
511111111111ıııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııırc No. ıı.ın Kırlı Selıizind Yıl Fl.ı!I .,., rıı: ) K IJJllJS'J'VR l ııııtesrin Cumartesi 1942 
:; ili • CAZ! BULV ARJ IZMtR • 111 ~ ~.;.;..;;.;;;.;:~;,,;;,;;.;.;;,,;;,;;,..;;;..,;;.,.,,.,;;;..;...;...;;._..--......,~,,.,,,,,~.....,,,.....,,....--.,,.,,.,---.,..,,_----------....;;;~ 

ı:ı 1111111111" il il 111" 1 111111 1111 il 1 1111111 111111 111 111111 111111 1111 tt il il 111 r: = = 
~ RAMAZAN~ = = 
~ 22 «:L MAi-fi ESi E 
E Hicri Sene 13Gl Rumi Sene 135R Resmi yıl 1942 E 
~ KIŞ.SAATiYLE - -~ 
E İmsak Gün Öğle E 
E Doğuşu Ikındı Akşam Yatsı E 
: S. O. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. : = 4 29 6 5 12 11 15 32 18 1 19 28 = - -- -
!İlll 111111IJlllUı1111111111111: :ı 111111111111111111111111111 111111111 111111115 

§ İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLHİN ~ 
E Başmuharriri ve umıımJ neşriyat Miidilrfl E 
: HAKKI OCAKOCLU :; 
§ Ar.~., '"'\ıff E - -- -E L'l!:VAM. .1111.UDIJl:iil .ı.w-.... ~ ıçin Hariç için E 
: ~elik 1400 2900 :: 
:_§ Alb Aylık.,_ ........ - 750 1650 _E_ 

GiinO l!fl't'mi~ nii~halar (!5l Kun1ştur .. 
= = '.~ l I!. L !!: ~, O N : 2691 ~ 

~"', ı • • · · · · ı · 11111111: • ı ı ıı 11111•11111uıuı111111111111111111111111111 ın:i 

llftn münderecaundon mes'uliyet kabul ed;Jmez ... C.:ümhuriyeıın ve <.:ümhuriyet eseTlerınin bekçili s11bahları çık<lr siyası g11Ze!ediT. YENi ASIR Matbaasında basılmıştrr .. 

Halkçı 
1 

.iz.ınirde beledi" e seçim faaliyeti ha raretlidir 

Bir savaş ... a r ' ---*---
Anc·ak halkın O't'lllS • "" .. 
vard11nla1"ilt" nıu- ımı n e 

vatlak olahilir 
-*- 1 

Az ve değişmez geliri~ 
11atanda~lar<ın g~çinı 
zorluldaı<ın~n deiha 
fazla ağıriti'şmos~na 
mcini olacak ted ,;;,.ıcre 
de ihtiyaç vc:,.aır •• 

"EYKET BİLGİ'...; 

Basını en t:ok ilgilendiren \'C en faz
la işgal eden mec;<."Jclcrin ba~ında haybt 
pahuhlı;;ı diivasının ycrahnı~ olıuasınn 
kinısc ha"·rct edcınl'Z. Bu ınc\·zu ct!·a
fındaki lıassasiyctiınizin görünen ,-cya 
guruıuni~·cn feh]ikclere kar~ı millc
fin mukavemetini sarsılmaz bir halde 
tutmak azıninden ilhaın aldı'?'ı da ~i.ip
h~izdir. 

Sıali.ıgraclda: Dı~ nıa1ıcıl lclerde 1nakineli ile atı.~ 

'l'i ıuoçenko orduları harekete geçti 

___ * __ _ 
Jzmil'de l'ey nispeti 
dün akşam yüzde 
"20" yi buldu 

Re~inizi ııuııanmaıı hu· 
susunda tatil günlerin· 

den istifade ediniz •• 
Belediye seçim mıntakalannda dün 

de intihap faaliyeti normal surette de· 
vaın eylemiştir. Rey ver.me faaliyeti 
dün daha hararetli olmuş, bilhassa ak· 

Sovyet Karadeniz filosu Ku maııdaıu Amiral Oktjabrski 

Almanlara göre askeri durum 
~"m saat 17 ile 18 arasında kalabalık H d f ld 
gruplar rey sand1klarının bulunduğu e e e varı ıll-ı ı· çı· n as 
~;~,~!.!ere giderek reylerini kullanmış- ,_. • 

Cümhuriyet Hdk Partisi namzet lis· k ı • k k 
büyüktür. Her kes parti namzetlerine İn\anlık, tarihte l'!-.111e ra!Sllaı1111ı}·an 

hır felaket ka\ırgası iÇinde kıvraıurken 
Kf•dlerini ;yıkarak diin)·ayı kaplıyan ıs

tıraı> selinin istiloisına uğraman~ tek 
memleket gösterilemez. Bu gcrçe~i ne 
ladar i~·i anlar. ,·asaJJ~ tarzımızı ve fa
cUyetimizi harp ekonomisinin af[etıui-r 
)en zaruretlerine ne derece isnbctle 
u.l'durabilir~<-k ~ıkınhlarımızın o nis
bcttc azalacai!ından eınin olabiliriz. Bit 
kere gözlerimiz_ Ciniinde duran rcalitev(" 

tesinin muhitte bıraktığı iyi tesir pek er erın anını oruya-
Don nehri boyunca Al- :~E~:i:ı:~~:~~~~~~~-~:~: rak tedricen ilerleniyor 

mektedir. Şimdiden reylerini kullanan-•• d f b • k farın nisbeti yüzde yirmiyi bulmuştur. m an m U a aası lr aç Bu nisbet iki gün içinde alındığına gö-
'" de, rey kullanma nisbetinin büyük bir Berlin, 2 (A.A) - Yarı resmi bir Volgayı kesmektı. Bu hedefe varılmış 

rakama baliğ olacağı simdiden kestiril· kaynaktan bildiriliyor : Askeri mahfil- olduğundan Alman komutanlığı Alman 

ne ktada bl•rden yarıldı mektedir. 111elmrdeakStatdalırin:gradın durumu şöyle anla- ve müttefik askerlerin kanını koruya· 
• rak taarruzlarını tedricen i1er1etm<'k (Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

•Stalingrad yarı daire şeklinde mu· imkanını elde etmistir. 
FİN TEBLİGİ . 

niifuz ehnl\li;~-'İz. · 

•!•·----·-·-·-·--·ı--·--""ı'.• 
Hayah gii<:leştiren birbirine ba~lı , ~ 

lairbirindcn karı~ık bin bir scbcn \'ar
dır. Bütün bu yığın yıgın sebepleri bir 
••la bağlamak istersek kısaca diyebili
riz ki istihlikin sulh zamanında oldu~ 
lıadnr serbest bırakılnııs olması. fiyat
Lırı daima mii tehlik aleyhinde olarak 
yük.c;t"Jtcn sebeplerin ba.':mda gelmek
tedir. Eğer zorlukJarım1z istihsalin ve 
•tokların yetersizliğinden ileri geliyor- 1 
SM islilıliiki sistemli bir şekilde kısarak -
i-tihsalle istihlak arasında bir müvaze-1 l 
ne yaratmamış oln:anın durumda husu· 1 o 

le getireceği anormallik meydandadır .. 
Bıı itibarla bizi hataya dü~üren şey. 
nıiibreın ihtiyaçlardan ba~lıyarak lüks 
f>)yaya kadar sarfiyatnnı zı asgari had
df' indirecek yerde, zaman zanıan bir 
harp dünyası içinde ya511dığımızı unu
tarak çıırı:ıda pazarda istediğimiz c~ya· 

Amir al Lihi va· 
ziie basında 

----*--- ,.__ i iıasaı·a edilmiştir. Muhasara hattının 
Stalin, Stalingrad &!ehri 1 VEK llER HEYETi iki ucu Volgaya dayanmaktadır.. Bu Helsinki, 2 (A.A) - Fin askeri teb-

,.. yarı dairenin cenup kısmı hemen he· (Sonu Sahife 3. Sütun :ı tel 
1 müdafaasını telsizle ı men taınamiyle Almanlarm elindedir. ı ;,;::::::::::::::::::::::::::.-.:. 
ı1 idare ediyor.. Saı·a,.oi!ıunun riya· - sima1 kısmında da şiddetli muharebe- B ıı·manı 1 

Lonclı-a, 2 (A.A) - Amerikan rad- ~ <, ier olmaktadır. Bu muharebeler bilhas- t'rı;?:en 1 

l • istediğimiz kadaT alınakta kendimizi 
lierbest telakki ed isimizdir. Gerci bu 
ilurumdan faydalan~nlar ancak h

0

er ne 
fiyata olursa olhun istedikleri eşyayı 
aatm aJmağa gelirleri elveri~li olanlar
dır. Yani bir kı•un ,·atandaı;ları, asıl 
•iiyük kiitleyi tc.,kil eden değişmez ve 
•z gelirli vatanda•ların zararına olarak 
fjyatların alabildiğine yükselmesinde 
muharrik rolii görnıcktcdirJer. işte Iİ· 
)atlara h5kim olmak zaruretinden balı
oedil irken en ~ok bu haksızlığı bclirt
ıııek lazımdır. Fakat burada ekonomik 
politikamızı ilj?İ!<~ndiren bjr ana dllvn 
.lar~ısındayız: İstıhlfiki ;,-a harp içinde 
elan memleketlerin hepsinde tatbik 
t:di len sekle u~·arak bütün e!?~ra satış
larını ,,·esik&'.\'i.l ba~Jnınak surcti~:]e tah 
dit edebiliriz. Yahut ta ,·alandasların 
~'liksek suuruna ,.c fazilet duygularına 
ıii\.encrek vatanın ,.e ınilletin selimcti 
n;ınunn :\·apılnıası gereken kısıntıları 
kendi ihtiiarları ile yapmalarını bek
ll'ltlck mecburi)·etindcyiz. Hiikünıet 
"'imdisc kadar bu ikinci şıkkı tcrcilı 
rtmh_;. \·ntandaslardan kendilerine bı
J'akılan satın almn scrhestisini iyi kui
l:-ııu11alarını isteıni~tir. Denebilir ki tec
rübe i•lilılukin tıthdidindc daha i.<lel: 
11ir nıakaniznta}"a \'C koruyucu tcdbir-

'~nnu ~:ıhire 2. Sütun 6 dal 

.. 

iki n ci 
cephe 

j ~olarının Moskova muhabirleri buııün L t>tindf" toplandı sa üç büyük fabrika ile Rikof işçi ma· tahkı·m d · ı · 1 
1 

~U haberi V('rtni~Jcrdir: halJesinin COk geniş mezbahaları ve r 1 } yor t 
Stalin radyo ile doğrudan doğruya Spartakus denilen mahallenin ele ge-

Stalingrad şehri ile temasta bulunmak· Ankara, 2 (A.A) - İcra Vekilleri çirilmesi için yapılmaktadır. ç t 
I•, şehrin müdafaasını idare etmekte· heyeti bugün başvekalette saat Bizzat Stalingrad şehrine gelince ar- •• • l • 
<lir. Şehir geçen ay içinde Almanların 1S.3n da başvekil B. Şükrü Saraçoğ- tık askeri bir hedef olmaktan çıkmıştır. o rçı 1 n 
yüzden fazla büyük hamlesine ve bin- lunun riyasetinde toplanmıştır. Ve yalnız adı kalan bir kül ve enkaz 
krce mevzii taaıruzlarına karşı koy- '---------------·>~ yığını haline gelmiştir. Askeri hedef • 

Bu yıl gön d erilecek 
sayısız kıtalar 
tarafından mutlaka 
açılacaktır •• 

muştur. Almanların otuz tümeni, 2000 
rnnkı ve bin tayyaresi şehrin müdafaa· 

1 lorını dövmektedir ve daha da yeni Al
'ı man takviyeleri gelmiştir. 

BİR KOL KLESKA YADA 
İLERLİYOR. 

Toprak tevziatı mesa.ıı 

uZaferi ııazandılıtan 
sonra şaşırmış 
11aziyete düşmefıten 
çelıinelim ..• » 

Londra, 2 (A.A) - Vaşingtondan 
bildirildiğine göre Amerikan deniz 
mahfilleri amiral Lihinin deruhte etti-
ği yeni vnzifenin ehemmiyetine işaret 
.:diyorlar. Ordu başkumandanı general 
Mar,al ve donanma komutanı Amiral 
Kingten mCrekkep olan Genel Kurmay 
komitesine ~imdiye ka~r reis Ruzvelt 
riyaset ediyordu. Şimdi reis Ruzvelt 
Genel kurınay reisliğini resınen amiral 
Lihiye tevdi etıni~tir. Amiralın bu yeni 
vHzifcsi dolayısyle İngiliz - Amerikan 
\'a~ington komitesinde Genel Kurmay 
koıntcsi reisi amiral Lihinin büyük nü· 
fuzu olacaktır.Konıitenin kararları müt
tefik stratejisini ilgilendiren meseleler
de çok tesirli olacaktır. Komiteye Ame· 
r:ka adına general Marsalla amiral 
King, İngiltere ~dına da general Dil, 
aıniral l{aningam ve bir hava generali 
istirak etmektedir. Amiral Lihi komi
t~nin İngiliz \'C Amerikan azaları üs
tünde bir mevkil! getiri1n1~tir. 

İngilteredeki muvakkat komitenin fa
alyetindcn az bahsedilmekte ise de 
Amerikan a>keri mahfilleri buna bü
yük bir ehemmiyet veriyorlar. Bu ko
nıitenin kararları B. Ruzveltin kararla
rına üstün olacaktır. Her halde en çok 
dikbti ceken nokta Pasifik harbidir .. 

C' .. iftııı 1 te) 

Stokholm, 2 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor : Mareşal Timoçenko 
kuvvetleri Stalingradın ~imal batısında 
Don nehri boyunca yapmakta olduk
ları hamlelerde Alman müdafaalarını 
bir kaç noktadan yarmışlardır. Başka 
Rus kuvvetleri de Stalingraddan yüz 
otuz kilometre mesafede bulunan Kles
kayada Don nehrinin batı sahili bo· 
yunca ilerlemeğe başlamışlardır. 

