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tlAn münderecatından mes'uliyet ita bul edilmez ... Ciimhuriyetin ııe Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi scıbcıhlıın çıkcır siycıri gazetedir. YENt ASIR Matbaaııında basılm~-

Rusyada harp vaziyeti Mısırda harp şiddetle devam ediyor 

lngilizlere göre ''Stalingrad,, da Sov
yetlerin durumu müşkül/eşiyor 

gilizler Mıhverı a 
s asın tem·z ___ * __ _ 

Titnoçenko bir daı·
be indirdi ise de ... 

-*
Stalingrad içinde bunun 

ALMANLARA GÖRE 
---*---

Mısırdamih 
tesiri görülmedi. Ruslar 
Voronejde bir muvaffa- Garp rôliinde tanklar ilerliyor • ver mevzı-fuyet lıazandı!ar •• 

Moskova, 2 7 (A.A) - Royter ajan
!ının muhabiri bildiriyor: Volga nehri 
kenarındaki tesisata kadar A1rnanların 
son hareketleriyle ilerlemeleri Stalingra
dın vaziyetini gittikçe güçleştiriyor. Al
manlar başka bir işçi mahallesine daha 
girmi!}lerdir. 16 ilk teşrinde şiddetli bir 
muharebeden sonra Rusla: burasını ter
ketmişlerdi. 

Süratli ton~ak kazanç
ları beklenilmiyor leri sağlam 

Jlk ln~i liz muvaffa
kıyeti gelişemedi 

Bir Sovyet ağır tankı ve nıürettebatı RUS GAYRETi 

avram bu~ün baş?ıvor 
Şimalde ilerleyen mareşal Timoçen

ko ordusunun yardım kuvvetleri Alman
ların ~ğ kanadına ~idd~tli bir darbe in

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

EKMEK i S İ 
---*·---

Ekmt>k fiyatının 

Başvekil sa at l de 
nutuk vere~ek ht>rkes için dai ma 

Bayramın izmirde de harelıetli ve çolı neşeli biı· olması nıuhtt>mel 
geçme$i i çin her şey tamamlandı •. - *-

Tüccarımı
za düşen 
vazife 

---*·---
Serbest ticaret u.suıünü 
1ıoruyaca1ı olan hizmet 
yoluna girmelıtir,. 

Dün de belirttiğimiz gibi besleme iş· 
terindeki a.ksakhğın sebeplerini daha 
aiyade halka dilsen teı;kilitm eksiğli· 
ğinde aramak ıcereldir. Hükümet ken· 
tline düsen tedbirleri almakta kusur et· 
mcmi<tk ve elmemektedir. Bunun için 
hala, her sıkıntı öniinde, devletin yar· 
dımı istenmektedir. Bununla beraber 
her işi devletin yapmasını istemek abes· 
tir. Eğer böyle olacaksa memlekette bu 
1'adar iş adamına, hu kadar ticaret evi
ne. bunça scrınaye~·e ne liizunı ,·ardır? 

İ~ adnmlart \"C scrn1aye sahi1ılcri öte. 
den beri de\·letin ıniidahalclcrinden ~i· 
kayett;i olnıul.ılar ve isler istrudiği gibi 
)Üriinırdiği 7.aman bundan J,,Jayı bu 
rnüdahal('.Yİ su<:l.ann~lnrdır. Dc,·lct te, 
bund" haklı olduklarını ispnt etuıek 

i~in. onların eline en bH_yiik bir fırsnt 
vernıi~. taın bir gii\'cnle serb('.!,f i~e en· 
gel olan kısınhları ort8dan kalJırmıshr. 
O vakitten beri i~in ehli old•ıl;larını. İs· 
11at etmelerini İ-; adaınların11 "'.dan bek· 
liyoruz. Fakat i>cJlıııde be\deıli~imizi 
rir tec~:;üfle kaydctıncğc mecburuz. 
Bununla herabi...r, hcnıen söyliyclim ki, 

ümit kcsnıi~ değiliz. Gerçi. Saraço~lu 
lı.abine .. inin İi b:)~ına ~ct;er ı:eı;n1ez S<'r

ber:t te<;ebbii~ snhipl<'rine bii\'Llk bir cH
mertlikle a~tı~ı ıtiınat krcdİ"iİ ~imdiye 
J..ndar menfi netice vcrn1istir. Fakat bu 
l!eticc her kesle beraber i~ ad~mlarımı· 
ıa ıia ı;;alı~nıa usu11cl'inin ne kadar yan· 
b~ olduğunu ve halkın menfoatleriylc 
heraber kendi uıenfaatlerini tle ne ka· 
Gar baltaladığını ~östcrınis olacaktır. . 

Kendi nıenfantlcrini diyoruz. ~ünkü 
§11 hir ka~ a:'-· İ('İndcki fiyat , i.ikseli~IC· 
tinden bazıları görünü~te ~ok kRr et
blİ!'i ol~a)a.,. bile bu yolda de,·am ehne
lerinin serbest calr<iiinıa inık5nlarını nİ· 
lla~·et kapatacai!ının dn iste~ istemez 
farkına ''armıslardır. Ci.inkil fiyatlar111 
speklilUsyon oyunlari)·lc yiik ... elmcsini 
ne hükiimrt sonıına kadar kabul edebi
lir. ne de buna inıkfin vardh". 

Sn halde. ticareti is edin1ııi~ olanla
rın dtiriist ticaret k~ideleri Üzerinde 
dü.;;;iinmcleri ve ona göre hareket etme
leri zamanı gelmi~tir. Biz sp~kül5';yonu 
nıııtlak surclle surlandıranlar~an dcği· 
liz. Nomıal >amıınlarda. fiy>tlorı dur
ıunluktan \'e bcğuntudan kurt.arn1ak 
İc-İn soekiilftsyonun ne n1ü1ıin1 bir rol 
oynadığını 'c ne kadar faydalı oldu
iıınu biliriz_ Fakat büyir buhranlı za
DJnnlarda. hcl~ "Jda maddcJe .. i i..izcrindc 
5)1e:kül5.s) on halka kar .. , rin.,vet lslc-
111eklr bcrab<>rdir. 

<Sonu Sahife l. Siitun G da) 

On dokuzunı;!U cümhuriyet bayramı
mız bugün saat 1 3 tc Başvekilin radyo
da vereceği nutuk ile açılacaktır. Cüm
buriyet bayramı hazırlıkları eksiksiz ola
rak yapılmı,hr. Şehrimizin her yeri bu 
sabahtan itibaren süslenecek.tir. Bir çok 
yerlerde taklar kurulmuştur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

lstanbul. 2 7 (Yeni Asır) - Harice 
sipariş: edilmiş olan buğdaylar vaktinde 
memleketimize getirilebildiği taktirde 
halk. ve mcmuTlar için ayrı ayrı fiyatla .. 
la ekmek satılması kararının tatbik edil
memesi ihtimal dahilinde bulunduğu 
Ankaradan verilen haberlerden anlaşıl
maktadır. 

Taarruz eden Jnqiliz ordusunun ktunan
da.nı general Mongmneri 

A lman -Rus harbine dair bir görü.ş 

"Stalingrad;, meydan mu
harebesi bitmiş sayılıyor 

--~-~~~~~-............ ..------~~~-
Bir Stolıholm haberine gör e Stalingradda artıllmevzii mulıavemet ada· 

cıfdarını temiziemelı işi lıaldı. Haııı ta şehirden 1ıaçma1ıtadır · 
Stokholm, 2 7 (AA) - Kızıl ilk teş- kova, Kızıl ille teşrin fabrikasının kayı-

rin fabrikasının Almanlar tarafından iş- hını hala teyit etınemiştir. Son Rus ha-
galiy1e Stalingrad meydan muharebesi berleri endüstri mahallesinde Alman-
wnumi hatlariyle sona ermiştir. Muhte- larca iki sokak işgal edildiğini bildiri-
lif noktalarda hala mevcut olan Rusla- yor. 
rm mevzii mukavemet adacıklannın le· RUS HOCUMLARI 
mizlenmesi kalmıştır. Screvinski, Kızıl Şimal battda Rusların mevzii taarruz-
Barikat ve Kızıl i1k teşrin fabrikaları 13. ları birbirini takip etmiştir. Ruslar bir 
17 ve 23 ilk teşrinde Almanlar tarafın- Alman nlÜetahkem mevziini daha zapt 
dan a1ınmıştır. Ruslar hil.18 bazı blokla- etmişlerdir. Fakat bununla umumi du-
rı ellerinde bulunduruyorlar. Bunlar şi- , rumda bir değişiklik olmamı tır. 
maide Kızıl Barikat ve Kızıl ille teşrin _ • • AHALI KAÇIYORMUŞ 
fabrikaları arasındaki muhtelif binalar R d , . d . k _,_ 1 rp Bir Alman gazete muhabirine göre 

d b 1 . . 1 . b' b . usya a sımı sıs per esı ar ·nsınua ıa ~. ı· dd h 1. 1 k • k 
arasın a u unan ışçı ev erı, ır enzın 

1 

1 · ın~ra a a a ı aç ı ve sogu tan 
tasfiye fabrikası ve oldukça geniş bir sa- Benzin tasfiyehanesi civarında h:;Hi korkarak kaçıyor .. Evlerin çoğu hemen 
ha kaplıyan bir manevra garıdır. Cepeunun merkez binası duruyor. !\tos~ (Sonu S.ahiCe 4, Siitun 2 de) 

P. Vilkinin yeni beyanatı «3ERLIN)) E GÖRE 

- 1 s ı· * d iki .. el eephe nıut' ta ıngra -
laka a~ılnııılı da bir kaç 
---*---

Asker mü te hass1s lar 
yauılıyoı· gibi! 
---*·---

Alman ajansına göre B. 
Villıinin söyledilderi •• 
Vaşington, 27 (A.A) - Bay Vandel 

Vilki radyo ile Amerikan milloline hi
tapta bulunarak ikinci cephoI'in açıl· 
ına~ı isteğini tekrarlamış ve demiştir 
ki: 

• - Harbi idare tarzıınız deniz ve 
kara askeri mütehassıslarının hata işle
rrıediklcrine büyük bir itim&!. telkin 
~dncek mahiyetce değıldir.• 

ALMAN AJANSINA GÖRE 
VİLKİNİN BEYANATI.. 
Amstcrdam, 27 (A.A) - Vilkiııin 

(Sonu Sahile 3, Sütım 1 de) B. Vlllci 

sokak alındı 
-*-

Şehrin şimalinde başlı· 
yan fiddetli Ru.s hücum
ları bir net ice verm edi .. 

Ber!in, 27 (A.A) - Stalingradda Al
man kıtaları 26 illeteşrinde şeb:Mn şımal 
mahallelerinde bazı sokaklaı ı kısır.en 
zaptetınişler ve müteaddit evlerle blok
lorı almışlardır. 

Cenupta Rusların şaşırtma hücur;fa· 
rı akim kalmıştır. 

ALMAN TE.BLİC.İ 
Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliği: 
No\'orosisk bölge•inde Alman piyade 

kıtalar• kanlı ınuhlıNbelerden sonra 
Rus tank savar mevzilerini hücumla 
:ıu>tetmiştir.. 'I\ıapsenin şimalindeki 

(Sonu SabUe 3, Siltım l ile) 

---*·---
Arazinin vaziveti bu-

na müsait değil 
-*-

Mihv ere lıiicumıarın 
cepheden yapılması ve 
zırhlı lıuvvetlere yol 

açmalı lazım .. 
Londra, 27 (A.A) - Mısır cephesin

de muharebe bütün şiddetiyle devam 
ediyor .. 

Londra, 27 (AA) - Dün öğleden 
sonra Kahireden Londraya gelen ha
bedere göre müttefik kıtalara yol açan 
sekizinci ordunun istihkimcıJar1 düş
manın mitralyöz ve top atc:;;i altında 
gÜpe gündüz mayn sahalarını temizle
mMerdir. 

Romel miittefik kıtalara karsı pike 
hücum tayyarelcrini kullanmıştır. 
İNGiLlz TEBLlC.i 
Kahire, 27 (A.A) - Orta şark İngi· 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Uzak do~uda 

-*-
Muharebe şiddetli ve 
İngiliz taarruzları de· 
vam edecek görünüyor-

Berlin, 2 7 (A.A) - Dün altıam 
Alınan askeri kaynaklarından bildirildi
ğine göre Mısırda Akdeniz ile Kattara 
bataltlığı arasındaki Alman ve ltalyan 
mevzileri iki günlük çok çetin muhare
belerden sonra sapa sağlam müdafaacı
lerın elinde bulunmaktadır. Sekizinci 
giliz birlikleri insanca, silahça ve harp 
ilk muvaffakıyetlerini hiç bir keamde 
geli~tirmeye muvaffak olamamı~tır. ln
giliz bir]iğleri in9anca, silihea ve harp. 
malzemcsince yüksek kayıplarla geriye 
atılmıştır. 

INGiLIZLERiN KUVVETi 
Bununla beraber dün de işaret eclil

diği üzere general Alelcsandnn elinde 
daha oldukça ehemmiyetli ihtiyatlar bu
lunmaktadır ve önümüzdeki gijnlerde 
taarruzlarına devam edeceği beklenebi-

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

harp kı:ııştı 

Japonlar ''Salomon,, da 
kara, hava ve denizden 

taarruza geçtiler 

Snlomım adalanna takviııP götiir1!11 Amerikan ııantaları hechflerine 
(Bu resim bir w;aktan alt11mf.§ttr ) 

yakla.•ırken 

Va~ington. 27 (A.A) - Bahriye na- İ~iEei~~~~~~!~~~] zırlıihnın bildirdiğine göre Salomon 
a~ıklannda bir Amerikan muhribi bat
m1"tır. 

Beş düpnan gmn.Ui tahrip olunmuo, 
22 düşman uçaS?1 da dü"üriilmü!lltür. 

Va$ington, 27 (AA) - Bahriye 
nazırlı~nın tebliği: Amerikan Valf uçak 
gemisi l 5 eylülde cenup Pasifikte düş
man hücumiyle babnı,tır. 

