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tlAn münderecatından mes'uliyet kabul edilmez ••. Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahl4rı çıkar siyasi gazetedir, 
YENt ASIR Matbaasında b:ısılmı.ştır_ 

ngiliz ere göre • • 

vazıyet 

Almanlar "Stalingrad,, a yeniden 
hücuma başladılar ve püskürtüldü
ler. Sovyetler "200,, metre ilerlediler 

Fransa ve 
• e a 

---*----
Fransız bünyes:8 EPBen•e· 
°'al e e iH dıii c;~;aii ·· ğ · · 
hajfat i i ı aztJr g:u!O r:. 

nu za a. n gö~tef'ece~ 
Maresrıj Peıenin bir emriyle Fransa

da i'ı.y:'ın VI.' mebusan meclisleri )ağv<!dll
di. 

\!isinin kararını, i'.ıyan re:Si Jul Johan
nc ve mebu~an reisi Heri) o protesto et
tiler. Protesto mektubunda mareşale 
öyle hitap edilmektedir: 

c:Hakiki niyetlerinizin ne olduğunu 
bilmiyoruz. Fakat eğer milleti. arzu et

liği rejimi seçmkten menetm <Te veya 
müttefiklere karsı harbe sokmağa karar 
Vt'rdiniz.se biz bunu milli hukimiyet na
mına prote-sto ediyoruz. Fransız mill~ti, 
milli bozgunluğu tumir için her türHi fe
dakürlığı yapmnğa hl\Zırdır. Fakat hür
riyrt miiesseselerine sadık kalmak isti
yor. Hürriyetin beşiği olan, onu bütün 
diinyaya tanıtan bir millet ondan mah
nım kalamaz.:t 

Ayan ve mebusan meclisinin lağve
dilmiş olması demokratik idare tarzının 
bir nevi olan parlamento sisteminin 
Fran da da bir lcerr daha suika-;de uğ
ramı" olduğunu göstermektedir. 

Parlitmnntarizm, uzun zamandanberi 
&ağdan, soldan tenkitlere maruz kalıyor 
CJu. Sağ cenah Aristokrasi ve mutlakiyet 
namına ona hncmn ediyorlardı. Gah 11a-
2ariyeden, gi\h pratikten misaller geti-
rerek demokrasiye karsı koyuyorlardı. 

Sol, dtmokrnsiyi ve parlamentoyu 
Jiberalizmin bir kuklası tc:-lakki ediyor, 
ona hücum etm,.ktc asla imscık göster· 
mivordu. 

f'n izm ve Nnz.izm de parlamento si"
tcmini naznriye ve prensip halinde it
ham ederler. 

Nazilik insanlar arasında kad"'me ka
«leme farklar görür. Şef1Nle idare edi
lenler arasında ayrılık vardır. Emreden
le emir nlan insnn ayni hakka, ayni hür-
1iyetc sahip olamaz. 

Fasişt rejimi ferdin politik sahsiyet 
enhibi olmasını, onun hakimiyetin bir 
t.nsuru olmasını, hfıkimiyetin bir par
C'.ası sayılmac;ını. kabul etmez. Onun 
için fert millet 'oktur. A"cak gaye ha
J'nde b:r devlf't vardır. Bu devletin 
otoritesi d" ancalt dikt::ıförliil·l.,.. temsil 
erJT .. 

Bir l{umen a!:t\11 t aman1~n vok Pdildi ., 

Alınaıı _ Rıı~ harbiıı dea ııe ııi bir göriinii.~ 
I.:Ondra, 4 (A.A) - Moskova radyo- mııhabiri bildiriyor: 

su bu sabah, Stalingradda. görülen bir Timoçcnko kuvvetleri Stalingradın 
kaç santlik bir süktından sonra Alman- cenup ve cenup batısında düşmanın bü
lnrın kiitlc hnlinde hücumları tekrar yük kuvvetlcı-ine hücum etmiş ve bir 
basladığını bilniriyor. Bu taarruzlar alayı yok ederek ilerlemelerine devam 
Ruslar tarafından püskürti.ilmüştür. etmiştir. 

RUS TAARRUZU Stalingradın şimal batısında Almnn-
Moskova, 4 (A.A) - Roytcrin hususi (Sonu Salıite 4. Siifun 5 tc ) 

B~lediy~ seçhni n<I~ bir •• 
~un 

---------

Se~ıeilerin t;oğo 
dtln -ey verdi 

·~-~-----~~__,,,,,..,~-------

Perşembe günü afışamı rey verme müddeti bi· 
tecefı, cuma günü y eni ciza anla$ılacafı-

JAPONLARLA HAfl P ___ * __ _ 

Yeni Gine
de Japonlar 

• 

Dün pazar olduğu için belediye seçim 
faaliyeti son haddini bulmuştur. Muhte
lif gruplar mahallelerde davullarla inti
hap dairelerine giderek büyük tazahür· 
lerde bulunmuşlar ve reylerini istimal 
etmi.-Jerdir. 

Belediye fotihap encümeni reisi ve 
belediye rei'Iİ B. R~at Leblebicioğlu ile 
parti vilayet idare heyeti reisi B. Münir 
Birsel, otomobilll' şehrin muhtelif inti
hap dairelerini dolaııarı:ı k tetkiklerde 
bulunmuslardır . 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 tc) 

B. Ruz velt gazetecilerimizle konuştu 
• me 

---u ile 
---··---

8. RUZVEL T DEDi K İ : 
-*

Anıerikada görecek-
lerin izclen ınem· 

nnn olacaksınız ... 
-*

Amerilıa hariciye ve 
harbiJ]e nazırları da 

gaze eci!erimizi lıabul 
e ecefıler •• 

Vaşington, 4 (AA) - Unayted Pres 
bildiriyor: 

Birlcc;ik Amer:J;;a cüınhurreisi Bay 
Ruzvelt bugün (Dün) Amerikada mi
safir bulunan be~ Türk gazetecisini ka
bul etmiştir. 

Reis Ruz,·eJt misııfir gazetecilere 
'Iürkiycnin durumu hakkındaki büyük 
ali'ıkıısmı söylemi~ ve yaptığı seyahat
ten de bnlıscde.rt.•k bunun neticesinden 
memnun olduğunu kaydetmiş ve de
mi"tir ki: 

· (Sonu Sahile 4. Sütun 4 tc , 

Gazetecilerimizi kabul eden B. Rtızvelt gcçcııkrcle Jccndisini ziyaret cdMı 
Pcro Ciimhurreisi B. Ma11ucl Pardo ile beraber 

Yeni intihaplara do~ru 
•!'t ı.- .-. - ._.,,_,. .......... .,._...__ .. _ -·--•._..1 .. 0 ......., __________ _ 

somr~~RE GÖRE 1 Ifl ehnN Net;lml ı 
s~?lingrad :na rt,ta yapılaeak 

'ı lıucumlarJ Vffciyet Meclisi i~ d;"a s~imi ilıinci teşrinin 
def etti• son haftasında ... 

,,, Bu ııene mebus intihabatı 943 Martı- Vilayet meclisinin hıılen 40 azası var-
nın ilk günü, vilayet meclisi azası seçimi dır. Nüfus arttığından yeni aza adedinin 

Stalingrad şimal IJa· 
tısında müstalılıem 
llir me11Jıf alındı.. 
Mozdofıta lfıl ııasalla 
i~in lıa,.p edlllyoP •• 

de 942 Te§rinisani ayının son haftasın- 42 olacağı zan edilmektedir. 
da yapılacaktır. Bu hususta hazırlıklara Diğer taraftan, Büyük Millet MecHsi-
başlanrnıştır. ne :ııevkedilmek üzere bir intihap meb-

Vilayet meclisi yeni aza.siyle şubatın usan kanunu hazırlanmaktadır. Yeni Ia
ilk haftasında toplantılarına başlıyacak- yihaya göre her elli bin kişi için bir meb 
tır. us seçilmesi icap etmektedir. Eğer bu 

Gerek mebus ve gerek vilayet mec- layiha Te~rlnisani ayında Meclisten çıkıp 
l.iei azası intihabatı için yakında mÜn· kanuniyet kesbedcrse mebu!! seçimi ye-
tıehip sani !'ICçimi yapılacaktrr. ni kanuna göre yapılacaktır. Moskova, 4 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: ------ ---------. 
3 ilkteşrinde kıtalarınuz Stalingrad 

ve Mozdokta harp etmiştir. 
Diğer cephelerde kayde değer deği

ş:klik yoktur. 
Moskova, 4 (J\.A) - Sovyet tebliği: 
Stalingra"d bölgesinde Rus kıtaları 

düşmanın hücumlarını püskürtmüş, iki 
yüz Alman öldürmüş ve 9 tank ile 35 
kamyon tahrip etmiştir. 
Muhafız kıtalnrına mensup havan 

topları düşmana şiddetli bir ateş açmış 
dü.şman kıtalnrı geriye dönmek zorun
da kalmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 
Bu noktadan parlamento sistemi etra-

1nfındnki biitiin rdimleri krndi.sine dü>'l
mnn buldu. So!!v:ıl ve politik ideolojile· 
1in dü m n t .. J'' k:si nında bizza• par
lamc-nto rejimi kend; bünyesi icini:le dc-
2 fl ırını ort va attı 

gerı eyor 
- *Japonlar havadan lıalıi· 

A lrnun lara göre ceph1.~lerde durunı 

lngilıt-red basl yan parlumf.'nto reji
mi kısa bir zam n sorıra tem~ili hükü
metll"rin f'n id .. al örne;;i halinde Avru
padn tnkrı edildi. Fran .. ada pnl·men
to ~;<ıtf.'mİ hürrivıin binnt kerdicı' savıl
dı. r rlamt"nto si temi f.'ransadn bir kral 
hn~ını k 0 votinr se\ kcdf'n. Am,.rik da 
ıJrvlrt nıl"kan'zmes'ni bir zamanlar ade
t n md[ur. bırrık n müfrit bir sekildt' kuv
vetlerin a:vrılm ı prens;pini ı·ıdil eden 
Vfl clt•vll"t 11zuvl rı arasında ahenk vücu-

,~,.ınıı ç;~1ı;r,. ., l;\iifıın S dnl 

Jıi bil' bomba 
~ağmuruna tutuldu.. 

Melburn, 4 (A.A) - Yeni Ginede 
Avustralyalılar Oven Stanleydc çekil
mekte olan Japonları takip etmişler, 
Port Moresby'nh 130 kilometre sima
linde bir köyü .şgal etmişlerdir. Böyle
ce 35 kilometre daha ilerliyerek Koko
dn geçidinden 12 kilometre mesafede 
bir noktaya \·armı.şlnrdır. 

~:ılomon adalarında bir düşman de
,4:: ... ,,., l.:r-lıifc- 2 Siihm :! tc) 

I'' ifil..· nclnları~ Wri11ık ı1ıııerikcm kuvvetleri lıazırfrıdıklan 7nev.:ide 

sız 

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

Kafkasvada iki ş~hir hii~nn1l:ı zantf>dildi 
Bertin, 4 (A.A) - Alman tebliği: 
Kafkasyanın şimal batı kısmında or

manlar içinde kurulmuş olan bir çok 
mevziler ve tesisler düşmanın şiddetli 
mukavemetine rağmen zaptedilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz Rus kollarına ve 
hücuma. hazırlanan diğer kıtalara taar
ruz etmiştir. Terek cenubunda birer ka
le haline getirilen düsman tarafından 
büyük bir inatla müdafaa edilen Elso
toba ve Vırjınijkorp şehirleri hücumla 
ele geçirilmiştir. 

STALtN'GRADDA 
Stalingrndın ~imal kesiminde Ruslar 

tahkim edilmiş ~ev mevzilerden atılmış
lardır. 
Savaş uçaklarından mürekkep kuv

vetli teşkillerle hava ordusuna bağlı 
uçak savar bataryaları ordumuzun ha
reketlerini desteklemiştir. 
Diğer savaş uçakları da Ruslann tak

viye almasını temin eden münakale hat
larına hücuma devam etmistir. Bir çok 
nakliye treni tahrip ediın;iştir. Volga 
üzerinde motörlii bir gemi batırılmış
tır. 

Volganın doğusunda uçak meydanla
(Soau Sahife 2. Sütun 5 te) 

Staliııgrada hiicıon eden Alman or-
du1ıırırım Kmııandanlanttclatt 

Genet"al Mamtei~ 

ltıgiltenmin salı illerini koruyan raylar iızcrinclc mütclıarril.! toplar 

Rusyayı yıkacak olurlarsa 

eye ta r· 
ze eee •• ____ * __ _ 

Harpten sonraki dev· 
re ve Alnıanlar 

-*-
B. Bitlerin nuılıuna izah 

ediyorlar - Dolıto,. 
Göbelsin söyledilderi 
Berlin, 4 (A.A) - Hasat bayramı 

dolayısiyle Göbcis bir nutuk ~bylcmis 
\'e demiştir ki: 

a - Doğuda düşmanı mağlüo ettik
ten sonra İngiltereye döneceğiz .. " 

B. HİTLERİN NUTKU ETRAFINDA 
Berlin, 4 (AA) - Hitlerin spor sa

rayında «öylediği nutuk etrafında mü
(Soau Sahife 2, Sühm 5 te) 

--- -···-··-
Anıerikahlar pasitik

tt~ bi r adava daha _, 

ask Pr çıkardılar 
"Q'asington, 4 (A.A) - Bahriye na

z,rhğmın tebliğine göı e Amerikan de
niz. l\ııvYetlerinm himayesinde olarak 
Alotyen adalarından Andrea adalarıntı 
. \meriknn aı;kerleri cıkarılmıstır 



f ŞEDiR H.&BEaLEii:i 1 Fransa ve. 
~ --~- ~- -- Oemokrası 

___ * __ _ 
pmpiyorluk 

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

nıaçları Şilt 
TARİHi ROMAN Yazan: Şahin Alıd:ıuıan 

.... $ ••• 

Bu cehenneru zebanisi kimdi? 