BOMBA YERİNE MAKİNE 
Moskova, 2 (AA) - Royterin husu· 

si muhabiri bildiriyor : Stalingradın şi· 
rral batısında Alman uçakları yalnız 
bomba değil, Dikiş makineleri, sapan 
parçaları, katran fıçıları velbasıl elle· 
rine ne ~cçerse c.tıyorlar. Bunun sebe~ 
b; kafi derecede bombanın taşımak 
güçlüğü yüzünden hareket üslerine 
yeti~tirilmemesidir .. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 
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~ lngilizlerle A lmanlar§ 
§ Bir anıa~maya 11ardı § 
ğ Filadelfiya, 2 (AA) - Londradan § 
: gelen bir habere göre harp esirleri-§ 
: nin tahriri için bir büro tesisi hu· E 
E susunda İngiliz ve Alman bükü·§ 
:; metleri arasında bir anlaşmaya va·§ 
: nlmıştır. = 
:ıı 11111111111111 11111111111111111111111111111111111111il111 r: 

SON DAKİKA • 
• • • • •••• •• • 

Reis Ruzvelt 
---*·---

İllılJalaarda yeni cephe· 
lerde IJir seyahat 

yapacaıı •• 
Vaşington, 2 (AA) - B. Ruzvelt ilk 

baharda yeni cephelerde bir tetkik se
yahati yapmak niyetinde olduğuııu söy
lemiştir. 

Berlin, 2 (A.A) - Reis Ruzveltin 
son yaptığı memleket içi seyahati si· 
yas! mahfillerin seçimiyle alakalı ola
rak tefsir edilmektedir. Ruzvelt tesir 
yapmak lüzumunu hissetmiştir. 

- - -<·Belediyemiz hazineye--· 
yangın arsaları borcu olarak 

" 600 '' bin lira ödevecek 
Milli Emlôfı umum müdürünün izahatı 

Maliye vekaleti milli emlak umum 
müdürü B . Cemal Raşit Eyüp oğlu An. 
karadan şehrimize gelmiş ve milli em· 
18k işlerini tetkike başlamıştır. Umum 
müdür, dün defterdar B. Mümtaz Tar • 
hanla belediye reisi B. Reşat Leblebici· 
oğlunu makamında ziyaret ederek bele· 
diye ile milli emlilk idaresi arasında se
nelerden beri bir itilM mevzuu olarak 
kalan yangın yerindeki arsalar mesele
sini görüşmüşlerdir. Malfun olduğu üze
re bu arsalardan bir kısmı milli emlAk 
idar<>sine aittir ve belediyenin bu arsa· 
1ann parasını hazineye ödemesi icap 
etmektedir. 

Arada bilyük bir fark mevcut olma. 
sına rağmen bu defaki müşterek tetkik 
ve görüşmeler de belediye borcu 600,000 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bulunacak 
bir hal suretiyle belediye bu paraYJ 
müsavi taksitlerle hazineye ödeyecek
tir. 

UMUM MtlDtlRON İZAHATI 
B. Cemil Raşit Eyüp oğlu dün biı: 

muharririmize şu izahatı vermi§tir: 
- dmıirde milli emlak idaresini ala

kadar eden işleri tetkik ebnekteyim, 
!zmirin bir kazasiy le Manisa da tet.kik
lerime devam ettikten sonra !stanbula 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

Londra, 2 (A.A) - Başvekil Çöı-çil 
muhafazaldlr partisinin merkez komi
tesine gönderdiği mesajda harp sonrası 
imar işine temas ederek demiştir ki: 

•Acele harp vazifelerinden bizi hiç 
bir şey çevirmemelidir. Zaferi kazan
dıktan sonra .şaşırmış vaziyete düşme
meliyiz. Tehlike kalkaı· kalkmaz ne ya
pacağımızı şimdiden düşünmeliyiz. 

Merkez komitesiyle !fili komitelerin 
faaliyeti faydalı olacak ve sulbun geti
receği meselelerin hallini kolaylaştıra
caktır.> 

Londra, 2 (A.A) - Norveç Telgraf 
ajansına gelen haberlere göre Diep akı· 
nından sonra Almanlar Norveçte Ber
gen limanını derhal tahkime ba~lanus
lardır. Sanki bir teblik» i.5areti verilmiş 
gibi hummalı bir faaliyet sarfedilmekte, 
yer yer siperler kazılmakta, istihkarr:· 
Jar hazırlanmaktadır. Her tarafta mak;
neli tüfenk yuvaiarı kurulmu~tur. 

Libva da askeri harekat yenideı.ı. kı2.ışıyor 

Topçu ateşinden sonra Me
natı mevzii ri alındı 

---*---
T o b r u~a bir hava 

hiicumu yapıldı 
-*-

Bir hava savaşında 
Almanlar fena halde 

sı1ıış rrddı 

Kahire, 2 (AA) - Orta ~ark tebli
ği: Kıtalarrmız çarşamba günü erken 
cephenin merkez kesiminde ciddi bir 
Herlemc kaydetmhılerdir. Dü,!:.man mC\'• 

zileri l.!w.al edilml!' VE" kzr~ı hücumları 
pii.9kürtülmü~tür 

Çarsamba - pl"r~embe gecesi dcvriye
ıtrimizin fl'!a1iy~ti devam etmiştir. Top
cumuz cephenin şimal ve merkez kesim
lerinde d ütman mevzilTini dövmüıtür. 

1 11uiltrr41 .ı.ıe akın halinde vel en Auıcrikan seferi kuvvetleri 
DiTr:kati11i Libya harehütı 11ch~ toplayaıt Londrn1u11 

!4!11Jareden alınıııı§ bir reımi (Sonu Sahife 2, Sütun 2 •el 
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G··zel 1ı dı arla .. ı et, ilıti ar sah:bi olmalı -.ıe 
çalıp çı rpmah ••• 

İdam edilmek uzere bulunan biçare Yavuz Ali paşa en mühim. en kanlı 
adam can korkusiyle yalvarıp, yaknr- işlerini daima bunlarn gorclürürdü .. v{) 
dıkça. onun iniltileri, acı acı feryatları sim siyah dcrilı bu üç celladın içinde, 
Yavuz Ali paşaya ince bir keman sesin- pasanın en zıy~de eınniy tini \' ıti na
den farksız gibi gelirdi.. Ve biiyük bir dını kazanan Kara Mesuttu .. 
haz duyarak uzun uzun çubuğunu rek- Sed-.flc MeTCan bunu bildikleri için 
mcgc koyulurdu... Kara Mesudun nı.ifuzu allına ginnis bu-
onun can yakmak derecesinde zevk lunuyorlardı . Kara Mesut kcndilerıne 
aldığı iki derin zaafı daha vardı. Biri ne cmreL<:<'. sanki bu pasanın bir irade
para toplamak hırsı ... ötekisi de güzel si imiş gibi, hemen onu:ı dediğini yeri
kadınlara kar'iı duydu~u müthic:: bır ih- ne getrirlerdi . 
tiras ve aUika... Yavuz Ali paşa va ısi bulunduğu 

Yavuz Ali paşnya göre yaşamanın memleketlerdeki halkın başına mu"'allat 
:r.evki Uç şeyle kaim bulanmakta idi. etti"'i bu üç iyah beladan bac::k:ı beyaz 
Güzel kadınlarla düsüp kalkmak. Aynı dcrı taşıyım dört cell:tt daha kull ... nı· 
zamanda işgal c1t'ği makamın niifuzun- yordu ... 
dan istifade eder k çalıp çırpmak .. Ve Bunlardan birincisinin adı Revhan. 
hiç durmadan. d nlenmeden yuvasına ötekmin Numan. üçı.ineilsilniin İrfan. 
erzak ithar eden Karıncalar gibi mü- geride kalanın da Hand. ndı B rib:rleri· 
temadiyen servet toplam:::ığa uğraşmak. ne kafiye te kil eden bu adları ad .. m-

Açgö:z1ü bir insan ~tiha ına sahip olan larına Ali pac-,a koynıu ltı ... 
kor boğazı bir türlü doymak bilmiyor-
du ... Gittiği viltıyetlerde ahaliden mut- Fnkat pa..,an n ad secmektegi becerik-
tasıl paro sızdırıp duruyordu... sizliginin dc-reccsıni bundan anlamalı ki 

Malları müsadere edilen adamlardan bu dört ism'n hiç birisi, bunları ta~ıyan 
kimin haddi vardı ki valinin icraatine adamların benlıklerinc uygun deı.:ildi. 
karşı itiraz ve şikuyette bulunmak iç.in Bu adaınlürın dördU de. küçük Y~"·la-

v b'l in" 8 1 ı l rında yapılan vah iv, ne bir operasvon 
agzını aça ı s · ·· öy e erinin gırt ağı- neticesinde crkeklikt n tecrid cdilnıi-• 
na hemen kurşun akıtılırdı ... Faknt bu bulunuyorlardı... · 
ceza Ali paşanın gazebine uğrayanların 
üzerinde pek seyl'<'k olarak tatbik edi
lirdi. Yavuz Ali paşanın öfkesinin mü· 
siki perdelerini and1ran yükseklikleri 
ve alçaklıkları vardı. Müsikide tiz, ağır, 
hafif gibi bir tnkım ses perdeleri oldu
ğu gibi Ali paşa da öfkesinin derecesine 
göre bazen aşağı perdeden, bazen de en 
üst perdeden bir bağırma tuttururdu .. 
'Ost perdeden bağırdımı, bunun akabin
de hemen şu emri verirdi: 

- Gel, bire Kara Mesut.. Göreyim 
seni. . Bu herüe soluk aldırma bunun 
içini kursunla bir güzel kalaylamalı-
sın ... 

öfkesi üst perdeye ulaşmadığı :ı.aman
larda ise: 

- Şu habisi hemen boğuver. demekle 
iktifa ederdi... 

Ynvuz Ali paşanın tam yedi tane ecl
ludi vardı ... Bunlar efendilerinin verdi
ği idam emirlerini infoz etmek isiyle 
mec;qul bulunuyorlardı ... 

Ali paşa bir vilayetten başka bir \•i
:Wycte tayin olunduğu vakit, bir dişi 
Kedi yavrularını nasıl ta~ırsa, bunları 
mutlnka gittiği yere beraberinde geti
rirdi... 

Bu cellatların iiçü Afrikalı Zenci 
idiler ... İçlerinde en korkunç olanı Ka
ra Mesuttu .• Bunun yüzU zift gibi sim 
siyah.. Bu koyu karanlığın ortasında 
parlayan gözle!' saplnnclığı yeri yakan, 
eriten bir kudreti haiz bulunuyordu . 
Bazı vahsi hayvanların bakışlarında 

yaknlamak istediklel'i sikarı sersem 
eden, büyüleyen müthiş bir tesir ve nü
fuz bulunduğu öteden beri görülmekte
dir.. Kara Mesudun gözlerinde de bak
tığı insanları manyatize eden esrarengiz 
bir has.sa mevcut bulunuyordu' ... 

Kara Mesudun eline düşenler, Bova 
yılanının yakaladığı cılız hayvanlar gi
bi, artık bir daha kendilerini bu ~im si
yah yüzlü hcrüin elinden kurlarmağa 
muva!iak olamazlardı ... 

Ve müthiş Zenci efendisinin verdiği 
talimata dayannrnk en vahşiyane, en 
ağır işkenceleri eline geçirdiği adnmın 
iizerinde hemen tatbike başlardı .. 

Zavallı adam dayanılmaz can acıları 
içinde kıvranmal;a başlar, inler, bağırır. 
Fakat yeryüzü hissiz, gökler ise sağır 
bulunuyordu ... Bağıranın feryadına hiç 
bir tarnfuın cevap veren olmaz .. Ve bi
çare adam takati kesilinceye kadar hay. 
kırmakta devam ederdi... 

Kara Mesut gibi içlerinin karalığı 
dıslarına vuran gerideki iki cellattan 
birinin adı Sedef. ötekinin de Mı:-rcan
dı ... 

Bunların üçü bir araya geldimi Ce
hennemin temel direğini teşkil eden ze
banileri andırırlardı. Her üçüntin, yüz
lerinin rengi gibi, boyları ve kıyafetleri 
de biriblrinden farksızdı .. 

Sırtlarına giydikleri al çuhadan min
tanları hep blribirinin benzeri idi. Bn
eaklarmda yine aynı renkte çaksı:-lar 
bulunuyordu. tki metre yüksekliğinde
ki boyları arasında da santimi santimi· 
ne bir bernberlik mevcut olduğu için 
bunların hüviyetlerini efendileri olan 
Ali pa adan başkası tayine muvaffak 
olamazdı .. 

Yavuz Ali paşa ise bunları uzaktan 
görür görme-z hemen tanırdı çünkU pa
şa ile c llutları biribirlerine derin bir 
surellr• ha w•lanmış gibi görünüyor
lardı ... 
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L 1-:J YAOA ASKc RI 'J. R E~A T 
YEflDE Hl 'ıŞlYOR 
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( Ba.,tıınıl 1 ınci Snlıikrk) 

Merkez kesiminde yeni mevzilerimizi 
kuv.\•etlendirmeğe devnm ettik. 

Orta büyüklükte bomba u~aklarımız
dnn kU\·vetli teşkiller 30 eylülü 1 birin
ci teşrine bai'.:lıyan gece T obruğa hiicum 
ctmlıılerdir. Bir düşman gemisine tam 
isabet k.aydedilmiştir. Dün uçaklarımı
zın ku"·vetli himayesinde bulunan düş
man av uc;aklariyle ynptıkları bir hava 
savaşında Alman uçakları bombalarını 
kendi kıtaları üzerine atmak zorunda 
bırakılmışlardır. En az 6 Alman uçaKı 
dü ürülmü tür. Bir ço ~.u da hasarn uğra
tılmı~tır. Biz hiç bir kayıp vermedık . 