Valf biicumdan SıOnra beş saat deniz 
Ü!ıtünde durmuş ve dü~man kuvvetleri 
civarda bulunmadığı sırada batmı!}lır. 
Valf, Guadel Kanala giden nakliye ve 
iaşe gem.ileriyle l!'lbirli~i yapıyordu. Mü
rctebatının yÜzde doksanı kurtulmuş
tur. 

GUADEL KANALDA 
Vaoington, 27 (A.A) Birle,µ]. 

Amerilca bahriye nazırlığının _tebliği: 
Japoı;ılar, G~adel Kznaldaki mevzi

lerimize kara, deniz ve ha"Va lcuvvetlc
Tİy]e taarruza geçmişlerdir. 

Muhaıebeler şiddetle devam etmekte
(Sonu Salılfe f. Sütun 3 te) 

••• • •• ••••• • 

ln~ilizler Mısırda 
harbe büy ük kuv· 
vetler sürü yorlar 

Berlin, 27 (AA) - Alınan t~bllği ' 
Mısırdaki muharebeler ayni şiddetle 

devam etmektedir. Düşman muharebe 
hattına bUyük ve yeni kuvvetler stır
mektedir. Dün bgilizler Alman · İtal
yan zırhlı ordusunun mevzi 1f'.'rini yar· 
mağa beyhude teşebbüs etm;,tir. İngi
Uz kuvvetleri v~niden 11 tank 38 mit· 
ralyözlü otoınobiı kavbetmL•t!r. 

-,- ,..,,.,,,,.,.,...,..,,..,,._,. :J. . ,,..,....r,.r..,C.OCOOOd . ... 
•<nr-e-~~~J"'J! ... .,__.._ 
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ŞE-HiR HABE LER:İ 
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Tüccarımı
za düşen 
vazife ~··j& ---- ... 

-- B sırrı Sana anlata<·" ~-·:ı.t ! 
----·--------------- --

Küe llamza Beıali Yosmcııua esrarını I'o!;~• 
beye arrftrtına{la ba~lam~tı ... 

- Ç _ Of'! .•. Tutuldugum i.ıziıufüde-n s"mdi 
BENL1 YOSMANIN BENLlôtNt ÖR- ı•erede ise aklımı kaybedecew• m:: Kö e 

TEN ESRAR PERDESi AÇILIYOR habacıgım~! B n: merakt koın ... '... . Bu 
O sırada eğer korkunç bir yer sarsın· dc.k kndn ruhumun ne kadhr bu~ ük bir 

tısı olsa dn içinde oturduğu odanın ta· ı!>ttrap içinde cıı pındığ m vaziy tim 
vanı Tosun beyın başına çökseydi bu ı.a nnlatmıyoı· mu? .. 
kndar derin bir üzüntü~ e v.c korkuya Artık bir c;anivc bile bekl('mL6C ta
tutulmuş olmıyncaktı ... Odanın.dört: du- hnmmiHüm kal•nadı!.. Beni Benli Yos
varı sanki birdenbire birbirlerine 3· ma ıle se\ n kten m' neden e' p ne 
vuşmu~ da delikanh bunların arasında i~e hemen ş ındı bıtd"rmeli in! .. 
kalmış gibi ruhunun derin bir tazyik Ve Tosun bey içinde birıbir ü:tlintii-
içind bunaldı •mı sezme~ ba 1 dı... ııün atesleri yanan g(jzlcrini sab:t biı· 

Aman yarabbi' .• Köse Hamza ne de- cak la Ko c Hamz..-ının ~ üziıne do ru 
mek istiyordu? .. Neden bu kad nı unut- ce\··rerek b"rd n bire su tu .. 

E~ı:-ek kart
lan verilmeie 

ha lar ı dı 
---+---

A yır iscı-ıerin ltugünlıü 
du~um!arını tevsik et

tirmeleri lazım •• 
dün 

ması ltızımg ldiğ"ni kendisine tavsl.re Ko"e Hamza derin b r ıstırap milnası 
ediyordu?.. ıfsa eden bu esrarlı bakıstan Cena halde ' 

He.rhalde bu meselenin iç"nde Kös~ 11 iitee ir olmu tu. O dakıkada ~·a lı 
Hanızadan .ba ka hiç kimsenin bilmedi~i adam. içinde b.r mücadelenin b -iladı
~orkun.~ bır çok esrarın mevcut oldu- iYını gösteren gc,•c;ek \'e karars z bir taw 
guna şuphe yoktu... . ., \•ır takınmı tı .. Epe!>·ce de\-nm ed n bu 

Fakat bu ~r ne ola_bılırd.i. .. -~u tc.reddlitten sonra Ki" e Hmnza b;rden 
noktn T06Wl beyın tamaınıle huluv- b" k .l:.: . t ı d b" k 

. • •v· • • ıre ·en~nı oparıa ı \'e ·r ~e ·a-
du. Yalnız onun bıldıgı hır sev var$a <ı dlw· i nl t k ti ' b" t "l l:ru·tı vnri'n1°yccoii:ı-. B ı; ı .. r \"eı· "tn n a an uv ·e ı r ... e e: 
da bu esrarın delıkanlıyı en ı yosmaya B "'b k" f t i .nı .raı>?tı ıni.i.. "ec:e' erin 

lasmakt::ın men edecek bir m:ıhiy.:-t - . :n u sırrı ·.ır~ .. eyc 1 
•• a " n:e- r alk" e meycian \ "C ·ı r1 lcrinc 

..l- ·L--t bul c} K mek ıcın e\ \"eice hır·sıne suz \Crm:ş-
1 t ıma .. ~n°"'n ıuan: unuyor u... en- . d ·d. fak t f d" b .. .. .. t 1 :tın :> un~" l.=.tır. 

di ini 1utmağa \'C soğukkanlılığını mu- t.m. e 1• ·n. ş ~ ~ u soz.uınu u a- --•-- __ 
hafoızaya muktedir olanuyan To un be- manıak me1cburı'; etı ıle knrsıla.:mtc: bu- ff J A • ı 
vin birdenbire gözleri yaşardı... lumıyorum... • . 1 wjo azot '\"e astı ! 
• Tosun hev l'ıelccanlı, tıtret: hır -.e<-le: • ... 

O gf"ıne kadar hayatında asl9. sezme- _ Kime ;öz ., rdin? ~ Bu , :un kin - • h • 
d f(i bu sevgi duygusu delıkanlının c: onun adını bana bild'rmeli in ) l1V8CI 
benHğine o kadar deri? bir ~rette ya- ~c Di~e bayku·dL. 
~:ılmış bulunu_y~du lti ~~· Yo ~ · _ Onu anlatmanın da ırası ~e:ecel:. *----
oau uzak~ ~ geklijini Kose l"ak:ıt bunu <Pı·enıne]; ı<' n simdi cnb- bmirin •ıın yi ma.nrukat ihtiyacının 
Hamza ona söyl~iği vakit ruhunda rctmelisin!.. b, dan aonra dahıı muntazam bir u-

derin bir boşluk duymu tu. B n sana Benlı Yosma il~ aranız l., rette temlıı' i1<in ttefbat abnm tır. 
Göaleri karardı ~ yanaklaıına doğr•J ş; cilınez bir set t kil 00 n e~ li ilk H r ay brnire 200,000 kilo mazot 

C!amlamağa ba~lıyan gÖ'z yaşlar:ını t~tt- önce anlata~ ım da, nra hl nu b r . ır tiril rck hu un 1 :>O.O O k.ilo u şehir 
mağa muvaffk olamıyan Tosun bey bır· halinde saklamak için kendi ine s(.;z i htivacına, 70,000 kiloşu <la kazarlar 
cien bire ihtiyar hizmetçisinin eollerlne \ crc.l"«im adnmın hü,·· "elini de Jı i ld : ri- ih bİvıKIJlA tahsi cdilc:ccktir. 
suıldı. Yapur yağdığı sırada çakan · ilk tc rin nyına ait mazot kontenjanı 

rım... l . 
~mş~lffin gürültüsüne benıiyen bo- mdi owluın!... Anlütaca"'tm se)l~ri ge mı tir. 
~uk bir sesle Jl(ö e Hamzaya dedı ki: iyi dinle!.. R icn ederıın. söziimii hic * 

- Dünyada bir erkeğin güzel bir r.e me'.. 1 • Tıca;et of s ~·t: ti.icc. r bir.·ı-1er_i en~· 
kadm1 sevmesinden daha tabii bir ha- C"'" •• •• k~ nak -"uı_,. ... s""vihe-"inı rınd kı otomobil ve kamyon ı tıklerı-

.;x>ZWflU '""'C"'" <» .,...... u • '"~& • "h . Jı" l . .. k 
Cl. e olamtyacağını ve her kes gibi. sen .,.cvl rin ;ntizamını kaybed('ceJ:xm,len \'f: nıı1 _ı ~ıyn8ç "h 'P erınc kt~~1~u t~-~r1 rur öe gençli~nde ~evmiş ve SC\-ilnıis bu- L • ti 1 . ıst"'di<•un" rrih1 ••t ı tır. u ususta tc• ııı; ere ua.ı: an-

c;• cu sure e me e c •ı sana .. h .. 'h · 1 b l d" sb" d" 
lunduğunu biraz önce hana söyleme- anlatmağa muvaffak QlıımıynC"cığundar m

1 
;~r. ! tlJ; nç a·k.

1 
e ~ ıyecb.;d.t:1 ıtke ı· 

m'ış m"ıod"ın?... k k ereıı;. tıcaret ve illetıne '• ırı ece ve 
~ or uvorum.. ,_ · ]"k "h · · b · d ı· ·1ı: - Evet, s8yledım .. Faltat hen .c:evdi- a·· 1 d. K" H l k aı.. uır :ıene ı ' tıyaç nı etın e astı ITw 

ı..o~ : bı~·en d ordse ~ınza S'J u miı vil~yeti emrine veriJecektir. 
ğim ve sevUdi,i:m sırada şimdi seniıl maıs ıc1n ıru u u.. • 
bulunauğun vaziyette dcğı1dim. GönUI Tosun ~Y hızlı hızlı t. ıt kalbin'~ . . - -
"erdilim kadını sevmek için onunla vuruşunu birrız yavaSlatmak iç:n eli ·le l!IR IClLO rVTKAL 
benim aramda bir engel mevcut bulun göwsünün üs ünde Y"P\ "ı ta7vtkin de- 4!S KVRV$! 
mıyordu!.. recesini bir kat d. ha artırma•a mecbur Kardiçalı hnnında. bir şnhsıo elinde 

Tosun bey Kl>se Hamzanın verdiği olmu tu.. 29.t kilo tutknl bulunchıiiu ve bunların 
1:,u Ce .. ap u"'zerine h"men söze atılarak BJ. T"'·l'~'ll. 9 

• " - ~· 1;.1. - beher k'lo<>unu :!80 kuruştan ~attığl ha-
sert bir ifade ile dedi ki: 

- Ya benim Benli Yosmayı sevmem 
için, onunla ikimizin arasında bir engel 
mi mevcut bulunuyor? .. Senin söyledi
ğin sözlerden bu mana anlaşılıyor! 

4JUWIG kAC: :; :;;;; , .,_ ı www l r ~ ınını tır. Hfidi-:e erine giden ıne-
E itinin sonu s~vr, ıııurlar tutkal satın almni!a talip olun

c.cı bu sahıs kilosunu 45!5 kurustan aşa-
"l' eninin ha~· Lozan.. ğ: \CrcıniyeC'e1'ini \'C' tutkallcırın asıl 

8 *Alf&wesw::t..aa:z: 

Ankarada bayram şenliltler! 
~--~--~--------~--------~-

Bugün ve yarın yapıla
• cak n· erasın~ programı 

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

MUJi Şefe G~IDı ncutUna llağldılr tezahüratı 
ue vı.. meydanında tören, ~fi resmi, gecele· 

yln de fener alayları yapılacalı-
Ankara, 27 (Hususi) - Cümhunyet için bir dakika ıhtiram 'akfesi yapa-

bayramının 19 uncu yıldönUmil kutlaw <"aktır. . . 
ma programı Ankara valiliği tarafından Perşembe giınü gece i tert.p edılen 
r.eşredı1m4tir_ fener alayları bulunduklnrı ycr~erclen 

Bu programa göre Cilmhuriyet bay· scıat 20.80 da hareket edcccklerdır. 
ramı yanndan (Bucünden) 30 ·10/ Kutlama merasimi ve tör nlcri 30 
942 cuma gilnUne kadar devam ede- 10 942 cuma gilnü sona erecektir. 
cektir. Evvela Milli Şefe gençlik na-
mına ballılılt tezahüratı yapılacaktır.. il n n na aıı a il na oocı r:ı naacoooo: 
Bundan sonra saat 12.45 te gençlik ala· 
yı Ulus meydaı:unda zafer anıtı etrafın
da evvelden tayin edilen r~Je .. · i al· 
mi,$ bulunacaktır 

Saat 13 te genelik ala~-ı radyo ile bir· 
l"kte istiklll mamnı söyliyecektır. 

{; 

:w~.~ıbg~ 
"'-...~ . . .""!,; 

n.h'bi olan Antuvan ı· uki ile görüş
me ri lüzumunu c;i.iylem" tır 

Yapı•an anının net'ccsincle tu kallar 
Antuvanın E:'vınde bulunmu tur. Tahki
~ .. ta rle\'aın cdilmektedır. 

- -n---n C KKAL 
Adliyeye veriliyor 
Alsancakta Şehitler cnddesinde bak-

ı-. l Hasan hnkkuıda saH~ı mallara eti~ 
ket ko nıadığı iddias;Je ıahkikata bas
lanmıstır. - - o---

HalbeYJnde temsil .. 
lzmir halkcvinde hu aksam şaat 8.5 

te hir temsil verilecektir. Temsili her is
tiyen ~eyredehilec~ktir. 

---o---
Senİ\'"e Pekel 

Sıhhil e \•ekaletincc mi.irıh•,! hulunnn 
Çeşme belediye ebel:ğine değerli ehe· 
lerimizden hayan Seniye Pekel tayin 
ı:dılmiş ve ke !iyct diın vilayet maka
mına tebliğ olunmustur. 
Tıp faktiltesi ebe ınektebir.llen menır. 

olan Bn Seniye Pekel uzurı miiddr>I 
Çorum beleıliy..: ebeliğinde V" badema 
Bergama belediye ebeliğinde bulunmu~ 
\'e mcı::1eğind0 bihakkın meleke peyda 
etm' s tecrübeli \'C değerli 'belerimiz
c1endir. 