Talebeye fazla 
para yi:kü bin

diri: m~ vecek "Karşıyaka,, ve '~Altın-

( Haşıarı.tı 1 ınci Sahift>de) 
de getirmek maksadiyle yaratılmış bir 
cihazdı. Fakat bu cihaz çok defa ne tek 
partinin, ne de üçten fazla partinin bu
lunduğu yerlerde muvaffakıyetli bir it 
görebildi. Devlet orğanlar. arasında .,_ 
nan müvazene hasıl olmadı. -----·- -

Kapuan ll'i ltlr tı.arpaz Nyülfiğündelıi giinaiiş 
toııınağına el atmış, ona çevirlJ}ordıı •• -

___ * __ _ 
Defte•, dePs leuazınu ue 
lıılılı qlerinde müsama

ha gösterllecefı •• Sarayın bütün pencereleri kapalı. en 
küçük delikler bile arkadan kalın per
CI lerle sım sıkı örtülü bulunuyorlardı. 

z.et bir cariye ayakla d imdik duruyor 
ve o ~:aziyet!" a) dan koparak yer yüzü- ! 
ne du!IE.'n hır ıı;;ık parçasını andırıyor· Bütün diinyay. saran harbin doğur-

ŞlmıA o güzelim saray. bu haliyle 
ad tl zından gibi çok sık ntılı bir ~·eri 
andırıyordu ... 

Bunun böyle }·apılmasını emir eden 
Ali pap idi. ÇUnkü kendisinden evvel 
gelip ıeçett valilerden sonra şimdi bu 
sarayda oturuyordu ... 

du..... . . . , I C:ugu umumi d'trlık haır.ebiyle okullar
l\~ut~ış ıhtıyar genç kıza ses.cn"relı 

1 

da öğretmenlerin talebe ailelerinin mali 
dedı kı: . . . . curtımu iislüııcle defter ve sair ders le-

- Hadı, sen çekıl burndan ... Şırndı vaz.mıı aldırnwn•aları eskisi g·b· ık 
Kara :Mesut bana hizmet ed~r. ~i:ier trı. oir kılık birliği ;ram~.nalan \'eı ci.e~le~ 
zum olacak olur.sa ~ senı çagmrıın re de,·aııı icin icabında bir ·ambalilj 
Fakat b~n seı;le~mc_dıkı::e sakın yanımı- kağıdından dahı talebe ,. f d 1 d -

* 
za .ı:::elcyım demıyesın, ha~ .. 0 • • •• ~ ı ay _a an ı_r 

G"" l · L-tan · ı. · L' d b" j ma.,.a caııo:;maları luıumu ınaarıf vekıl-
Alqam olmuttu .. Kökyüzüniln kandil- uze carıye 11111 ay llJuı. u.r en ı· ı ğ" 0 · t · 1 1 d 1 re ortadan kaybolmn.ctu Ysac}ı dam v,. : .' 1.~ :n. nmımen om i are erine bil-

leri yaDDUflı. Elmukattem dağının ar
kas1nclan yuvarlak bir sini şeltlinde ay 
~ iibelmele blflamıştı ... 

K M 
-,. · -.. a cııo· ı ını:ı.tır. 

ara esut bas ha.- yalnız kalmışlardı " 
ihtiyar yeniden söze basladı: ÜSTÜSTJ: SINIFTA 

s..ıaym içinde de bütün mumlar yan- - Eyy: Artık söyle bakalım .. Nasıl. KALMAÔA MAİR 

mıtu-
Orta kattaki koridorda uzun ve ka

ra nTık bir göJie dolaşıyordu. Yerler ka
lın tüylü halılarla örtillü bulunduğu 
için. gezinen sölie hiç gürültü çıkarmı
yordu_. Bu gölie valinin odaaımn önü
ne kadar ilerledi. Burada, keskin bir ka
für kokusu neşreden mumlar yanıyor
du. 

o kahbenin gizlendiği yeri keşfedebildin 
mi? .. Bizim kendisine abayı yaktığımı- , Orta ,.e meslek okullarının a) ni sı
zın farkına vardı da elimize geçmemek mflarında iistüs!e iki yıl kalını~ tale
için mi kendisini böyle saklar?. Sara· be hakkında maarif ,·ek.aleti bir tamim 
yımızın içinde yüzlerce j?Üzel carİ\;e var. gönderrnistir. Eu taıniınde. okuma l}ak
Fakat gözüm hiç birisinde yok! .. Gönlü- kının kullanılmamış telakki !.'dilmek 
müz işte )(alnız onu istiyor!.. 1fızım gelen hah~ı ancak •Ükulı:a tanın

.Bu yaştan sonra biz acaba ona tutul· rr.ış bir mueret dolayısiyle muayyen 
duk mu dersin? .. Ah. bu sevda ne acı devam miiddetini doldurarnamı~ ve bu 
§eyrnis! Hem acı! .. Acılığı kadar da tat- :vüzden sınıfta " kalmıs• obnaktan ibaret 
lı bir duygu!.. bulunduğu hUdirilmektedir. Di<ıer ına

Gölienin sim siyah yüzü aydınlıkta 
birden bire parlar gibi olmuştu. Bu Ka
ra Mesuttu ..• Buraya acaba ne yapmak 
. . t-ı·tı" ıçın ge.o..u~ ..• 

Cehennem zabanisini andıran korkunç 
harif birden bire durdu. Kapqım iri bir 
karpuz büyllklülfindeki gilmilş tokma
ğına el attı. Bunu biltiln kunetiyle çe
virdi. 

Geceleri gözümüze bir saniye bile uy· zcretlcr hu gibi talebenin üciiı~ci.i bir 
ku giı:ıruyor ... Onun haya}inin yanımı~· yll claha de\•lct mekteplerinde ayni s1-
dan hıç ayrıldığı yok ... Bız koskoca bir rııfta okumalartıHt mani teşkil etmek
llıaır valisi Yavuz Ali pa.,a olalım da . tedir. 
fındıkçı bir çengi parçasına böyle derin 1 
bir surette gönül verelim!.. j DEFTER YERİNE RAPOR 

!stahtan bile kesildik ... İşte önümüzdt> ı DOSYALARI 

O dakikada hafif bir gıcırtı duyul
muştu·. Kapı açıldı ve Kara Mesut, hiç 
tereddüt etmeden, teklifsiz bir tavırla 
se:lemchusselam odadan içeriye adımı
nı attı ... 

bin bir çefit, nefis yemekler duruyor. 1 Ma ·r " . · . . 
Yanın saatten beri ... çorbada b" k arı vekaleti, f:zık, .kıınya ve ta-

r- n ır ac biat b·ı ... ı...; d rsl · · · 1 -ı. d kaşık bile almış değilim. Böyle diyen . 1 ~· • e erı ıçın .tutu~'-=- e-
Yavuz Ali paşa elinde tuttuğu Mncan rrey ve tntbıkat defterlerı yenne rapor 
saplı kaşığı öfke ile, birden bire gümü-: 

1 
l ~sy_aları tutulması lüzumunu bildir-

sininin içine fırlatıverdi • mı tır. 
- HfT M •'Dl -

Adeti bir salon genişliğinde, gayet 
büyük bir oda ... Albn, gümiq pmdan
larda yakılan kilfQrlu mumlarla her ta-
raf gündüze dönmüştü. Tavanda gayet Okurlarımızın Mektupları 
sanatlı billur bir avize asılıydı. Bunun 
mumlan da yakılmlJ olduğu için tavan- Avdında SPkt>r fi vat· 
'dan yere doğru bUyQk bir Jşık çağlaya- • 
nı dökülüyordu... lı. ruu hi 1 ~ n r~s ·n i 
Odmwı içi, gözlere hayret verici bir 

intizam içinde, en sllslll, en kıymetli ~ k k ? 
ya ile bezfınmit görilnllyordu... nı a a m \'o m n. 

Yerde ibrişim ve sırma ile örlllmüş • lı atı d , ..... , .. ~ 
nadide, milkellef Mısır kaliçeleri seril- 'f'e er s ''" a ne. HUr 
:rniş bulunmakta idL.. olarsa iNi ı.e ldın 
• Sedef kakmalı (rahlelerin, ••aların llfllıaealı?-
Ustüne Çin işi ne is vazolar, tabaklar, Aldağ1nıaz mekt1&phır: 
kaseler. fagfOr testiler ve küpler sıralan- Bendeniz Aydında istasyon başında 
mı~ı... ve belediye karşısında 73 numaralı Se-
Odanın dört 'köşesinde diyba örtülü rinyuva pa;;tahanesi müstcciriyim. Mes

sedirler göriini.iyordu. Her yer. ancak leğimizde şekeri ham madde olarak kul
hilkümdar saraylanna mahsus bir ihti- landığımdan belediyeye müracaatla at
.şam içinde, baştan başa dayalı dÖ1e1i dığım ihtiyaç vesikasını bakkala ibraz 
bulunuyordu.... ederek bir cuvd toz. şeker aldım ve be-
Odanın sağ köşesindeki sedirin üze- delini yüz yinni liradan ödedim. Bu lo;fe 

rinde yaşlı bir adam oturuyordu. önün- ihlikar oldı~unu sezerek polis dairesine 
de gllmUı bir yemek sinisi vardı. Sininin miiracaat ettim. Şeker fiyatının kaç ku
içinde, glimüş ve altın taslara konulmu~ ruş olduğunu öğrenmem için belediyeye 
ttırlil Ulrlll yemekler, bir çok tatlılar, gönderdiler. B~n de belediye z<?bıta 
yemişler duruyordu... amirliğine ve iaşe bürosuna ba;j vurdum 

Ya,h aclamm dizlerinde ipek bir pef- ve meseleyi anlattım. Gttek toz kristal 
kir bulunmakta idi. Eelinde tuttuğu ve gerek kesme feker fiyatının toptan 
Mercan .saplı kaşıkla tepside duran fağ- ve perakende kaç kurusa satılabile~
fılr bir khenin içindeki mis kokulu. ne- ni .sorduğumda bilmediklerini sövledi
fis çorbeyı içmeie ulraşıyordu.. KAae- ler. Bu sefer beni polis dairesind;n in
?~ ortalıp sıcak bolular yayılmakta hisarlara gönderdiler orasının da bu iş
ıdı... le alakalan olmadığını söylemeleri üze-

Aman Yarabbi! .. Bu adamın portre- rine vaziyeti yüksek gazeteniz vasıta
sinde derin bir yamanlık, görenleri kor- siyle öğrenebileceğimi düsünerek sizle
kuya dtl§Urecek derecede biriz bir hey- re miiracaat etmek mecburiyetinde ka1-
bet göze çarpıyordu... d 

ı b 1 
ım. 

ri ir top gül esi gibi tos toparlak. Aydında kesme şeker fiyatı toptan 
sişman. altmışlık, yaşlı bir adamdı bu.. 135 kurup perakende 140 kuruşa, toz 
Tombul vilcudunu al kadifeden, uzun kristal 100 kiloluk çuvalı 120 liraya, pe
bir gecelik entari.si örtüyordu... rakende beher kilosu 125 ku~ satıl-

- - o---
YUKSEK FiYArl.A 
CAJf SArlll.$LAR-
Anafartalar "caddesinde 2 32 sayılı 

dükkanda camcı Mustafa ve işçisi Sefik 
yüksek fiyatla cam 98ttıklarr iddia.siyle 
Milli Korunma mahkemesine verilmit
lerdir. 

:.ı' 11111111111' 111111111111111111111111111111111111111111' 111! 1 FltPelePlndzl llaua i 
a ICaPıımıına llePelfm ! 
:s T .. k H k : i ur • ava urumunun kampla- : 
i rında, gökle:·ımizin kahramanlarını i 
1 yetiştiren havacı bir nesil üremek- i 
: tedir. Milll yudundan hu. \'e kuv- ~ 
i '·et alan bu calı.şmalar için Türk ! 
i hava Kurumuna fit.relerimiz.le de : 
! yardım etmeliyiz.. : 
:1 • ıt•ttlltllfHHIHamtnllltlllUHltHllHHlfllllllro 

ZABrrADA 

Sat• ,,,,. Jıadaa 
Yaralandı.. 
Kahramanlarda arabacı Osman Bir

.senin idaresindeki 164 sayılı binek ara
bası Halil kızı !'">& yaşında sağır Hatice
_·e ~arpmış, kadının başından yaralan
::-asına sebebiyet vermiştir. 

ıo AYLIK BİR f;OCVK 
Ballçeye atddı.. 
Karşıyakada belediye ~cuk bahçesi 

i~in~ di.in sabah on aylık bir kıı. çocuğu 
bırakılmıştır. Ç0cuğun kundağı içinde 
(Eaise kızı Rukiye size lesUm) kelime-
1..,ri yazılı bir kf.ğıl bulunmuştur. Ço
cugunu bırakan \"eyn bıraktıran anne 
l.akkında z.abıta~ tahkıkat yapılmakta
ciır. 

uCAN KUR2' ARANn 
CALMIŞl..AR-
Limanda demirli duran 9 eylül vapu

rundan iki tane can kurtaran yeleği 
caldıkbrı iddia cJunan Devlet Deniz 
yollan odacısı Ali ve kamarot Abdül
hadi zabıtaca tutulmuşlardır. 

Başına, entari ile aynı renkte kadife maktadır. Bunlann bu fiyatlara satıl
bir takke geçirmişti. Yüzü, kuzguni si- ması doğru olup olmadığını ve doğru 
yah renkte, gür kıllı, uzun bir sakalla fiyatın kaç kuruş olması llzım geldiğini 
cerçivelenmiş bulunuyordu ... Ve bunun baş vurduğum makamJardan öğreneme
göisilne doiru sarkan uzun kıllan.. diğimden gazetenizin delaletiyle bu işle 
mum1ardan yayılan bol l§ılın tesiriyle alakadar olması lAzım gelen dairenin 
siyah renkli bir ipek yumağı gibi panl bizleri irpt etmesi, eğer hakikaten bu 
panl parlamakta idi. Bu siyah rengin işte bir fiyat fazlalıtı mevcut ise bizim 
tabit olmayup onun rastık boyasiyle bu de haklanmwn bybolmamuı için (pi- ---------------
hale getirildiği, daha uzaktan bakılır ha- yasayı) yakından takip etmelerini yal- JAPONLARLA HARP 
kılmaz hemen belli oluyordu... varır ve saygılanmı sunanm. 