Uzak mesafeli av uçaklarımız Sidi 
Barani yakınlarında düşman taşıt ve 
mevz.ilerine hücum etmişlrdir. Yukarı
daki hareketlerden iki uçağımız. dönme
miştir. Buna karşılık dünkü tebliğde 
dönmediği bildirilen uçağımız şimdi iis
süne gelmiş bulunuyor. 

Kahire, 2 (AA) - lngiliz kuvvetle
rinin ı:on ileri hareketine sahne olan Bi
rclmenatık noktası Ruveysot ile l İı-mi
bıa arasında ve Aleme,> nden 40 kılo
ınetre uzaktadır 

Kahire, 2 (A.A - Britanyalılar dün
kü ileri hareketlerinde merkez k :!simin
de Menatık çevresindeki toprak kazanç
larını tahkim etmişler ve bir düsman 
uçağını düsürmü,:ılcrdır. 

Kahire, 2 (A.A) -- Sekiz.inci or
du gündüzün tnnrruzn geçmi!! ve öğle 
vakti La Na İpte mih\•erin me1:zilcrini 
i gal etmiştir. Hücumdan evvel şıddetli 
topçu bombardımanları yapılmış "'e sa
bah erkenden askeri taarruza geçmisler
dir. 

Kahire, 2 (A.A) - Dün gece hava 
kuvvetlerimiz Tobruğa yeniden hücum 
etmiş ve iç, dış limanlarda iki gemiye 
isabetler knydedilmiştir. 

Menderek, liman tesisleri ve benzin 
depoları anılarında bombalar patladığı 
görülmü tür. 

Diğer bir hava teşkilimiz de Sollum 
ve T ukaya hücum etmiştir. 

Londra, 2 (A.A) - lngiliz radyosu 
dün akşam sekizinci ordu askerlerinin 
1 ngilteredCki ailelerine selam mesajları 
vermiştir. Bu münasebetle general Mon
gomeri mesajında demiştir ki: 

c lngiltcredc bulunan sizler, çöldeki 
askerler için endişe etmeyiniz. Burada 
sıhhi durum çok iyi ve emindir. Erleri
miz savaş için tnmamen formundadır
lar.:> 

Londra, 2 J..A.A) - Royterin Kahi
re muhabiri telgrafla bildiriyor: 

Bugün Kahircyc gelen haberlere gö
re lngiliz kuvvetleri Bire Elmünorf üze
rin<' hücum etmişler ve buradaki mevzi
lerini sağlamlaştırmışlardır. Burada bir 
süngü muharebesi olmuştur. Düşman
dan kazanılan topraklar ehemmiyetli
dir. 

u R G ZİNO UNDA 
Her akrnm Caz kralı Mak Allan orkestrası her türlü nİfll.n ve düğün 
kabul eder. MÜDÜRiYET 

DENİZ G Zİ SUNDA 
Bugündr.n itibaren 'lnt.mazel KATAR i ' idaresinde 

POGANİ ORKESTRASI ... 3-4 

YENi ASIR 3 i in rumnrte~ J0ıf1 

eş agon 
er da .. 

Dün lzınire yeniden beş vagon şeker 
clmiştir. Son üç gün içinde bu uretle 

120 ton şeker gelm's bulunmaktadır. 
~1evrudr..t devam t!tlecc.ktir. l)iin gc1en 
ıjekerler anısında bir miktar l.."'eSmc -şe
ker mevcut tur. 

Belediye. gelen şekerlerin tevzii için 
hir esas hazırl,ımı~tır Ru esasa nazaran 
gelen şekerlerin yarısı, getiren tiiccar ta
r fından serbestçe sfltılacak. kcılan yan
sı halk cla~ıtrnn birlikleri efiyle hu bir
lıklrrin nüfus savısınn göre mahalleler 
halkına ve mutlaka h<.'r eve verılecektir. 
1-!er halk birliğine iki<1er çuval seker ve· 
rılecektir. Halk dn;;ıtma birliklerine 20 
ton şeker ayrılmaktadır 

Dağıtma birlikleri, her evin sahibine 
mütesaviyen •eker verecektir. Gelen 
kesme şekerlrr kahvc.-hanelt'r«:'. çayha
nelere verilecek tir. -- -----

E ı •• t . or-s rı 
---*---

M ecınııa ı 28 )'aşırıda 
Memleketimizde teknık dergileri ya

Sdtmak hu usunc!oki zorlukl<!rcı roğınen 
Endilstri • dergisi 28 >aşıntı bac;ımştır. 

Bu deı gi endüstri ıl<.> ilgili olan büti.in 
nıuındaşlnr kndar orta tahsil cağında
ki gençlerimizin de bilgılerini artıracak 
kwmetli yazılarla doludur. Mecmuanın 
nüe is ve ınii.:Iürü 1. Perle\•i bugüne 

1 r;dar de\·am eden basnrısından dolayı 
le brik ederi?.. 

---- .,,_ __ _ 
i Hin Berµanuı<la 

Zt_. rz~lt~ ol d ll ___ * __ _ 
Di.in sabah saat 6,38 de Bergam&da 

dôrt saniye devam eden şiddetlice bir 
zelzele olmuştur. V ıliıyete gelen malu
mata göre bu zelzelede hiç bir hasar 
olmamıştır. 

---o---
i TİKYOLLAR 

Selçuk turistik yolu inşaatına hızla 
devam edilmektedir. Bu yol Ciimhuri
yet ha) ramındn ~çı1acağındnn \:alimiz 
B Sabri Öney yolun ikmnli hu~usunda 
alfıkadarlara veni direktifler venni<:tir. 
Bu yol hem Kuşadasının yaz ve' kış 
nıc\·simlerinde ınünakalesini temin 
edecek ve hem de turistik bir yol ola
caktır. 
Karşıyaka turıstik yolu ela tamam

kınmak üzeredir. B<.>rgama kazasının 
methalinde dört kilometrelik bir yol 
yapıiınaktadır. Turistık yollr.r faaliyeti 
c~urmadnn devam edecektir. ----·----ZA UTADA 

İNŞA r USTA.Si 
ArJıadaşını yaraladı 
Gaziler mahalle:sindc veni in a edi

len binalardan birinde ·yapıcı ustası 
olarak çalışan SUleyman Kamer ayni 
yerde çalışan Mehmet Akla kavga ede
rek Süleyman Kamer bıçakla Mehmet 
Akı dört yerinden yaralam~tır .. Yara
lı hastııne\ e kaldırılmıştır. 

IRICIL!K 
ı .. 

Keçecilerde Bozoklar otelinde yatan 
Şükrü İpckel manav İbrahimin dük
kanına giderek vapur işçisi olduğunu, 
civar limanlardan ucuz fiyatla zahire 
getirdiğini söyliyerek 1G adet çuval al
mış ve dolnndırıcılık suçu ile hakkında 
tl'hkiknta bnşlanm1ş11r. -----·-----IZMIROE BELEOIYE SECİM 
FAALiYETi H~RARETLIDIR 

-*·-
(lhdaratı 1 inci Sahifede) 

Bugün ve pazar giinii seı;im işinin 
dahn hararetle devam edeceği ve bil
hassa tatil günlerinden bilistifade halkı
mızın seçim işlerine daha fazla alaka 
göstc.rcceği şüphesiz addedilmektedir. 

KAZALARDA 
İzmir kazalarında da Belediye seçim 

faaliyeti gözleri okşıyan bir intiuun 
içinde devam etmektedir. Sehrimizde
ki alnkadarlara gelen malÔ.mata göre 
Urln, Karaburun ve Foça kazalarında 
belediye seçimi dün neticelenmiştir. Bu 
üç kazada parti namzetleri tamamen 
intihap edilmislerdir. 

:.ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111il1111111111111111111111111111111il111 ii: 
§ 'itre ve zefıii!ımızı ~ 
- ava rumwıa § 

§vere ·m = 
ikinci dünya harbinin gcli~imini 

takibcderken. havada kuvvetli ol- ;: 
:; manın milleterin hayahndaki derin :: = tesirleri hepimizin dikkatine çarpı- _ 
: yor. Fitre ve zekiitımızla Hava lrn- _ 
E Tumun yardım edelim. : 
~.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

--------

Ziraat bankası köylüye 
ucuz kredi açtı 

Kö~lün .. n ser: st pil'as adan alacağı tohumlulı· 
lıer türlü ılı ı~ı eril~e 

lzmir vıla~ tinde köylüye ı.tohumluk 
temini için lüzumlu tedbirler alınmıs
tır. Zira..t bankası köylü.re dağıtılmak 
üzere GOO ton tohumluk haı.ırlamışlır. 

Bu to!ıumluklar maliyet fiyatına ofis 
ambarlarından alınarak aynı fiyatla 
köyli.iye borçlandırılacak, hu tohumluk
ların nak:I \"e diger masrafları ziraat 
bankasınca ödenecektir. 

Zirnnt bankası bu sene köylüye to
humluk l;rcdısi açacak ve bu zeriyat 
krcdisınden asgari bir faiz alacaktır. 
Kredi almnk bteyenlerin nadas ed!lrnis 
arazisinin hazır bulunmas1 ltızımdır. Zi-

raat mudürlüğü araz.inin nadas ed.i.1~ 
ve ckilmeğe hazır olduğunu bir vcsikn 
ile tevsik edince banka hemen lüzumlu 
tohumluk kredisini verecektir. 
Ay.nı zaınnnCla mahsulii tohumluğa 

eh•erişli olmn)'ıtn çiftçilerin tohumluğa 
avırncakları ınikdar toprak mahsulleri 
ofisi nmbal'larında tohumluğa yarnr 
buğdaylarla değiştirilecektir. 

Çiftçiler ziraat bankasınca açılan ucuz 
krediden istifade ettirilerek serbest pi
yasadan tohumluk alacaklardır. Ziraat 
bankasının bu işe azfııni ınüzaharet gös
• receği vıluyelc bildirilmiştir. 

