeldır. 
GAZETELER ı I !Tı y ATLI Oıger beş gemi dP. hasara uğratılmıştır. 
Cephenin inkişafı hakındaki tahmin· Bu muvaffakıyetler dört denizaltımız 

ler ihtiyatlıdır. Gazeteler heyecanlı hil· tarafından başarılmıştır. 

icra Vekilleri heyeti dün toplandı 

diselerle ~üratli cle~işiklikler bekliyor· Bir kafilede bir muhrip ile iaşe gemi· 
laı. !erinden birisi torpillenmiştir. İsabet 

.Ankar~.' 26 (A.A) - İcra vekilleri heyeti bugün (dün) başvekfilette b~ve
kıl B. Şukrü Saraçoğlunun reisliğinde toplanmıştır. 

(Tayınsi) gazettsinin askeri yazarı alnn diğer dört geminin akibetini teshit Ml.HVER CEPHESi DELiND i. 
diyor ki: etmek mümkiin olmamıştır. 

c Mısır cephesinde sava"'lar geçenki. Böylece Akdenizde son günlerde ba· 
!erden dnha sidd-.tli ve daha uzun ola- tırılan düşman ia~e gemileinin rmecmuu 
cnktır. Müttefik kuvvetlerinin co~rafi 24 gemiyi bulmu!'ıtur. Bunlardan 15 ge
hiç bir hedefi yoktur. Tek h_e.dcf düş- minin muhakkak surette battığı görül
man ordusunu ezici bir mnğliibiyete uğ. mü, tür. 

(Baştaralı l inci Sahifede) 

AÇILAN GEDİK GENİŞ 

ratmnk ve şimal Afrikodnki üslerini ele 
geçirmektir. Bu taarruz büyük bir "tra· 
teji plünı iizerine kurulmuştur. Muvaf· 
fok olunca Afrikıının şirnal kıyısı dü~· 
mıından temizlenecek. Akdenizde mii· 
nnkaliıt tekrar kunılacek, buradaki de· 
niz, hıwa ve kara kuvvetleri serbest ka

:! 11ti11111111il11il111111il11111illl11ll111111111111111 ıııii! - -- -- Vişi Fransasına -
'.l'ehlilıeli balonlar 
musallat oldu ••• - _ .. ___ _ 

Vaşington, 26 (A.A) - Kahireden 
ga7.etelere gelen haberlere göre İngiliz
ler Elalemeyn mihver cephesinde geni;; 
bir gedik açmışlardır. 
GEDİKLERİN DAHA GENİŞLE
TİLMESİNE ÇALIŞILIYOR 
Londra, 26 (A.A) - Son haberlere 

lı:ıcaktır. Maksat yalnı?. mevzileri iyileş· : Cezair, 26 (AA) - Şehrin dış 
tirmt'k değildir. Cok daha geniş bir pro· = kısmında yangın şişelerini havi iki 
jeyc dayanıyor. Libya harbinin hiç bir ~- balon görülmü~tür. 

§ 
:: 

_ göre sekizinci ordu di.işman me\·zilerin
de bir ınikdar gedik açınağa muvaffak 
olmuştur ve şimdi ingiliz kıtaları bu 
gedikleri geni§letıncktedirler. Düşma
nın gediği kapatmak için yaptığı biı'çok 
taarruzlar püskürtülmüştiir. Kıtaları
mız elde ettiklerı toprakları muhafaza 
etmektedirler. 

safhası bu derecede ehemmiyetli olma
mıştır. Bir mm:affakıyetsi7lik zafer ümiı 
!erini kıramaz, ancak daha ileriye atar. 
Çünkü bu sene durum, kahraman Ru" 
müdafaası sayesinde geçen yazdakinden 
çok daha müsaittir.» 