Alnında, yanaklarında, uzun senelerin •---Aydın istasyon baııı 7 3 numarada (H 
yaptığı tahribatın birer nişanesi olan Serinyuva pastah'anesi müsteciri aştarah J inci Sahifede) 
derin buruşukluklar, geniş ciz.giler göze SOLEYMAN SiNGiN niz kuv\·etine baskın yapılmıştır. 
caroıyordu... Kambe a 4 (A A) y .:J_ r , . - eni Ginede 

Bu auaının gözlerinde sanki cehenne- .,. ._ ...._ ""' -...... ~'-<..'-<::" dokuz günlük bir tetkik seyahatinden 
min ateşleri yanıyordu .. Bu müthiş ba- ;.. An kara Had yosu ~ dönen Avustralya hava nazırı vaz.iyet-
kışa, onunla kar;ıln~n hiç bir göz ta- ;.. ten memnun ka.!dıjJnı söylemiştir. 
hammül edemezdi... ~ - OVEN STANLEYD 

Ne korkunc. ne nafiz bir bakı~tı bu $
1 

BUG"fN"U NESRIYAT E A11 hım!.. l! R Avustralyalılu Oven S&anleyde iler-
lhtiyar adamın benlijüni bu kadar ~""-'<.'-'<....'A'Y'...Y..,:, liyorlar. llUttefik han kuvvetleri düş

he•betli gösteren işte asıl, ateş gibi ~ı- 7.30 Program ve memleket saat aya- man kıtalaruu hakiki bir bomba yağ
rıl pırıl var.dn bu korkunç bakıslarh·dı. rı 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7.40 muruna tutm~. l>Oranın bava 
Gün~ mısıl bakılamazsa. bunların te- Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rad-~~ azaldU.A ıjJ anlqılmaktadır .. 
sirine ae hlıe llir .. kanı ~ yo salon orkestrası 12.30 Program ve ~ \..s 

!fdelôm Kara ııe..t dat.iyana laıab§- memleket saat ayarı 12.33 Müzik (pi.) Melburn, 4 (A.A) - Cenup pasifik 
lariyle kal'şıla.~ .-ıeı-w .o halde tu. 12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mil- mütteftk kuvvetler kararsUu tebliii : 
tamamıı; ve birden hiTe ~erlnt y~re zik : Şarkı ve Uirklller 18.00 Program Oven Stanleyde AVUltralyalılar ileri 
doi!ru eğmisti... ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik : hareketlen devam ebnlttir. 

Geniş odanın derin sessizllği içinde Fasıl heyeti 18.45 Müzik : Radyo Dana SALOllONDA 
kalın. boluk bir ses çınlar gibi oldu: orkestrası 19.30 Memleket saat ayan Salcımon adalarında &ün cioprken 

- Ne var? .. Hayırdır inşallah~ .. Kara ve ajans haberlari 19.45 Serbest 10 Da- dtqmanm U.lerinden hirimne yapa)an 
MCJıut, galiba bize mUjde getirdin?.. kika 19.55 Miizik : Hicaz makamından bir hileumda torpil uçakları limada 

Yavuz Ali paşanın cel1Adı yerle bera- sarkı1ar 28.15 Radyo gMetesi 2t.45 Mü- orta bayiiklükte iki semiye iaabetler 
her bir temenna çaktı. sonra ell~rinl Z:k : Bir marş öğreniyoruz.. 21.00 Ko- kay~. Havanın fenalıjl yilztin
göğsünc ba~ladı. P.l pençe divan durarak nuşma (Gilnlln maeleleri) 21.15 MU- den neticeler tesbit edilememiştir. 
dedi ki: zik : Viyolonsel solo 21.30 Konuşma : KOKODADA 

- Müaaade buyurun ... Şimdi arzede- (Kitapsevenler saati .. ) 21.45 Müzik : Kolrodada kuvvetlerimiz bir taarruz 
rim ~ Fakat ilk önce burası halvet ol- Rn~o senfoni orkestrası 22.30 Meml• devriye hareketi nnamwla l'Jwdiye ka-
9Ull! • Efe.~climize • an~ta, 2"1m <:e>ylerl ket s.ıat ayan, ajans haberleri ve bor- ct.r ilerlemiftir. l)O..,um mahimmat Ye 
tmhad;ı svyleme'k ısterım... salar 22.45 - 22.50 Yarınki p~am ve malzeme terketmiştir. Bir köprüni.in 

"-ttnr acJamm karııısında körpe, gi.ı· t~apenış., dolu tarafı Jmmen tahrip edilmif&ir 

ordu,, galip geldiler 
DEMİRSPOR VE ATEŞ DONKO M~ÇLARI KAYBETTiLER 

942-943 senesi şild ı;ampiyonluk 
maçlarına diin ba~lanmı!'tır. C. H. P. 
tarafından on 1en~ için. konan şild do
.uzunc.u defadır iti oynanıyor. Bu on ae

ne içinde ııampiyonluğu en çok kazanan 
takım şilde sahip olacaktır. Şimdiye ka
dar Ahınordu iiç. Ateş iki, Karşıyaka, 
Göztepe ve Altay birer defa kazanmış
lardır. .Simdilik vaziyet Altınordunun 
çok lehinedir. Bu sene de kazanırsa ar
tık hiç bir takım bu vaziyete yetifemez. 
Göztepe ve Altay takımlarından biri ka-
7anırsa, seneye ele kazanmaları taktirin· 
dedir ki Alıınordu ile müsavi olacaklar
dır. Bu sene en kuvvetli rakip Göztepe 
görünmekle beraber bu vaziyete mutlak 
ve kat'i denilemez. 

Oünkü maçlara ııelelim. 
Bundan evvlki kupa müsabakasında 

kur'a neticeıinde Altay Göztepe yine 
doğrudan doiruya dömi finale dütmü~ 
lerdi. Bu defa da öyle oldu. Diier dört 
takımımız dün karıılaıtılar. Altınordu 
ile Karııyaka rakiplerini yenerek taıfi
yeye uirattılar. 
KARŞIYAKA - DEMIRSPOR 
Kal'flyaka - Demirapor takımları ilk 

karŞ1lqmayı yaptdar. Daha oyunun baı 
langıcında gol yapan Kal'flyaka bunun 
arkasını getiremedi. Çok zaman Demir 
'porun baak .. ı altında aüc;lükk kurtul
du ve devre böylelikle 0-1 bitti. 

ikinci devrede oyun yine mütevazin 
r.ereyan etmekte iken Kar11yakanın bir 
hücumu gol ile neticelendi. Bu gol iki 
taraf üzerinde derhal teaıirini gösterdi, 
ve cereyan gol yapan tarafın lehine te
celli edince mail6p Demiraporun oyu• 
nu gevşedi. Artık üçüncü ve dördüncü 
goller kolay oldu ve oyun 0-4 Karsıya
kanın lehine bitti. 

ALTINORDU - A ~ 
Altınordu ve ateş takımları maça 

ehemmiyet vererek aahaya kuvvetli çılc
mışlardı, Ateş müdafaasında eski oyun
cusu Fethi de yer almış. Alıınordu ls
tan\tulda olan Said\ getirtınlttl. 

Oyunun daha birinci dakikasında idi 
ki Altınordunun bir hücumunda Sait ilk 

zolü yaptı. Bu gol pek bariz bir ofsayt 
vaziyetinde atıldıı{ı için Ate'!liler itiraz 
ettiler. Hakem dinlemedi, dinlemedi 
amma Ate• takımı asabiyete aürüklen
dikçe siiriiklendi. Bir aralık oyun yarı
da kalacak sanıldı. Çünkü bu arada Al
tınordululıır dördüncü ııolü bile yap
mıslardı. Razı oft1Bytlar vardır ki gol ile 
neticelendiği halde pek üzerinde durul
maz. Bu vaziyet ya sahanın ortasındadır 
da lrimıe ehemmiyet Yerınez ve yahut 
ani bir vaziyet le olurda pek farkına 
varılmıız. Netekim Alıınordunun bir 
Rolü daha saioçıilın ofsayt vaziyettinde 
topu almaaiyle oldu. Fakat o zaman sa~ 
ac;ık sahanın merkez çizkiıinin heman 
yanında olduiu için J)f!k az kimselerin 
dikkat nazarına çarpm"tır. 

Her ne ise oyun bu nabo, vaziyet içe
risinde devam ederek birinci devre bit
ti. 

ikinci devrede sinirler bir az yetısmı
,a benziyordu' Filvüi bu devre .&kin 
oynandı. Artık mailGbiyeti kabul eden 
Atqliterin, vaziyeti yalnız futbol bakı
mından mütalea ettikleri meydanda idi. 
Çünkü dokuzuncu d•kikııda hah.z bir 
penaltıdan bıinci ıolü yedikleri halde 
ııealerini çıkarmadılar. 

0-S vaziyete raimen oyun mütevazin 
ve be,,ecanh oluyordu. Muhallak ki 
Atet takımının ralci'binden kuvvetçe geri 
kalır tarafı yalnız muhacim hatlarının 
gol çıkarmakta rakipleri derecesinde ma 
bir olmamalarıdır. Bütün oyun müdde
tince Atı muhacim hattı gol poziayonu
na ya bir defa, ya iki defa cirmittir. Bir 
defasında penaltı kazandırlar, fakat dı
ıarıya attılar. Ateş takımının attaiı gol 
on üçiincü dakikada olmustur. Sol açık 
kendi baııına topu sürmüş, kaleye yanaş
mış ve atmıştır. Ve itte böylece Altın
ordu sonlarda attığı altıncı golle 6-1 ka
zanarak rakibini ekarte etmiştir. 

* Haftaya Altınodu - Kartıya.ka ve 
Cöttepe - Altay tak-tarı oyna)'ac:aklaT-

dır. 
M. Alt ORAL 

BELEDiYE SEÇtMINDE HA· ıALMANLARA GORE CEPHE· 
RIRETLl BiR GON LERDE DURUM ---· ·---f Haşta ra h 1 inci Sahifede) ı ıh~h.rah 1 inti Sahifede) 

Scçmd hakkını haiz olanlann heman 
hemen yüzde .ekseni dün akpma kadar 
reylerini ku1lanmışlardır. Bilhassa Te
pecik \'C Eşrefpaşa ınıntakalarında ı·ey 
kullanma. nisbeti yüksek olmuştur. 

Reylenn kullanılması için önümüzde 
daha dört aün vardır. Reylerini henüz 
kullanmamıt olan vatandaşlarımız bu 
dört günlük müddetten istifade ederek 
hem,ehrililt vazifelerini yerine getire
ceklerdir. Seçmek hakkını haiz kadınla
nmızm reylerini kullanmak bahsinde 
erkeklerle ideta yarış etmekte oldulda
rı gözleri okşayan bir hususiyet olmut
tur. 

Alqam lzmir vilayetinin ekser kaza
lannda, bu meyanda Torbalı ve F oçada 
belediye seçimi nihayet bulmuş, parti 
namzetleri kazanmıştır. 

lzmirde seçim perşembe akıamı ni
hayet bularak sandıklar mühürlenecek, 
Cuma günü tıunif yapılacak ve cuma ak
şamı yeni belediye azası, anlaşılacaktır. 

* 
Alaçatıcla lntlhalJm 
lfeflcesL 

rına ve topçu mevzilerine gece akınları 
yapılmıştır. 

Cephenin merkez kesiminde hücum 
unsurlarıınıı. muvaffakıyetli hareketler-
de bulunmUftur. · 

1lmen g&lilnün doğu cenubunda yeni 
te.rakkiler kaydettik . 

Berlin, 4 (A.A) - D. N. B . ...ajanc;ına 
göre Alman sav:>~ pikeleri 2 ilk teşrin
de Stalingradda yeni gelerek henüz tu
tunan Bolşevik kuvvetlerini yıpratma
ğa devam etmiştir. Bunların üzerine 
ağır ve pek ağır çapta bombalar atıl
mış, topların yerleştirilmiş olduğu ev
ler arasında taır. isabetler olmuş, düş
man topçusu su~turulmuştur. 

Stalingradın doğu ve cenup dojusun
da düsmanın fasılları, demiryolları ve 
nakliye kolları ıııüessir surette bomba
lanmış düşman muvasalesi birçok de
falar arızalar geclrmiştir. Hava muha
rebelerinde 21 düsman .uçağı tahrjp 
edilmiştir. 

KAFKASYADA 
Berlin, 4 (A.A) - Kafkasyada şid

detli muharebe devam etmektedir. 
Dünkü muharebelerin hedefi dağlar-

Alaçatı belediye seçimi evvelki gün daki Rus mevzilerinin işgali idi.. Al
intizam içinde bitmiştir. Rey sahiple- man kıtaları hedef dahilindeki yerleri 
rinden yüzde yetmiı betinin reylerini işgal etmiş ve bunlan muhafaza etmi§-
kullandıkları ve kadınların da intihaba- tir. 
tıı bUyUk bir alika gösterdikleri görül- Bu kesimde ıyi hazırlanmış ve inat-
müştür. la mukavemet gilsteren düşmanla beş 

Asil olarak belediye azalığına seçi- günlUlc artsız arasız bir muharebede 
}enlerin isimlerini yazıyoruz: 500 blokhavz. 56 baraj ele geçirilmiştir. 