ru~nu·n \'e Ber~a~ .ıada iki cinayrt 
~~~~-~~--~~--------------~-----

g nç, Um üha ı ka
çırırken ah asını öldürdü 
Poy~acJfı lıöyünde de gece vahti evi;ı~n lıapısı· 

na çağırdan Hüse)'in Jıurşun!a öldürüldü •• 
Dün Menemenin Helvacı köyünde bir ESRAR.&'J'GlZ BtR ClNAYET 

cinayet olmuştuı·. Hasan Dağlı adında Bergamadan alınan malumata göre 
bir genç Mrnemenin Helvacı köyünde dün Kinık nahiyesinin Poyracık köyün
Halil kızı lG yaşında Ümmehan Öztas1 de esrarengiz bir cinayet olmuştur. Ak
kaçırmak istemiş. gecenin saat 22 si ~i- hısarın Dere köyünden olup 15 seneden 
ralarında Ümmünün bulunduğu bağ ku- beri Poyracık köyünde ikamet etnıck
lesine girerek tabancasını çıkarm~tır. te olan Hüseyin Şimşek evvelki gece 
Kız kaçırılmağa muhalefet ed!nce ailesi efradiyle birlikte c\'inde bulundu

Hasan Dağlı tabancasını çıkararak ev- ğu sırada saat 20,10 da bir şahıs kendi
vela Ümmüyü yaralamış, sonra ela ora- sini kapıya çağırmıştır. 
da bulunan üınnıünlin ablasına taban- Kapıya çıkan Hüseyin Siınşeğin. hü-
casını tevcih ederek ateş l'lıııi ~tir. viycti henüz meçhul bulunan kapıd::ıki 
Çıkan kurşun Fatınanın ba~ına rast- şahısla neler konuştuğu kimsenin ma-

layarak hemen ôLniişti.ir. • ICımu değildir. Hüseyin Şimşek kapıya 
Ümmiiniin yarası dizkapağmdandır. çıktıktan bir müddet sonra tabanca ses

Diin lzmire getirilerek memleket has- lcri işitilmiş ve yetisenler Hü.seyin Şiın
t.ahanesi hnriciye koğuşunda tedavi al- ı<eği kanlar içerisinde ölU olarak bul
tına alınmıştır. Suçlu Hasan Dağlı htı- muşlardır. 
diseyi müteakip kaçmışsa da dün öğle Cinayet tahkikatına Bergama müd
vakti Mt-"Tiemen zabıtası tarafından tu- deiumumiliği ve jandarma komutanhğı 
tutmuştur. el koymuştur. 

ESKı ESERLE~IN TAi~IRi 
---·----

Vedy' s jimnazı 
vaıaında iki ki
tabe b11lundu 

tr:tam·r ve restiire işleri 
için ~eni talısisat 

verildi ••• 
Milattan evvel 3 üncü asra ait en kıy

metli Elenistik eserlerden biri olan ve 
1933 - 1935 senelerinde İzmir müzesi 
nam ve hesabına hafriyatı yapıldıktan 
sonra cBelevi Mozolesi> adını alan abi
denin iist tarafındaki kayanın !!akatlığı 
ile cölü odası> nın tamiri için maarif ve 
müzeler müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Ayni zamanda E.fes harıibt-.lcrinden 
Vedyüs iimnazı önünde turistik yolların 
inşası sırasında çıkan iki kitabenin bu
lunduğu mahalde ve etrafında sondaj 
"·opılacaktır. 

S NAT OKULLARINDA 
----*---

~Teni muallim 
tayinleri ~eld! 

-*-İzmir kız enstilüsilnden Bn. Cahide 
Gürsoy Ankara İsmet pa~a enstitüsüne, 
avnı okuldan Bedia Diker Bursa eru;ti
tÜsüne, Ankara enstitüsünden Hayriye 
Kavalav Kayseri enstitüsi.inden Celile 
üstkan İzmir kız enstitüsüne, İstanbul 
akşam okulundan !ela! kılınçoğlu İzmir 
kız enstitüsüne, lzmir akşam okulundan 
Nüsret Taşkan Aiıtalya enstitüsüne, İz
mir enstitüsünden .Semiha Erdoğan ve 
Nihal Yavuzer Bolu enstiliisüne, Bur
sa Necati bey enstilü.sUnden Cudire 
Korçay İz.mir Giiztepe akşam sanat oku-
luna, tı.mir akşam okulundan Feriha 
Suar Çorum ak~am okuluna, Ankara İs
met paşa enstitüsünden Müşerref Tuna 
Göz.tepe akşam okuluna, Ankara Lc;ıııet 
paşa enstitüsünden Münevver Hızal İz
mir kız enstitüsüne, Afyon enstitüsün
den Fazilet Altmok Göztepe akşam 
okuluna, Manisa enstitüsünden Servet 
Çcvjkcl Manisa akşam okuluna, Manisa 

"' ı a 
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sav ~ • ~ 
..:. ___ * __ _ 

ha ı k ı n .. , en is 
r-ı ... Arı(•ak 

\ard11nlaril~ n1u
vatlak olahitir -·-( Ua tarnh 1 ınci Sahi[ede) 

lerc ihl i) uç olduğunu ınC) d:ma koy
nıu~tur. Bu mütalüa doJ:rudur.. Fakat 
'u da doğrudur ki dc\'let bu ihtiyacı 
lıcrh ten C\\ el biitiin ~eııişliıYil du~._ 
muı:ttır. Az g<.>lirli ,·ataııdu~ların ıstıraln 
h.arşısımla salahi) etli mnlmmlarm la
ka~ t olduklnruu \'eya gereken ha~sasi
~ eti göstcrııwdiklerini kimse :-.(h·Iİ\'C· 
meı.. füiylc hir iddiayı hatu·a gctirı~ck 
hile halkt:ı rejimin ruhunu anlanııyaıı 
hir npdallık olur. 

Biz sulh i<:iııdc olan meml<'kctimizde, 
lıir taraftan i ktisadi faaliyeti biitiin 
\·erimleriyle uy:ıkta tutmak·, diğer tn
raftnıı i. tihsali eı1 viik ... ek hadde <"ıkar
mak istiyoruz. Hu. \'udide sarf~dilcn 
:..n;nl'tlcr, hrırhin doğurduğu miiste na 
fırsatlardan faydalanarak hül ük cr
\'Ct lıırsıııa kendılerini kaptıran oysuz 
bir ziiınreııiıı hile, fo:.at ,.c dala,·crn ı
na ('arpınaktadır. Kı nen hiikiimct bu 
kiitii ni)·ctli in ... aıılarln miicııdl'h.• eder
ken gcr~ck mıinn.. ... iyle halk..-ı hir sa\'a<: 
~ apmaktadır. Hu Sil\ u~n ınillekc bağl~ 
olmanın kesin hit ihtiyaç olduğunu an
lnını~ hıılunuyorsak nırguncnya, nmh
tt:'kirc her giin yeni kazun~ (ır::.ntları 
hazırlı~ aıı :.cbeplcri önlemenin bir ça· 
:tesi de kendi 1..•liınizde oldnfrunu hil-
memiz lazımdır. "' 

Hnrı> den·elc;i umumiyetle ahlakın 
sar ... ıntıyıı uğrudı••ı de' rclcrdir.. I~cndi 
menfaatlerinden, kendi he,·es \'C ihti
ra !arından ba~ka bir ey dii. ünmiyen 
haydut ruhlu in"anlnrın iğrenç fnali
yctlcrini geni )etmelerine ancak temİ7. 
'utund~,lnrııı sağduyguları mani olahi
lir. Demek ki giri.,tiğimiz miicodelenin 
ilk mm·affnkıyct sartı her birimizin 
mesuliyctleriınizi hircr hircr anlamak· 
tan ihnl'cttir. 

Vatnn tehlike~ c düştüğii zııınan fcda
kfırlığımızın hududu ;\'Oktur. Türk \'8· 

taııda~ı ,·atan toııraklarının müdafaa-
ında m~ulh·ctinin hudutsuzluğunu 

daima başka ıuillctlerd<.>n daha i\'i id
rnk etıniı:tir. Her dc\•iı·de mukn.ddera-
1nnwn )'ılmnz bekçisi olan bu güzel 
dl!~:gunun. idndc bulunduğumuz mii_ -
kül artlar karşı ında kendini gö tcr
ıneme i kabil dcğildiı·. 

Bununla bcrnbcr, istihlaki tahdit , c 
fi:ratJnn i tikrara knnışturmak hahsin
de. J)ratik bazı fodbirlcr bulmağa ihti
)'at; olduğu da siiı,hesizdir. Vurguncu-
ların ciircllcrini kırmak irin idaııın ka-
l . . ' 

< ar gıdcn t•ıı a*ır cezai hiikümlcr ka-
huliinii, re, kalad<.> mnhlteıneler kurul
ınasını. ''urgunn•luğu sabit olanların 

uiiti.in senetlerine rl konmasını isti
) cıılt•r pek <;oktur. Cezanın ağırlastırıl
ma~ı islcdifilmi·.1 ncticc~·i ahna'a • kufi 
midir, hilıni~·on11. İkind tc~rindc top
hıntılarına ha lıya<:uk olan B. M. Mcc
li:.indc bu ıne elenin layık olduğu ~c-

~il~c intclcne<"cği, a:G ~·e de~i~mcz ge
••rlı 'atanda~lurm gc<;ıın endi elcrinin 
f•udut uz biı· ,,ckildc artnıa ... ına nihayet 
,·ermek ınaksadiylc birbirini tamamlı· 
lan kanııni tedbirlerin alınacağı şüp· 
he İldir. Şimdilik bize dü en , azife hü
kümetiınizin bii~·ük azminden emin 
oturak onun icraatına cliınizden geldiği 
kadar ·ardım \'tınck, nazariyelerin şa
.. ırtıcı iikiiınleriıw kapılmamaktır.. Ci
l:an i.imul bir harpten doğan sıkıntıla
rm bir hamll'dc ortadan kalkmasını 
heldcycnıcyiz. Sıkıntılarımızın mukad
der biı'şey olduğunu bilerek onun pay-
1:.şılınasında miimkiin olduğu kadar 
ııdalctc yakin ılıuasını h.•menni etmek· 
ien bn ka yapacak bir şeyimiz yoktur. 

ŞEVKET BİLGİN 
Bu arada E.fes büyük tiyatrosunun 

önündeki F..lenistik - Romen çeşmesi de 
restore edilecek, Mukaddes yol, Mer
mer cadde ile Sclsüs kütüphanesinin jçi 
tamir edilip temizleneceği gibi Agora
nın Mitritades kapısı önündeki büyük 
Knryatit heykeli de yerine dikilecektir. 

enstitüsünden Selma Attıköl Isparta kız •maE••••••••••
cnstitiisüne. İzmir kız enstitUsünden tc-

Bu işleri görmek üzere müzeler mü
dürü Selahittin Kantar Sclç.uğa gitmiş
tir. 

wwwf k a ür vatanının mukadderabnı gök
lerin kahramanı bir ne!le emanet ede
bilmek için Hava Kurumuna yapılan 
yardımların arkası kesilmemelidir. Fit
remizi bu maksat için 1 fava kurumuna 
vermeliyiz. 

lfıl Özsoy lzmlr akşam okuluna tayin 
edilmişlerdir. ödemiş kız enstitüsü mu
allim kadrosu da hnz.ırlanmaktadır. 

---o---
Çolı çoc:ulılu analara 
ikramiye geldi •• 
İzmir vilAyelinde çok çocuklu anala

ra tevzi edilmek, üzere eski senelerde 
müracaat edip muameleleri ikmal edil-
miş bulunanlara liste mucibince tevzi 
edilmek üzere dün Sıhhat vekaletinden 
\'ilayete 8490 liralık tahsisat gelmiştir .. 

1942 · 1943 YILl 
reni proı{ram 

1 ILKTEŞRIN 942 
Perşembe günü i\latinelerdcn itiLaı·cn 2 Büyük Filim • Zengin İlive .. 
Kendisini !f.Östcrmiyen - Erkekleri çıldırtan kadın hareketli aşk romanı 

ı ··· GORVNMİYEN KABIN (İngilizce sözlü) 
BAŞ ROLLERDE : VİRGİNİA BRUCE • JOHN BARRYMOR .. 
Ynşaınak i5in sevmek sevilnıek için gençlerin gittiii ye.rler .. 

BO'l'ÜN PAR İS OLAN BİR FtLiM 
2 •• ARTİST NAMZETLE i: Fraıtsızca sözlü 
IlAŞ ROLLERDE: LOUİS JOUVET - Clr.ıud Dauphir - Andre Brunot 

PROGRAMA İLAVETEN 
SlNJ 'F. DANS! (İngilizce Sözlü..) 
MA'fiNELER: A. NAMZE'rLERİ: 2.30. 5.30. 8.30 G. KADIN: 4-7-10 

CUMARTESİ, PAZAR GÜNLERİ 1.00 DE BAŞLAR ... 

ASKERE DAVET 
izMiR AsırnıtLiK ŞUBESİNDE.' 

339 doğumlu ınuva:t.zaf erat pek ya
kında sevkedileccklerdiı. Alakadarla
rın ha7.ır bulunmaları Hizumu ilun olu
nu!' .. 

Ki ACA 
••••••• 

Perşem enin geli,i ... 
EcıaC1 1Cemal K. Aktaş 

Perşembenin gdişi çarşambadan bel
li olur derler. Bazı hfidisat vardır ki dö
no dolnşn nfhayct bulacağı vakit bu ni
hayetin ne şekilde tecelli edeceğini aşa
gı yukarı belli eder. 
Dünyanın şu vaziyetine bakıyorum, 

henüz çarşambayı tutmamış olmalıyıı. 
ki perşembeyi giirmek ımkrını yok. Va
ziyeti gelişi gi.izel tahminlerle ınütaUl.a 
etmek çocukça bir görii.ş olur. Akibetc 
bütün dünya merakla intizarda .. Acaba 
neticeye daha ne kadar var?... Hen Uz 
yarı yolu bulduk diyen tahminler ol
duğu gibi az knldı diyenler de bulunu
yor. Ben kendi hesabıma perşembe
nin gelişini çarsambadan görmek isti
yor, her gün takvjmi araştırıyorum. 

İnsanlığa çok yazık oluyor. bunu bi-
1.r, bunu söylerimM 



1 İllıtesrin Cu 

orsa ALMANLARA GO~E AS· 
KERİ DURU n 

UZÜl\l 
:>58 Hüsnü Baki o. 39 50 
396 M. j Tnrnnto 35 50 
332 S . Erkin :n 
205 İnan şirketi 40 
175 Tahsin Necip o. 42 
173 jiro ve şiı. 35 50 
171 Solnri L. T. D. 36 
157 A. Mikalef 39 50 
122 İnhisarlar 37 i5 
122 A. Recep Paykoç 43 
119 Mahmut H. emnl 38 

46 25 
41 25 
40 
42 
42 
39 25 
38 50 
47 
38 50 
46 50 
50 

(ll U.nıh l inci SalıHcdc' 

1.ği . Kareli be. zahının batı kısnunda 
düşmanın bir bölüğü topçu ve piyade 
kuvvetlerimizin ateşiyle piisl.ürtülmüş
tür. Bırç~k Rus -le\•riye kollarının mcv
z.ilcriınizc yaldaşmak teşebbüsleri aka
mete uğramıştır. Avnos berzahında ve 
merkez cephesinin bir çok kesimlerin
de hazı Rus miıfrezelen1in gece hü
cumları pü kürlülmüştür. Bu hücum
far esasen o kad ... r ehemmiyetli değıldi. 
Topçu ve piyadelerimiz beyaz deniz ka-

114 Kaptan Mehmet 35 
94 Yusef Lereah 41 

41 
47 50 
38 

nalını gcçmeğe teşebbüs eden düc;man 
devri;; c !erini dağıtmışlardır. 

93 Remzi Güngör 37 
90 S. AkıCsar 39 50 
85 Thhir Eı-dem 43 50 
Şevki Murlu 39 50 
75 Öztürk şiı keti 40 

42 50 
43 50 
43 
42 

Daha şimalde mutat devrıyc ve iz'aç 
faaliyeti olımı!;tur. Geceleyin düşman 
Ladoga gölünün batı kıyısında bir kaç 
~·e~e bomhalar atmı55a da hasar :vok
tur. 

72 Hayim Kori 39 
56 Reşat Öz.baş 39 
53 M. İuniroğlu 42 50 
50 j. Kohen 41 25 
47 M. Sait Usta o. 38 

43 50 
42 50 
-14 
41 25 
47 

l~~~!l~ ~~~·-~1 
COl'UK HASTAl.IKl.ARI I 

~9 Mustafa Kostaf 42 
38 Beşir Bircchil 38 

43 50 
42 

MÜTE: \SSlSt i 
36 A. Mnyd:ı 37 25 
32 S. Siileyı.1ano,·iç 42 
32 M. Beşıkci o. 42 50 
28 Faik Soydan 46 

40 50 
42 
43 
46 50 
42 

Hastnhırırıı her i:tÜn öıile\•İn saııl 

l den itibaren Numan 7ade sokak 
23 numarad hususi muayenehane· 
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

20 Melunct Deniz.aşan 42 
t Ev: 3459 (..,_r,_.•-•- - - _.,_, __ ._,.._..._..-._.~~ 

23 jozcf Aslan 56 
14 İbrahim Ahı::.lı 41 

9 '1 Portakal 52 50 
6 Ali Akor 42 
G S . Bcncu)n 
5 Rifat Bar1.n 

3729 Yeknn 
59003 Umumi ,·ekUn 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

51 
47 

56 
41 
55 50 
42 
51 
47 

:~7 

38 
41 50 
47 

29 B. Mizr,ıhi 

li l\1. İzmiroglu 
lG E . S. Alazraki 
6 Şükrü Akalın 

198 Yekun 
~189 Umumi yekün 

ZAHİRE 
22 1'011 Susam 
20 ~u \0al .M.!rcimek 
5 Ton Fasulye 

15 Ton 

68 
60 
80 
Gli 

68 
G5 
80 
G6 

78 
70 
51 

10 
b~cta 57 cuval Bakla 35 50 

71 M. j. Tar- n•fl 
59 İnc'r T A. 

68 
73 

~? 
ı .. 
80 

l O curnl K. Dm·ı 
57 çm·nl Börülce 40 

40 
42 

.•....... . . -····················································· . 
~ uevteı L emı1 Y 01.ıarından 

. . . .. . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOcONDEN : 
idaremizde kurs ve staj görerek makinist ve baş mnkinist. tdc.nik büro perso

neli ve fen memuru yetiştirilmek i.i7.ere lüzumu kadnr sanat okulu mezunu alı
nacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakıyete göre sanat
kar unv nile yda 1 00 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve mi.iteakip 
kıırsl .. rdaki muvaffalcıyetlerine göre merkez. atdye ve ~cpo teknik k2drosu da
hilindl' terfi ederler. 

Aranılan ş rtlar şunlardır. 
l c;:: .. • nkulu mezunu olmak. 

2 - · • ıı bulunmak. 
3 - l , ı otuzu geçmemiş olm k 
4 - 1-:Cnebi ile evli olmamak 

S. T a]~pler bir dilekçe ile 15/ 1O/942 tarihine kadar lstanbul cHaydarpaşa 

Eırkı c.ı:» Jzmir. Balıkesir. Ankara Kayseri, Adann, Malatya. Eskischir, Afyon, 
nurumda işletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 
Dilekçeye sııdh ndrcs yazılacak aşa ğıdakl evrak ilistirilecektir. 
1 - Mektep diploması 
2 - Doğruluk kağıdı 
3 - Acıkerlik dunımunu bildiren ve jka ve nüfus cüzdanı 
4 - Aşı kağıdı 
5 - Oiğer bonservisleri 
Miisahaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların .Ank;ıraya 

kndnr ~eynh.ıtleri temin edilecek ve imtihan günü adreslerine bildirilecektir. 
, 4 6 . 8 10 12 5771 (2608) 

İzmir ıntalıa Ticaret Müdürlüğünden : 
CEKİ EKSİZ KURU iJZÜM iHRA~ATCI· 
. LARJHIH DİKKAT HAZARIHA : . 

1942 ağartılmış ve natürel şekirdeks iz kunı üzüm ıtandardları, çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatının mürakabesine dair nizamnamenin 16 nci maddesine tev
fikan, heyete .. · tesbit edilmiştir. 

At• kalılnrın, t O birinci teşrin 1942 t rihinden itibaren meriyet 
reec.k ol n mezkur atandardlar hakkın- da malumat almak üzere 
kontrolörlüğüne müracaatları 5 7 64 

mevküne gi
ÜCflret baş 

2611) 

DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MERKEZ RE· 
Vİ A i .CİNDEN: 

Devlet orman işletmesi Artvin revir amirliği makralarında 5 16 l\13 liıdin 2 1 
B Meşe rampalarda 650 M3 ladin 12 45 çam 411 M3 köknar 1 M3 kestane 

ara dcpol rdn 77 M3 ladin 3 M3 çam 711 M3 köknar son depolarda 1304 
M 3 ladin tonruğu ile rampada 181 l M 3 ara depoda 348 M3 son depoda .3940 
M3 knlns 'lf<' nra depoda 105 M3 tahta mevcuttur. 

Bunlar pa7arlık suretiyle satıfaeağından talip olanların fiat ve diğer şeraiti 
anlamak üzere t 1 11942 gününe kadar Ankarnda orman umum müdürlüğüne 
ve . rtvindc- orman ~letmesi revir amirliğine müracnntlnrı ilan olunur. 

3 5 8 11 5772 (2606) 

§~...c:ı"'~...o=o::ıooı::ı..c:ıooc=ccıaa«r~J"".-c:ıoccaa1::30acl!X)Qaccıc cıaQ~ 

1 YAL~Nız YE J•Jde e ucu" 

1 
G U ~ l ~AT INEOE 

3 MUAZZAM FİLİM BİRDEN 
S D E N İ Z D E M i R Kumaf'IJazlar 

1 
~ ......... '!.~~~~.'!' .... ~.~.~.~.~- .... ! .. ~.~.~-~ .... . 
E L OEF a ~ T01 KCE ~ ~ iLK DEFA s .......................... ....................... . ....................... . 

§ 'EAN LAR: l! - 3 - 7,15 de. Cumartc~i, Pazar 9.15 te 

s~~J.:r-7.,,..,..~~~~~~:ıı=or~,,.o: 

L 
•.• 

'de 1 
i 

TEL 2753 I 
'.94~·-·-·-(_._._ ..... .....,_:· 

.;-