------ ~---

FiNLER VE MUHAREBE ___ * __ _ 
F;n Cümhurrei
si harp ayele

riı .. i anlattı 
- *-

Rus 011alorına Jıarışmaıı 
istemiyor, hür yaşamalı 

istiyorlar •• 
Radyo gazetesinden : Finlandiya cüm· 

hurreisi bir nutuk verıni~ ve ezcümle 
şunları söylemiştır: 

• - Bugün ne için harp ettiğimizi 
biliyoru?... Biz, hür yaşamak istiyoruz, 
geniş Rus ovnlaıına karı~ınak istemiyo· 
ruz .. Çocuklarınm:ın Bolşevik terbiyesi 
altında yetişt:rilmesini isteıniyornz. 
Mağlubiyetin Finlandiya için orta

dan kalkmak den•ek olduğunu da iyi 
l:Hiyoruz .• Ağır mağlôbiyetlere maruz 
olan Sovyet harp mak:mizmasının daha 
fazla mukavemet edcmiyeceğ!ni sanıyo
rum .. 

Bu sene rekoltemiz geçen yıldakin
den iyi olmuştur.• -- _, __ _ 

STALJNG~AO ŞEHRi 
DUSSE BiLE 
-*-(BnslarafJ l ınci Sahifede) 

mış bulunuyorlar ve vaziyetlerini s:ığ. 
lamışlar<lır. 

2 - Almanlar Tu:ıpsede limana doğ
ru ilerleme hareketine devam edıyor
lar .. 

Alman hava kuvvetleri Alman tank 
ve piyade kuvvetlerinin kızıl teşrin 
fabrikalarına hücumlarına yol açmış ve 
hilcumları mühım surette dcsteklcmiş
tır. 

Cumartesi ak amı Stnlingradın şma
linde mukavemet gösteren bir kaç bina 
kalmı~tır. Kızıl teşrin fabrikalarının 
bulunduğu sahada temizleme hareket· 
leri de şiddetli Muharebelerle kahil ol· 
muştur. Rusların milhim ~urette takvi. 
ye ettikleri lım·a kuvvetleri şiddetli hii· 
cumlardn bulunmuştur. Bununla bera· 
ber Alman hava kuvvetleri Volganın 
sağ cenahındaki Rus topçusunun mües
sir ateşine karşı koymak jçin şiddetli 
hücumlarda bulunmuş ve nihayet Rus 
topçularını susturmuştur. 

Bu sayede cumartesi akşamı Alman 
J,ıtaları Volga nehrinin sol kıyısına fab
rikalar istikametinden dayanabilmiştir .. 
Sovyetlcrin bu nıuharebelerde ut;.rradık
ları kayıplar çok büyüktür. 
Almanların nehre kadar dayandığını 

gören ve bu ana kadar tutundukları 
yerlerde şiddetli ve inatçı mukavemet 
gösteren münferit Sovyet kuvvetleri do 
teslim olmuşlardır. 

RUSLARA GÖRE 
Sovyet kaynakları son günlerde Al· 

m:ınların Kızıl ilk teşrin çelik fabrika· 
]arına çok ağır tanklar ve 6000 asker 
ıle hücum ett!klcrini bildiriyorlar .. Fa
kat Sovyet tebliğinin ilavesine göre Al· 
manlar hu mevziler önünde 17 tank vı> 
;soo asker kaybctın~lcrdir. 

Şehrin şjınal ve şimal batısında Ti· 
ınoçenko kuvvetlerinin . yaptığı baskı 
devam etmekte ve terakkiler kaydeyle· 
mektedir. Don ve Volga nehirleri ara
amdaki Alman kıtklarının cenup ı;e ba· 

~ 
~ 

HAVA ÜSTÜNLÜGÜ 

E Vi§i, 26 (A.A) - Bir ~hirde, 
: içinde yangın şi~deri bulunan iki 
§ balon görülmüştür. Jandarma hu 
§ balonlan tahrip etmiştir. ~ -5ı u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111 ıı ı ı ı ı um ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı mı ı 111111 ıı ~ 

Gazeteler, bu hareketlerde İngilizle
rin hava üstünlü~ü üzerinde durmakta

- ~ırlar. Dcylı Meyi diyor ki: 

MAC R TEKZtPLERI ____ * __ _ 
"Tuna" dan ço
cuk cesetleri 
çıkarılmamış 

-*Yugoslavlara lıarıı ted-
hişçi ~ete lıurulduğu 

yalanlanıyor .. 
Oudapeşte, 26 (AA) - Macarların 

idareııi altındaki Yugosl~v topraklarında 
bir Macar prensinin idaresi altında bir 
tedhişci çetesi kunılduğu hakkındaki 
haber yalanrnaktadır. Bu çetenin bazı 
Yugoslav şahsiyetlerinin evlerine gide-. 
rek tedhi,te bulunduğu iddia edilmiştir. 