Mehmet Karabina Fabrikatör, Yusuf 400 den fazla mayn tahrip edil
Gencap tüccardan, Hasan Doğru9Öz tü- miştir. 
tüncü, Şakir Kopara} zünadan, Ahmet $imdiden karlarla örtülü olan Kaf
T ekin komisyoncu, Sami Sarı zürradan, kas geçitlerinde şiddetli muharebe de
Abdullah Cüncör zürradan. Muaıafa vam etmektedir. Almanlar buralarda 
Bayi! ~kkal. Yunus Erol zürradan. me~erini ~üzeltmişler ve .Rusların 
Hu,.ı Dıncer zürradan, Muaa Bay.al yeliftirdilderı dal kıtalarını ımha et-
nalbant. Ramiz Ozuypn lokantacı. ib- mişlerdir. 
rahim Altrar tüccardan. Ştukalar kara hareketlerini destekle-

ingilterede dalma hükümet ltuvvetli 
kaldı. Fransada her zaman teşrii kuvvet 
hükümete aalip aeldi. Kabine buhran· 
ları bunun en güzel elimeti idi. 

Parlamentonun devlet işlerini ağır· 
laştırdığı. sözün fiil yerine geçtiği za
manlar da oldu. Parlamentonun sadece 
siyasi bir heyet uldui'u. ihtisastan mah
rum in!lanlar tarafından i!l~al edildiği 
söylendi. Hatta bazı hukuk alimleri par
lamento sistminin ialihı için ctüdler yap 
ular. Onun buhranlarına çareler aradı
lar. 

Hele parlamentolarda kadınların sa
yısı çoğalıp hükümetkr az süren koalis
yonlara dayanmağa hatladrktan aonra, 
ne esaslı bir hükümet programı tatbik 
etmek. ne de devamlı surette İş başında 
kalmak imkanı hasıl olmuştur. Kabine 
buhranları parlamento ıiateminin yıp
ranmasına en büyiik lmil teşkil etmi,ttr. 
Ayni amanda parlamentoların milli 
hakimiyet prensipine aykırı olaralt sun"i 
bir mahiyet alması. zümre, fert menfaat 
lerinin birinci plana geçmesi. parlamen
todan bir ~yler bekliyenleri ümitsizliğe 
düaürdü. 

Fransadı. olmadıkları halde parlimen 
toda tadilat yaparak hükümeti lrnn-et
lendirmek ıi9tt'mini müdafaa eden dev
let ve ilim adamlarına tesadüf edildi. 
Meseli TardiyHnün parlamento listemi 
hakkındaki düşünceleri buna bir misal 
teşkil t-debilir. 

* Peten esasen parlamento reJımıne 
mesnet olan liberal fi~irlerin. hayat tar
zının ve iktisadi siatemin kül halinde 
ale'lrhindedir. 

Kapitalizmin, liberalizm.in, fertçilik. 
sınıfçılık düımanıdır. Bin-naleyh bun
ların siyasi orianı olan parlamento sis
teminin de dütmanıdır. Peten Fransayı 
kendi şahsı etrafında toplamak arzu
sundadır. 

Franaada parlamento &.İstemi ortadan 
kalkarken, onun meınedi olan partilerin 
de jmhası faaUyeti devam etmektedir. 

Bugün için iktidar mevkiinde bulu
nan Vişi hülı:ümeti emirlerini tatbikte 
müşkülata uğramıyacaktı•. Ne ayan, ne 
de mebuaan reisinin protestoları tatbi
kata mani olacaktır. 

Fakat bu tasfiye hareketi devamlı biT 
maki7et arzedel,ilir mi) 

Fransa gibi bir memlekette, parti 'filt. 
ri hayattan kuvvet almadıkça ve bu fi
kir insanları tahrik edecek derecede 
canlı bulunmadıkça parlamentonun da 
tarihi olamazdı. 

Halbuki, Franeada partileri hayat do
ğurnıuş, parlamentoyu onların yarattıit 
tezatlar öldürmüştür. ideal tröriitler bar 
ka, olmftkta olan ve olacak olan bldi
seler batkadır. Bunlar ara11nda ünsiyet 
aramak mümkün değildir. 

Fransada sosyal bünye Petenin taaaV-: 
vur ettiii bir hayat için hazır mıdır) 
Bukı kalkınca fizik kuvvetlerde olduiu 
gibi her şey yine tabiate dönmeyecek 
midir) 

Bunu zaman gösterecektir. 
SADRI ERTEM 

~--------~~~ (;enel sekret..-r ve 
unıuıui müfettiş 

"l'rfa,, ya ~ittiler 
---~·~-~~ 

Urfa, 4 (AA) - C. H. P. Genel sek-
reteri B. Memduh Şevket Esendal, bi
rinci umumi müfettiş B. Abidin Öz
menle birlikte buraya gelmiş ve dün 
Halkevinde gençlerle goruşmüş, bu
gün de dileltleri tesbit etmiştir. 

Salıya kadar burada kalacak olan 
misafirler buradan Gaziantebe gide
ceklerdir. 

Kl.IAC:A 
••••••• 

KOMOR GELDİ, 
GELIYOR?-

EetGCı Kemal K. Ak&4f 

Zencinin seviıııli siyah yüzünde fıl· 
dır fıldır dönen beyaz gözler, tebessü
müne dizilen in.:i dişler nasıl siyah de
sen de göze çarpan birer beyazlık ise
ler, havalar soludukça •Kömür geldi, 
geliyor• sözü de kışm karanlık günle
rinin muhayyilemizdeki d..enine müj
deli beyaz haberler sibl pliyor. 

Y edek olanıılt seçilenler de f'ID}ardır: mi~lr. 
lbrahim P*er, Mehmet Cöknil. Ah-

Gazetelerde •KömUr geldi• haberini 
yolcu bekler gibi bekllyorwn. Geçen 
senenin sert kışı hepimizi korkuttu, so-

-----~-- balar sömlkoka intizarda .. Beklemek 
met Erten. Hıfzı Sav.., ömer Kutluay, 
Begin Akalın, Hwahim Tuncer, Murat 
Akıüt, Ramiz Akdoğan, Turwut Riza 
Arslan, Mustafa Cmnkaya. Aasim GU-
ner, Hasan Demirel. 

* Bof'llOPClda seçim lllnl.. 
Bornonda belediye seçimi dün ak

~m saat 2 1 de nihayet Dulmut. reylerin 
tasnifi netice.inde halk partiai namzet
lerinin HÇimi kazandıklan anla"1mlftar. 

intihabata ittirak nbbeti yüzde 70-7S 
dir. Kadınlar da medeni b.klarmı kaJ.. 
lanmakta erkeklerle rekabet gösterrce· 
sine faaliyet ııöatenniılerdir. 

Rusyayı YIK.CAK ne zor şeydir! Fakat ben tekkeyi bek-
liyen çorbayı içer sözliyle, Arabın 

OL URLIRSI ·Elintizaru eşşedU minennar• ını kar-
. tılaştırıyorum, kömUr bacıyı beyaz 

( .... n6 t IMi W•> ı&ıerindeki neııeıine inci dltlerinin te
talAa beyan eden yarı resmi m•hfl11er belstlmü kanşmı§ olarak artık görmek 
•Harpte 80018 Burjuva clnlet kaJmt. iniyorum. Tekkeyi bir ha]ll1i beltledik. 
yacakbr!• 8IUllU 1ah ederek eliyorlar Arap yllz1U elmua kendi diliyle •Blin
ld: tizaru -..edil mlnennar• cliyecelim ge-

• - AvııaplM)a Burjwa alltemi kal- llyor .. 
kacak ve ti8tOn AYl'Up9 yml niuma -------------, 

olan millet ve devletler çok istifade 
edeeeldmllr. 

kavupcaktır .•• 
Doktor Göbels, t11raok bir makale

sinde cllyor ki: 
•Bu ifblrliii ic;in tarafımızdan bir ce

bir ula bahis mevzuu olamaz. 
Gelecekte yeni Avrapaya katılacak 

Harpten 10nraki büyük inkıliplarla 
dolu gelecelln fırtına ve sarsınbların· 
ôan ancak bu suretle kendil~rini koru• 
yabileceklerdir. • 



5 tıkte.srin Pazartesi 
as www z 

Boito' nun 100 iincii 
vıldöoünıii 
J ___ * __ _ 

Arigo Boito İtalyan Pado\•a ~dırinde 
24 şubat 1842 de doğmuştur. Babası 
minyatür ressamı Silvestro, annesi de 
Leh kontcslerindcn Güiseppina Rado
ı~nska idi. Annesi dul kalınca Milano 
konservatuvarında bir pansiyonerlik 
Jstedi ve c1de etti. Genç adam şfıir ol
duğunu burada ke.şfotti. Fakat beste
knr olmak istiyordu. Bu da ktndisi için 
her türlü aksiliklerin ba.'ilıımasına se
bep oldu. Çünkil hocalnn müzik için 
hıç istidadı olmadığını bildirmişlerdi. 

Tahsil arkadaşı Franko Façyo ile 
birlikle bestelediği •4 haziran• ve İtal
ya hemşireleri adlı iki kantatla kendi
ni tanıttı.. (Bu kantatlar takdirlerden 
başka ~tekfirlanna 2000 liretlik bir 
mükafat ve bir tetkik seyahati kazan
dırdı .. ) Boito bunun üzerine Pari e ha
reket ederek milzik aleminin Rossini. 
Verdi, Berlioz gibi maruf şahsiyctleri
lc> tanıştı. Dönüşte Lchıstandnn geçe
rek annesinin akrabalarını gördü. Son
ra Milanoya dönerek tekrar çalışmağa 
koyuldu. Livresini ve belki de müziği
nin birkaç sahifesini yazmış olduğu 
Eros ve Leandr operasını bestelemek 
fikrinden vaz geçerek gazetelere yazı 
\"ermeğc başladı. Bu lineyi ilkönce Bot
lesinlyc (1879) 'e Mancinelliyc (1896) 
bıraktı. Emilio Praga ile birlikte kibar 
anneler adlı bir komedi yazdı ise de 
Torinonun Karinyano tiyatrosunda oy
nan hu eser halk tarafından fena kar
şılandı. O vakit Favst'ı düşündü \'C 

Götenin metnine uygun olarak bunun 
bir livresini yaunak istedi. Fakat 1866 
lıarbi çıkmıştı. Musikiyi bırakarak Ga
ribaldi lejyonlarına yazıldı. İki ay son
ra dönilşünde annesi ölmUştU ve kar
deşi KamiJyo evlenmişti. Elinde sana
tından ha ka bir şey kalmamıştı. Bü
tün varlığını ona verdi. 

Boito 1858 eneslnden beri Mefisto
felcs operasına çalışıyordu. Fakat Gu
nonun ayni mevzuu mil:dğe almakta ol
duğunu öğrenince tasavvurundan fe
:ragat etti. Arkadaşı Façyonun ısrariy
lo eserinin adını değiştirdi. Favst ye
rine Mcfistofole yaptı. İlk temsll do
kuz mart 1868 de Milanonun Skola ti
yatrosunda verildi. Muvaffakıyet hak
kı idi. Boito orkestrayı şahsen idare 
ediyordu ve görünüşte kayıtsız, sonu-
1•a kadar mevkilnde kaldı. Fakat tiyal
roda11 cıkışta slipe icin Kovaya gittil:i 
~·akit garsonun ıBir domuz prizolası 
ıster mislniz?ıı :sualine şu cevabı verdi: 
·~muz, evet domuz olsun! Bu akşam
k· .seyirciler gibi!. 

Zaınanının en muteber müzik mü
:1;tkitlerinden Filippo Filippi derhal 
r oıtonun sanatındaki mllstesna kıyme

ı anlıyarı\k şöyle yazmıştı; 
•Sanatı ve b Uy{lk kUltürU kimse ta

rafından inkll.r edilnıiven bu benzersiz 
cielikanlıyı yere ser~eğlmize teşvik 
edelim. Yoksa, bir gün Mirabonun ba
ğıı·dığı gibi, onu da şöyle bağırmağa 
:zorlıyacağız : •Tanrım. bana bayağılık 
nasip et .. • 

Bu muvaffakıyetsiılikten sonra Boito 
n.aişct derdine düştü ve Vagner Roff 
Rubinştayn, Me.ndelson Meyer~r v~ 
~kok tarafından yaZ:lan - operaların 
ı ıtmik tercümesiyle ınesgul olduğu gi
h; P~nçivelli icin Jokond, Dominicetti 
ıı;in Iram, Piyer Luici Fameze için Se
ınira, Koro:ınro ıçin Framonto, Katali
ni için Folce Clperalarının liverlerini 
Yazdı. Daha sonnı Verdinin Otello ,.e 
E'oktof operalannın liverleıini yazan 
<la odur. 

Bu arada dostian Mefistofelcs ope
lıisım yeniden e'.ie almağa onu teS\'İk 
<:ttiler. Bir perdesini ve senfoni entcr
medini haz.fetti. Bazı parçnlar ila\·esiy
le bunu herkesin ka,rnyabileceği bir 
opera yaptı. Bütün bunlar yedi sene 
~ürmüştü. Nihayet 4 birinci teşrin 18i5 
akşamı Bolony.a belediye tiyatrosunda 
Prırlak bir mu\'llffakı)•et kıwındı. inti
knnıı tanı olmw tu. Boito böylece mali 
Luzura kavu.sLu. 
Öldüğü \'llhlt Nerem operası şarlo 

ve p]yano kısmı itibariyle biL'llişti. Fa· 
kat orlceatrasyon tamamlanmamıştı. 

Bununla beraber notalar öyle idi ki 
bunları okuyup tefsir cimek Wi gcli
Yordu. 'foskanini ve Tamas ini i i Ü7.er
leriııe aldılar_ 

Neron operasında da Boito ekseriya 
l.üyiik bir ifade asaletine yük<>e.lmiştir. 
F'nkat Mefıstofeles sadelik ve sarahat 
bakımınd:ın üstündür. eron istendiği 
l:::n&.r müna1."llŞa edilebilirse de Verdi
nin OteUos1yte 19 uncu asrın ikinci ya
rısının en manah lirik ibdaları arasın
da kalacaktır. 