~~~.~~" l ~! ~:~ga 
2 $nbescr bırden 

.._._.. --·- .. -•-•-•-rıı• 

J •• .ZAFER ORDUSU (T ii R K Ç E) 
Cary Cuoper - Madeleine Carrol - Akim Tamiroff ve 10 büyük 

yıldızın yarattığı. tek Şaheser .• 

2 ••• ŞARK BilLBCiLÜ (İLK DE A) 
DOROTH~ LAMOUR ve BETY CRAYBLİN SON ZAFERİ 
3 - MİKİ ZİYAl.i'E'n'E ... VALT DİSNEYİN RENKLİ E.SERİ ... 

SEANSLAR: SEANSLAR : 
Zafer ordusu : l8 - 17 - 21.. Şark billbülü : 13.50-17.45-21.40 
Şark Bülbülü : 15.15 - 19.15 Zafer Ordusu : 1520 - 19.15 

Cuıruırtesı, Pazar LALE 9 DA.. 'f AN 10 DA B A Ş L A R. .. 

YENi AS'IR 
t 

Ankara ano 
t. Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 
CI 

7 .:rn Saat a:> an, 7 .32 Vücudumuzu ça- I 
' lıştıralım .. 7.40 Ajans hııbcrlcri.. 7 55 ı 

dil Imer 
l;.30 Müzik : Sedonik program.. (pi ) t 
l:i .30 S .1at ayarı, 13.:l3 Müzik : Türkçe '"!, 

Annfartnlar C. No. 557 
Telefon: 3695 

plfiklar 13.45 Aj:ms haberleri H.00 l\li.i- Y...:'::..<::Y::><:><:><:><:~::>.c:::::.-<::>-<:::><::>o<:~~ 

z k : Rıynscticiiınhuı· bandosu 14.30 An
kara sonbahar At koşula· .ın tahmin
leri.. 14.40 - 15.00 Temsil •Şu pata\•a!
s,zın yaptığını doğru buluyor mu.sunuz 
18.00 Suat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo 
dnns orkcstrnsı : Her telden pı-ogramı. 
18.45 Radyo çocuk kulübü 19.30 Mem
leket saat ayarı \'C ajans haberleri.. 
lH.45 Scl'bcst 10 Dakika 19.55 Mi.izik: 
Fasıl heyeti.. 20.15 Radyo gazetesi.. 
20.45 Müzik : Karışık şarkılar 21.00 
Konuşınn {Kendimizi tanıyalım) .. 21.15 
l\.iüzıl: (Meslekler konuşuyor .. ) 22.00 
MUzik : Radyo salon orkestrası.. 22.30 
Ajans haberleri \·c borsalar .. 22.45 Ka-

DOKTOR 

Kemal Salih ~SaJi 
Şari hnstıılıklar mütehassısı 

BAi<. TERİ\' OLOG 
Ouhili hastalnrıııı Tilkilikte Hatıı 

niye camii karşısmda Namazgü. 
<'Dtldcsi No. 2 de 1..-abul eder. 

Telefon : KLİNİK: 422~ 
fai : 3S3ti 

1ZMtR l NCt 1CRA MEMURLU
GUN DAN: 

Borııo\.·adan Hüseyin Mızrnğın İbra
him Karaoglana olan ezgayri masraf ve 
faiz· 350 lira borcundan dolayı mutasar
nfı bulunduğu ('nıJak ve eytam bankası
mı ipotekli \'C Bonıova kooperatifine 
mnhcuz tapu Sicilinin cilt 279 sahife 48 
ve 1 numnı·nsında kayıtlı Bornovanın 
Hamam sokağında kain 1200 lira mu
hammen kıymetli vaziyeti hazıra ve hu
b.<ıkiy i takdiri kıymet zabıt varakasın
da yazılı bir bap hanenln tamamı 6/11 
942 tarihine milsadif Cuma günü saat 
15 te İzmir birinci icra dairesinde satıl
mak üzere bervcchi iiti serait dairesin
de arttırmay~ konulmu.ştur. Arttırma 
şnrlnnmcsi 25/10/ 942 tarihinden itibaren 
herkesin görmesi içln nçıkhr. 

A - Arttırmayn iştirak edeceklerin 
muhammen kıymt>tinin yüzde 7,5 olan 
doksan lira pey akça;;ı veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi et
meleri lazımdır. Bu gayri menkul üze
rinde hakkı olan alacaklılar arttırmaya 
i§tiı·ak edecek olurlarsa ayrıca teminat 
aranmaz. 

B _ Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra tek
lif olunan en yilksek bedel 895 lira 32 
kuruşu geemek şartiyle en ç<>k arltmı
nn lhnJc edilir. B del bu mlkdnrı bul
mazsa en çok aı1tıranın teahhOdl\ baki 
kalmak üzere arttırma on giln daha 
t~mdit edilerek 16/11/942 tarihine ınü
sııdif Pazartesi gUnü aynı saatte ve \•er
de yapılacak ikinci bir milzayed; ile 
rüçhan hakkını haiz alacl<lıların ala
cakları mecmuu olan ve işbu gayri men· 
kul ile temin olunmuş 895 lira 32 kuru· 
şu geçmek ~artiyle ihale yapılır böyle 
bir bedel e.lde edilmezse ihale ynpıla
maz. 

C - Aı·ttırnın için teklif muayyen 
para olmalıdır. Şart ve kuyut kabul 
edilmez. Alıcı arttırma bedeli haricin
de olarak yüzde iki buçuk kuruş ücreti 
dellAliyc ile nısfı kadar asker ailelerine 
yardım parası ve ferağ harcı vermeleri 
mecburidir. 

D -Alıcı nrt tırnıa bedelini derhal ve
ya verilecek mehil zarfında ödemesi ıa
zımd ır. Vermezse ihale bozulur husule 
gelecek fark faiz ve masrafı ile alıcıdan 
tahsil olunur. Arttırmaya iştirak ede
cekler şartnameyi okumuş ve mündere
catını kabul etmiş addedilirler. Müza
yede mahallini terk edenler arttırnl3dan 
vaz gcçıniş sayılırlar. 

E - Bu gayri menkul üzerinde bir 
hak iddia edenler varsa ilan tarihinden 
itibaren on beş gün içeri.sinde vesaiki 
le birlikte dairemiz.e müracaat etmeleri 
aksi takdirde hakları tapu siciliyle sa
bit olmıyanlnr para paylaştırılmasından 
hariç bırakılırlar. 

lşbu hususat haricinde malumat al
mak isteyenlerin 942/1843 numara ile 
memuriyetimize müracaat edebilirler. 
Arzu edenlerin tayin edilen saatte ha· 
zır bulunmaları veya kanuni bir mU· 
messil göndermeleri ilim olunur. 