Zafer Abidesine mera imle çelenk ke>w 
nacaktır. 1 

Merasimin de •anı ettıği müdd tçe 

1
8 

Ankarada resmi, husurl bütiin binalar 
kırmızı - beyaz kurdela.Iar, zeytin ve 

B U G U N 
Yenı vazifesinde de muwıC'akıyetlcr i dileriz. 

8 
C l 1 11-1 l' I{ i Y E'I' § 

çam dalları gibi ye illiklerle süslenmiş § 
bulunacaktır. 1 .ıAYRAl\!IMIZIN ŞEREFİNE 

C. H. P. Ankara idare heyet tara-
f ndan Ankaranın rrıuhtelif yerlerinde 2 B u· y u· K T u- R K ç E 
kurulmuş olan h. Ik kürsülerinde 3i arm 
(Bugün) saat 14 te nutuklar söylene- ı lı'iLIM BiRDEN 
cektir. ' 

YARIN 
Yarın persembe günü büyük geçit 

ı smi yapılacak, halk ıçin hipodromda 
l erler a~ rılmış bulunacak ve kapalı 
tribünler uncıık hariciye vekaleti pro
tokol daircsin:n da\·etlilcrine tahsis 
olunacaktır. 

Törene iştirak edecek gençlık alayı 
ile kıtaların mevkii merkez komutan
ı · ı tarafından :.. yin cdılecektir. 

Geceleyin fener nlayı tertip oluna
<:uktır. 

29 O 942 pe:<cmbe gi.inü Cümhuı·j. 
n Jlan edildi ı anda 21 top atıl cak 
halk cümhu .yetin hadimlerinden 
t etmi:!I olnııların hatırasını taziz 

Bü' ük Sanatkarımız Rejisör 
ERTUGRUL l\1UUStNtN bizzat 

Yarattığı 

KISKANÇ 
VE İLK DEFA 

Diiuya komiklerinin krala LOREL 
\ c IIARDİ'nin en son çc' irdikleri 

DENiZCi 1 
11111111111111111111111111111111ililil1111111111111il1111 § 

BA\"KAl\IOA : 9.00 - 11.30 - 14.!lO 1 
EA ·sı.AR: n.::10 - 20.3ft DA .. 

~ıocı:::ıc:ıcoır...oaoa;oooa;oı;ogoQQQOC 

Cümhuriyct (olmaz) ı (olur) yap
tı .. * Vatan borcu çauşma ile öden!r. 

ZABITADA 

Komşu evinde öldü.. 
Karantinada 87 inci sokakta 21 sayılı 

evde Ali karısı Raşide, misafir olarak 
~ıttiği 91 inci sokakta 3 sayılı Haf:ze 
Ozergencin evinde hastalanmıştır. 

Fena halde sancılanan Raşide bir 
•Piramidon• aldıktan biraz onra öl
mü tiir. Yapılan rnunyene sonunda kalp 
sc.ktesindc:n öldüğü anlaşılmı tır. 

İS'J'AHBIJLDAH GELDİ 
DENİZE Dii$rV 
E\'\·elki ak am l:manunızn gelen İz

mlr vapuriyle i tnnbuldan gelen yolcu
krdun Müşerref Ergün adında evli bir 
kadın vapurdan inerken ~azaen denızc 
ciüfmüş ve yeli.silerek kurtarıl~t.ır. 

Atat .. rkü kay .. 
bettiğimiz gün 

ıo ilıinci teşrinde İzmir Hallıevinde yapıla· 
caJı ihtlf aı programı hazırlandı ... 

Ebedi Şef Atati.irkiin b:i mü yıl· 
dönüıni.i miınasebetiyle 10 ıl :nci tes
rin sabahı yunıduınuzun lıPr yerin
de. ihtifaller yapılacaktır. 

Izmir h.alke-. "nde ~ apıla .. ık ihtifa
le ait program hnzırkınnu~tır İht:fn
fale sabah s:>nt n 05 tc b,.c-Janacak, 

'1iı· zat Atatürkiin öliiın ~n:ıtini haw 
r verince her kc,, bes d3,· J·a ayak-

~ece 

ta ~ükı1t ve ıhtiram vakf"Sı eçire
cektir. Ondan ~oma Mılli ~din Türk 
ıııillet-ııe beyannamesi okuı.acak \'C 

bunu Atatürkiin hayatı ve eserleri 
b.akkm<la bir hitabe takip edecektır. 

O giin Ankara radyosu m.ıtem nc~
riyatında bulwıacak, şch; :miz.deki 
btitün okullarda ihtifn1ler yüpılacak
ıır .. 

~eldi 

Eknıek işinde ye· 
nl dtızene doC n 
Maden aJe Jıolı Jıömiirii iJleiy•c•• 

dağıtma ffinde aeeı e ei111111ell 
On günclenberi Ankarada buhmmal- KöMOR tŞi 

ta olan vali B. Sabri Öncy dün gece Ay- Kömür i ine gelince; lstanhul maden 
dın yoüylc şehrimize avdet eylemi lir. ve kok kömiirii mevzuunda ba~arılar te-

Valinin Ankarada bulunduğu miid· min etmi , btubul hallonın kömiiı- ih· 
detçe muhtelif vekalet !er ııe~dinde vi- tiyacı temi n edilerek il\ ti yacı olan h<-r 
l:iyet ve lichir i~!erine dair ya.ptıl{ı le- ı·ve birer ton kok kömürü tevzi edilmiş
maslardan iyi neticeler alınacağı Ümit tir. Bllnl\ mu\r.abil ilk teşrin ayının son 
edilmektedir. haftasında lı:mi.rde halka k<>ı11ür dağıtıl· 

Vali, Ankarada yapılan valiler top- ınış d~ildir. Halk. henüz vaılların y&
lnntısıncla bulunınU,.."- ekmek mevzuu rine getirileceği iimidiyle beklemekte
hakkındıı vil:ıyetin noktai na:.ı:arıftı an- dir. 
lntmıı ve belediyenin bu husustaki dii- Anli:arada temaslarda bulunan vali 
. iincelerini de bir raporla alakalı veka- R. Sabri öncyin lzmire kömür ~etirilme
lete "bildirmiştir. i husu~unda bazı başarılar temin ettiği 

B. Sabri Öney bu arada ticaret, dahl- bildirilmektedir. Fakat hl'nİir. lzmire ka
liye, iktisat vo münakalat nkilleriylc li miktarda kömür getirilmediğine göre, 
İnnirin çesitli ihtiyaçları etrafında gÖ· ihtiyacın naıul karşılanaca~ı.n.ı. k1 ınev
rüşmüı:ıtiir. Ekmrk islerine verilen düze- simi içinde halkın ne gibi müoıkiilleri 
nin bugün, yamı. bir tebliğ ile bildiri!- iktihama 11\ecbur kalacağını gö~ önünde 
mesine intizar eylemek lazımdır. tutmak lazımdır. 

1'ütünciiteı- Birliüıi 
~ 

kuı·ulmak 
.. 
uz~r 

l\Cüstahsil piyasanın er
ken açılmasını istiyor 

___ * __ _ 
S'erbest ticaret ustılünü 
lıoruyacalı olan hizmet 
~oluna girmelıtir,.. 

(Baştara{a 1 ınci Sahih~de) 

Spekiilfıs~·41n nedir? Bir kiııı~cnin 
kati bir ihtiyac olnıaksızııı mal alma ı 
\ "C fi~·.ttların ;> iikselmesini Lekliycrck 
hu m.ılı elinde tutmasıdır. Yr•lıut aldı
i• malı ı>i~ 21-a~ a cakal'ac.:ıık y~• de, ~İlle 
.fj..-atın yiiksclıncsini hl'kliveeck bas· 
k~ birin~ snhmısıdır. Bu gibi alıs 'eri~
lcrin piyasada tlarlık yuratarak fiyatla
r1 ~eheı-sl~ yükı.eltec~i tabiidir. 

Halbuki, biiyle zamanlarda, mlistah
sHtıe müstehlik a.rasaaa ıiren .. ae-·ın 
ınümkiin oldui-u kadar az o)muı ge· 
rekJidir. l'opta&ıcı mah •iistahs.ilıılen 
toplar, ~arı toptancı~a satar. yan tıop
hmeı perakendeciye claiıtır, r-raknule
ci mü tehlike satar. Gidilecek yel bu 
iken malın tuptancıclaa toptaacıya ve 
sonra yine ba ka toplaacıya ıiftTck 
aepedan depoya kaJdmlması ve piyasa
aan kaçuıllltası cihet beş ıörüle.-ez. 

Biz tacirlerimize ~ verı»elı W.a
mda deöifü. Bir ceılilınma '"azifelıed

ni pe~ b·i bildikleri11e 4le ... iniz.. Bu 
\"azil'e me ru bir kaia kanaat ıe&Uerek 
rnah piyasaJ a çıkannaltır. Auuna, de
uecek ki, • halde herse.va ne lüz11ıu 
\"lll'? Bıt:Wılkii sartlar itilMle bol'Sa3•a, 
t..llü her nm.,h' +• (azla iMiyaç 
u.rclır. Bs a .ws•.aıı.iaa ...:W.ı en kı
sa }':oWaa .. ,ta.cı-va 111.A~t ve fi
~atlano kontrN altında İmlııumawfır .. 
f:'akat tü«acm lMN-saM.t ~ mah vi
ııe bor.;ada satılmak için .tethdir. B~r
'&nıu rolii eratla ~ith-or. Bundan son
ra maim Jıa,·a ovıınları dı;,;ımia kalma· 
":, yan tontancı,·a ,.e t>C.'rakcndeci\'e 
ruua~·yea ,.e meSJ"u bir kfırla intikal et· 
raesi ~dır. Yoksa sah61ar :1te kaer 
co!alır n• ar.v:ılar ne kudar artar"ia fi
~ atlar o rü.sbctte ;riik clccek•ic 

Ilunua ~indir ki ltö le !;ır.Jana ta
drlcrin sermayelerini n emeklerini 
oa~ınık tnhnalarmı zararlı ;:öriiriiz. Gı
da maddelerini elden ele ~ccirerck hiç 
hi.r bktuet taaUAA c~ pa\'a \a-
7:.trunakiaı,ı .. a. irabında serma ... eleri 'e 
te:'ebMi-:leri ltirJe-.tirerok \·iv~tek mad
c.ekı-iRitt d9if'~n ~ruy~ halka ar
zedilmck iizere stokajim te•w e*n~k 
ve J»ylett ı..kiki bir iaiımett• hMlun· 
ınak ~e M• ke._ ııiyade akh erett ta
cirlerimize belki daha az kazanç, fakıtt 

muhakkak ki cok daha fazJ:ı . eref ,e 
i-.tikbal te.min e4'er_ · 

Y. A. 

Burrlurda hububat 
testinıatı bitti 

-~~~~--~---- k~-

rittün müstahslU alaf!'tlf • para De 1Jaf h• ınalısul· Burdur, 27 {A.A) - Vilayetimiz 
ler yetl.iJllftelı niyetinde... dtcileri yüzde ymni beş hububat borç-

Geçen seneki mahsulden işlenen tü
tünlerin dıs memleketlere sevkine de
\ am edılmektedir. Bunların büyuk hır 
kısmı Amerikaya gönderilmektedir. Ru 
sene de Amerikalıların i lenmis tütün 
mubayaa edecekleri anlaşılmıstıı. 

1c rını tamamivle ödemişlerdir Halke
lıyarak birlik uasını dünya tütün i.&tihw vınde l.'apılan toplantıda vali çalı mala. 
alatındnn haberdar etmek ve yurda nndan dolayı 11 ,ulıtarlaı-a \'" köy ihti
faydalı olacak. hedefler ~erinde çalı - yar heyetlcruıe teşekküı· etmiş, hu mti
malr.. dü"iincesiyle kurulmaktadır. Birlik ıınsebctlc öniim:.izdeki ekim mevsiıni.n
istikbalde tütün i ,;hsal edilecek bölge- de ~arfı ltlzıın ~<.>len gayretlere isaret 
ledn tahdidi veya tevsii hususunda fen- ederek çlftçi m.ılJannın korunması işi
ni tetkikler yaparak kararlar verecek ve ne dikkat gösteı-ilım:smi istemiştir. 
bunların tatbikini hükünıetin-ıi;ı::den rica ...-.---·----Akhisar mıntakasındnki müstahsiller 

bu yıl tütün piyasasının daha erken açıl
masını istemektediılf':r. Bunun sebebi 
müstahsillerin ellt:rindeki tütiinü satarak 
para.siyle ha ka mah,uller ekmek üzere 
vakitten :İstifade ctmelc istemeleridir. 
Bu husus ticaret vekaletine duvurulacak
t ır. 

~decektir. 
Birliğin mıntaka itibariyle üç merke;-i Sofya futlJoJcuları 

bulunacaktır: İsfanbuJdct.. 
l - lzmir merkezi: Ege mıntakası İstanbul, 27 (Yeni Asır) Sofya 

tütiinci.ilerini bir araya toplıyacaktır. futbolcuları yarın sehrimize gelecekler 

* Türkiye tütüncül,.r birliği statÜ9Ü ha-

2 - lstanbul merke:z.i: Marmara mm- \e ilk maçı perS(:mbe günü Beşiktaş ta
takası tütündllerini bir araya toplıya- Jmniyle yapacaklardır. 
caktır. ---o---

r.ırlanmıştır. Yakında faaliyete geçecek 
olan birltk tarafından hazırlanmış olan 
statü ticaret odasınca tetkik edilmiştir. 