DOKT OR 
SAMİ SA~İll 

Yeni açUğı muayenehanede sa
bnhlan 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 'l ye bdat 'her gün hasta1arını 
kabul ~er. 
Muayenehane -; Üçüncü Beyler so
kağında {mn bitişik No. 11 .. 
Ev : Y: narc sineması adtasmda 

Cümhuriyet bulvarı No. 168-
TELEFON; 3410 

~ 

Kadın berber i 

-· ---- -_- -- -- - - - ----------- ·-- ------- - ----- - ---- -------~ 

l'Blfl ASJR 

lZM.tR BELED1YEStNDEN: >ıt~.o""~=~oc~aCQOO""...oco-~.r_,~~ 
~ T. C. r. V. tinin ruhsatb1"tnl hitiz 

izrJIİR MÜZİK ~-u\ .. ASI 
ı - Yiğitleı mahallesi 115Q ve 1153 

sayılı sokaklarda tes ·l)·e ve udi döscı'l'le 
yaphnlması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi vcçhile açık eksilt- l \"C 2 inci ·ınıflar~nda 1 inci Teşrinde der:;lere bnşlaııncaktU". l!f'r tiiı·lü 
meye konulmu_ştur. Keşif bedeli 2905 ~2 ve ı-e;; dersleri için t<ılebe kayıt v kabul olunur. 
lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 217 1-7 (h.3) (2603) 3 ÜNCÜ Beyler (Şamlı) so. 28 
lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı iş • q-~~n-~.r~~~ccccıccccıl"~ 
bankasına yatırarak makbuz]ariyle iha- •---~~-------:"",.........,._..._-..,_ 
le tarihi olan 7/ 10/ 942 Çarşamba giinü : ................................................ "'"111" 1'"1111"'""11 ' 1" ..... . . , .: 

saat rn da encümene müracaatları. :=: Devlet Demır Yol,arından --~ 
2 - İsmet kaptan mahallesi 1366 ncı 

sokak ile 1368 nci sokakta belediyece "••••••••••••••••••••••1•'"11•••••••11 • 1•••••••••••••••11u•••••••111••1• 1• 1111 • ••••1• 
verilecek kesme taşlarla döşeme yaptı- Muhammen bedeli 16000 (on altı bin) lira olan 100 (yföı) metre mik.abı 
rılması. fen işleri müdürlüği.indeki ke- muhtelif eb' atta Karaağaç kalas ( 16/ Birinci te~rin/ 1942) Cuma günü saat 
şif ve §'lrtnamesi veçhile nçık cbiltm"- ( 16) on altıda Haydarpaşada Gar binası d.ıhilindeki komisyon tarafından ka
ye konulmuştur. Keşif bedeli 1807 lil'a palı ıcarf usuliyle atın alınacaktır. 
30 kuru~, muvakkat teminatı 135 lira 55 Bu i e ılrmek İsteyenlerin 1200 (bin iki yüı) lirnlık muyakkat teminat, ka
kuruştur. Taliplcı·in teminatı i~ banka- nunun tayin ettiği vt"_şikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün sıtat ( 15) 
sına yntırarnk mnkbuı:lnriyle ihnle tari- on be~e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
hi olan .7/10/942 Çal"Ş3mba günü saat Bu işe ait şartnamele: komisyondan parası?; olarnk dağıtılmaktadır. 
16 da encümene mUracaatlatı. 28 1 5 8 5643 (2559) 

23, 27. 1, !i 5591 (2520) 

* Otobüs atclye~i için motör i~çisi 
alınacaktır. Taliplerin belediye otobii.c: 
miidiirlüğiinc müracaatları ilan o1u-
nur. 4. 5 5796 (2623) 

17,MtR SlCJLt 'riCARET ::\IE~It;R. 
LUGU.N'DAN: 

Murat Can ve Salahnllin - zahlred) 
ticaret unvaniyle 1zmirdc Sandıkçılar
Cla 8 numaralı mağazada her ne\·i zahi
re ve hububat alım ve satıını ile i~tigal 
etmek iizere teşekkül eden işbu şirketin 
ticaret unvanı \'e $irket nıukavelena
mqşi ticaret knnun~ hükümlerine gfüe 
siciUn 4639 numarasına kavıt ve tescil 
edildiği ilfın olunur. · 

1 - Mukavelename. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
milhrü ve F. Tenik imzası. 
~irket mukavelenamcsi: 
1 - İşbu mukavelename bin dokuz 

yüz kırk iki senesi Eylül arının on se
kizinci Cuma giinii tanzim edilmiştir. 

2 - Aşağıda im7.aları ıncv:ı:u Güzel
yalıda 77 nci .sokakta 16 numarada otu
ran Murat Can ve lımirde Karnntina
da 179 uncu sokakta 12 sayılı evde otu
ran Salahattln Oytun aralarında bit· ~lr
ket teskil etmlslerdir. 

3 _:Şirketin. merkezi ticareti Sandık
çılarcla 8 numarah mağazadır. 

4 _ Sirket lrnllektif nevindendir. 
5 - Şirketin unvanı: «Murat Can ve 

Salahattin - zahireci• dir. 'Şirketin mer
kezi lzmirde mezkilr 8 numaralı maf;a
zadır. 

6 - Kefalet ve ikraz miistesna olmak 
üzere şeriklerden yalnız SalAhallin Oy
tun şirketi fü.am edecek diğer her nevi 
ukudat ve rnuamewtta şirketin firması. 
nı istimal etmek şarliyle mUnferiden 
imzaya salahiyettardır. 

7 - Şirketin mevzuu her nevi zahire> 
ve hububat alım ve satımdır. 

8 - Şeriklerden Salfihattin Oytun 
c9000> dokuz bin lira ve Mul'ftt Can 
d500.> blıı ~ yüz lira nakten şirkete 
.sermaye olarak \•azetmişlerdir. Şirketin 
semıayesi d0500• on bin beş yüz lira
dır. 

9 - Bütün nıasl'allar çıktıktan sonra 
hasıl olacak kar veya zararın yüzde elli 
beşi Salahatlin Oytuna ve yiizde kırk 
besi de Murat Cana ait olacaktır. 

10 - Şirket 20/Eylül/942 tarihinden 

Maf!•sada Sehir Sineması Jdra11a verilecefttlr •• 
Mnnisa Vali!Utind en : · 

1 _ Viliiyet hu:;usi idaresine ait sehir sineması ilç; yıl mUddetle ve açık art
tırma usuliyle kiraya verilecektir. 

2 - S~nclik muhammen kirası 3000 lira ve i.iç seneliği dokuz bin 1ir<\dır. 
3 - Arttırmayn girebilınel~ için üç senelik kira bedelinin yüzde 7,5 çuğu 

nisbetinde muvakkat teminat \'erilmesi ve aynı zamanda şimdiye kad r laiikıtl 
iki SC"ne sehir \'C kas.ıbaların her hangi birinde birinci sınıf sinemayı muvaffa
kıyetle iŞlettiğine dair itimada laylk \'C ~ika ibraz etmesi sal'ttır. 

4 - thale Birlnciteşrlnin 16 ncı Cunıa günü saat 11 de ManİBti vilayeti daimi 
cncUınenlnde yapılacaktır. 

5 - Kira şartnamesi Ankara. lstanbu l, lımir valiliklerine gönderilmis oldu
ğundan ınc-zkür valiliklere mllracantedilmesi ilan olunur. 

5757 (2615) 

Ir.-nn;$a nnimi Enı:•111t1eninden: 
1 - Manisa_ Akhisar yolunun 12 ...;.. Sfı5 - 15 nci kilonrntreleri ara.o;ındaki 

yaptmlacak esaslı tamiratın 38884 lir• 2' kuruşluk keşifnamesinde te bit edi
len Yahidi !iyatlar U7.crlndcn kapnlı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı§hr. 

2 - ihale 2:ı /1 O ' 942 Cuma günli saat 11 buçuktıı vilayet daimi encümeninde 
\'auılacaktır. 
• :1 - Kapalı zarfın saat 10 na kadar encümen riyasetine tevdi edilmesi veya 
po ta ile bu saatte vasıl olması nrttır, 

4 - Muvakkat teminat 2916 lira 32 kuruştur. 
5 - Talipledn 942 yılına alt ticaret odası ve.sikasıyle nafia müdürlüğünden 

alacakları ehliyet ve!'ikasını teklif mektubu içine koymaları lA:mndır. 
6 - Kapalı zarfların 2490 snyılı kanunun 32 nci maddesine tevfikan hazır-

lanması veya tevdii şarttır. 5758 (261S) 

M11ni$O Daimi Encümeninden : 
1 - Manisa. Muradiye Menemen yolunun 10 + 091 - 10 .+ 911 ci kilo

metreleri arasındaki Muradiye köyü kısmında yaptırılacak 820 metre tul 
kaldırım inşaatının 10092 lira 80 kuruşluk ve 3 + 215 - S + 875 nci 
kilometresinde Horo7. köy yolunda 660 metre tul kaldırım inşaatı 
c: 14110 > lira 80 kuruşluk ke§lfnamelerinde ayrı ayrı tesbit edilen 
vahidi fiyatlar üzerinden kapalı zarf usuliyle c>.kslltmeyc çıkarılmıştır. 

2 - thale 16/10/ 942 Cuma günii Horoz köy yolu saat 10 buçukta ve Mura
diye yolu saat 11 de villyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

:J - Kapalı zarfın saat ona kadar encUmen riyasetin~ tevdi edilmesi veya pos. 
1a ile bu saatte vasıl olması .şarttır. 

4 _ Muvakkat teminat 802 ve 1051 liradır. 
5 - Taliplerin 942 yılına ait ticaret odası vesi.kaslyle nafia müdürlüğünden 

alacaktan ehliyet vesikasını teklif mek lubu içine .koymaları lazımdır. 
G - Kapalı zarfların 2490 sayılı kanunun 32 nci madde.sine tevfikan hazırlan-

ması veya tevdii ~arttır. 5759 (261•) 

Kırlıağaf; c. M. Vrnumlllğinden : 
İhtikar J.aediylı:: fahi1 fiya tla buğday satmak ııuretiyk: Milli Korunma kanu

nunu muhalif hareketten maznun Kırkaağacın C elenbe nahiyesinin ince ma
hallesinden Halil kızı 50 yaşında Ane hakkında Kırkaiac; Asliye ceza hakim
liğince yapılan duruşma sonunda: Mez buremn harele eti 4160 .ayılı MilH Ko
runma kanununun 32, 59/3 ve 63 ncü maddelerine uygun görüldüğünden beş 
lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve hükmün il!inına 29 /6/942 tarih ve 
112 / 82 sayılt ilamiyle karar verildiii hükmün lcatiyet keshettiği ilin olunur. 

5779 (2631) 

itibaren başhyacnk ''e 20/EylCıl/942 ta- 1ZMiR DöRDONCO iCR..t\ ME· •!- - · - · - · - · - · - - ' - ---.. ·------·---.-· .. ~ 
DOKTOR 

Sal8hettln TEKA.MD 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

l\IÜ'ML ASSISJ 

rihinden itibaren b3{ilıyacak "'e 20 Ey- MURLUôUNDAN : 
hll 944 tarihinde bitmek üzere iki sene- Bir borçta.n dolayı tahtı hacze alınan 
dir. Umurbey mahallesi 1523 üncü sokak 

11 - Mücbir bir :sebep olmadıkça şir- 106 taj numaralı ve ortuından ikiye in
ket fosh olamaz. Şirket ne eşhası hiki- kisam etmitı bir bap dükkanın heyeti 
miycye ne de hükmiyeye ikrazda ve ke- umumiyesi 1500 lira kıymeti mubıım
fa1ette bulunamaz. Defter tutmak ve mine ile 27/ 10/942 tarihine müsadif 
kasa hesabına bakmak şeriklerden Sa- Salı günü .aat 1 l de 4 üncü icra daire
lahattin Oytuna aittir. Her iki erik bil- sinde satılığa çıkarılacalıctır. Bu artırma
fiil ~c.ak \"C her zaman )'ekdiğerfoi da satı!! beddi mi.ıhammen kıymeti % 
kootro1a hakkJ olacaktır. 75 ini bulmadığı takdirde en çok arU-

18/Biriocitesrin/942 tarih ve pullar ı ranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
üzerinde M. Can ı·e S. Oytun. imzaları. ikinci artırması 7/ 1 1 / 942 tarihin~ mü-

lşbu mukavclemıoıe alımdaki iml.lla- sadif Cumartesi günü saat l l de s:ıtılı· 
rın zat ve l1üviyctleri bizce tanınnus ~a çıkanlacaktır. 
İzmirdt' Güzelya}Jda 77 nci sokakta JG Bu artırmada clahi satış bedeli mu
No. da ı:>turıın Murat Can ve Karanti- hnmmen kıymetin ~o 75 ııini bulmadığı 
mıda 179 ~u sokakta 12 N(l. da olurt.uı takdirde en çok artırnnın utıdesine ihale 
Salfıhııttin Oylwıun olduğu ve kendile- olunacak ve şartname tarihi ilandan iti
rinin kanuni chliyetlec.i haiz olup biz- haren her kese açık bulundurulacaktır. 
zatı. }'anımız?a V4'zettiklerini beyan ve Bu gayri menkul üzerinde her hangi bir 

Hastalarını her l(Ün ö~leyin aaat 

2
1
3 

den itibaren Numan zade solcak 
numarada hususi muayenehane

sinde kabul eder. ·Telefon : 4342 
Ev: 34S9 

W••- - · - · - •- - •- . -. -. -,._..._,.(• 

iZMtR sıcıu TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 
Mustafa Bodur ticaret unvanı :ile h:

mirde yemiı çar§lllında 29 numaralı ma
ğazada tütün incir üzüm toprak mahsul
leri ve sair her türlü emtia alım ve satı
mı üzerine dahili ticaretle i§tigal eden 
Mustafa Bodurun iııbu ticaret unvanı ti
caret kanunu hükümlerine gö~ aicilin 
4638 numarasına ikayt ve tcecil edildiği 

~~r.R'".r.a"'~..o""~~..o!r~J"/~..QQ""'~..,,QC;QQçc;!OQ~QOC)O:..l 

~ r. M. C. Hususi Ege l.Jsesl MüdiiPlüjÜJlden : 
§ Ege Lisesi Engel imtihanları fliinleri... 
§ D&rsler ı(t r Gün Tarih 
h Fr~naızca 2. 4. 5. ~ıartc · S/tO 942 
R Psikol"ji 
t Matematik : 2. 4. S. : ~al\ : 6./ l O 942 . 