Macar ajan!lı, T unadan bazı çuvallar 
içinde çocuk cesetleri çıkarıldığı hakkın 
daki Kahire haberini de yalanlamakta
dır. 

------~--_._.,. ___ __ 
BERLINE GORE 
(Ba~farafı 1 inci Sahifede) 

doğusunda dağlarda şiddetli muharebe
lerden sonra iki mühim mevzileri zapt 
etmişlerdir. Tahrip uçaklarımız alçaktan 
uçarak Rus mevzilerine hücum etmişler, 
savaş uçaklnrımız da beş Rus avcı uçağı 
düşürmüıılerdir. Cephe boyunca mevzi
lerimize yapılan hücumlar ağır kayıp
larla pÜNtÜrtülmiiş, bir düşman gnıbu 
dağıtılmıştır. . 

Hücwn kıtalarımız Stalingradda Rus 
mukavemt-t yuvalarını tahrip ederek ba
zı evleri zapt etmi.,lerdir. Şehrin şima
linde bir mahalleye hücum edilmiştir. 
Düşmanıı\ şimal cenubunda şaşırtma 
hücumları göğüs göğüse muhareberlerle 
tnmamiyle akim knlmı tır. 

Savaş uçaklarımız birbirini takip 
eden dalgalar halinde hareket ederek 
şehrin doju mevz.ilerine yerleştirilmiş 
topçu yuvalarını tahrip etmişlerdir. Av· 
cılnrımız 2 7 dü!lman uçağını düşürmüş
tür Biz bir uçak kaybettik. 

Kıtalarımız Don cephesinde clü~ma
nın Don nehrini geçme tl'..şebbüıılerine 
mani olmuıılardır. 

Cepheniıı ııimal ve mrrkez kesimle
rinde iki tarafın öncü kıtalaıı fnalivette 
bulunmuslardır. . 

Alman ve Romen savaş uçakları Rus
ların deniz ve kara yollarına bütün ge
ce ve gündüz hücwn etmişlerdir. 

BiR RUS 
Ağır topçumuz Leningr~d koynunda 

bulunan bir mullarebe kruvazörüne bir 
kaç tam isabet kaydetmiştir. Bunun 
( Mara) kruvazörü olduğu tesbit edil
miştir. Gemid e patlamalar olmuş ve 
yangınlar çıkmıştır. 

tısını himaye eden mayn tarlasına gi
rilmiş ve Almanların dört hi.icuımı 
nkiın bıraktırılmıştır. 7 tank, 70 top V(l 

150 mitralyöz tahrip . .olunınu~tur. 
ALMANLARA GORE 
Almanlar Stal!ngr:ıdCla Rusların elin• 

de bulunan iki mahallenin de bugünler-
de zaptedileceğini bildiriyorlar. 

Fakat St.alingradın tamamiyle zaptiy. 
le de bu bölgede kati zafer elde edilmiş 
ve muharebe bitmiş olmıyacaktır. Rus
lar şehrin şimalindeki kuvvetlerle mu• 
barebeyc devam edeceklerdir. Buralar· 
da Rusların elin~c oldukca mühim kuv· 
\"etk?r vardır. · 

•Hava üstünlüğü hasebiyle düşman 
mevzilerine niifıız f>dilmi!;tir .. Mihverin 
burada hava üstünlüğünii tekrar temi· 
ni güç görünmektedir.• 

Müttefik hava kuvvetleri Tobrnktaki 
l:askılarına devam etmektedirler. 