3 - Samsun merkezi: Karadeniz · !' 
mmtakası tütün müstah ilini ayni çatı 1 ANBUL 
altında birleştirecektir. V AL.İSİ DÖNDÜ 

Türkiye tütüncüler birliği, tütün mÜs· 
tahsillerinin ve bütün tütüncülerin hak
larını korumak, tütün i,tatistikleri hazır-

Her aza birliğe aidat V<:recektir Bir- İslanbul, 27 (Yeni Asır) - İaşe iş-. 
fiğin yakın ay1arda faaliyete geçeceği leri hakkında A:ıkarada temaslarda hu· 
haber verilmektedir. • lunan valimiz B. Liilfü Kırdar yarın 

rM::~·~::;:::·;;·;i.:7i·;;d·;:;;"'I 
~ Cümhuriyet bayramı miinasebetiyle şirketimiz 28/ 10/ 942 çarşamba gü- 1 
S nü saat 12 den itibaren 30/ 10/ 942 cuma akşamına kadar kapalı buluna- § 
S cağından fuzuli izdihamın önüne geçmek iizere toptan mal almak j,;. 8 
§ teyen lzmir ve Anadolu müşteril~riınizin, malları pa;ı::uteai giinünden iti: 

1
8 

i
s haren verilmek üı:ere, 28/ 10/ 942 çar<ıamba ve 31 / 10/ 942 cumartesi 

günü ~abah aal\t 9,30 dan 13 e kadar müdüriyete müracaat ederek iıim-
8 lerini kaydettirmelerini muhteTem mü terilerimizden rica ederiz. 
8 1-2 MODORlYET 
~;.~J.ıJ"'~.r~.o"~~Aı::ıcıı::ıcı::ıı:ıaı::ıc:ı:ı:ı=oc 

~-----................................ m:sr·~~ 

Bugün Tayyare Sinemasında 
Cümhuriyet Bay ı ıunı Şerefıne ... 

JGGCCaın 11 n~ a.raaaaancı::ıı:ıı::ıaaı:ıaaaoı:ıaı:ı:aı:ıı:ıaac:ıc:ıc:ıaı::ıı::ıı::ıı:ıcıoc 
40 yddanM.ri TUaK S NEMACILIK aleminde ıiriilmemiş bir hid.isc 

!fı18'•11'tı!!'aıı:ı aaı:ı c:ıaaa:c:ıc:ıggı::ıaooocgcı::ıı::ıı:ı:aaM'ac:ıP:fg 

MERAK VE SABIRSIZLIKI~A BJ~KLENİLEN 

TÜRK Revü ve Korolu L E y L A 
r0RKÇE ŞARKILI 
TÖRK MUSİKİLİ 

1aaocaaı:ıı:ıııaaıı::ııaıcı:ıı::ıaıı:ıı:ıı:ıaıc:ıı:ıc:ıac:ıoa:ı::ıı::ıoooaaac:ıaoac:ıaoaaaaoe~ 

TURK lılll MUStKI HIYATIMlZIN EN BUYUK ESER 1 

.ccaaıııaıı:ıaaıaaaaaaııaıaaıce)Qaac:ıaor...oaı::ıoccaaaı::ıcc:ıc:ıc:ıcı:ıcooocc 

60 kifilik 

:MEHTER TAKIIUI 

3' Kişitik 

SAZ HEYETİ 

(Bugün) ehrimize 8\"det eyliyecektir. 
~~-....._-.-~---

BAYRAM BUGÜN BAŞLIYOR -·-(Baş tarafı 1 mci Sahifede) 

Bayramın hareketli geçmesi için heı 
tiirlü tedbirler alınmıştn. Yarın öğleden 
önce ordu birliklerimizin geçit resmi 
yapacaklan Cümhuriye. meydanında 
tribünler in a edilmi§tir. Şeref tribününe 
ancak ellerinde tribün kartı bulunanlar 
girebilecektir. Yerler numaralıdır. 

Tribüniin tam karşısına, deniz kena
rına bir kürsii konulacaktır. Nutuklar 
bu kürıiyc çıkan hatipler tarafından 
ııöylenecektit. 

Geçit resmi emasında halk gruplan
nın intizamı muhafaza etmeleri için lü
zumlu tedbirler alınmıttır. 

Atatürk heykeline konulmak üzere 
yüzlerce çelenle hazırlanmıshr. 

ÖLÖM 
İzmirin tannımı~ tüc<-arlarmdan B. 

Hafız Ali Yeni.ehirtioiln miiptela 
oldufu ha!ltahktan kurtuiınnıyarak 
hayata gözlerini yu111mu 'e cenn
ze,,i a ri kabrMandaki nile medfe
niııe te\·di kıhnmıstır. 
Muhitte ke-ndiııini cok ~e\'dirmk 

hanrsever bir zatta. Kedc:dide uile· 
c:i~e ve biraderi eski İzmir mebusu 
B. Hacı ffii-.;e) ine başsail.(l dilerb. 



28 İllıteşrin Car$C11ttlla 1942 YENi ASJR SAlJP"E 1 

BERLİNE GÖRE RU~YAOA HARP VAZiYETi Her fabriıta llir lıale-
--*·-- - Yarım iş llilmeyiz-

. 
SArlLIKEV 

Güzelyalı tramvay caddesine y~ 
n1etre mesafede 57 inci sokakta 9 nu .. 
1narah; elektrik, hava gazı, su tesisatı 
ile kuyuyu havi dört oda mutbalı, ban· 
yo, çaına~ırlık ve mikdarı k3.fi bahçey1 
mü!'ltemil ev ~atıhkttr. 

Borsa 
g 11111ı•11111111• 1111ı111111111111111111111111111111111111 ı.: 

~ !emhcl adam. j~~i vatanda'\ değil-~ 
:dır .. 

___ * __ _ 
(Ba wafı 1 inci Sabi[ede) 

c'.ağlarda cereyan eden muharebelerde 
Rusların elinde bulunan bir tepe zaplc
dilmiştir. Terek bölgesinde Alman ha
Ya kuvvetleri tarafından desteklenen 
.. .\lman ve Rumen kıtaları iki gün sü
ren muharebelerde tabiye bakımından 
ehemmiyetli muvaffakıyetler elde et
miştir. 

(Baştaraeı 1 inci Sahifede) ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dirmişlerse de şehrin içindı.:: bulunan Al- -
man kıtalarını üslerinden ayırmak için 
bu hareket ki.fi s:elmemiştir. Volga neh-

ÜZÜM § * Dün bu:iinüınüze inıreniyor .. : 
ğ Bugtin yarınımıza imrenecek.. -

STALİNGRADDA 
Stalingradda ev !eri ple geçirmek için 

y~pılan şiddetli sokak muharebeleri de
rnm etmektedrr. Şehrin cenubunda 
<iüsınan sa'lrtma hücumlarını beyhude 
'ere tekrarlam. tır _ Bu hücumlarda 
Rus kıtaları çok ağır kayıplara uğra
mıştır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Kara ve deniz yollarında ve nehir

erde yapılan diı~man nakliyatı gecele
yin de havadan tesirli şekilde bomba
lımınıstır. Bir çok yük trenleri tahrip 
Edilmiş ve Hazee denizinin batı sahil
leri önünde bir petrol gemisiyle 8 yük 
gemisi yakılm1! veya a~1r hasarlara 
ı~ratılmı!-)hr. 

RUS HAVA KAYIPLARI 
26 ilkte<rinde Rus hava kuvvetler! 

sıddetli muharebelerde ve Alman uçak 
•.avarların atesiyle 60 uçak kaybetmi.,._ 
ır. Bizim dört ucağımız üs~~ dö1lf 

mcmi$tir. 
RUS HÜCUMU 
Berlin. 27 (AA) - Doğu cephe-;ie

C:e harp dtırumundan bahsed•n ashri 
n1a.hfiller, Stalingradın ~imalinde mare
sal Timocenkonun •iddetli hücumla~a 
p,ectiğini bildiyorlar_ Sovyetler blivi.ik 
hava taarruzl~rına rağmen bir geli~r:: 
Elde edeınemi•lerdir. Muharebeler bü
tün siddetiyle devam ediyor. Uğradtk
ları kayıplara r•tmen Sovy.tler hiçbır 
retice elde etıni~ sayılamazlar. 28 tank 
tahrip edilmi~ V( 1000 kadar Rus öl
dürülmü~tür. 

Sehrin ı;imal ucunda henüz düşm 111 

elinde iki mahalle vardır. Rusların bu
radan yaptıkları siddetli karşı hücum
ar devıın ediyor. 

Rus kıtaları Kızıl te~rinfabrikasına 
şimal ve cenuptan siddetli hücumlar 
yapmııtlardır. 

Alman kıtaları bu hücumlara rağmen 
taptettikleri yerlerde tutunmağa mu
vaffak olm~larda. 

ALMAN UÇAK HÜCUMLARI 
Bcrlin, 27 (A.A) - D. N. B. ajansı

na f(Öre Alman uçakları 25 ilkteşrinde 
doğu cephesinde büyük bir faaliyet 
~östermi<lerdir. Bir çok hava muhare
beleri ol;,.ustur. Bu muharebeler Al
man hava kuvv~tlerinin faaliyetini kı
ramamı tır. Sovyetler bir kesimde yedi 
uçok kaybetmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri ve uçak sa
var bataryaları 50 Bolsevik tayyaresi 
diişünnnsttır. • :--:---•----8. VILKININ YENi BEYlNATI 

-*-
(Başlanfı 1 ınci Sahifede) 

nutkunun D. N. B. Ajansı tarafından 
ıLeşrolunan metnl şudur: 
İKİNCİ CEPHE İŞİ.. 
Orduya mensup olmıyan mütehassıs

ların ve lıükümetle ilgili buıunmıyan 
kim.elerin harbin sevk ve iciare•i hak
kında mütalaada bulıınınak!ar> kaçın
malarının daha iyi olacağı fikri yanlış
tır. Askeri mütehassıslar ve siyasi 
adamlar demokrasinin devan1h ikazına 
riayet etmeli, serbest münaka•a ile be
I:ren umuml kontrolün sıkı kontrolüne 
tabi bulunmalıdır. 

Avrupnda, biz ve müttefiklerimiz, 
ikinci bir cephe açmak zorundayız_ 
BİRMANYADA TAARRUZ 
Yine, general Vavelin ısrarla istedi

ğ; gibi Birmanyaya karşı yüzde yüz 
muvaffakıyet 'verecek bir tauruza geç
mek için Hindistanda kMi kuvvetleri
ınızin bulunacağını üm:t ediyvrum..• 

HARP MALZEMESİ 
YARDIMI AZ MI? 
Vilki ziyaret etliğı milletJc .. de büyük 

hilsnil niyet ha~neleri gördüğünü illi
, .• ederek demiştir ki: 

, - Bu manevi haziı:ıelerde Hitler 
tarafından değil, bizim tarafımızdan 
açılan del'klcrden <ızıntılar g<;rUlüyor .. 
Bunlardan biri. birleşmiş milletlere 
&önderdiğimiz hJ.rp malzemı:~inin feci 
denecek kadar az olmasıdır. "'!üıtefikle
rimize va:Uerden başka şeyler verme
iie mecburuz. H>rp gayelerim .zin açık
ça tayini husu>undaki kabiliyetsizliği
miz \·üzündcn yüzlerce dostumuzu kay
bett:k. 
HİNDİSTANIN İSTİKLALİ İŞİ 
Hindi~tanın h:tiklili meselesi üze

rinde birl~k Amerikanın sükütu şark· 
ta hüsnü niyet •-Ohretlerimizd•n büyük 
kısn1ırun harcanmasına ı;ebe3ı:.:et ver-

ri kenarında harp sahası darlaştıkça Al
man müdafaa hattını zorlamak için va
kit azalmıı,hr. 

ıKl TARAF TA SJKIŞIK 
Her iki taraf ta sıkışıl vaziyettedir. 

Almanlar asıl soğuklar bastığı zaman 
açık steplerde bulunmak İstemiyorlar. 
VoJga nehrinin suları donunca Rus mü
dafaası da büyiik zorluklara maruz ka
lacaktır. Çünkü bu hal muntazam tak
viyeler R'Önderilmi3ini güçleştirecektir. 

* SOVYET TEBLıCJ 
Mo.kova, 27 (A.A) - Sovyot teb

liği: Stalingrad bölgesinde Rw kıtaları 
dü,man tank ve piyadeıinin bir fabrika 
kesiminde hücumlarlnı püskürtmü~ler~ 
dir. Almanlar Rus müdafaalarında bir 
!itedik açmı!jlar, fakat şiddetli karşı hii
cumlar neticesinde 700 ölü bır•karak 
:ıteriye çek:ilmek zorunda kalmı,Iardır. 

Sebrin sin1aJ b::ıt .~ında 3 Alman piyade 
hölüğii imha edilmi" ve 9 uçak tahrip 
edilmi,tir. 

VORONEJDE 
Voronej bölgesinde şehrin batı kıyı

sındaki kıtalar düşman mevzilerjne gir
mis. ve dü~manın karşı hücumlarını püs· 
kürtmü$lerdir. 

DiCER YERLERDE 
Leningrad bölgesinde iki günde 600 

Alınan öldüTülmü~tür' 20 ilk teşrinde 
12 bin tonluk iki düşman nakliye gemi
si batıralmıştır. 

Baltık denizinde den.İz uçaklarımız 
Finlandiya körfezinde iki düşman nak~ 
Jiye vapurunu batırmışlardır. 

STALİNGRADDA 
Mo,kova, 27 ( A_A) - Sovyet teb

lıği : 
26 ilkte~rin gecesi kıtalarımız Stalin

grad çevresind~ ve Tuapsen!n şimal 
C:oğu•unda düşmanla dövüşmüştür. 

Ba>;ka cephel~rde bir değişiklik ol
mam~hr. 

Stalingradın ~imalinde kıtalarımıı 
dii!\man hücum1annı püsküİ'terek bir 
piyade taburunu yok etmiş ve 6 tank 
to.hrip eylemiştir 

ÇETİN MUHAREBELER 
Moskova, 27 (A.A) - Sovyet tebli

ğine ek: 
Stalingradda çetin muharebeler de

vam etmiştir. Şimalde bir birliğimiz 6 
knk ve bir kam,,on imha imiştir .. Esir 
edlen Alınanlar 305 inci Alınan ilime· 
ninln bölük mevcutlarının 20 - 30 kişi
ye indi~ini söyleınişlerdir. 

Bir piyade bh·ıiğimiz 300 Alman ve 
altı tank imha etmiş ve bir askerimiz 
bir uçak düşürmüştür. 
BİR KASABA ALINDI 
Başka bir kesimde bir kasabayı işgal 

eden kuvvetlerimiz karşı hücumları 
~·Uskürtmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz 80 kamyon Ye 
iki uçak tahrip etmiştir. 