~ F' .k ,_. · ızı · ıı.ımya : 
Geometri, Cebir ,; 4. 5. : Çarşamba : 7/ 1 O 942 

8 imtihanlara saat 8,00 de pa !anacaktır. 4 5 (> S7(l0 (2626) 
t\~.#"..cr//J"~J"J"'~J"J"~~A"'J"J"...O:.CC0'2CCICCQICOC~.r~ 

Cürnhqriyet l'•• Ensıııu,u miidüıiü9iinden: 
1/10/ 942 tari~inde tedrisata başlı}·ac~k ol;ın okulumuz nl\klettiği Vasıf 

Çınar bulvarında y•nİ binasında kayıt muamelesine devam etmektedir. 
Tal.hepin me lok:i ders mnsrafları tamamen okq) tarafından temin edile

cektir. K yıt edileceklerin bu yeni Qk4la mi.ir~ca~tll\rı ilan ~unur. 
~o ı 2 3 4 s s1ıı (2579) 

Satılık incir bah.;eleri 
Selçuk ta, ga~·et i~ i me, kilerde İ~ i ha1'ıh'l\ı h•hnıinen 700 inçjı a ··acını 
ihth·a eden iki hahçe satılıktır .. 1 tiycnler iimerh@nk \'erli fallar p;\
zarmda Ali Pekara ıniirnl'aaf et IJ'!Clidirler.. 1-'7 (2~02) 

• #"..r.~..r.#"...ciıl'"J"~.r..r.r~-w-~..v~~~acc"'°H .. 
4L 

VllAy~t Daimi Encümeninden : 
Kahramanlar alc4h~nda l ı40 lira 68 kuruş keşif bedelli su tesisatı yaptırıla

caktır. İş 15 gün müddetlı; açık ek•iltmeye konulmuştur. Keşif rapon~ ve şart• 
name her gi.in Maarif miidürliti;iinde görülebilir. latek.lilcrin ID4J yılı Na
fiı ntY<rnrliiğündeo alınmııı ehliyet vesikaları ve O 3 lira 5 kuruıluL: teminat 
makbyı:lan ile ihale günü olırn 8 hirinçi tcırin 1942 per embe gi.inli at 1 t dr 
encümenimize müracaatları. 25 5 55§0 (2539) 

Vilayet Daimi Encünıeninden: 
Menemen merkez Kublltıy okulu binasının 731 lira 40 kuru. k~if bedelli 

tavan tamiratı 15 güı. n.üddctle açık eJuıilımeyc konulmuştur. Keşif raporu ve 
oartname hergün Maarif müdürlüğtinde görülebilir. isteklilerin 1942 yılı Nafia 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vcsikııları ve 5 4 lira 85 kuruşluk teminat mak
buzlan ile ihale günü olan 8 birinci teşrin 1942 perşembe günü saat 11 de en-
cümenimize müracaatları. 25 5 5549 (254 l) 

Bir b .,, har kazanı alınacak 
•5 • 6 kilo tazyikli, saatte 1500 - l 8j.10 kilo buhar te\'lit edebilen bir J>u
har kozanı almııcııkhr, Talip olanların kazanın evsaf ve ebadını bildirir 
bil' )'Hl il hmirde Po la kutu.Su • •o. UJ adre ine mijrncpat etmeleri 
merc:udur .. • 1 - 3 

~.QOQca~..ıaccc:cccıotıeıaoc;•coaococıococıac:coooooooe 

inhisarıa,. İzmir Baı müdürlüğünden : 
İnhisarlar umum müdürlüğünce 7/ 9/ 942 tarihli İstanl;>ul gazete!erije jlln 

edilmiş olduğu Yeçhile 7/10/ 1942 tıı.ri.h inden itibaren kahve ve çay lnhlsar 
metaı olarak piylisa;ra çıkarılacak \'C Is rnetpasa bulvımndaJci kahve ve çay 
depomuzda satılacaktır. 

Elinde muvakkat kah\•e çay atı~ tez\ eı esi bl4lunan bayilere çiy çekirdek 
kahve kilosu 480 kuruştan ç yın kilosu da 1248 kuruştan verilecek, bayller 
çiy çekirdek kahveyi halka 500 ve çayı da 1300 kuruştan satacaklardır. 

Kahveyi kavurarıık çekirdek Yeya toz hnlindc satmak istiyen kuru kahve
ciler kilosunÜ 630 kuruşa satacaklardır. 

7/10/1942 tarihinde ellerinde heniiz satılmamış az veya çok kahve ve ı:a.y 
bulunan satıcılaı· mezkur tarih~n itibaren 48 saat zarfında bunların mikdar 
ve cinsini bir beyanname Ue başmüdür Hlğümfüe bHdinncğe mecburdurlar. 

Ellerinde bir tam çu,•nl veya daha ziyade kahvesi (Bir knhvc çuvalı 60 kl
ludur) veya bir tam sandık veya daha zi~'ade çayı (çay sandıkları 25 ve 50 ve
ya 100 Jibrcllktır·) bulunan satıcılar bu kahve \•e çayl~rm yukarıda yazılı sa
tış depomuza götürüp makbuz mukabi lınde teslim edecekler ve ibraz edecek
leri vesaikin tetkikinden sonra bedellerini başmUdUrlüğümüzden nlncnklıırdır. 

Bir çuvaldan a:ı: kahve veya bir sandıktan az eayların depomuıa netirllme
.ı;lne lü7.Utn olmayıp ınallar atıcıların ôcpo veya dt\kklnlarında idar: tarafın
dan tesbit olunae11ktır. Tesbit olunduktan sonrn tahakkuk edecek mnllyet be
del farkları bilhesap kendilerine idare tarafından ödenecek ve satıcılar da bu 
mallarını idarenin satış fiyatı üzerinden satmağa devam edeceklerdir. 

İthalat tacirleri ile toptancıların gerek ellerinde ve gerek banka ve gümrük 
depolarında me\•cut olup idaremizce mubayaası için fatura ve sair vesaiki 
başmüdürlüğUmüze verilmi!': olan çaylar için beyanname verilmesine m~um 
yoktur .. 

Gerek idaremı:ı satış anbarından kahve ve çay alacak bayilerin ve gerek 
ellerinde malı bulunan satıcıların muayyen firatlardan fazlaya sattik1nrı '\'eya 
mevcut malı varken mUşteriye vermed ıği nnlaşılnnlnr veya 4223 numaralı 
kahve çay inhisarı kanunu hükümlerine aykın hareket edenler hakkında 
Milli Korunma kanunu hükliınlerl mucibince takibat ve muamele ~·aptla
caktır. 

Evvelce idaremizden kahve ve çay s <?tmak üzere tezkere almıs olanların 
7/ 10/942 tarihinden evvel başmüdürlilğümüze milracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 4 - 5 2801 (2620) 

•• •• 
MAMA .GURBUZ 

•. 

:,· Vi.tamin ·ve Kalöri :cihetinden çok zengindir 
'l ;~ ·· • . • . • ·r. • , "' ,. .• · .::- ' t'" • ---·.·· ' ·' ~":- • 

1 
7, "" ,. • - _.. : 

~{'(.. avrµJarı n i ~-' ;. 2.e,s_L~t. ~~~ h,b at, n i., korur, v U cutı arı nd ak i 
~·mukavenietLartı.rar;:: t::ofayat;-neş!e verici bir cevherdir . 
. · . . · ·:·.· ı. t'_, - - ... • - ' 

. ,. "' .. :eoton-Eciane ve depolarda bulunur.· ~· ~ 
- . ·• - . -. - : . .. .,. _, . .. . . . ~ , 

şahad:t ederız. şekilde hak talebinde bulunanlar i~bu 
saıı~tıe.r: ilanın tarihi neşrinden itibaren 's cün DEVLEr ona.AN ı· ~LErME&.11 . ... ERKEZ RE 
İzmı.rde Karant.inada Köprü iskele zarfında ellerinde mevcut veıaikle dal- ~ Y .. VJI • 

ilB.n olunur, 5 792 (2630) 

yokuşunda 11 sayılı evde oturan Meh- remize müracaat etmelidirler Aksi tak- DO KT O R VİR AMİRLİGİNDEN : 
met. oğlu t.~ccardan 1.smail Çakıroğlıı dirde hakları tapu siciliyle ~bit olma- Hfr AZI SAY Aiti Devlet orman işletmesi Artvin revir amir1iği makralarında 5 16 M3 ladin 21 
İzmırde Guzclynlıda Teceddüt 22 nci yanlar paraların paylapnasından hariç M3 M""-e rampalarda 650 M3 ladin 12 45 çam 411 M3 köknar 1 M3 kestane 1·-k•~ 6 ] d t "'k Askeri h astane bakteriyologv ve -. 
S06.ii WI sayı J (.>\' e o uran emw sim- buakılacaklardır. a\.a aepolarda 77 M3 ladin 3 M3 ram 711 M3 köknar son depolarcJa 1304 

ıur ·-~ ğl ş k" H intani ha!'>talıklar milteh~ bı " sarı ::".ı.usı.aıa 01! u .e .1P acıoğlu t. Ça- Sattt pe§İo para He olup taliplerin ~& " • M3 ladin tonruguv ile rampada 1811 M 3 ara depoda 348 M3 son depoda 3940 
k -ı M S k ı udnci Beyle!' sokagı" No. 78 

ITO<.,! U ve · • ~ iP 1muı nn. 7.5 pey akçesi veya milli bir bankanın M3 kalas ve ara depoda 105 M3 tahta mevcuttur. 
GeoeJ sayı: 10330 itibar mektubunu hamil bulunmaları la- Her ıün öğleden sonra.. Bunlar pazarlık suretiyle satıl cağmd an talip olanlann fiat ve diğer şeraiti 
:lşbu 18/9/942 tarihli mukavelename zımdır. % 2,5 d elliliye ve aaker aile&i- anlamak ü~ere l / I 1 /942 gÜnÜnc kadar Ankarada orman umum müdürlüğüne 

altındak! imtaların zat ve hil\•iyet]eri ne yardım ruswnu miifteriye aittir. Ta· 4609 ayılı dosyasına müracaatları Jü- ve Artvinde orman işletmesi reı·ir amirliğin«'! müracaatları ilin olunur. 
adresl:rı Y.ukarda )'azılı şahitlerin ifade lip1erin lzmir dördüncü kraamın 40/ zumu ilan o lunur. 5794 (2629) 3 5 6 11 5772 (2606) 
ve tartflerınden anlamlan adresleri yu- iiliiiiiliiliiiii ............ iml ...... llllliiıııiılıillili&ililiiii ......... _.iııiııiiııiııiıiiıiıİlll ... illİııilliİı;;liii;~~--;im;;;----;mıır;..,ıı;;;;;;.;o..,.;;ı;:;ı,....-.....,.;:;;o ........ __ -....-;;;,;;;;;.;;-.-;.;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;,;.-;;;.;;;.o..;;;;;-... 
karda yaz.Jlı Murat Can ve S~lfilıattin 
Oytunun olduftu ve kendilerinin !kanu
ni ehliyetleri haiz olup bizzat yanımız
da vazet.t.ikle.r.i.ni tudik ederim. Bin do
kuz yüz kır.k iki senesi :EylOl aymın on 
sekiz.inci günü. 18/9/942 

İ7Jnir birinci noteri resmt rnlihrü ve 
R. Kövmen imzası. 
Genel° sayı: 10828 
fsbu mukavelename suretinin dnirede 

sakh 1819/942 tarih ve 10330 genel .sa
yılı aslma uygun olduğu tasdik kıhndı. 
Bin dokuz yib: kırk iki senesi B irinci
tesrin ayının ik inci Cuma günü. 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 2 
Birinciteşrin 942 tarih ve İzmir birinci 
noteri resmi mühr ü ve R . Köymen im-
zuı. ~05 (2628) 

JSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Tahmin bedeli Şartname be-
heher metre llk d eli ve 
murahbaı temina •İre 

100,00 5 71 2,SO 4,46 Taksimde Cümhurlyet caddesinde Clit.i me:ı:a.rlılc. arıas11,dan müfrez 2 parsel No.ve 89 2,50 M. murabbaı sahalı arsa 
100,00 57 12,SO 4,46 > > > > > > > J > > 892,SO > > -. > 
lOO.oo S362.so 4, 11 > > > • > > > 4 > > &22.so > > > > 
100.00 .5362.SO 4.1 1 > > > > > > > 5 > > 822,50 > > > > 
100,00 :5 362.50 4, 11 > > • > > > > 6 > > 822.SO • > > > 
100,00 5362,50 4.11 • > > > > > > 1 > > 822,50 > > > > 
100,0 0 4640,00 3,39 > > > > > > > 8 > > 678,00 > • > 
100,00 4605,00 3,36 > > > > > > > 9 > > 671.00 > > > • 
100,00 5257,50 4,00 > > > > > > > 10 > > 801.50 > > > > 
100,00 5250,00 4.00 > > > > > > > 11 > > 600,0C > • > > 
100,00 5275.00 4,00 > > > > > > > 12 > > ~05,00 > > > • . 
100,00 5275.00 4,00 > > > > > > > 13 > > 605,00 > > > > 
100.00 5240.00 3.99 > > > • > > > 14 > > 798,00 > > > > 

Alsancak emfmie mü~iDiD DOKTOR 
takdir \'e ~ Jumuı.an bdm 11 ME'J' ALADAt 

100,00 5 167,50 3,94 > > > > > > > ,., > > 787,50 » > > > 
100,00 5257,SO 4 ,00 > > > > > • > 16 > > 801 ,SO > > > > 

berberi Mestan 'KIRKAN Kadm hastalıkl:ın operatörü "e 
lıu defo dükknııını ıtemeraltmda 65 DoQUl\I ıl\fÜTEHASSISI 
~mııarrufa ( Zengin PJyango gişesi) i Memleket hastanesini aiye \ 'e vcl»· 
tı!tiintle'lô ~red açumıtır. lwıte- diye servisi muavini .•• 
renı m1i$1et:ilcri dn\•et eder M >ı Biriııd Kordon Tayrare sinema~ı 
~~: 3753 1-15 H. 3 1/ biti$1!inde ·o. 206 .. Telefon: 403% .. 