TAARRUZUN TAFSİLATI 
Kahire, 21i (AA) - Cephedeki gaze

te muhabirleri İngiliz taarruzunun ii
yük bir topçu barajiyle başladığını ya
zıyorlar. İlk hamlede yaralanan Alman 
ve İtalyanlar esir edilmiştir. Son haber
lere göre İngiliı. kıt:ılıırı ilk mevzileri 
ınuhafauı etmişlerdir. 
TABİYE DEGİŞİKLİGİ 
Muhabirler taarruz tabiyesinde önem

li bir değişikliğin göze çaı·ptığını yazı
yorlm· : Şiddetli topçu hazırlığından 
sonra piyade hikuma geçerek tanklara 
yol açmıŞtır. Halbuki eskiden tanklar 
piyadeye yol açıyorlardı. Böylece mayn
lerin zırhlı vasıtaları tahrip etmelerini 
önlemek ve düşman taarı·uzlarını kaı•
~ılıyacak zırhlı vasıtaları elde bulun
durmak mümkün oluyor. D%man tank
!arınm karşı hücumları sırasında İngi
lız kıtaları çok tesirli tank destekleme• 
.sinden istifade edeceklerdir. 
Mihver cephesi delindi yazısına ilave 
MİHVERİN TUZAK USULLERİ 
Londra, 26 (AA) - SPkiz!nci ordu 

ııezdindeki Royler muhabiri telgrafla 
bıldiriyor : 

Elalemeynde müttefik piyade kuv
Htleı·i düşmana hiicwn ederek bir 
mikdar ilerlemiştir. Bundan sonra tank
lar mayn 1arlalarına dalmışlardır .. Şa· 
fokla beraber mayn tarlalarında İngiliz 
t<ınklarını bulan düşman mutat tuzak 
usullerinl' baş vurmuştur. 

SON İNGİL1~ TEBLİÔİ 
Kahire, 26 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği : 
Diiıı hütün gün cephelerde muhare

beler devam etmiştir. Bazı yerlerde ta
li ehemmiyette zırhlı kuvvetlel' arasın
on çarpışmalar olmuştur. Evvelce zap
tedil('n yerler muhafaza edilmiştir. 

Dün hava faaJyeti artmıştır. 
Müttefik kuvvetler 7 düşman tayya

resi düşürmüş ve Akdenizde bir iaşe 
gf'misi bir bomba isabetiyle berhnva 
olmuştur. 

Bundan bska bir Dorniye, 2 Messeı 
Şmit ve bir Katroni düşürülmüştür. 

Üç bomba uçğımız knyıptır. 
MÜITEFİKLERİN ÜSTÜNL ÜG Ü 
Londra, 26 (A.A) - Londra gazele· 

leri Mısır harekatından :z.iyade bu ha
rekUtın strateji ve taktik bakımından 
umumi durumu mütalaa ediyorlar. 

Gazetelere göre miittcfikler umumi
yet itibariyle bütün silahlarda üstün
dürler. Üstünlük bilhassa hava kuvvet
lerinde kendisini göstermektedir. 

Niyuı. Kronikl diyor ki: 
·Müttefik kıtaları çöl harbine çok 

alıskın, tecrübe gqrınüş erlerden, bil
hassa muharip Fransızlardan mtirek
keptir. 

Tobruktan 500 kilometre uzakta bu
lunan Alınanlaı·a nisbctle esaslı ikmal 
iislerine yakınlık bakımından da mtit
lefiklcr iistünlüğc maliktir. n 

İNGİLİZLER HER GÜN YENİ 
UÇAK ALIYORLAR 
Londra, 26 (A.A) - Elalemeyn harp 

sahasına bir Umandan her gün uçaklar 
havalanıyor. Bu limana Amerikadan 
kurulmak üzere pek çok uçak parçaları 
gelmiştjr. . 

h 

TORK INKILABI TORKONDU~ . 

JAPONLARLA HARP 
(BaştaraCı 1 inci Sahifede) 

iyice yerleşmi'} bulunuyorlar. 
Ehemmiyetli ağır bomba te§killer! 

tarafından Rahaodn hücwnla babrılan 
ganbotun sınıfı tcsbit edilememi§tir. 
Yeni hlandada Kaleyg Japon mevzile
rine hücum edilmiştir. Burası 4 motörlii 
düşman uçakları tarafından Üs olarak 
kullanılmaktadır. 

BiR MUHRİP BATIRILDI 
Melburn, 26 (AA) - R esmen bil· 

dirildiğine ıöre müttefik uçakları 1 lol· 
landa Timorum, Yeni İrlandanın Japon· 
!ar elindeki şimal kısmını, Moktoda yo• 
lunu bombalamış. bir Japon muhribin; 
batırmış ve 3 iaşe sı;emiııini de hasara uğ' 
ratmıştır. 