KAFKAS YADA 
Tuapsede dii~ınan elinde bulunan 

sevkülceyş ehemmiyeti haiz bir tepe
r,in i~gaH için kıtatanmız çarpışn1akta
cilr. 

Novorosiskin <'t-nup doğusunda Rus 
kuvvetleri düşmana karşı hareket ede· 
rek 9 tank, 5 u~ak tahrip etm!ştir. -----·-----Mes~ul Yunanistandaıti 
hülıüme:in m ihverle 

i~birliji.. 
Roma. 27 (A.A) ~ Gazetelere Atina

C:an gelen haber:ere göre Yunan baı:ve
kili B. Çolakoğlu. İtalyan ve Alman or
tn elçiler'.nin Yunanistanla i~birliği 
esaslarını ~esbit etmek üzere Atina.ya 
'eldiklerini bildirmiştir. 

mlştir.• 

MÜTTEFİKLERE EHEMMİYET 
VERİŞ ... 
B. Vandel Vilki ı::özüne şöyle devaın 

etmiştir: 

- Birinci !\tnıf müttefik ve ikinci 
sınıf müttefik tasnifinin zihniınizden s!
l'nmesi lazımdır. Bütün müttcfikler!
miz nezdinde kıyınetli şahsiyE..ıler tara
fından temsil edilmemiz ve bunların 
clevlet reisine hdkikati söyliyttek de· 
recede cesaret sahibi olmaları lazımdır. 

Hindistan bizim icin de hi1· mesele
dir. Eğer Japonlar H'ndistanı [ethe mu
vaffak olurlarsa bundan biz cie zararlı 
çıkarız. Nasıl ki Filipinler de Hindiotan 
g;bi. İngilizler için b'r me:;,;le teşkil 
eder. 

Son zamanlarda Stalinle ııörüşmek 
için hususi: vazife ile Ru.syaya giden zat 
uazır sıfatını h5iz değild'r. İlk defa 
Mo,kovada birlesik milletler adına söz 
.süyliyen İngiliz basvek.i.ü o1rnPstur.• 

CÜ~THURİYET'imizin 19 uncu ~·ıldönümü ~ere!ine .. 

LALE ve TAN Sinemaları 
Sayın halkıu11Za ınevsimin aheserlerini sunuyor ... 

20 MiLYONUN YARAT· 
1 - DEMİR TAÇ TIG1 TORKÇE BÜYÜK 

\JE EŞ Si Z FiLiM 
2 •• KABIN HAKİMİYEl'İ.

(GOD'S COUNTRV AND THE WOMAl\IJ 
Tamamen RENKLİ aşk, euar ve hareke t filmi... 

3 •• DONALD Avcı... (Renkli MİKİ (Valt Disne~ .) 
~:r •• cca:"::>J!: :: =c:x~:r, : : : : :c:c.~cıccıca:acı:coc::: :c =::o::cc=oı 
LALEDE S E AN l> L 1\ R TANDA 

Demir Taç : 13.20 • 17 .lfl - 21.00 Demir 'l'aç : 14.•5 • 18.15 - 21.45 
Kadın : 15.15 • 19.05 Kadın : 13.95 - 16.35 - 20.05 
B:ıyraın günleri 9.30 da başlar.. _ Bayraın günleri 9.40 ta başlar .. 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lir. General Aleksandrın elinde birinci. 
yedinci ve onuncu zırhlı tümenlerle bi
rinci cıenup Afrika, ikinci Yeni Ze1an .. 
da, dokuzuncu Avustralya ve be~inci 
Hint piyade tümenleri bulunmaktadır. 
Buna Birneseymde mağlUp edilen F ran
aız birliklerinin döküntülerini de ilave 
etmek li.zımdır. Bunlar takviye edilmiı, 
ve ~imdi yeniden bir tugay teşkil olun
muqtur. Bunlardan başka general Alek
sandr bilhaaea Yunanlılardan ve Mısır
da oturan diğer ırklardan mürekkep iki 
eılnya da kumanda etmektedir. Ana va
tan kuvveti olarak general Alck~andrın 
emrinde 44 ncü Londra tümeni ile ellin
ci ve elli birinci Jskoçya tümcn]eri var
dır. 

HAVALARDA V AZJYET 
1 ngil!zler toplıyabilecckleri bütün ha

va kuvvetlerini Nil vadisinde Port Sait 
ile Süveyş arasında toplamışlardır. Düş· 
man hava kuvvetlerinin sayıca Üstün1ü
güne rağmen Alman ve İtalyan avcıları 
lngiliz - Amerikan teşkillerine muvaffa
kıyetle taarruz etmişler bu teşkilleri da
ha taarruza geçmeden dağıtmaya mu
vaffak olmuşlar ve bombalarını gelişi 
güzel atmak zorunda bırakmıslardır. 
Alman hava kuvvetlerinin verdirdiği 
kayıplardan başkaca fngilizler muhare
benin ilk iki gününde l 04 tank kaybet
mişlerdir. İngiliz piyadesi yine bu dere
ce vahim kayıplar venn.İştir. 

MUHAREBE TEKRAR BAŞLADI 
Bu sabah ııiddetli bir gece topçu dü

ellosundan sonra muha.rebıeler büyük bir 
fiddetle tekrar b&Jlamıştır. 

BiR ALMAN 
GAZETESiNE GöRE 
Berlin, 27 (A.A) - F'olltiııer 

baht.,. gazetesi ıimal A frikad alr.i 
taarruzu hakkındı diyor ki: 

Beo· 
lnıfüz 

c Düşman aldıiı deraleıclen ualennuı 
olacak ki b üyük taarruza girifirken oe
kainci orduya önceden zafer ek.lilleri 
dağıtmıyor. Bununla beraber taarruzun 
geniş gayeleri Londra ve Kalıirede giz
lenmiyor. inailizler taarruza çok mühim 
kara ve hava kuvvetleriyle baıladıkla
rını bildiriyorlar. 

Sekizinci İngiliz ordusunun yeni ko
mutan ı general Mongomeri gündelik 
emrinde taarruzun ne büyüılc maksatlar-
la yapıldı~ını açıia vurmuş ve as'kerleri
ne cRommeli ve ordusunu imha edi
niz!> demiştir. AJman ve ltalyan kıtala
rının pek çetin bir harbe göğüs germek 
zorunda kalacakları ink8.r edilemez. lki 
g1inde 104 İngiliz tankının tahrip edil
mesi çarpışmalann şiddetini gösterir. 
Bu seferki taarruzu evvelkilerden ayıran 
başlıca vaziyet lngilizlerin şimdi Kattara 
batak.lığı .ile sahil arasında nisbeten dar 
arazide harp etmek avantajına malik ol
masıdır. Bu ct"phcnin uzunluK"u takribııon 
65 kHometredir. Arazi cenuptan, yani 
çölden bir çevirme hareketine müsait 
değildir. Alman başk.omut.anlığının son 
tebliği muvaffakıyetle neticelenen mü· 
dafaa muharebelerinde düşmana artır 
kayıplar verdirildiğini bildiriyor. Kahi
re ve t ngiliz tebliğleri taarruza geçen 
kuvvetlerin mevziler önündeki mayn 
tarlalarında büyük fedakarlıklara kat
lanmak zorunda olduğunu kabul edi
yorlar.> 
GAYRETLERıN TEKSıFı 
Gazete yazısını ,öyle bitiriyor: 
« Plütokrat devletler a keri gayretle

rini ~imal Afrikada teksif etmişlerdir. 
Londrada bir çok zorluklarla kar11laşt· 
lacağı ileri sürülüyor, Bazı tefsircil~r fn
giltered~ki sivillerin bile bu taarruz do
layısiyle müteessir olacağını belirtiyor
Jar. Çünkü bir çok vapurlar şimal Afri
kaya asker ve malzeme nakli için baıJka 
hizmetlerden alınmıştır.> 
İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 27 ( A.A) - Tezliğ : Elale

nıeyn cephesinde düşınan taarruzh=ırı 
yeni takviyelerle bugün de siddetle de
vaın etmi!\tir. Yı::•nidcn 11 tank ve mit~ 
ı al)•özlü 38 otomobil tahrip edilm:ştir. 

25 ilklesrin muharebelerinde 61 inci 
Terento piyade alayının bir taburu bil
r.assa tcm&ıyüz etm~tir. 

Alman ve İtalyan avcıları tarafından 
15 uçak dü~ürülınüştü". Akdenizde de 
·, İngiliz uçağı IRhrip edilmiştir. 

Her gün saat 14 de kadar görülebi· 
lir .. Pazarlık için Tayyare fabrikasında 
:h.Iehınct İlarslana müracaat edilmelidir 

1 - 2 (2785) 

ıZMIR SiCiLi TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 
Haydar Tanerler ticaret unvaniyle 

izmirde Girit hanında 7 numarada Ne· 
bati ve madeni yağlar ve bilumum tica
ret etmeası alım ve satımı üzerine dahi
li ticaretle i~tigal eden Haydar Tanerle
rin işbu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4662 numara
ıına kayt ve tescil edildiği ili.n olunur. 

6189 (2794) 

•• UTU 
Elektrik ütiilerimiz geldi .. Toplan 

ve perakende satış Yeni Kavaflar 
çarşısında 

Şemsi Ha kikat 
ınatrazası ,... 
TELEFO~ 3031 

~gc:gccc=c~cc:::ccgc4ccoQQCX 

T. C. !ZMıR TiCARET SiCJL ME-
MURLUCUNDAN: Sayı 4660 
(Ege Sandalye fabrikası - Ihsan Ka-

yın ve ortakları) ticaret unvanile fzmir
de itfaiye civarında 1372 nci sokaktaki 
binada sandalye imi.l ve ticareti ile işti
gal etmelc üzere tetekkül eden i'bu ,ir

2465 İnhisarlar 
768 Riza ihracat 
269 A. Recep Paykoç 
239 Albayrak 
235 M. H. Nazlı 
114 S. Erkin 

98 P. P. Dar.ielsen 
65 Ahmet Tabak 
54 Cemal Aban 
53 Faik Soydan 
32 M. Arditi 
50 Ali Akar 
30 Necati Börekçi 
25 Hamdi Alpman 

5 &at Bozkurt 
4502 Yekfın 

150863 Eski yekfuı 
155365 Unıunıi yekUn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No 10 

İNCİR 
50 M. Kuşakçı o. 
6 Şükrü Uğur 

56 Yekun 
16845 E.<ki yekun 
16901 Umumi yekun 

ZAHİRE 

40 
47 50 
48 
45 
48 
48 
42 50 
48 
50 
48 
49 50 
41 
48 
57 
48 

68 
60 

50 
54 
54 
51 
49 
51 
44 50 
48 
50 
58 
49 50 
41 
48 
59 
48 

45 
47 
49 
53 

68 
60 

100 Ton S11>am 80 80 
17.5 Ton Susam çuvallı 83 83 

75 ton Pamuk çeki. 23 50 23 50 
(Hususi şartlı) 
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7.30 Progranı ye memleket saat aya
rı. 7.32 Vücudumuzu calıstıralıın .. 7 40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30. Müzik: Rad
yo Salon orkest~as:ı 12.50 Program ve 
memleket saat ayan, 12.55 İstiklal 
Marşı 13.00 Barıekil Şükrü Saraçogiu
run ba}-raını açdn hitabesi 13.20 Ulus 
meydanındaki törenin naklen neşri 14. 
Ajans haberleri 14.15 Müzik pi. 15.30 
Komışma (Adliye vekfileti adına) 15.45 
Müzik pi. 16.00 - 16.15 Kon~ma (Da
hiLiye vekaleti adına .. ) 18.00 Program 
,.e memleket saat ayarı, 18.03 Müz!k : 
Türkiiler Ye oyun havaları 18.45 Ko
nusnıa (Maliye vekaleti adına.) 19.00 
Miizik : Radyo dans orke>lrası 19.30 
Memleket saat a/arı ve ajans haberleri 
19.45 Müzik : Yurttan sesler 20.15 Rad
yo gazetesi 20.45 Müzik : Bir Halk 
tüıküsii öğreniyoruz .. 21.00 Konuşma .. 
(Evin saati) 21.15 Müzik pi. 21.30 T~ın
sil - Kimgil ailesi 21.50 Müzik : Riya
seticüınhur bandosu 22.30 Memleket 
saat ayarı Ye aj.u1s haberleri.. 22.45-22. 
50 Yarınki progr~ ın v~ kapanı~ .. 

İLAN 
Manisa 

Akar No. 
Vaıtıflar Müdürlüğünden: 

Mevkii Miktan Aiaç 

ketin t:iea.ret unvanı ve şirket mukavele· 114/1-2-3 Manisa Gökçe köy civarı 
namesi ticaret kanunu hükümlerine göre 114 Manisa Alibey köyü civarı 

3 parça 
1 parça 
1 parça 

900 odet 
1050 adet 
1550 adet sicilin '4660 numarasına kayt ve teocil 1 16 Manisa emli.k dere köy 

edildiği ilan olunur. civarı 
T. C. lzmir oicili ticaret memuluğu 85 /8 7 Manisa Alibey Timarı 

resmi mührü ve F. Tenilc: imzası. . Akpınar c. 
2 porça 580 oclet 

1 - MUKAVELENAME 120 Manisa Belen kebir köy c. 1 puço 87 adet 
Bugün bin do.kuz yüz lı:ıdr; iki aenesi Manisa vakıflar idaresine ait yukorıda mevkileri yozılı zeytinliltlenn 942 ..,. 

teşıin.ievvel ayının Yİrmi üçüncü cuma nesi mahıulleri ağaç Üzerinde ıatılacaiından 15 cün müddetle açık arhrmaywı 
günü saat on bir buçuk sıralannda iz- konulmu!!tur. ihale 4ı 1 l /942 çar~mba günü saat 14 te Manisa vakıfla'" mü-. 
mirde Dr. Hulusibey cacKl.esindc Kardı- dürlüğünde yapılacaktır . 
çalı hao 15 nwna.ralı dairei mah9ll..N.aın- Taliplerin teminat akçeleriyle o gün komisyona müracaatlan ve faz]a iuhat 
da Türkiye cumhuriyeti kanunlarının almak i tiyen1erin her gün müdüriyete müracaat etmeleri ili.o olunur. 
bah,ettiği eelahiyetle vazife gören iz- 25 28 31 6127 (2773) 
mir üçüncü noteri Süreyya Olcay. yanı-1 ------------------·----------------
ma gelen kanuni ehliyet ve vastfları ha
;, olmakla şehadete ehil olduldan görü
len, izmirde birinci kordon 340 no. da 
Hamza, Başik, ve yjne İzmirde üçüncü 
Sultaniye mahalles.i ikinci Havai sokak 
6 No. da lsmail oii;lu Şahap Bezen. 