DOKTOR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 

fzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

llastalanıu her gün öğleden ~onra 
İkinci Beyler soknğındaki munycne
hnnesindc kabul eder •• 

~~~~ N RAİF AKDE İZ 
§ Dol;ruın ıt•c Kadın Hastalıldan 
8 rnütchnssw.. -
S Hnstalarını her gün Birinci Beyler 1 
N sokak No. 42 de muayehnnesinde 
Ü kabul eder. TELEFOFN : 2923 
~ Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
~ 1 - 13 (1166) 
N~~:r~~,.;:..:>~./.Y. 

DOKTOR ~ 
SCILEYMA.N ÇORVH 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
l\TÜTEHASSISI ~ 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı.. ~ 
Tf:L. 2946 ~ 

fü•i İnönü eaddcı>İ (Göztepe) 836 
sayı ... TEL. 443G 1 - 13 (2065) , 

~ 

. 
1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
1 - 871 nci sokakta belediyeye ait 49 

sayılı aralık yerin bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri mUdürlUğtin
deki sartnamcsi veçhile bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 36 lira muvakkat 
teminatı 5 lira 40 kuruştur. ·Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle 5/10/942 dahil tarihinden 
19/10/942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi Çarşamba ve Cuma günleri en
cümene müracaatları. 

20, 24, 28, 3 5543 (2499) 
~--------~--~~--~--------~ 
"1111111111111111111111il111ıııı.ı111111111111111 l!J.1111111111 
§ DR. NVRI ŞEMSi § 
~ GÜ NEREN ~ 
E Hastalarını lıer giln Tilkilik Akar- § 
E çeşme karşıswdaki muayenehane- E 
:: '"inde kabul E'der. : 
= TELEFON : 4057 § 
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1ZM!R S1C!Ll T!CARET • IEMUR
LUGUNDAN: 

Tescil edilmis olan (lstanbul umum 
sigirta şirketi) tarafından İzmir ve ha
vnlisi acenteliğinin nakliyat kısmı hak
kında Jnk Politlye verilen vekaletnamc
ticaret kanunu hiikümlcrine göre sici
lin 4R36 numarasına kayıt ,.e tescil t>dil
diği ilan olunur. 

1 - Vekaletname. 
2 - Beyanname. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
miihrü ve F. Tenik imzası. 

- SURE'!' -
VEKALETNAME 

lzmirdc Birinci kordonda 170 No. da 
B. Jak Politiye şirketimizin İzmir ve 
havalisi acenteliğini tevdi eylemiş oldu
ğumuzdan bu bapta §irketimizin nam ve 
hesabına. nizamname ve talimatımız ve 
kavanini hazıranın ahkamı dairesinde 
nakliyat sigorta muaınelStı akt ve clc
ruhtc ve şirketimizin matbu poliçeleriy
le zeylnaıne ve evrakı mütcferriasını 
imza ve feshü akde ve hesahatı tesviye
ye ve bu hapta tebligatı liıziıne icraya 
ve sigorta ücretlerini tahsile ve muteber 
makbuz itasına, ehli hibre ve hakem ve 
berai müdafaa mezun avukat tayin \'C 

azle ve keşif icrasına ve ifa edeceği mu
amelattan dolayı devair ve mües.'>esat 
ve muhakcmin kaffei derecatmda sir
keti müddei, müddeialeyh ve _şahsi "sa
lis sıfatlariyle temsile Jnezun olmıık 
üzere mumaile~·h B. Jak Poliüyi te\'kil 
eyledik. 

Klişe • İstanbul umu ınsigorta irketi 
im:r..alar. 8(Eylul/942 
Bin ilokuz yüz kırk iki sene:.i Eylul 

ayının 8 nci günüdUr. Bu vekaletname 
altındaki im1.alar şahıs ve hUviyeti ma
r_ufuın ve İstanbul umum :Digorta sirke.· 
tı namına imzaya mezun A. Da.:ıdriya 
ve Yanko Alyanakisin imzaları olup 
müvacehemde vnı ve mllnderecahnı ta
mamiyle kabul ve ikrar eyledikten son
ra tasdik ettim. Noter mühürü ve imza
sı. 

Bu vekalet örneğinin dairede saklı 
8/9/942 tarih ve 10033/1246 No. lu as
lma mutabık olduğunu ta.sdik ederim. 

Beyoğlu dördüncü noteri Mithat Ce
mal Kuntay resmi mührü ve inızası. 
Kanun mucibince harç pulları daire 

nüshasına füak ve iptal olundu. 
Umumi No. 11980 Hususi No. 4/60 
1~bu vekAletname suretinin görülrn 

aslına dosyamızda alıkonulan ve mühri
zi tarafından imzalı bulunan nilsha.sma 
uygun olduğunu tasdik ederim. Bin do. 
kuz yüz kırk iki senesi Teşrinievvel ayı
nın ikinci Cuma günü 2/10/942 t. A. 
mukabele edildi. 

60 kurijşluk damga pulu üzerinde 
2(.Birinciteşrin 942 tarih ve İzmir üçUn
cu noteri Süreyya Olcay imzası. 

T. C. TtCAREr VEKALET.t tÇ Tl
CAru:r UMUM MVDO'RL'O'ôtt 

ANKARA 
SAYI: 4 
BEYANNAME: 
Türkfyede yangın, hayat, nakliyat ve 

~aza sigorta işleriyle me gul olmak 
ilzere kanuni htikUmler dairesinde tes
çtl edilerek bugün faaliyet halinde bu
lunan İstanbul umum sigorta şirketi bu 
kerrc mliracaatla İzmir ve mülhakatı 
acenteliğine şirket namına yangın, ha
~at, nakliyat ve kaza sigorta işlerine 
ılnveten nakliyat sigorta işleriyle de 
rn~gul olnınk ve bu işlerden doğacak 
d6.valarda, bütün muhakemelerde müd
dei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfat
lariyle hazır bulunmak üzere Jak Poli
tiyi tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş 
ve müraknbcsi hakkındaki 25 Haziran 
1927 tarihli kanunun hilkümlerine mu
vafık görülmüş olmnkla bu beyanname 
\'erildi. 

'I'icaret vekili N. iınza okunamadı. 
(12) on iki liralık damga pulu Uzerln

de 21/9/942 tarih ve T. C. ticaret vekl
Jeti iç ticaret uınum müdürlüğü resmi 
miihrü ve okunamıyan imza. 

Umumi No. 11925 Hususi No. 4/56 
lşbu beyanname suretinin görülen 

aslına ve dosyamızda alıkonulan müb
rizi tarafıtıdan imzalı nüshasına uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Teşrinievvel ayının bi
rinci Perşembe günil 1/10/942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 1 
Tesrin 942 tarih ve :tzmir Uçüncil noter
liği rcsrri iihrü ve Süreyya Olcay im-
zası. 5775 (2604) 

~~--~ -- ---- -- - .-.;: __ -:: __ --

SA 

si De rri a ve 
OKULU ALSAt~CAK 

Okulumuzun ANA ve tLK sınıflnrınn yatılı ve yntısız talebe kaydına de-
vam edilmektedir. Per§enıbeden sonra der 1 re baslnnmıştır. Ana ço
cukları için arabD. tahsis edilmi tir. 

Gün Doğdu ikinci Kordon 204 No. 
28 29 30 1 2 3 ~ 5 6 7 

C ·· huri yet Kız Enst ·ı üsü müdürl .. (lünden : 
1/10/942 tarihinde tedrisata başlıyacnk olan okulumuz n";klettiği Vasıf 

Çınar bulvarında yeni binasında kayıt muamelesine devam etmektedir. 
Talebenin mesleki ders masrafları tamamen okul tarafından temin edile

cektir. Kayıt edileceklerin bu yeni okula müracaatları ilan olunur. 
30 1 2 3 4 5 5711 (2579) 

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

GÖZTE E AKS M iZ ANAr OKULU MÜ• 
DVRLiJCVNDEN :~ 
Akşam kız sanat okullarına müracaat ndedinin fazlalığından Göz.tepede 

Cumhuriyet kı:r. enstitüsünün terk ettiği binada yeniden bir akşam kız sanat okulu 
açılmıştır. 

Kaydolunmak isteyenlerin mezkur okuln miir~cnatları llan olunur. 
1 2 3 5744 (2589) 

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

İzmir Ahıam Kız anat oh lu miidiirlü.ğ ·· nden: 
Talebe ke.yıt ve kabul h irinci te rin sonuna kadar devam edecektir. Okul 

Gazi bulvarındaki e .. ki binasındadır. Bıı ka binaya nakil cdilmiyeceği ilan olu-
nur. 29 1 3 5687 (25 76) 

.x>:>OOO::r.r~.r..o:Y""~~J.r....c:o'"'~.Q. 
T. C. IF. \'. tinin r ulısati~ e.sini haiz .. 

ZB ru TAS 
l ve 2 ind sınıflarında l inci Teşı inde derblere 'b şlan .. caktır. Her türlü 

1 
saı ve ses dc>rsleri için talebe kayıt ''c kabul olunur. 

1-7 (h.3) (2603) 3 Ü 'CÜ Beyler (Şamlı) o. 28 
~.r~caocıoo~.r~~~~ 

İzmir incir ve üzüm rarım Satı$ Kooperatif· 
lerı B~rliğinden : 

Zeytinyağ ta.si r Fabrilıcuına : 
Birliğimize kolı:o ipliği gelmiştir. Jhtiyacı olan fabrikaların zeytin tasır torba

ları miktar \'e ebadını bildirerek aipariııvermelcd ilan olunur. 
22 26 30 3 6 10 (2522) 

Sclc;ukta, gayet iyi ınc' kilerde ili bakılmı tahminen 700 incir ağacını 
R ihtiva edcu iki bahçe .salılı1 tır .. İstiyenlcr Si.imerbnnk \'erli l\lallar pa-
ti zarında Ali Pckara müracaat et ınclidirler.. 1-7 (2602) 

RiO'"~O""/.h'"~J""...o::o:r..o-J~.r.r.rJ""//~.l"'/~J:>""..ocr..-:r~:ıcoo:· 

İzmir Esnaf ve Ahali Banlıasından : 
lsimlerile hisse senetlerinin numaraları B§ağıd yazılı olan hıssedarlarımlT. 

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettlklerinden ellerin· 
deki hisseler esaı mulı:.avelenaıncmiı:in on sekizinci maddesi hükmüne cöre lıı
tanbul kambiyo borsasında ııattırılmış ve ellc-rindeki muvakkat hi sc ve mak
buzlar iptul olunmuştur. 

Satın alana asli hisse senetleri verilecekur. 
D. S. No: Hisse A. Makbuz No: isim ve adresi 

93S 
936 

946 

968 
9H 

991 
1151 
1160 
il 78 

2116 
2128 
2129 
2186 
2191 

2198 
2219 

2225 
2226 

2227 

2296 

2341 

6547 
97J9 

10026 
157• 

10944 

Yck\ın 

2 
ı 

2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

3 
2 
ı 
2 
ı 

53 

2848 M.H. 
2850 M,H. 

Muhtelif 

Muhtelif 
Muhte!if 

1663 M.H. 
1725 M.H. 
1840 M.H. 
18:>5 M.H. 

Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 

Muhtelif 
Muhtelif 

Muhtelif 
Muhtelif 

Muhtelif 

Muhtelif 

Muhtelif 

Şube 1. 
Muhtelif 
Muhtelif 
3924. 3925 
Muhtelif 

iz.mir: lştipli Hüseyin oğlu fostaf a 
Jzmir: Rwıcuk]u Ahmet oğlu M. Ka
sıın 

lzmir: ödemişten Mustafa oğlu Ab
dullah 
iz.mir: Çeşmeden Ali Ekrem 
izmir: Ku adasından H. bmail O. 
Hamit 
izmir: Cüınrükte Bekir Sıtkı 
izmir: iskan daircainde &ırmail Sami 
lzmir: lskan dairesinde Nuri 
ı zmir; 1 kan daircııinde Hüseyin Hil
mi 
Seferihisar; Varidat katibi Hasan 
Seferihisar; H. Halil 
Scferihiur; Semerci oğlu Hüsnü 

Seferihisar: Sığacıktan :Şükrü O. Ha
san 
Seferihisar; Sığacıktan fırıncı Murat 
Seferihiaar: Sığ cıktan Ommi O. 
Mehmet 
Seferihisar: Sığacıktan Kara Mehmet 
Seferihisar: Sığacıktan Hnmit O. Mu
harrem 
Sefr.rihisar: Sığacıktıın Ömer O. Ah· 
met Ç. 
Sc.ferihiııar: Sığacıktan Muhtar Ah
met 
Seferihisar: Ahmet oğlu Halil ~bra
him 
Sefcrihi r; İstanbullu Yusuf 
"fire; H. Halil 
lzınir: Bornova: Mehmet oğlu S lih 
Yeni Foça: Midillili Recep oğlu Ali 
Menemen: Kaklıçtan kürt Ahmet 
Karaburun: Mordoğandan Rqat 

i LAN 
VffCiyet Daimi Encümeninden : 

Tire - Bayındır yolundaki kaldırım tamiri 446 lira 69 kuruş ke if bedeli üze. 
rinden 2/ 1O1942 tarihinden itibaren t 5 gün müddetle pazarlığa konulduğun• 
dan iıteklilerin 2490 sayılı yasa hükiimierine tevfikan hazırlayacakları muvılk., 
kat teminatlariylc birlikte 1 7 1O/ 1942 persembe günü eant 1 f de daimi encfi. 
mene müracaat eylemeleri. 3 4 5778 (2610) 

İ_ Çİ ESNAF CEMİYEl'LERi 
A ILIGl."r.M-H : 

iRLİGİ B S· -. 
K l.A. Cl VE ENE EC s A IHA: 

Birliğimiz kanalile ikalaycı ı.·e tenekeci esnafına tevzi edilecek kalay için ev• 
velcc hazırlanan birinci ve ikinci listelerde ismi bulunup da henüz kalayını al• 
mamış bulunan kalaycı ve tenekeci esnafının 5 / 10/ 942 pazartesi günü akşamı• 
n kadar birliğe mümcaatln kalaylarını almaları mezkur tarihe kadar müraca• 
nt ebnedikleri takdirde haklarını kaybedecekleri ilan olunur. 5 777 (2609) 

Çama! ı ~-n mavunacı alınacalı: 
40 lira aylık ücret ve ayrıca yüzde yirmi beı pahallılık zammı her mevsim için 

birer kat elbise bir çift fotin ve lzmire geldiklerinde yemek bedeli verilmdc 
kaydiyle Çam ahındaki tuz rnavnalarımıza mavna reisi alınacaktır. 

Denizde çall§lnış olması icabeden ta ]iplerin devlet limanlan isletmesi iz.mir 
ubesine müracaatları. 5 766 (2607) 

ı a ı aca 
.,5 - 6 kilo tazyikli, saııtte 1500 - 1800 kilo buhar te,·lit edebilen bir bu
lınr kazanı nlınncaktır. Talip ohınlnnn knznnın C\'snf ,.c ebadını bildirir 
bir yazı ile İzmirde Posta kutusu No. 171 ndre;:,ine miiracnat etmeleri 
mcrcudur •• • l - 3 
~AQQCXl~»~=c:ı~~/~ 



SARIPE 1 JrEJll ASIR 
:us * 

RUSYA HARBi 
-*-

Bir s··vari kolu 

HAVA· DEN Z H~REllTI 
---*---

8 ir mihver va-

ALMAN_T_EB!IGINE GORE HARP Gaı._RET_LERI 
1 Stalingrad- Ruzvelt bir 

da yeni te- tetkik gezi
rakkiler var si yaptı 

eco Almanı kı
lınçtan ~eçirdi 

-*
Almanların IJlr yarma 

te$elJ1JiUü aldın 
bıralııldı.. 

Mo KO\'• 2 (A.A) - Stalingradın bir 
k m.nd Almanlar bir çok ta~k birlik
lerini i l erı .,,ürerek müdafaa hatlarımızı 
~ armaga teşebbüs etmişlerdir. 10 tank 
tahrip cdilın~tir. Stalingradın şimal ba
tısında bir Rus birliği bir tepeyi dü~
mandan tcmizlcmeğe muvaffak oimus
tur. 
Bataryalarımızdan biri 2 Alman tan

kını muharebe dışı bırakmı~tır. Moz
dokta 4 tank, 8 kamyon tahrip edilmic;
tır. 

Bir süvari birliğimiz gece hücumunda 
800 Almanı kıhnçtan geçirmiştir. Le
ningradın bir kesiminde 200 Alman öl
dürülmilştUr. 

Orel çevresindeki çete grupları 200 
M car öldürmfüı, 2 treni yoldan cıkar
mıc;lardır. 

Moskova 2 (A.A) - Sovyct tebliği
ne ektir: 

Stalingradın bazı kesimlerinde Al
m nlar pek ziyade tank kullanarak bir 
yarma teşebbüsünde bulunmuşlardır. 8 
tank tahrip edilmiş ve 200 Alman öldü
rill ve taarruz püskUrtülmüştür. Ş!
mal babda Rus kuvvetleri bir tepeyi 
zaptederek burada da 200 Alman subay 
ve er yok edilmiştir. 

Novorosiskte bir kesimde 150 Alman 
öldürülmüş Leningradda da 200 Alman 
subay ve er yok edilmiştir. 

Vişi, 2 (A.A) - Ukranya hududun
dan bildiriliyor: 
Öğleden sonra Alman kolları Novo

rosiskiye hucum etmişlerdir. Henüz ne
t ce hakkında haber yoktur. 

Londra, 2 (A.A) _ 'Vi§i radyosuna 
göre Rus kuvvetleri Rijeve yaklaşmış
lardır. Alman kavıpları da büyüktür ve 
Alm v 7 r yapmaktadır
lar. 

-' Mo kova, 2 ( .'\.A) - Almanlar Moz
dok bölgesinde yeni ihtiyat kuvvetleri 
~etircrek yeni hücumlara hazırlanıyor
lar. Ruslar Almanların bir çok tankları
nı tahrip etmişler, yakmışlar ve bir 
adım bile ilerlemelerine meydan verme
mişlerdir. Bundan başka yüzlerce Al
man öldürülmüştür. Son günlerde zırhlı 
araba ve tank bakımından uğradıkları 