100,00 5257,50 4,00 > > > > > > > 17 > > 801.50 > > > > 
100.00 3650,00 3,50 > > > > > > • 18 • > 700,00 > > > > 

T ahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve mesahai sathiyeleri yukarıda yazılı T1t.ksimdeki mezarlık arsasından müfrez 2 ili 18 pancil numarala on yedi 
parça aT1a oeraiti veçhile binalar in~a edilmek üzere kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulmu~hır. '.ihaleleri 15 / IO / 94 2 peroembe günü aut 15 de btanbul 
Belediyesi daimi encümeni odaııında yapılaca\ttır. Bu arsalara ait p.rtname, p roje ve sair evrak yukarıda hizalan nda gösterilen bedeller iizerinde.n hesap i~eri 
müdürlüğünden alınacaktır.Şeraiti öğrenmek iatiyenler her gün b elediye imar müdürlüğünden malumat alabilirler. Taliplerin ilk teminat makbuz '!Veya mek· 
tuplan ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesiltalarjy}e 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırbyncaklan t eklif mektuplarını ihale günü saat 14 
de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (169) 30 5 8 12 189 ( 2572) . 
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Mucarlara göre MISIR SAVAŞLARI 
~~* * 

VILKIN'N SEYAHATi 
---*·----

HAVACILıK BAHISLARJ 
---*---

ı-: ava 2ırh!ıları 
nedir, biliyor 

musunuz? -·-
Milli Çin Rus hücum- Karada sü- . 

l h 
· k A h •• k •• Kırklarelınde iaşe işlet i gazeteleri arı eppüs- un u um ._ .. 

kürtüldü sürüyor Anadoludan bugday rr .. u-
Zırhlı tayyarelerin an· memnun -·-caf:ı motörlü ve pilot 
31erleri çelilı levhalarla 
n·r;haf aza altına alınır •• 

Ç İN iN AMERiKA iLE MUNA· 
SEB C.TLERI GEL ı S ıYOR 

Birinci biiyük harptl! tayyareyi bir --· --
J,nva silahı olarak kullanmak, üı...crine Çungking, 4 (AA) _ B. Ruzveltin 
uordc kadar makineli tüfek yerleştir- fühsi mümessili B. Vandel Vilkinin zi
n•ek düsünülmüştü amma, tayyareyi yareti Çin gnzetelerinde büyük ba lık
zırhlaınak tasarlanmamıştı. !arla bildirilmekte ve bu ziyaretin çok 

Silah kuvveti bir hava vasıtasının önemli olduğu belirtilrr.ektedir. Ayni 
mutlak ıhtiyacı olduğu gibi, oynaklık zamanda iki memleket arasındaki ami
"e sürat te o nisbctte ıhtiyacıdır. Fakat mi dostluğa ve görüş birliğine de işaret 
şımdi sürat, manevra ve ateş kudreti edilmektedir. 
•anında bir de z.ırhlanma sevdası \'C Deyli Niyuz Çin ve Amerikan müna-
yarışı başladı. ~cbctlcrinin askeri ı>ahada olduğu kadar 

Bin beygirlik bir motör takati He iki ıiiyasi sahaada da gelişmekte oldu.:unu 
bin beş yüz, üç bin kiloluk bir tnyya- yazmaktadır. 
ıeyi havada sürukletmek ve bu vasıta- önemli gazetelerden birisi de: cVilki 
dan istenecek vasıfları az çok elde et- Japonya ile harbin başladığındanberi 
mck mümkündür. Fakat ayni motör Çine gelen ilk Amerikan büyük şahc;i
kudretiyle, zırhlandıktan sonra belki yetidir.> diyor. 
ne yedi, sekiz tonu bulacak bir tayya- Çungking, 4 (A.A) Mareşal 
re hareket kabiliyeti beklemek doi:,'I'u Çan _ Kny _ Şek B. Vilkı şerefine bir :ıi-
olamıyacaktı. yafet vennişlir. 
Şu halde; tayyareyi hasıma karşı Çin milli şe!i hoş geldiniz nutkunda 

mutlaka zırhlamak lazımsa. hangi par- Çin milletinin zafere itimadını hclirt
calarırun ve ne "ekildc zırhlanması <la- miştir. 
ha muvafık olac~ktır? Çungking, 4 (A.A) - B. Vandel Vilki * doğuda ciiretli bir taarruzun iklnci ccp-

-·-Karşı hücumlar yapıla· 
ra'lı istinat nolıtaları 
tahrip edildi ve bir 
orman çetelerden 

temizlendi •. 
Budapeşte, 4 (A.A) - Macar Genel 

Kurmay başkanlığının tebliği: 
Don nehri t"e\'l'elerinde Macar kıta

lan tarafından· i~gal edilen yerlerde 
geçen hafta .siddetli muharebeler ol
muştuı·. 

Kıtalarıınız düşmanın mi.iteaddit hü
cuml<ıl'lnı durdurmuştur. Karşı hücum
lc:mnız arasmda bir cok istinat nokta
ları tnhrip edilmiş, esir ve harp mal
zemesi alınını~tıl'. 

Cephe gerisinde harekette bulunan 
ı;etelerle dolu geniş ormanlar bunlar
dan temizlenmiştir. 

Eylül ayı içinde 3000 den fazla esir 
alınmış. 31 ağır silah ve bir cok harp 
malzemesi elde edilmiştir. 

Uçak sav~rlarunız tarafından eyHil 
ayı içinde 50 tayyare dü.c;ürülmüştür .. 
EunJardan başka hava muharebelerin
de altı düşman u~ağı tahrip edilmiştir. 

--~--- ,,,,,_, ___ _ 
AL fi A-~ · RUS H 1RB1 

Muhtelif muharebe safhalarından alı- he kadar mühim olduğunu söylemiştir. 
nnn neticelerden ve elde edilen tecrü- Çan - Kay - Çek B. Vilkiye japon 
belerden sonra basım avcılan bombar- hareketlerinin tahrip eserlerini göstcr-

1 d 
miş ve Çinlilerin harbi kazanabilecek- 1 * 

dımancılarla olaıı muharebe erin c da- lerini bizzat görebileceğini de .siiyle- ı' A 1 ·ı t } •• 
imo cepheden saldırmağa başlamışlar- miştir. lll a il a r 1 11 a J' l · Dl U • 
dır. Çünkü; bombnrdıman tayyareleri- B. Vandel \'ilki öğle yemeğini Çin 
J?J,n uçuş istikametine müteveccih bulu- c.ümhurreisinin dCıvetlisi olarak yemiş- da fa a' a ~eçecr k-
nan tüfenkleri sabittir. Bu hal av tay- tır. • .._.., 
yarclerinde de aynidir. Ancak; av tay- -·- lt~ri as1lsızınıs 
~nrelerinin oynak, süratli ve afacan «MADAGASKAR)) SEFERi ·• 
yapılı olusla~ sabit ve muayyen bir is- - *--
tıkamete ateş eden tüfeklerini manev- •--- Ladcgadalı· muvaffalıı· 
ra knbiliyeti sayesinde istedikleri isti-
k.:ımete ve hcdde karşı tevcih etmek emir~"olunun yetlcrini buna delil 
imkftnını vermektedir. Halbuki bom- gösteriyorlar •• 
bnrdımnn tayyaresi bilhassa yüklü bu- • Berlin, 4 (A.A) - Ladoga gölünün 
lunduğu zamnnlarda, bu imkfınlardan son s rasyonu cenubundaki muharebeler hakkında ve-
mahrumdur. Yani tüfeğinin sabit olu- rilen resmi malumata göre Alman as-
şu yüzünden sadece ucuş yaptığı isti- Za"""fedı•ıdı• kerinin elde ettiği bu yeni muvaffakı-
knmette müessirdir. ~ yet, Almanların müdafaaya geçecekleri 

Filo halinde yapılan bombardıman- -•-- hakkındaki karşı taraf iddiasının boş-

larda bir tayyarenin pilot tlifekleriyle INGl'LIZ iLERi HAREKETLERi' luğunu meydana çıkaracaktır. 
kendini müdafaa etmek üzere sert ve Alınan baş komutanlığının harp an-
oynak hnreketıeıe ba.ş vurması hem oc:VAM EOlYOR aneterine sodık kaıarak buradaki mu-
uçuş sartlarına aykırıdır, hem de sürü- t:. harebelerin sonu alındıktan sonra ilan 
den ayrılanı kurt kapar dendiği gibi --*-- ettiği görülUyor. 
kola.ren avla.nm.isını hazırlamış olur.. Madagaskar, 4 (AA) _ Doğu Af- Rusların burada büyük kollarla yap-
Buna mukabil rasıt tüfeklerinin türel- rika kuvvetleri ba~ kumandanlığının tığı hareketin hedefinin Leningrad mu
Jer ve çelik kaleler üzerinde mütehar- tebliği: h~snrasını kaldırmak olduğu anlnşılı
rjk, her istikamete dönebilir ve ateş Tannnarivden giden kıtalarımu ada- yor. Alman kuvvetleri bidayette müda
eder vaziyette oluşları, bombardıman' nın cenup kesimine çekilen Fransız kuv- faada kalnu~lardır. 
fayyarcsinin diğer taraflarını hasım vetlerine karııı ilerlemeğe devam etmiş- ----·----
avcıları için tehlikeli kılar. Hele filo lerdir. Bazı mukavemetlerden sonra Bir A 1 m an ta 1 e b i 
halindeki toplu uçuşlar yanaşılmaz bir Saınbainin garbındaki Fransız mevzii 
ateş kesafeti meydana getirir. Bu se- alınmı~ ve dün akşam yollardaki bir çok 
bcpledir ki, av tayyareciliğinin muha- engellere rağmen kuvvetlerimiz Şirabe 
rebp tnbiyesinin başında, bombardıman yaklapnıştır. 
faolarını dağıtarak teker teker avla- Londra, 4 (A.A) - MadagaMtarda 
nmk nazariyesi gelir.. Tananarivden cenuba doğru ilerl~yen 

Demek oluyor ki; Av tayyareciliği Britanya kuvvetleri demiryolunun son 
h<ısım bombardunancılarını en zaif nok- istasyonu olan Andı Şirabi i gal etmi;ı
tndan vurmak imkiiniyle cepheden ta- lerdir. 
arruz.lara daha çok kıymet vermiştir.. ----·-----
Bu taarruz sistemine karşı da bombar- UZAK DOGU HARBi 
dımnncılar konınma tedbirleri ararken 
zırhlanma düşüncesi hakim olmu~tur. •---

Dır 1ayyarenin h~cim itibariyle bü- Çindeki muha • 
yiımesi takdirind~ zırhlanması daha ko-
1 .. y olmaktadır. Deniz vasıtalarında da rebeler çok 
böyledir. Bu halde, av tayyarelerinden 
zıynde bombardıman tayyarelerinin • dd ( d• 
7Jrhlandıklarmı görüyoruz. Esasen ha- şı et en ı 
'a zırhlıları diyebilmemiz için de, tay-
}' nrenin az çolt hacim noktasından göz ---·-
doldu,.ucu bir captn bulunmuş olması Çunking, 4 (A.A) - Bugünkü Çin 
l:izıındır. tebliğinin bildirdığine göre Çekiangın 

Yirmi dört mılimetreye kadar büyük hükümct merkezi olan Kinhua ile 
ç plı makineli tüf ek mermilerine karşı Lnnsi yakınlarında muharebeler bütün 
t .. ) yarenin haynti kıymeti olan motö- şiddetiyle devanı etmektedir. 
rünü ve ucucufarını korumak maksa- Durumda hiç bir deği~iklik olınamı~-
<l.yle konacak düz çelik levhaların :fnz. ur. 
1. kalınlım ve c>n az yedi milimetre ol- Yeni Delhi, 4 (AA) - İngiliz hava 
n ı m lıuri~•et tnyyareye fazla yük kuvvetlen karnrgahının cumartesi gün
l::nd'rm ktc ve tal yarenin korunma- kü tebliği: 

• ı'ı 1 n cv .. -fı düşünülerek ynpa- Cumn günü lıava kuvvetlerimiz orta 
· t n fcdnkarlık edilmektedir. Fa- Birmanyada faaliyette bulunmu~, Man

nr dan bunn da çare bulunmuş dalayın cenubundaki kışla \•e asker 
otı r n ön 'yle pilotların önlerine topluluklannıt hombalar atnuş, bir çok 

ilim tre kalınlığında çelik- yangınlar ve infilaklar olmuştur. Man-
. m hruti levh;:ı konmuştur. dnlayın şimal kısmında Japon asker ko

tnrafı ilerıdedir ve r.ak yerlerine tam isabetler kaydedil
d'"recelik açısı vnr- miştır. 