Nam şahitlerin tarif ve şahaderleriyle 
taayyün eden ve ehliyeti kanunlyeyi haiz 
bulunan lzmirde lnönü caddesinde 1031 
numaralı evde oturan ihsan Kayın ve 
lzmirde Güzelyalıda 19 uncu •okakta 
25 numaralı evde oturan cjat T e.zol 
ve ayn i • o lc:akta 4 1 nurna.ralı evde oto
Tan Nurettin Şatkoy'dan sebebi müra
caatlarını sorduğumda anlatacakları gi
bi bir fi,rket mukavelena.mesinin koya
cakları şartlar ile tanzim ve tasdikini i.. 
tcmeleri üıerinc yukarıda isim ve adrc~
lcri yazıh şahitlerin yanında şöyle söze 
başlayarak: 

tir. 
Madde 1 - Şirketin nevi koll•ktif

Madde 2 - Şirketin mer.kezi ticareti 
lzmirde itfaiye cıvarında 1372 inci so
kakta numarasız binadadır. 

Madde 3 - Şirketin unvanı (Ege 
sandalye fabrikası Ihsan Kayın ve ortak
ları) dır. 

Madde 4 - irketin maksadı san
daJve imiJ ve ticaretidir. 

Madde 5 - Şirketin ocrmayesi 
( 12000) on iki bin Türk lirasından iba
ret olup her üç şerik tarafından mütesa
viyen konulmuştur. 

Madde 6 - Sirketin temsili: Şirketi 
ilzam edecek ve .taahhüt altına koyacak 
her türlü muamelat ve akitlerde şerikler 
unvnnı şirketi istimal suretile münferi
den iınzaya mezundurlar. 

Madde 7 - Şirketin kar ve zararı şü· 
rekd arasında müsavi hiSseler nisbetin
de taksim olunacaktır. 

İzmir Defterdarlığından : 
Ali kızı Dudu varisi Ayşe Bademlinin horçlanına bedelinden yeni şub~ye 

mevcut 320 lira borcunun temini tahsjlj zımnında mulasarrıf olduğu Umur 
bey mahallesinin 1523 ncü Papağan sokağında kilin 1397 ada 22 parael aa· 
yıda mukayyet 14 taj nurnarllı ve 920 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evi 
tahsili emval kanunu hü.Jci.iml~rine tevfikan 2 1 gün müddetle mü.z:ayedeye çı
hrılmı$lu. Taliplerin 11/11/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 22 28 2 7 6023 (2742) 

İnhisarlar Çarnaltı Tuzlası müdürlüğünden : 
TuzJamız torna ve tesviye atelyö.sini idare edcbi1ecek bir U5ta ba~ıya ve bir 

yapıcı usla.sına ih tiyaç vardır. Bu işçilere göaterecekleri ehliyete göre yÜltsek: 
gündelik verilecektir. 

isteklilerin ehliyetlerini isbat edecrk ve~kalarla birlikte Çamaltı tuzlası mü-
dürlüğüne müracaatları. 26 28 30 6100 (2782) 

ı~_,.__,._,..c-:ır..o-..r.r..o-..cccccccc::::~~..c=cc::c:ccccıc:cccc:cccc 

Do~an Si~orta anonim şirketi 
Serıuayes i: 'r. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ : İS r AH B U L 
İzmir ve havalisi umumi acentalığı 

HA Ki EROL 
Birinci Kordon No. 106 Telefon: 3520 

Hayat· Yangın - Naıtliyat · K aza şigortaları· 
nızı en m üsait şartlarla ve şüratle yapar. 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
Tire - Çatal yolundaki Hü~yinaia köprüsü tahkimat ve tamiratı 7487 lir• 

6 kuruş keşif bedeli üzerinden 2 5 / I O 1942 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan İsteklilerin 2490 saytlı yasa hükümleri .. 
ne tevfikan haz ırlayacakları 562 liralık muvakkat teminat ve ehliyet vesile.asile 
birlikte 9 jkinci teıı:rin / 1942 pazartıesi günü saat 15 te vil8.yet daimi encüme-
nine ba., ,·orma!arı. 6102 (2791) Madde 8 - Şirketin müddeti 15/teır 

nievvel/ 1942 tarihinden 15 /teşrini ev-
velf 1947 tarihine kadar beş ••ne olup DOKTOR VE DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR 
bu müddetin hitamından bir ay evvel 1 - Ereğli K. işletmesine bağlı sağlık te k.ilıi.tında münhal bulunan 225 li-
,üreka tarafından tahriren fesh ihbar ra aylık ücretli merkez mıntakası ocak ve müesses.es.at hekimliği ile 225 lira 
edilmediği rakdirde ayni şerait dairesin- aylık ücretli Kilimli dispanseri 2 inci hekimliği için iki doktor. 

1(C;r.,,-/~..ııOOC1C:ıccacco~ca-ı:1:0-//~ de hu müddet on sene daha uzatılmış 2 - Keza merkez hastanesi di~çi polikliniği için 75 şer lira ayLk ücretli ilci 
i) KARŞIYAKA S olacaktır dişçi kalfası alınacaktır. 
§ Madd~ 9 - Şüreka arasında bundan 3 - Aylık ücretler üzerine ayrıca fevkalide zam verilmektedir. 
§ MAKBUL E KEBARE evvel sureti hususiyede akdedilen 8/7 / Taliplerin dilekçelerini 14/ 11 /942 cumartesi günü akşamına kadar Zongul-
8 D~kiş yurdunda kayıt de•:aın edi- 942 tarihi; ve 8498 numaralı mukave- da.kta E. K. iı;letmesi sağlık te~kilBh ba~ hekimliğine göndermeleri ili.n olunur. 
9 B d ·ı .. d 1 "'; lenin bu mukaveleye muhalif olmayan " 6188 (2797) 

is yor. eş ay a maarı mu Ur U,.un· hükümleri kemakan bakidiT. -----------------den musaddak diploma v.,.ilir. ----------------~ 
Müracaat saatları : Pazaıdan ma- Dediler ve sözlerini bitirdiler. Bunun Manisa Da imi Encüm eninden : 

l
ll ada he.r gu··n sabahleyı·n 10 - 12 üzerine ben yeminli noter sıfatiyle resen S l h l 6 810 k 1 d-'- T k .. 
il yazılan itbu $İrket mukavelenamesini 1 - Borlu a i li yo unun 1 ncu İ ometresin o.Kİ aytan öprüsu 

ar.ısı ... Az talebe alınacağır.:dan ilk l l açıkça okudum. Mealı ve münderecatını le.iriş ve döşemelerinin tamiri in~aatı 115 03 lira 18 kuruşluk keıifnameainde te.t-
müracaatlar tt:orcih edilectktir. S anlattım. Diledikleri gibi yazıldığını be- bit edilen vahit fiyatla:- üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmışhr. 
ADRES : Karşıyaka Yemişçipasa § nim ve sahitlerin yanında tamamen ka- 2 - lhalo 20 il 11942 cuma günü saat 11 de, vilayet daimi encümeninde ya-
&ıkak No. 5 H bul ve ikrar eyledikten kendilerine ve pılacaktır. 

28 - 1 - 5 - 8 (2790) ~ ah' 1 b d 3 - Kapalı zarfın saat 1 O na kadar encümen riyasetine tevdj ~dilmesi. veya ~~.ıCO"'"'.O-...eocccc~-o:: ~ :c--...rJ/..-OC .lJ ıt ere jmza ettirdikten sonra en e 
----------------- imza ve tasdik ettim. Bin dokuz yüz posta He hu saatte vasıl olması şarttır. 

ZAYi 
Tire Rüştiye mektebinden 330 sene

sinde almıı olduium mektep şahadet
namemi zayi ettim.. Yenisini alacaiım
dan eskisinin hükmü kalmad1ğını ilAn 
ederim. 

Tire Ertuğrul mahallesi 5 sayıh 
hanede Sami Yoldaş 

6182 (2 799) 

kırk iki senesi te~rinievvel ayının yirmi 4 - Muvakkat teminat 862 lira 75 kuruştur. 
5 - Taliplerin 942 yılına ait ticaret odası vesikasiyle nafıa müdürlüğünden üçüncü cuma günü. 23 10/942 k la 

1. A. alacakları ehliyet vesikasını teklif
1
mkektubu içı3·2ne oymda rı lazı~~-ır. h 

1 T 6 - Kapalı zarfların 2490 sayı ı an unun nci ma esine tevrix.an a.zır an--arafların: imzaları. ) 
S h ması ve tevdii şarttır. 61 75 (2 796 ... a. itlerin: imzaları. 
T. C. lzmir üçüncü Noteri Süreyya------------ ----------------------

Olc•y reımi mühürü ve imzasi. Bornova Ziraat Melıtebi Müdürlüğünden : 
Umumi No. 1285'4 Hu.usi No. Lacivert kuma~ 330 metre teminatı 176 lira 22 !er. Mektebimiz talebeleri 
İ~bu mukavelename ouretinin daire elbise ihtiyacı için 5 1 O kalite yerli lacivert kumaı 28/ 10/942 tarih;nden itiba 

dosvasında saklı 23/10 942 tarih ve ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtuı . 
İZMİR BELEDİYESİNDEN: (12854) numaralı aslına uygun oldu- Eksiltmesi 12/11 '942 perşembe günü ııaat 15 te mektepte müteı,ekkil satın 
f - Tepecikte tebhirhane ittihaz edi- ~unu tasdik edr.rim. Bin dokuz. yüz kırk alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminatını lzmir mektepler muha

lece1c binada bazı tadili.t yapılması fen iki ıenes:i teşrinievvel ayının yirmi üçün- sebeciliğine yatırarak makbuzu ile birlikte mezk.Ur günde satın alma komiayo--
işleri müdürlüğündeki ıartnameoi veç- cü cuma günü. 23 101942 ııunda hazır bulunmaları. 28 1 6 J 1 6176 (2795) 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif Mukabele edildi. 
bedeli 10000 lira, muvakkat teminatı İmzo okunamadı 
750 liradır. Taliplerin teminatı iş ban· iki adet 30 kurusluk damga pulu 
kasına yatırarak mak.buzlariy]e ihi'le ta- üzerinde 2 3 birinci ı~,rin 1942 tarih ve 
rihi olan 13/l1 /942 cuma günii saat 16 T. C. lzmir üçüncü Noteri Süreyya 01-
da encümene müracaatları. cey resmi mühürü ve imzası. 

28 31 4 il 6183 (2793) 6 174 (2 792) 

GAZİ BVLVARINDA AKŞAM KIZ SANA 
OKULU MVDtiRLVCVNDEN : 
Biçki • Dikiş - Nakış, çiçek, moda, ev idareei ve çocuk bakımı şubelerıc ta 

lehe kayıt ve kabulüne 10111 '942 tarihine kadar devam edileceği ilan olunur 
28 29 30 6184 (2798) 



JARIPR 1 

Harp vaziyetlerine asker göziiyltı- bakış 

Mısırda harbin gelişme
si için bir kaç gün da

l1a beklemek lizırr~ . - · 
Salon1onda d~niz nıuhartl'hrsi olnvor 

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

YDI ASJR 

Hl V 1 HÜCUMLARI 
---*·---

Londrada 
tehlike işa
reti verildi 

RUSYAOI llŞE iŞi 

* 
Eskisinden 
çok balık 
tutulacak 

-.-*~ ~*~ 
Alman tavyareleri bazı Japonlara göre Sovyet· 

~erlerde 30 metre lerin iaşe zorluğu 
alçahtan uçmu,:ar.. artmış bulunuyor 

Londra, 2i (A.Al - Alman tay'l'are- Tok"o 27 (AA) D · · 1 • . .. .. " ,, • · - omeı aJansının 

,,Ankara'' da yapılacak tören 

Milli Şef Çankayada 
tebrikleri kabul edecek 

-------x*x------
Amerilıalılar da .Japonlar da Jıarşı taı~ı:f 7 ,,.. f:il· 

31üJı fıayıpla•' ve~t~iğ ini iddia edi~orlar •.. 
Radyo gazetesine göre Mısırdaki hü- ÇAD CöLONDEN l IAREKET YOK 

yiik taarruz hakkında pek az ma!Umat Çad bölgesinde Amerikan ve lngili7 

erı. pn7.artes: gunu alçak bulutlardan K uib!scften aldığı haberlere göre Uk-
.f&yctalanarak cen~ıp sa.hillerinde 7 böl- ı ayna ve Kuba:ı arazısinin kaybından 
ı:;~yc taarruz ct.!r.ışlerdır. Uçak sayarlar sonra Rus.rada iaşe zorluğu artmıştır. 
I~~: koc; saat. fan!.ıy.~t!: b~h·~~mus ve iki Sovyet hükümeti, balık avlanan sa
lıt~~n~a~ ucagı ~\!.'"'tırulınuştur. 8 kişi öl- hillere 50 bin m\i1teci yerlestirmiş ve 
muş, hır co~ kııııc~ .yarala~mıştır. ~unları balık a\'J<.mağa ıne~ur etmiş-

Ankara, 2 7 (A.A) - Cümhuriyetin 
on dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle 
29 ilk teşrin gününde yapılacak mera
sim ve tören hakkındaki program tes
bit edilmİ§tİr. 

Reisicumhur İnönü Çankayada teb
rikleri kabul edeceklerdir. 

Bundan sonra, Ankarada bulunan bü
yük elçileıin, elçilerin ve masla.hatgü
zarlarla sefaretler nıüşavir ve ataşeleri
nin tebrikleri kabul. edilecektir. 