biiyük kayıplar dolayısiyle Almanlar 
§İmdi daha ihtiyatlı hareket etmekte ve 
muharebe meydanına kUçUk tanklar 
silrmektedirler. 

Moskova, 2 (A.A) - Roy terin hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Stalingradın içinde vaziyet Alman
lara müsaittir, fakat şehrin dıc;ında Rus
lar vaziyetlerhıi düzeltmişlerdir. 

Don nehrinin doğusundaki steplerde 
şimal ve şimal doğuda bir çok tepeler ve 
çukurlar Almanlardan alınmış ve Rus
lar bir nahiye merkezinin dı!ı mahalle-
lerine varmışlardır. · 

Almanlar §imalde yeni takviyelerle 
bir sayı üstünlüğü elde etmişlerdir. Al
manlar burada tank ve piyadelerle üst 
üste Uç defa hücum etmişler ve Ruslar 
bir az gerilemeğe mecbur kalmışlardır. 
Fakat yeni Rus takviyeleri gelince, 
Sovyetler tekrar taarruza geçmişler, 2 
tank tahrip etmişler ve yüzlerce Alman 
öldürmüşlerdir. ölüler arasında bir al
bayla iki binbaşı vardır. Şimalde bir 
kesimde Almanların elliden fazla tankla 
yaptıkları bir hücumda bir Rus birliği 
12 tank ve 900 Alman yok etmiştir. 

Şimal batı)'a yeni düsman takviyele
ri gelmiştir. 

IRAK VETNGiL TERE 
Bağdat, 2 (A.A) - Irak ve İrandaki 

müttefik ordular başkumandanı gene
ral Vilson şunları söylemi§tir: 

•Irak elindeki bütün imklnları kul
lanarak kendisinden beklenen yardımı 
yapmak suretiyle müşterek davaya hiz
met etmektedir. 

İşbirliği zihniyf;ti bütün güçlükleri 
) enecektir. İngiliz ordusu Irak hükil
met makanizmasmın işlemesine engel 
olmaktan daima kaçınacaktır. Her ta
lep Irak hükümetinin muvafakati ve iş 
birliği ile olacaktır. Ordumuzun gere· 
ken biitün iaşesini hariçten getireceğiz. 
Memlek t içinden buğday satın almak 
ni~efnd değiliz .. Denizden iaşe mad
deleri zi ta~mak güçlüğü ne kadar 
b ti) uk olursa olsun sivil halkın esaslı 
ihtı\. 1 l"ı için kafi vasıtalar bulaca
~ z .. • 

pur kaf~lesine 
hücum edildi 

-*
İngiliz tayyareleri 

Almanya Uzerinde 
uctular .. 

Londra, 2 (A.A) - Bahriye neza
retinin tebliği: 

Barbay Dikkcnsin kumandasınd ha
fif deniz kuvvetlerimiz dün gece Şer
burg açıldannda himaye altında sefer 
eden dü~manın altı iate gemisinde mü
rekkep bir kafilesine rastlamışlar ve he· 
man hücuma geçmişlrdir. Orta hacimde 
Bir Alman vapurunun tam ortasına bir 
torpil isabet ettirilmiştir. 

Bir top çekerimiz hasara uğrmaış ve 
durmuştur. 

Barbay Dikkens bir top çekerle bu ge 
miye yaklaşarak mürettebatı almıştır. 
Top çeker batırılmıştır. 

insanca kayıplarımız ağır değildir. 
Ölenlerin aileleri haberdar edilecektir. 

HAVALARDA 

Londra, 2 ( A.A) - lngiliz hava 
nazırlığının tebliğine göre dün gece İn
giltere Üzerinde kayde değer bir hava 
faaliyeti olmamıştır. 

Londra. 2 (A.A) - Royter ajansı
nın havacılık muharriri yazıyor : Şimdi 
fU cihet ifşa edilebilir ki bir kaç aydan
beri lngiliz sahil muhafaza servisine bağ 
lı uçakların alt kısmı kanatları beyaza 
boyanmıştır. Bu suretle beyaz bulutlar 
jçinde saklanıyorlar. Beyaz renğin deniz 
üstündeki hava muharebelerinde de fay 
dalı olduğu görülmüıtür. 

Londra, 2 (A.A) - lngiliz hava 
kuvvetlerine mensup bomba uçakları 
dün gece Almanya üzerinde uçmuılar
dır. 

-----~tt,------

MŞL. ROMMEL BERLINOE ____ * __ _ 
Bitler şimdi kuvvet

lerini toplamağı 
diişüniiyoı· -·-Nevyork, 2 (AA) - Nevyork Tay-

mis yazıyor : 
S1>9r sarayında Hitlerin etrafını sa

ranlar. Führeri bermutat pd'1fl'tle al
kışlamışlardır. Bunlar arasında parti
nin ileri gelenleri ve ordu kumandan
ları bulwımuştur. Mareşal Romelin de 
bulunduğu bu toplantıya Fok Bock 
gelmemiştir. 

Hitler generallerine ve hatta zafer 
haberini bekliyen kendı milJetine değil, 
hariç memleketlere hitap ediyordu. 

Bitler Norveçten Volgaya kadar za-. 
ferlerini say~ıştır. Bunları inklr müın· 
kUn değildir, fakat bu zaferlerin bir 
neticesi olduğuna Bitlerin kendi mem
leketindekiler bile inanmıyordu.. Bit
lerin zaferlerinin birer hezimet olduğu 
aşikArdır. 

Hitler şimdi muhtemel bir taarruza 
karşı kuvvetlerini toplamağı ve tensik 
etmeği düşünmektedir. Bütün bunlar 
bir sene evvelki vaitlerden ne kadar 
ı:zaktır. Parlak ve muazzam zafer va· 
itleriyle bugünkü hiç bir şeye boyun 
eğmemek azmi büsbütün baska şeyle~ 
dir. 

---------~ .. ~-------
T l MOÇ ENKO ORDULARI 

HAREKETE GEÇTi 
(Baparab 1 inci Sab.lfede) 

Moskova, 2 (A.A) - Radyonun bil
dirdiğine göre !On iki gün içinde Sov· 
yet avcı uçakları Leningrad önlermde 
19 hava myharebesinde 67 Alman uça
ğı düşürmüş, uçak savarlar tarafından 
da beş uçak düşürülmüştür. Biz üç tay
yare kaybettik. 
RİCAT YOK 
Moskova, 2 (A.A) - Krasnaya 

Zvesda gazetesi Moskova mUdafaasma 
tahsis ettiği baş yazısında şöyle diyor: 
Stalingrad meydnn muharebesinin en 
kati safhası başlamıştır. Fakat fırtına
nın şiddeti ne olursa olsun Stalingra
dm müdafaası sarsılmadan kalmalıdır .. 
Bunun. kolay olmadığını ve kıtalarımı
zın fevkalade güc şartlar içinde çarpıs
tıklarını biliyoruz. Her şeye rağmen 

-*
Ruslara a"ğır silahlar 
IJalıımından lıayıplar 

11erdirlldL 
Berlin,' 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Knfkasyanın şimal batı kısmında Al

man kıtaları bir miktar daha ilerlemiş
lerdir. 

Stalingradın ııİmal batısında kuvvet
li bir destek noktası olarak ve tahkim 
edilmiş olan Orofski dış mahallesi hü
cumla zaptedilmiş ve bu mahallenin ba
tısındaki önemli düşman kuvvetleri çe
kilmiştir. 

Şimaldeki baraj cephesinde RuŞların 
yaptığı yeni şaşırtma hücumları püskür
tülmüı,tür 

Bir gün evvel tahrip edilen düşman 
tanklarının sayısı 142 ye çıkmışbr. 

Kısa mesafe uçak kuvvetleri orduyu 
desteklemi!f ve Don He Volga arasında
ki müdafaa kanadını korumuıttur. 

Alman ve Romen •vaş uçakları aşa
ğı Volga çevresinde önemli dcmiryolla
rını tahribe devam etmiştir. 

Don çephesinde Alman, İtalyan ve 
Macar hava kuvvetleri düpnana ağır si
lahlar ve her nevi demiryolu malzemesi 
bakunından kayıplar vcrdirmiıtir. 

Jlmen gölünün cenup doğusundaki 
taarruz teşebbüslerimiz muvaffakıyetle 
ileri götürülmü§tÜr. 

Ladoga gölünün cenubunda son gün
lerde yapılan savaşlarda çevrilen dii§
man tümenlerinin yok edilmesi yekın
dır. 

Ladoga gölü üzerinde savaş uçakları 
bir devriye gemisini batırmış ve bir kar
goyu da hasara uğratmıştır. 

MADAGASKARDAN SONRA 
------*----

Da kar 
işgal edi
lecek mi? 

-*-
Boston radyosuna ıö•e 

ÜÇ Udlmal llGI' .. 

-*-Vifi, 2 (A.A) - Madagukar umu-
mi va!i.i Anetten gelen haberlere göre 
Madagukardak.i F ranaız kuvvetleri tim
di yayalarda mücadeleye devam et· 
mektedirler. 

Ankara, 2 ( R. G.) - Madagaskarın 
İşgalinden sonra Dakarın da itgali ilıti
mallıcri günün meselesi olmaktadır. Bo ... 
ton radyosu diyor ki: 

« Dahrdaki kadın ve çocultlanrun 
bopltılmuma dair Vişi radyosunun 
verdiği haber, ıu 3 fe)cilde mütalea olu
nabilir: 

1 - Dakara bir çıkarma tehlikesinin 
mevcudiyeti. 2 - Böyle bir ç.karma p
yiaaı çıkararak propaganda yapmak, 
3 - Yahut bir mihver itealini davet et
mektir.> 

Amerikanın Boston raclyOMUıun bu 
iddiasına nazaran bazı belirtiler Dakara 
bir çıkarmanın imltln içinde olcluiunu 
gö.teriyor. Böyle bir istila, Amerikaya 
en yakın bir yer olan Dakardan Ameri
kahların faydalandıracaia gibi Ahika
daki hareketlere mühim bir tesir yapa· 
cağı şüphesizdir. 

-------~~ .. ~-----
A MIRA L LIHI VAZİFE 

BAŞINDA 
(Battarafı 1 ind Sahifede) 

Bu bölgeye gönderilecek kıtaların mik
darı o kadar çok olacaktır ki bu yıl 
A vrupada ikinci bir cephe kurulması
na gecikmiyecektir. 

Stalingradda sonuna kadar mukave
metten başka çıkar yol yoktur. Stalin
gradda kadınlar erkeklerle birlikte ba
ı• iJrn tlarda çarpışmakta ve sivil halktan 
binlercesi sokak muharebelerine işti

rak etmektedirler. 

-ftUJDE? •• 
BtlrVH AŞIKLARA- BiJrVN GEN~LERE- MV.JDELER OLSUN!-

Zira, Taşkın Bir Sabırsızlıkla Beklediğiniz ve Şöhretli Yıldızlar 
DON AMECHE • BErrY GRABLE • CARMEN MYRANDA 

Tarafından Göz Kamaştıran Bir İhtişam İçinde Yaratılan 
MUZiK • AŞK • RENK 11e DANS HAIUKASJ 

AR .1 ANT İN A 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNE BUG'ON MATiNELERDEN iTtBAREN 

EL HAMRA Si NE ~ı ASI 
Yeni Ses Makinelerile Başlıyor 

Ayrıca Nefis Renkli Canlı Resımler ve Memleket Haberleri. 
S.EANSLAR: Uer gün 1,15 - 3,15 5,15 • 7,15 ve 9,15 te. Cumartesi ve Pazar ıünleri saat 11,15 de başlar. 
lfaftıınm her gününde ilk seanslar başlayıncaya kadar bütün mevki biletle-rinde temilit vardır. 
nlKKAT: Ameribdu ltüyük fedakirhkJarla ıe~e muvaffak olduğumuz yeni WESTERN ses makinele

rimiz, yahuz bu ...... 9,15 .,.mmda WE.ft'ERN MtlBENDİSLERt tarafından idare edilecektir. 

-·Rusyaya malzeme se11· 
lıiyatında u~alı şilepleri 

lıuUamJıyor •• 
Vaşington, 2 (AA) - Reis Ruzvelt 

ciün basın konferansında Birleşik Ame
rıka içinde iki hafta süren bir tetkik 
S(:yahati yaptığını ve yeni döndüğü bu 
seyahatte harp endüstrisini ilgilmdiren 
bölgeleri gezmiş olduğunu bildirmiştir. 

Ottava, 2 (A.A) - Kanada tezgah
!arı şimdi üç günde bir ticaret gemisini 
clenize indiriyorlar. Bu hafta 10 bin 
tonluk 51 nci ticaret gemisinin yapımı 
tamamlanmıştır. Geçen yıl bu büyük
lükte yalnız bir gemi denize indirilmiş
tL 

Vaşington, 2 (A.A) - Amerika de
niz inşaat tezgihları eylül ayında inşa 
ettikleri 93 yeni ticaret gemisini teslim 
etmişlerdir. Bu suretle evvelce derpiş 
edilen günde 3 gemi plAnı gerçekleş
miştir. Eylül ayı inşaatı bütün 1941 
inşaatına muadildir. 

Vaşington, 2 (A.A) - Trenlerin 
azaltılmasına karar verilmiştir.. Bun
dan sonra futbol maçları ve saire gibi 
husust törenler için hu.•ıusi trenler kal
dırılmıştır. 

Vaşington, 2 (A.A) - Amerika hava 
istihbarat odasının bugün açığa vurdu· 
iuna göre Rusya ve Çine harp malze
mesi sevkiyatında çok büyük uçak şi
lepleri kullanılmaktadır. Bu yıl yapı
lan uçakların yüzde yirmisi şilep uçak
larıdır. 1943 yılı ortalannda bu nisbet 
yüzdp 43 e çıkacaktır. 

--------·--ıt:~·-~--
H lTLERIN NUTKU 

* Ruslara göre Hitler 
zafer vaadın·da 

bulunmadı -·-Ankara, 2 (R G.) - Hitlerin n~u 
~ında muhtelif memle&etlerde yan
kılar devam etmektedir: Ruslar Hitle
ria ~ ~ -duanda Alman mil
letine süratli bir zafer vaat ettiği halde 
bu sene nutkunda zafer hakkında hiç 
bir vaadda bulunmadığını belirtmekte
dirler. 

lioaton radyeeu dün akpm geç vakit 
yayımında cHiderin fimdiye kadar eöy
lediği nutukların en zaifi bu nutuktur. 
Fübrer bu aene aczini zunnen itiraf et· 
miıttir. Bu, tarihin acı bir cilvesidir.> De 
miıtir. 

Bulgarca Zoro gazetesi Fübrerin nut
kunu Bulgariatanda son zafere itimadı 
artbrdağı ve Bulaariatancla büyük bir 
heyecan ile brp)andıiuu belirtiliyor. 

Otro gazetesi de cMihverin zaferi bir 
hakikattır, müttefiklerin zaferi akallann
dan bile geçirmeleri mümkün deiı1dir. > 
Oemeetedir. 

Macar gazeteleri de harbin dördüncü 
yılında Almanyanm her zamandan da
ha kuvvetli oldufunu bu nutuk münaee
betiyle belirtmektedttler. 

~------.ııw~llllllMl-----

1 NG l L TEREDE DURUM ---·---
Kömür dar?ıiJ 
hakkında müza
kereler başladı 

-*-Londra, 2 (A.A) - Dün Avam Ka-
marasında İngilterede kömür durwnu 
hakkında müzakereler başlamıştır .. İki 
gün sürecek olan bu müzakereleri akar 
yakıt nazın Sir Corç açarak demiştir 
ki: Darlığın iki sebebi vardır. Biri da
hilt istihlfiltin fazlalaşması, diğeri işçi 
sayısının azalmasıdır. Harpten evvel 
İngilterenin kömür istihsali yılda 237 
milyon tondu. Bugün ise istihsal sene
de vasati 200 mayon tondur. Bu sene
ki açık 14 buçuk milyon ton tahmin 
edilmektedir. Fikrimce hakiki yoksuz
luğa katlanmadan ve fazla fedakarlık 
istemeden kömür tasarrufu temin edi
lebilir. Kömür vesikası hakkında bfr 
plln hazırdır. Kısa müddet içinde tat
bik olunacaktır. 

Bir çok mebuslar söz alarak kömür 
istihsalinin harp endüstrisi için hayati 
önem.ini belirtmiş ve orduda bulunan 
bir çok erlerin madenlere sevki sureti
le istihsal meselesinin halledilebileceği
ni söylemişlerdir .. 

----~ .. ~,~--
G an dini o kararı 

Bombay, 2 (AA) - Haydarabadda 
bundan iki ay evvel Gandi ile birlikte 
tevkif edilmiş olan madam Naydonun 
kızı tevkif edilmiştir. 

* Domei ajansına göre şimdi hapishane-
de bulunan Gandi bir mesajında dcmit
tir ki: 

c Ben milletimin iMikWi için hapiste 
bulunuyorum"? Ben milletimi hür görme
dikçe hapishaneden çıkmıyacajım.> 

Kararname ç1ktı 
Kartla ekmek dağıtılmıyan yeı·lerde ye· 

timler·•·, memurlara ve subaylara 
ucuz ekmek veril~cek 

---------
hususta vaJiliklere telgrafla tebligatta 
bulunarak harcirah kararnamesine göre 
bunların beslemeğe mecbur oldukları 
nüfus adedini sormuştur. Cevap alının
ca ilgili vilayetlere bu e68S dahlinde ek-
meklik hububat derhal g6nderilecektr. 
Bu hususta hazırlanan talimatname vi· 

Ankara, 2 (A.A) - Öğrenildiğine 
göre 1 Birinciteşrinden itibaren tahdit 
esası üzerinden kartla ekmek tevzi edil
memekte olan viliyetlerde devlet ve 
müesseseler baremine tabi memurlarla, 
dul ve yetim maaşı alanlara, malfiliyet 
ve hidematı vataniye tertibinden maaş 
alanlar ve bunların beslerneğe mecbur 
oldukları nüfus için, askeri bareme da- !Ayetlere gönderilmek üzeredir. Bu işe 
hil olanlar için ekmeklik hububatın top- ait muhaberat ve muamelAtı toprak 
rak mahsulleri ofisi tarafından teminine mahsulleri ofisi umum müdürlüğü ida
karar verilmiştir. Ticaret vekileıti bu re edecektir. 
~~~'>"'-'>~~Y"Y~~. 