---------~~~ istanlJulda da elımelı 
lıartları veriliyor 
lstanbul, 26 (Yeni Am) - Şehri~ 

mizde yeni ekmek kartlarının tevziine 
bugiin ( diin) başlanmıştır. 

--------f/lıllıllıN----
Sofyada a~ılan sergiyi 

protesto eden Rus 
notası •• 

Mo. kova, 26 (AA) - Tas ajansı, 
Sofyada açılan Faşbt sergisinde Sov~ 
yetler aleyhine mevcut olan iğrenç şey
leri protesto eden Rus notasını neşret
miştir. Bu .ı;ergi, 25 ilkl~dnde Bulgar 
makamlarının yaı·dııniyle aç1lmı tır. 

Sovyetlcrin Sofya elçisi Laviçef altı 
ilkteşrindc bir nota vererek ,sergide 
Bulgar milletin; Sovyet Ruslardan so
ğutmak gayesi olduğundan bahis ile 
hadiseyi şiddetle protesto etmiş ve bun
l~rln Sovyet Rusya aleyhinde menfur 
bir ifti ~·a olduğunu bildirmiştir. 

Bulgar · hüküır.etinin verdiği cevabi 
notadaki izahat kafi görülmediğinden 
elçi Laviçef 22 ilkteşrinde birinci nota
yı teyit eder biı· nota vermi~tir. 

----------f/lıllıllıN-----Esirler meselesi JJe 
Alınan iddiaları.. 
!Bertin, 26 (A.A) - Berlinde çıkan 

akşam ga:r.eteleri B. Ruzveltin Alman 
harp esirlerinin zincire vurulmasına 
karşı tuttuğu yolu uzun uzadıya tahlil 
ederek Cenevre anlaşması hükümleri
ne nazari olarak riayet edildiği hakkın
<.laki beyanatı üzerinde durmaktadırlar 
Berliner Börsen Zaytrng diyor ki: 

Ruzvı>lt bu sözlerle Almanyanın İn· 
giltereye karşı ithamlarının haklı oldu· 
ğunu :111ıınen kabul ediyor. Bundan 
başka İngilizler Diepte Alınan eside· 
rinden hic birinin bağlanmadığını iddia 
etmekle doğru söylememişlerdir. Serk
tf' is~ bir kaç esirin muvakkaten bağla
nıp uuharebe sahasından acele gemilere 
yollandığı iddiası yalandır .. Ruzvelt Di
epte bazı esirlE:rin sandallardan çıkarı
lıp İngiliz kampına gönderilinceye ka
dar bağlandığını kabul etmiştir. 

- -----
Fa - tı-ğ·n l'I dönümü 
ve A manıar ... 
Bcrlin, 26 (A.A) - Lokal Ancayker 

ga:r.ctesi İtalyada faşist idaresinin ku
rulmasmın 20 inci vıldöniimü dolayısi
lc ynzdığı biı· maknlede diyor ki: 

«1talyanın kurtarıcısı Benito Mussoli-
nidir. Mussolıni iktidar mevkiine gelin
ceye kadar bircok fırtınalı m<'rhalcler 
geçirmiştir. • -

Gazete, bundan sonra Alman - İtal
yan ittifakından ve daha sonra Alman
ya, İtalya ve Japonya arasındaki as
keri ittifaktan bahsederek sözlerine 
~öylece son vermiştir: 

•Bundan yirmi yıl önce İtalya uçu
rumun kenarına gelmişti; Mussolini 
İtalyayı bu hnlden kurfarmağa muvaf
fak olmustur.• -----·-----A E ·ıc DA 
itaı~~an unsuruna 
• ı r ver·liyor •• 
Vaşington, 26 (AA) - Sivil ınli

dafaa teşkilatı. ltalyan unsurunun d a 
ııza olarak müdafaa teşkilatına girebile
ceklerini kabul etmiştir. ----·------BiR İTALYAH 
Denizaltısı batırddı 
Roma, 26 (A.A) - Tebliğ: Bir de

nizaltı gemimiz ü~süne dönmemi§tir. 
Müret,.batından ba7ıları esir dü,mü~-
ıür. 