Reisicümhur İnönünün huzurlarında 
İpodormda yapılacak büyük geçit resmi 
saat 14,55 te başlıyacaktır. gelmiştir. Kahire lngili:.c tebliği, /_apt kuvvetlerinin toplanmakta olduğu daha 

olunan yerlerin genişletildiğini ve mih- evvel haber verilmi~ti. Bu haberi heniiz 
'\·erin 1 1 uçağının düşiirüldüğünü bildir- teyit eden haska bir haber gelmcmİ<ı ol
mr ktedir. duğundan, ihtiyatla kabul etmek li'ı~ım-

Mihver de birinci gün tahrip olunan dır. Çünkü, bu haber doğru olsaydı, 
104 tanktan ba,ka 1 1 O tank tahrip edil- ı;imdi)'e kadar Çad gölünden de mihve
diğini, İngiliz taarruzlarının püskürtül- re karşı bir hareht baıılaması lazım ge
düğünü 'l.'e ayrıca 14 uçağın düşürüldü- lirdi. 
~ünü bildirmektedir. UZAK DOCUDA 

Hulasa Mısırdn durum heniiz aydın- Salomon adnlnrındn kara, df'nİı: ve 
lanmış değildir. Aydınlanması icin bir hava faaliyeti devan. etmektedir. Bu
kaç gün beklemek icap edec"ktir: Tanr- nunla bere.be: savaslnr şimdi daha ziya
ruzun başladığı bugünlerde İngilizlerin de deni7de cereyan etmektedir. 
cephede yapacak bir işleri vardır. Bun- Epey bir ı.amnndnnberi Cuadel Ka
ların en mühimmini cephedeki mayn tar- naln asker çıkarmış olan Japonlar, 
laları. tuzaklar gibi harp manialarının Ameriblıların ateda bel kemiği olan 
tf'mizlenmesi teşkil eder. Bunlar yapıl- Gundel kanaldaki hava Üssünü kara ha
dıktan sonradır ki cephenin gcris:ndeki reketleriyle alomıyacaklarını anlamış ve 
hiiyük kuvvetler muharebeye girecektir. bu civarda büyükce bir d"nİz kuvveti 
F..[:cr bu işler pltın gereğince yapılmakta toplayarak Amerikan deniz kııvvetlerini 
ise, bir iki gün sonra motörlü ve zırhlı imha l':tmek planını tatbike karnr ver
J·uvvteler harp sahasına geçecek ve bu- mis gibi görüniiyorlar. Nihayet dün iki 
nun neticesinde biiyük meydan muhare- taraf arasında siddetli bir deniz muha
be~i olacaktır. rebesi ba<ılamış ve akşama kadar sür-

Bnzı haberler lngilizlerin daha ziya- müstür. 
de cephenin fta]yanlar tarafından tutu- iKl TARAFIN KAYIPLARI? 
lan kısımlanna yüklendiklerini bildiri- Salomon adalarının akibctini tayin 
varsa da bu hususta kati bir karar ver- edecek olan bu deniz muharebesinde 
ml'k mümkün değildif. Esasen taarruz Ameriknlılara göre Japonlar bir ucnk 
rden kuvvetler, dar olan bu cephede <ı:cmisi. 5 ta~ıt ve 22 uçak kaybetmişler
nert-de muvaffak olursa oraya yüklene- dir. Amerikalıların kavıbı bir muhrip ve 
cl'ktir. bir uçak gemisinden ibarettir. 

MIHVE.Rl YENi KUVVETLERi Japonlara göre-: Amerikalıların kayw-

Yabancı kaynaklara göre Almanlar 
Mı•ır cephesine yeniden bir ordu gön
dermektedirler ve bu ordunun yarısını 
~on iki ay içinde şimal Afrikaya naklet
mişlerdir. ltalyanların da ana vatandan 
yeni piyade tümenleri naklettikleri bil
dirilmektedir. 

Riitün bu haberler, mihvercilerin de 
Mı•ırda kati surette duruma hakim ol
mak ve en müsait ve en dar olan şimdi
ki mevzilerinden uzaklaşmamak i<ıte· 
mekte olduklarını göstermektedir. Fa
icat şimal Afrikaya yeni kuvvetlerin ulat
ması, .bu kuvvetlerin harp edecek §ek.il
de düı:enlenmesi bir zaman meselesidir 
ve lngilizlerin bu müddet içinde bir mu
vaffakıyet elde etmesi ihtimali vardır. 
Cünkü lngilizler her bakımdan ve bil
has~ hava bakımından üstiin durum ar
zetmektedir. 

ları şunlardır: 4 uç:1k S?emi!!İ, bir kruva-
zör ve bir muhripll' 200 uçak. Japon ka
yıpları ise hasarn uğrayan hir muhriple 
bir uçak gemisindrn ve 40 Japon uça
ğının kavıbından ibarettir. 

Japonların 4 Amerikan uçak gemısı 
batırdıkları habt"ri dikkat,.. ııayandır. 
Ciinkii Japonlar daha evvelki muhart>
belerde 5-6 Amt:rikan uçıık ~rmıaını 
betırmı, olduklarını iddia etmişlerdir. 
Amerikalıların ise o zamandanberi hiz
mete ı:riren uçak gemisi bir taneden iba
rettir. Bu duruma göre, Amerikalıların 
bil son deniz muharebesinde 4 uçak IZl'

misi bulundurmaları imkanı olamaz. Bu 
sebeple Japonlar ya evvelki iddiaların
da veyahut bu son iddialarında hakika· 
te aykırı hareket etmiş oluyorlar. Fakat, 
Amerikalıların Salomon adaları civarın
da 4 uçak gemisi bulundurmus olması 
mümkündür. • 

MISl~DA HARP ŞiDDETLE DEVAM EDiYOR 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

J:z tebliği : 25 - 26 ilkteşrin ~et'eii kuv
vetlerimiz düşman müdafaalarında zap
kttikleri toprakları genişle·mişlerdir. 
Kazançlarımız dün de muhafaza edil
mis ve savaşlar <levam etmiş•ı: •. Savaş 
bölgesinde ileri mevzilerimizi korumak 
için büyük ölçüde uçak faaliyetine de
' am edılmiştir. 

UÇAKLARIN FAALİYETİ 
25 - 26 gecesi ve dün büti.ın gün çe

şitli hedeflere hücum eden avcılarımı:.r. 
14 düşman uçağ~ düşürmüştür. Bundan 
lnşka bomba uçaklarımızdan birinin 
ınüdnfaa ateşiyle bir Messcr~ınit 109 
t.•hrip edilmiş ve başka birisı de hafif 
s.lfıh ateşiyle dUşilrülmUşıür. Artan 
diı .. nıan faaliyetine mani olmak için av
cılarımız kara kuvvetlerimiz üzerinde 
<1 'anılı devriye ve korum"i uçuşları 
~ ..ıpmışlardır. 
AKDENİZDE 
Dün Tobruk açıklarında b",. düşman 

i ine bomb:ı ve torpil hücumları 
~ p•lmıs, bir petrol gcm'si y.ıhlmıştır .. 
Büyiik bir ticaret gemisinde de infiliık-
kr olmus ve bu gemi parçalftnmıştır. 

Uzak mesafeli av uçakları"Tlız.ın hü
cu .ııyle ıki HE.-ınkC'l dilşürübiiştür. 

t.: leri l\folt. dl olan nvcı uçaklarımız 
n andut hücumlarla üç Mc serşm:t 109 
c'iı tirıni' !erdir .On uçağımız i.islcrine 
di ..., lir. 

HARE 'AT İNKİŞAF EDI .r: OR 
Londt , 27 (AA) - Ro~ terin aske

ri mt h rıri } azı~ or: 
Mı ırd. n p k nz tafsilat gclmesmc 

ra • . n Elaleıncyn cephesinde hnrekat 
ın af etmekte iir Şimd:dcn düşmanın 
bazı m \ kılcri alınmış ve 15GO kadar 
ı: .r cld edılmıştır. 
BİR HUSUSİYET 
Bu muharebeler şimdiye kadar Afri-

kad, ol< n muharebelerden çok başka 
bir husucıyet gv!:ıtcrmcktedir : Mıhver 
ıki kanadı çevirmcğe elverişli olmıyan 
bir cepheye iyi ~ crlcşmiş bulunmakta· 
dır. Bu durum hücum için en büyük va-
;,,ıfeyi hava kuvvetlerine vern1ektcdir .. 
Topcu hazırlı~ını piyade kuvvetlerinin 
:cphcyc hücumları takip e tmektedir. 
Cephcn·n kımlan yerleıinden de zırhlı 
kuvvetler · nüfuı.a başlıyor1n:. Zırhlı 
km·vctleı· belki de daha sonra cenahla· 
ra doğru yelpaze şeklinde yavılacaklaı· 
dır. Durumun bu şekilde devamı, yan-

•ıctice tahakkuk ederse büyiik faydalar 
elde edilecektir. 
YENİ İLERLEME YOK 
Kahire, 27 (A.A) - Royter ajansı· 

nın hususi muhabiri dün bild:ıiyor: 
Son 24 saat icinde müttefik kuvvet· 

ler yeni bir ilerleyiş kay<lclmcmişler, 
fakat tanrruzun ba~mda elde ett!kleri 
toprağı mubafoz<l eylemişlerdir. Pazar 
günü muharebelere bilhassa ı..rhlı kuv· 
\'etler sokulmus ve topçu bfüün cephe 
boyunca arasız ff<ali.) f•t göstc:-miştir. 

iLERLEME NEDEN YAVAŞ? 
Cephenin darlığı ,.e cepheden taor· 

ruzlarla alınması zaruri olan düşman 
mevzilerinin cokluğu şimdil;k sekiz:ııci 
c.rdunun siiratli toprak kazandarı elde 
etmesini iınkfınsız bırakmaktadır. Mu
harebe henUz ilk safhasında v;: mütte· 
fıklcrin zırhlı km.-vetlerini kullanabıle· 
cek durumu tcm·nc matuf h~ zırlık ha· 
ı·ckE.'tleri halinde bulunuyor. Z:ı·hlı kuv. 
vetler arasında henüz ehemrr.ıvetli hic 
bir çarpışma olnıamıştır. • 

Dü manın k::ırsı taarruzla-rı pü l "ir· 
tülmüs ve kazanılım toprak muhafaza 
dılmic;tir. 

ALM\N NAKI İYE 
UÇAKLARINA HÜCUM. 
Kahire, 27 (A A) - Uzur. menziW 

iıı 'liz uçakları cün öğleden ı-oııra Gi· 
ıittcn simal Afrikaya asker ve malzc· 
me nakleden J\ iman Yunker tayyare· 
lerini kovalam•c;lı:ır, bunlard·m Uç mo· 
törli.i dört uct'«ı <li.i Urmüşlert!ir. 

Bcr.inci bir ucak ta dc-n:zc: inmel:e 
-necbur kalmıstır. 
Diğer ucaklar da a«ır has::ı:-n uğratıl

mıştır. ____ ,, ____ _ 
LMAN • RUS HARB!NE 

DAiR BiR GOROŞ 
(Bnştı::ırarı 1 inci Sahifede) 

hemen tamamiyle tahrip edilmiştir. Yi
yecek ihtiyatları yalnız kemikleri kalan 
hayvan leşlerinden ibarettir. Şehirden 
çıkamıyan kadın, çocuk ve ihtiyarlar 
panik halinde kaçışıyorlar. Pejmürde 
kılıklı halk yığınlarından ibaret bu ha
zin kafileyi' kahraman garnizonun ~on 
izlerini teşkil eden askerler de katı~mak-
tndır. ' 

Hususi Alman müfrezeleri mülteci ve 
esirleri gelişi ıı:üzel hazırlanmış kampla
ra gönderiyorlar. 

Cen up dogu .;..ıhı l:nde duşnıanın al- tır. Nehirlerimizin kudret 
miktarı ölçülüyor 

<"aktan ucan iki motörlü bir Heinkel 
t•ç;ığı ~icldetli uçak !"a\•ar ateşine tutrt-• 
muş. btılutlnr arka~ında kaybolurken 
E.~.rafındn mermiler patladığı \'e motö
tunden dumnn f•ıktığı görülmü~tür. 

LONDRADA 
Londr.-., 27 ( A A) - Di.in Londra 

c~vresinclc ilk hı.va tehlike i.şaretinden 
hır kaç sant sonra bir ökinci tehlike i"a
r~ti dııha verilmı .tır. Ru da birincisi gi
bı kısa sürmüstiir. 

.AIJ\llANLARA GÖRE 

Bcrlin. 2i (A.A) - O. N. B. aj:ınsı
nın bıl~irdığ:JW göre .Alınan savaş tay
~a:clerı, pazar gtinü Iııgiltercnin cenup 
cıogusuncla bir çok .şehirlerde askeri 
!•eclc!Ier~ h.ücuın etmiş, bir çok yangın
ınr.~ . ve ınfılfıklara sebep olmuştur. 

Ogl~~cn sonra Yunkers 88 u~akları
mız tacız uçuşları yapmış ve havanın 

bulutlu olınasmclan ic::t:fadc ederek 30 
rretre alcaktan kışlalara bombalar at
mıştır. Bombalar hedeflere isabet et
nıis ve yangınlar cJklığı görülmüştür. ---·-·------Çin lıükümeti 
umumi sefer
berlik ya~ıyor 

* 
MAREŞAL «CANKAYSEK)> ;N 

YENİ BEYANATı 
- *-Çunking, 27 <A.A) Cin siyasi 

l'on:.e~•inin toplantısında mareşal Çan 
Kay Şek ;,ıunhm eöylemiştir: 

• - Ç:n kuvvetleri müdafaadan hü
cu~a geçmiş ve inkan kabil olmıyan 
netıceler elde etmiştir. Cin hiikümeti 
~muıni sefcrbe•·lik yapın.ak kararında
oır. 

Hong Kongun ve Birmanyanın Ja
}JOnların eline gl'çmesinden ve müna
kale yollarının kapanmasından sonra 
hiitiin. mü~küllcre rağmen İngili7. ,.~ 
A ıneı" kan yardıınl:ın çok artını~tır. 

Anglo Saksonkrın memleket harici 
lı~kl~rından vaz geçmeleri Çinde umu
mı hır memnunlukla karsılanmıstır • ----·-· '' 

UZAK DOGUOA HARP KIZIŞTI 
( Bastararı l ınci Sahifede) 

dir. Bir çok hava muharebeleri olmuş, 
1 7 Japon uçağı dü~ürülmüştür. 