Hükümetin yeni tedbirleri lstarl. -
bul piyasasında tesir yapıyor 
letanbul, 2 (Yeni Aeır) - Gıda 

maddeleri üzerinde görülen fiyat yük
eelmeai CUfllında hükümctin yeni mü
him tedbirler almakta olduğu hakkında· 
ki haberler ,ehrimiz piyasasında büyük 
tesirler yapmıştır. Bunun neticesi ola· 
ralt ticaret boreaaında bazı maddelerin 

fiyatları üzerinde düsmeler görüldüğü 

~ibi borsa haricinde kalan maddelerin 
pıyasasında da durgunluk ve tereddüt 

göze çarpmaktadır. Bu vaziyet vurgun
cuların fazla ileri gittiklerini anlar gibi 
olduklarını göstermektedir. 

"Kuru kafa'' çetesinin kaf as1z 

çocukları adliyeye verildiler 
1.ıanbul, 2 (Yeni Asır) - c:Kuru ka-ı liyeye verlirnişlerdir. 

fa çetesi> imzaaı altında Safder adında Küçük gangeaterler, einemada gördük
birinden ölüm tehdidiyle 500 lira iati- leri filimleri taklitliyerek heyecanlan· 
yen 12-13 yaılarında iki çocuk zabıta- malt istediklerini sorgu hakimine söyle
nın aldığı tertibatla yakalanmışlar ve ad- mitlerdir. 

Gazetecilerimiz Amerikada 

Reis Ruzvelt gazetecile ... 
kabul edecek • 

rımızı 
• • 

Vaşington, 2 (A.A) - Beş Türk ga
zetecisi dün •at 17,30 da Vaşingtona 
gelmiftir. Gazetc.iler Amerika hükümet 
mümeuillerinin refakatinde .eyahat et
me&tedirler. lataayonda Türkiye büyük 
elçisi Mehmet Münir ve diğer .cfaret 
memurları tanfından karıılanmışlardır. 

Gazeteciler pazara kadar V atinaton
da kalacak ve buradan Nevyodta döne
cekler ve Amerikacla bir ay seyahat ede
ceklerdir. 

Misafirler tcrefine Türk.iye büyült el
çiliiinde bir akpm ziyafeti verilmiştir. 

TOPRAK TEVZii Ti 
(Baştanb 1 inci Sahifede) 

gideceğim. KaramUnel, Gemlik ve Ya
lovada toprak tevzi komisyonlanmız 
topraksız köylülere arazi dağıtmakta
dır. Bunların faaliyetini de tetkik ede
rek Ankaraya dönecellrn. 

Toprak tevzi işleri hakkında bir ka
nun hazırlamaktayız. Bu kanunu hazır
larken toprak tevzi komisyonlannın 
mesaisini mahallerinde görmek faydalı 
olacaktır. 

TOPRAK TEVZİATI 
Bu sene Trabzon, Ordu, Gireson, İs

tanbul, Bursa ve Seybanda toprak tev· 
ziatı yaparak toprağı olmıyan köylüye 
arazi verdik, bu vilayetlerdeki faaliyet 
intizam içinde devam etmektedir. 

1ZM1RDEK1 DURUM 
İz.mir iskan mmtakası olarak ayrıldı

ğından şimdilik buradaki araziyi köy
lüye vermiyoruz. Göçmenlere verilecek 
araziden kalan geniş araziyi tipraksız 
köylülere vermek gayesi takip ediliyor. 

MtLLt EMLAK1N TASF1YESt 
tzmirde millt emlak işlerini tasfiye 

ediyoruz. Milli emlAk peyderpey satıl
makta ve bu suretle tasfiyesi yoluna gi
dilmektedir. İzmir defterdarlığı bu hu
susta muvaffakıyetli faaliyet göstererek 
defterdar Mümtaz Tarhan maliye veka
letince takdir edilmiştir. 

YANGIN SAHASI 
İzmir belediyesiyle öteden beri tzmir

de mevcut, yangın sahasındaki arazi 
meselesini bir neticeye bağlamak için 
belediye reisliğiyle temas ettik. Bu, si
zin de bildiğiniz gibi 20 seneden beri 
devam eden bir davadır. Bazı esaslar 
üzerinde mutabık kaldık. Bunun halli
ne doğru gidiyoruz.> ____ .. ___ _ 

HİrLERJN NU'J'KU 
Vaşington, 2 (A.A) - Hitlerin nut

ku hakkında tefsirler yürütülmektedir. 
B. Erlih demiştir ki : Bu nutuk her 
zamanki gibi övünmelerle doludur. 

FUhrerin milletini şimdiye kadar ge
çirilen gUnlerden daha ağır günlere ha
zırlamak istediği s8ylenebilir. 

------- -----
BERi.iNDE 

Berlin, 2 (AA) _:_. Bu sabah feci bir 
tren kazası olm\.ıştur. Biri marşandiz 
C1!mak üzere ild tren çarpışmış, 10 kişi 
ölmüş ve on ktl,i de alır surette yara
Janmıftır. 

Bugün de hariciye nazırı Kordel Hull Vf? 

diğer hariciye ıtefleri tarafından kabul 
edileceklerdir. 

Basın kulübünde tcreflerine bir öğle 
yemeği ziyafeti verilecektir. 

Türk gazeteciler Los Ancelo.tan Boy· 
na Ayrea. Afrika ve Mısır yo)iyle Tür
kiyeye döneceklerdir. 

Siyasi mahfillere göre reis Ruzvelt 
Tiidt pzeteclleriyle bir mülakatta bulu
nacakbr. Fakat .cyaıbatten yeni avdet 
ettiği için mülakatbn tarihi henüz tesbit 
edilememiftir. 

PASiFiK HARBi 
---··---

Birlefllı lı11111Hdler 
,,.,.,,,.,,.,.....,.teldlll 

Melburn, 2 (A.A) - Cenup batı Pa
sifik Birleşik kuvvetler kararglhırun 
tebliği: 
Şimal batıda, yalnız keşif faaliyetlel"i 

olmuştur. 
Kokodada müttefik alır bomb. tay

yareleri bir seri tesirli hücumlar yap
mışlardır. 

Bunada: Plljdaki apon iaşe depoları 
ve mAunalar havadan bombalammşbr. 

Salamaorada: Müttefik hava kuvvet· 
leri düşmanın iaşe kuvvetlerini bomba· 
lam ıştır. 

Ovenstanleyde: Gündüz düşman ilzc
rine dört taarruı.i keşif yapılmqtır. 
Uçaklarımızın hepside üslerine dön
müştür. 

Kara kuvvetlerimiz Naoranın cenu
bunda ilerlemeğe devam etmiştir. 

Melbum, 2 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Naoradan ilerlemekte olan 
kıtalarımız hiç bir mukavemetle karşı
laşmamıştır. 

Çungking, 2 (A.A) - Tebliğ: 
Çin kuvvetleri Tunkiyan ve. Laşlng 

dolaylarında düşmana taarruz etmiştir. 
Şiddetli muharebeler devam ediyor. 

-------------İtalyanlar runusu 
rerlıedlyoplar .. 
Londra, 2 (AA) - Royter ajansının 

Londrada iyi haber alan deniz mahfil
lerine atfen Tunustaki İtalyanlardan 
bir çoğunun Trablusgarpte yerleşmek 
üzere Tunusu terkettiklerini bildiriyor. 
Tunuslular mihverin harbi kaybedece
ğine kanidirler. Mancester adlı lngliz 
harp gemisinden kurtulanlara Tunuşta 
yapılan iyi kabul halkın beslediği hls
s:yat hakkında bir fikir verebilir. --·-HEı..tiNKIDE 

Helsinki, 2 (A.A) - Neşrolunan bir 
kararname ile ziraat işçileri hariç ol
mak üzere bütün memurların maaşla
rına 1939 da.ki ınikdara nisbetle yUsde 
30 zam yapılmıştır. :-._.:.. _ _.. .... ___ _ 

- VtŞIDE 
Vişi, 2 (A.A) - Ne~olunan bir kn

rarname ile Degolcular tarafına geçe11 
Fransanın Sofya elçisi B. Blondel va-
zifesinden azledihnlftir. 