BIRMANYADA 
'Yeni Delhi, 27 (A.A) - Resmen 

bildirildiğine göre Akyabın şimalindeki 
Japon hava üssiine yapılan taarruzda bir 
Japon uçağı düşiiriilınüştür. 

1 IONGKO~CDA 
Tokyo, 2 7 (A.A) Dün gece 

Hongkoııg ikinci defa olarak bombar
dıman edilmi tir. Hücum eden 4 düş
man uçağı topçu ateşiyle geriye atılmış
tır. 

JAPON İDDİALARI 
Tokyo, 27 (AA) - Düşmana yeni

den 26 ilki€: rınc~ a~ır kayıplar \•erdi
ı·ılmi.ştir. 

Sant::ıkruzo a.ıdarı ch·arınd::ı vukun 
r,elen den z munarebesinde d~man 4 
ucnk, bir kruvazör vc tipi belli olmı
~ nn bir harp g~misini kaybetmiş, bir 
muhribi h:ı,.ara uğramış ve 200 den 
fazla ucak tnlırip ed!lmiştir. 
Jap?~ kayıplar· 2 uçak gemisiyle bir 

ınuhrıbın lıasarn uğramasından ibaret
tir. Bu gemiler, 1'arekata iştirak kabili
yetini muhafoza ediyorlar. 40 ucak kay
bettik.. 

Bu muharcbcy:: •Cenup Pasifik deniz. 
n uharebes! • adı verilmiştir. 

--- o---
iran Şahının doğum 
YıJdönümü ••• 
Londra, 27 (A.A) İran şahının 

doğum yıldönümil Londrada parlak 
surette kutlanmıstır. 

~_.,,..~coaccaccacaccccoacccacccıooc 

SJ'J'MAYA KARŞJ 
Kininden daha iyi 
lllr ııaç llulundıı •• 

Lizbon, 27 (A.A) - Angoloda Dr. 
)lakado Malaryaya karşı kinin te
davisinden d.-ıha müessir bir usul 
bulmuştur. 

Anıoloda ltir>in fılidanı vardır. 
~===aaaaaaaaaaaaacaacaaoc 

BiR TEr.AvOz DAHA ____ * __ _ 
Tiirkan vapurunıuz 
Karadeniztle torpil 
Jcnınek istenildi 

-*-
Vapur mahirane bir 
manevra ile tehlilıeyi 

atlattı-
istanbul, 27 (Yeni Asır) - Türkan 

vnpuru Karadenizden limanımıza gelir-
ken meçhul bir cenizaltının hücumuna 
uğramış, fak:ıt mahirane bir manevra 
ile torpillenınektton kurtulmuştur. 

Vapurun kaptanı bu hddiseye ait ra
pol'unu ait olduğu makama vermiş, ga
zetecilere de vapurun sabaha karşı ve 
Boğaz civarınd:ı tecavüze uğradığım 
söylemi tir. 

Cümhurivet 
bayraniı mızda 

Londra radyosu ___ * ___ _ 
LONDRA RAOYOSUf~UN YA· 

RINKİ NEŞR I YATt 
- *-

Londra, 2 7 (AA) - Türk milli 
bayramı müna.ebetiyle 29 ilk teırin gü
nü Londra radyosu hu!lu~i bir program 
hazırlamı~tır. 

Sabahleyin saat 8, 15 te 42, 11 ve 
40,98 metr~den Türk ve fngiliz memur
larının tebriklerini ihtiva eden Türkçe 
bir nır uj yapılacaktır . 

12, 30 da 60 metreden ingilterenin 
sabık Ankara büyük elçiai Sir Persi Lo
ren Türkçe bir mesaj verecektir. 

18.45 te 31,32 ve 24,92 metreden 
Londrada bulunan bir Türk 29 ilk tet
rinin mana~ını izah eden bir konferall8 
verecektir. 

Ankara, 2 7 (Telefonla) - Su kuv
vetleri kadastrosu teşkili yolundaki ça
lışmalar ilerlemektedir. Su kuvvetleri 
kadaştTosu tamamlanınca memleket ne
hirlerinden her birinin kuvvet olarak 
ne ifade edeceğei, her nehirden ne şe
kilde ve enerji ekonomisine uygun ola
rak fııydalanılacaKı meydana çıkacaktır. 
Şimdiye kadar elli rasat yerinde sular 

ölçülmüş ve bazı nehirlerin uzunluğuna 
maktaları çıkarılmıştır. Umumi elektrik 
santralları kurulması yolundaki. çalışma• 
lar da hayli jlerlemiş olduğundan bu 
mıntaka santrallannın çok yakın zaman• 
da tesisatına başlanacağı umulıuyor. Ge
diz üzerinde akala aantl'alı ve Kadıncık 
!IUYU santralı münasebetiyle de sondaj• 
: r yapılmıştır. 

'·'>"'>"'::::,..<;::::..C~;;::.-~'>'<:::>-<:::...C:::::.-<::::...C:::::~...c;:::;,.<::..<::><:::><::><~~;;::.-~~~~~~..<:-~ 

Yeni . demiryollarımızln 
ilerliyor • 

ınşası 
~~----------~--

Ankara, 2 7 (Telefonla) - Ojyarba
kır - Cizve - Irak hudut hattının 159 ki-
lometrelik kısmının inşaatı tamamlan-

mı~. ray dö~enmesi de 7 7 nci kilometre
deki büyük Batman köprüsüne kadar 
bitirilmiştir. Bu büyük köprünün inşaatı 

önümüzdeki ilk kanunun n.ihayetind& 
tamamlanacaktır. 

Elazık - Van - iran hudut yolunun in• 
§a faaliyetine devam edilmektedir. Bu 
istikamet üzerinde 6 büyük demir köp• 
rü ve 24 tünel vardır. Tünellerin en bü· 
yüğü 2350 metre uzunluğundadrr. 

"Galatasaray" takımının ,,Iz
v:ecikti nıir" e gelmesi 

_..;,~~__;~~---~~----~~-

lst anbul, 2 7 (Yeni Aı»r) - Cümhu riyet bayramında Ankaraya üniverute 
takımiyle Calatasarayın başlıca oyuncu lan da gideceklerinden Calalas81'ay ta
kımı lzmir eeyahatini tehir eylemiştir. 

~:..<..::><::><::Y'~::..<:><::::...C:::::.-O:::::,..Or:::>-c;::,..~.c;::ı,~~~,..c;;:::,..c;::~......:~~~::-,,.c~~C.......~C" 

Makine ve 
.. erilirken 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
ALMANLARA GORE MISIR· 

DA VAZIYET 
Berlin, 27 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Berlin askeri mahfilerinin bugünkü 

müşahedelerine göre Mısır muharebe
leri hakkında Londradan yayılan haber-

Devlet resim ve heylıel 
sergisi açılıyor .. 
Ankara, 2 7 (Telefonla) - Devlet 

resim ve heykel sergisi cumaıtesi günü 
saat 15 te acrgi evinde açılacakhr. 

o---
Munzam IJo~lar 
umum müdürlitlii-

İHGİL'J'EREDE ler daha ihtiyatlı bir mahiyet almıştır. 
J8 • J9 "Ot!ınd-a.ı·. Bununla beraber İngiliz taarruzundaki 

Ankara, 2 7 {Telefonla) - Maliye 
varidat umum müdürü Nihat Ali iiçiln• 
cü munzam borçlar umum müdürlüğüne 
tayin edilmi~tir. 

., T UH gayenin Romel ordusunu imha etmek 
sıl mukabele edeceği hakkında Berlin
de bir mütalaa yürütülmek istenilme
tcdir. Zira mareşal Romel tatbik ettiği 
stratejide yeknasak bir amaç tanıma
makta ve kararlarını ancak her muha
rebedeki gelişmeye ve o andaki vazi
yetlere göre almaktadır. Berlinde şu 
da iliive ediliyor ki Mr halde Romel 
yiiz günden fazla sünnüş olan müddet 
zarfında iaşe yollarını olduğu kadar 
mlidnfaa vasıtalarını da sağlamlastır-

lerin asJıerlfğl.. ve bütün şimal Afrikayı ele geçirmek 
Londra, 2 7 ( A.A) _ 18 ve 19 ya- o~?uğ~ Ta~mis nehri k~yılarında bu-

ı;: ındaki gençlerin askere alınması hak- .gun bı~c gızl.~?me~e.~~edır. . .. 
kındaki kanunun tasdiki umumi seçimin Berlınde ogrenıldı?.ı v:eçhıl~ 1ngılız 
eonuna bırakılmıştır. harekatı Elalemeyn bolgesındekı A1man 

mevzilerinin ileri hatlarını hiç bir ta-- - o---
Münalıalcit 11efıili tetJıiJı 

seyahatine çıfıtı •• 
'l'okat, 27 (A_A) - Münakalat veki

l' amiral Fahri Engin dün şehrimize 
gelmiş, hükUmct dairesinde vali ve il
g;lilerlc temast.::. bulunduktan sonra 
Turhal yo1uyle Sivasa gitmiştir. - ---o---
Im~r rta! 'an ve bir ingi· 
liz den!zt:dtısı batırıl in 

Roma, 27 (A.A) - Tebliğ : Bir de
ni7nltımız kayıptır. 

:Foı·vet kaptan: Lorantionun kuman
oasındal<i bir muhrip b:r dlişman deni
zaltısını batırmı~tır. 

- -o---
AMERiKA BAH HYE NAZI· 

RININ BEYANATI 

rafta geçememiştir. Böylece mihver 
kıtalarının Mısırdaki başlıca muharebe 
haltına şimdiye kadar yaklaşılmamıs 
olmaktadır. Bcrlindcki askeri mütclıas
sıslar ingiliz1erin bu harekat ınümıse
betiylc kullandıklarını ileri siirdükleri 
tank sayısı üzerinde bilha.csa durmak
ta ve mihver kuvvetlerinin bin kadar 
olduğu bildirilen bu tanklardan ilk 72 
.snnttc yüzde yirmi beşini tahribe mu
vaffak olduklarına işaret etmektedir 
lCT. Bcrlinde öğrenildiğine göre mihver 
tankları Elalemeyn mevzilerinin ele ge
çirilmesini hedef tutan bu muharebele
re şimdiye kadar iştirak etmemişlerdir. 
İngilizlerin bu muharebelerde ne dere
ceye kadar yeni sililhlar kullıındıkları 
hakkında Berlinde henüz sarih hiç bir 
mal\ımat yoktur. Askeri miitehassısla
ı-ın fikrine göre Alman - İtalyan kuv
vetleri tarafından elde edilen büyük te
dafüi muvaffakıyetler düşmanın mare
şal Romeli hiç bir zaman gafil avlıya
mıyacağını ispat eder. Mareşal Romc
lin İngiliz hUcumlarına mütekabilen na-

mak imkanını bulmuştur. ~ 

AMERiKA BAHRİYE NAZIR· 
LiGi iN TEBLIGI 

Vaşington, 27 (A.A) - Bahriye ruı
zu·lığının 1ebliği : Şimal pasifikte 23 
ilkteşrinde Liberator tipindeki bomba 
uçaklarımız avcıların himayesinde ola
rak Kiska adasında dUşman denizaltı 
üssü çevresine 18 ton bomba atmışlar
dır. 24 ilktcşrinde uçaklarımız yine 
K.iskaya akın yaparak denizeltı üssü 
yakınlarına bombalar atmışlardır.. Bu 
akınlar sırasında düşman uçak savarla
rı faaliyet göstermişse de hiç bir düş
man uçağı görülmemiştir. 
... Hedefler çevre1<inde bir çok isabetler 
müşahede edilmişse de hasarlann ge
nişliği tesbit edilememiştir. 

UG N 
SON DEFA 

OLARAK 

KAN VERGİSİ 
Tabii Renkli 

SEANSLAR: 1.15 - :U5 - 5.15 - 7.15 - 9.15 TE .. 
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Yarın Matinelerden itibaren .. 
Sinemanın yarattığ. en kuvvetli Komedi Harikası. 

(ARŞ~K PALABIYIKYAN) 

AHBAP ÇA. UŞLAR 
lardan t.'Cvirme imkanlarının olmama· 
ınndan ileriye gelmektedir. 

HEDEF ' 

Stalingradın diğer kesimlerinde dün
kü hareketler hakkında h iç bir haber 
alınmamıştır. 

olarak Mozdok hareketlerinden bahtet
mittir. Tuapaenin ıimalinde ve Novoro
siskin doğusunda Almanlar dün bir az 
ilerlemiıler ve mevziluini kuvvetlen
'dirmi~lerdir. 1 

Vaşington, 27 (AA) - Bahriye na
zırı B. Knoks bugün gazeteciler tolan
ptısında Salomon adalarında cereyan 
eden muhnrebenin neticesi hakkındaki 
Himadını muhafaza ettiğini söylemiştir. 
Bu bölgede uğratıldığı dün bildirilen ka 
albay Knoks Japonların sözü geçen böl
yıplar hakkında sorulan bir suale karşı 
gede mühim kuvvetlere malik bulundu
ğunu söylelmiıtir. Albay Knoks ancak 
kendi hill8iyatını ifade ettiğini beyan 
ederek demiştir ki: Netice hak.kında ke
hanette bulunmıyacağım. Fakat bir he
zimeti tahmin etmediğim de muhakkak
tır. Albay Knoks şunu ilave · etmiştir. 
Bazı kayıpların beklenebileceği tabii ol
makla beraber cenup Pasifikte b ahriye
mize pek çok kayıplar verdirildiği hek
kındaki japon iddialarına kulak asma
mak lazımdır. B. Knoks kumanda da 
bazı değişiklikler yapılmuı diifünülüp 
düoünülmediği haklundaki .uale cevap 
vermek iatemiı ve deınttr k: A.kerleri
miz parla bir cetıaretle harp ediyor)u. 
Muharebe bqlamuıtır. Ve netice hetMiz 

f OLiS HAFiYESi 
. . TCllUCÇ E SÖZ.Ltl 

Bu taarruzun hedefi Romei ku\'\"Cl· 
l• ı .:ıl imal Afrikadan atmaktır.. Bu 

'KAFKASY ADA 
Ree'mi tebliğ Hı.i ~danberi ilk defa nh· deiirdir. · 