ı etie zırhlanma da siklet üç Bütün uçuklarımız fırıza ız dönmüş-
• 'makta ve yirmi dört mili- tiir. 
·ad r olrn makineli tüfek 

r . ccphı' tnarruzları devam et
tcc, ~ rhlnrı tahrip cdC'me-

} h n~ \ a zırhlıları denince, 
ı zırhlanmış bir tayyare 
~ar ıla , cağımızı düşünemc

~·"· An .. , mo!örleri ve pilotları iki bu
çuk mi , '" trel k mahruti zırhlarla mu-
h. r "a (' nıs tayyareler gözümüı.ün 
(ınüne r ki lı:ıkikat te budur. Eu 
tı yyarC'lrr ele ufok çaplı değil, büyük 
Y• p·<la 1. \ ynre!~rdir. 

İkincı dün:, a J•arbi bnşladığı yıldan 
bcrı, h r konusı~ıanın sonu göklere d:ı
l • nı\ior. Karad::ı, havada ve suda celi
ğe bürünmek ve teknik dünvanın ·bil
ı:ileri:, I<: domınm:-k zorunda~ız Fitre
lerimizi bu ülküni.in volund; . calısan 
Ti.irk Hava Kurumuna -verelim .. · " 

L , 

~-~..,,,,..,.. ----
SOUY ETLERE GÖRE 

(Haştnrah l inci Sahifede) 

Stalingradın <:enubunda bir yerde 
kıtalarımız beşinci Rumen alayını ta
mamiyle yok etmiştir. Şimal batıda 
tahkim edilmiş bir mevki znptedilmiş 
ve 4 top tahrip olunmuştur. Başka bir 
l::esimde de beş tank yakılmıştır. 

MOZDOKTA 
Mozdok dış bölgesinde bir kasabanın 

dı~ mahallelerinde şiddetli savaşlar de
vam ediyor, diişman bu şehre dün gir
meğe muvaffak olmuş, muharebelerde 
iki tank tahrip edilmiş ve 100 Alman 
öldürülmüştür .. Diğer bir kasabayı ele 
~eçirmek i~in ba~lanan muharebeler 
htılfı devam ediyor. 

$imal batıda bir deıniryolu köpri.isii 
w ptcdilmi.,tir. 

Moskova, 4 (AA) - Radyo Voro
neide bir kesimde bir Alman hücumu-

---·----
Fransa dan 
fedakarlık 
istiyorlar -·-Par is, 4 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 

Paristeki Alman büyük elçiliği müs
teşarı B. Şlayer Fransız sanayicileri
nin bir toplantısında bulunarak demiş
tır ki: 

• - Almany:.ı, Fransız bozgunundan 
sonra bu memleket hakkında bir inti
kam ve kin duygusu beslememiştir. Bi
lakis Fransaya bir çok müsaadekfırhk
lar göstermiştir. 

Fakat bu, her taraftn kan döküldüğü 
bir sırada Fransanın fedakarlık etme
den seyirci kalacağı manasına gelmez .. 
Yeni Avrupanın doğması için çalışan 
Almanya, boş bıraktığı yerlerde Fran
sanın ve Fransızların vazife yerlerini 
ışgal etmesini istiyor. Tarihinin anane
lerıne büsbütün aykırı olarak Alman 
devleti 600 bin Fransız esirini serbest 
bırakmıştır. Almanya bunları kendi 
hesabına çalıştırabilirdi. Bu mesele is
tikbalin pblitikasına amil olacaktır. Al
man zaferinden sonra barış yeniden 
kurulduğu vakit her millet savaşta 
gördüğü is nisbetinde hisse alacakhr.• 

Norvecrıeri de Reu har· 
bine sohmaJı istiyor ar •• 

Stokholm, 4 (A.A) - Royter bildiri
;:or : Rusya savaşlarına iştirak ettiril
mek istenilen No!"Veçliler için bir taliın 
kampı açılmıştır. Bir çok Norveçlier 
Norveçten kaçmışlardır. 

:! 11111111:ııil111111111111111il11111111111il1111111111i1 i il L! 

;; İngiliz • Amerilıan E 
lıuvvetleri çılıartnıa E 

- manevraları yapıyorE 
= Londra, 4 (A.A) - İngiliz - Ame- ~ 
: rikan kuvvetleri ilk defa olarak E 
~müşterek manevralnr yapmışlardır. § 
EBu manevralar ~nhillere asker cı- E 
§ karmağa aittir.. · § 
:1fIil1111il111111il11111il1111111111111111111111111111111ı1 r: 

mm ağır kayıpiar verdirilerek püskür
tüldüğünü bildiriyor. Ruslar başka bir 
kesimde de nehre kadar varan bir Al
man birliğini çevirmiş ve nehre dök
rr.üştiir. Burada 400 Alınan iildi.irül
müstiir. 

HAVA FAALiYETiNE DE KUM ba yaasıne karar verildi 
FrnTINASI MANi OLDU -·-Kahire, 4 (A.A) - Orta l!ark Jngi-

liz tebliği: 
2/ 3 ilk teşrin gecesi devriye faaliyet

leri olmu~lur. Karada kayde değer baı!
ka bir şey olmamıştır. 

Kum fırtınaları hava hareketlerine 
müsaade etmemiştir. 

ALMANLARA GöRt:: 
Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. ajansı

na göre dün Alman pike uçakları 2 ilk 
te~rinde Elalemeyndeki İngiliz otomo
bÜ topluluklarına hücum etmiş ve bun
ların bir kı'!mını yakmı~tır. 

İngiliz uçakları Alman pike uçakları
nı hedeflerinden uzakla~tırmak istemiş
se de, Alman uçakları ~yıca üstün düş
man uçaklarına hücum etmiş ve bunlar
dan bir kaçını alevler içinde düşürmüş-
tür. 

Kafilelere ağır kayıplar "\'erdirilmiş-

tir. 

iTAL YANLARA GöRE 
Roma 4 (A.A) - Tebliğ 
Mısır cephesinde topçu faaliyeti 

muştur. 

ol-

Uçaklarımız Malta hava meydanları
nı bombalamıştır. 

ıNGıUZ l IOCUMlARI 
Dört motörlü düııman bomba uçakla

rı Yunaniıtandn Navarin üzerine arka 
arkaya iki defa hücum etmi~tir. Bir 
bomba uçağı düsürülmÜ!}lÜr. 

-~~--•---~-
TÜRK · INGiLIZ TiCARETİ 

----·---
14 ayda "1'' mil-
a1-on lıj.~iliz lira
lık mal aldık -·-BU MALLAR IÇıNDE EZC ÜM· 

LE NELER VAR? 
-*-

Londra radyosundan: Royler Ajansı 
İngiltere ve Türkiyenin ticari münase
betleri hnkkında neşrettiği bir raporda 
941 Temmuzundan bugüne kadar Bü
yük Britanyadan Türkiyeye gönderilen 
malların 1 Milyon İngiliz lirası kıyme· 
tinde olduğunu bildinnektedir. 

Yine bu ı·apora göre gönderilen eşya 
arasında 22 lokomotif, 650 vagon, mü
him mikdarda demiryolu malzemesi, 
kablolar, muhtelif mensucat, otomobil 
lastikleTi, petTOl, koneerve, çadırlar ve-

sair bir çok mal2eme vardır. 

----,~·-----HAVALARDA HARP 
---*·----

Düşürülen mih-
ver uçakları 

binlerce 
-*-Londra, 4 (AA) - İngiliz hava na-

zırlığı haberler bürosunun bildirdiğine 
göre İngiliz avcıları tarafından gündilz 
hareketlerinde düşürUlen mihver tay
yarelerinin sayısı şimdi 4000 i aşmıştır. 

Bu yıl içinde İngiltere üzerınde ve 
dolaylarmdn geceleyin 171 Alman tay· 
yarcsi dUşürülınüştür. Düşman işgal 
altındaki toprakla~ iizcrinde de İnı:,ili:l. 
devriyeleri ayrıca 44 Alman uçağı tah
rip etmişlerdir. 

İngiliz uçak savarları tarafından da 
iki, gündüz avcıları tarafından 15 tay
yare düşfüülmiiştür. 

Bütün ay İngıliz tam-ruz hareketleri 
devam etmiş. 33 av uçağı kaybedilmiş
tir. ----·----B. RUZ El T GAZETECİLE· 

Rm11ZLE KO~!UŞTU 
(H~tarab 1 inci Sahifede) 

" - Bu bölgeleri siz de gezeceksiniz, 
benim gördüklerimi görecek, memnuu 
olacakc;ınız ,.e aliıknlanacaksınız .. 11 

Bay Şükrü Esmer Amerikan gazete
cilerine demiştir ki: 

• - B. Ruzvelt tarafından kabul edil
miş olınak şerefinden dolayı çok mütc
bassisiz. Amerika hüküınet reisi bize 
cok samimi mu:.ımclede bulunmuştur .. D 

~ Türk gazetecileri Kanadayı \'e bil
.~assa Otta\•ayı gezip gördükten sonra 
batı Amerikayı da gezeccklerair. 
ZİYAFET 
Vaşington, 4 (A.A) - Türk gazete

cilerine basın kulübü tarafından bir :ı.1-
yafet \'Crilmi.ştir. Ziyufette Amerika 
hariciye erkanı. Türkiycnin Vaşington 
büyük elcisi \'e diğer yiiksek c;ahsiyet
lcr hazır bulunmuşlardır. 

Türk ı:razetecileri ayan vt! nıebusan 

Kırlılarelinin istihlalıi çolı istihsaıaıı ise azdır .• 
Edirne, 4 (l lususui) - · Alpullu, 

Kırklareli kaymakamlarının ve belediye 
reislerinin iştirakiyle Kırklareli vali ve
kili Tevfik özkayanın reisliği altında 
mühim bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda Kırklarelinde istihsalin 
kafi gelmediği neticesine varılmış, tÜc• 
car vaaıtasiyle Kırklareli, Vize belediye 
reislerinin Anadoludan buğday müba• 
yaa etmelerine karar verilmi§tİr. 

Abloka ve Almanya 

A vrupada ilk evvel Al
manlar beslenecekler 

Mareıaı Göring İngiliz hava hücumlarından acı 
acı 1ı1ıayet etti ve uDüş man şarlıta ezilecelıti,., 
so~ra İngilizlerle lıarşı lıarşıya geleceğizn dedi 

Berlin, 4 (A.A) - Mareşal Göring 
hasat bayramı münasebetiyle spor sa
rayında Avrupanın iaşe istiklalinin mu-
hafazasına hizmet etmiş olan çiftçi ve 
köyliilere nişanlar veı miş ve demiştir 
ki: 

« - Bugün harbin dördüncü yılı 
•çindeyiz .. Bunun için milletin bu bay
ramını sulh devrinde olduğu gibi yap
mağa imkan bulamıyoruz. Şiındi hepi
miz için tek bir vazife vardır. O da bir 
Ciakika bile kaybetmeden hedefe yürü
mektir. Yorgunluk bildırmiyen bir gay
retle mahsulü depolara nakleden ça
lışkan çiftçilere Führerin teşekkilı'ünü 
bildirir ve bu yıl mahsulün çok bere
ketli olduğunu müjdelerim. 

ABLOKA VE ALMANYA 
Almanya geçen sene ablokanın za

rarlannı çok görmüştür. Almanya bu
gün bile Alınan çocuklarına tevcih 
edilınis olan nblokadan müteessirdir. 
Geçen sene mahsul kıt olduğundan çok 
fazla sıkıntı çekilmiştir. Fakat abloka 
Almanyaya diş geçiremez. Bundan son
ra abloknnın zarar ve ıstıraplarını diiş
manlar çekeceklerdiı'. 

INGILIZLERE GÖRE VAZIYET 
---*·---
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

RUS 1LERLEMESt 
lar hücumlarına devam etmişlerdir. Fa
kat şimal batıda Timoçenko kuvvetleri 
son 24 saat içinde, pek çok kuvvetlerle 
müdafaa edilen bir cephede 200 metre 
ilerlemeğe muvaffak olmuştur. Rus 
tankları ve hava kuvvetleri de hareka
ta iştirak etmişlerdir. 

STALlNGRAD DüŞERSE 
Moskova, 4 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri yazıyor: 
Stalingrad meydan muharebesinde 

her iki tarafın da gösterdiği şiddet ve 
inat bu meydan muharebesinin neticesi 
hayati mahiyette' olacağından ileriye 
gelmektedir. Filhakika eğer Stalingrad 
düşerse şimdi Kafkasyada Alınan yilrü
yüşünil Mozdok ve Novorosiskte dur
durmakta olan Rus kuvvetleri tecrid 
edilecektir. Stalingradın düşmesi Astr.:ı
kan ile bütün aşağı Volga çevresinln de 
akıbetini tayin edecek ve Hazer denizin
de BakCt ile olan başlıca nehir yolunu 
kapıyacaktır. Bundan başka Almanlara 
orta Volga çevresini bombalamak için 
kıymetli bir hm.·::ı üssü de temin edecek 
ve Voronej önündeki kıtnlarını takviye 
ederek Moskovayı arkadan vurmağa te
şebbüs etmek imkanını verecektir. 

NOVOROSlSKTE 

Londra, 4 (A.A) - Moskova radyo
sunun bildirdiğine göre kızıl ordu Novo
rosiskte ~imal doğu kesiminde muvaffa
kıyetli karşı taarruzlarda bulunmuştur. 

Bir Sovyet birliği iki düşman bölüi:,tti
nii yok etmiş, bir diğer Sovyel birliğ de 
520 Alman öldürmüştür. 

Şiddetli ınuhnrebcler devam ediyor. 
Londra, 4 (A.A) _ Royterin Moskom 

muhabiri bildiriyor: 
Stalingradda çetin çarpışmalar devam 

ediyor. Mareşnl Timoçenkonun Stnlin
grad üzerindeki tazyiki azaltmak için 
yaptığı karşı taarruzlar toprak kazanç
ları neticesine varmıştır. 

KAFKASTA MiHVER 
TAARRUZU 
Novorosiskin cenubunda Mihver kuv

vetleri yeniden taarruza geçmişlerdir. 

· KAFKASTA ALMAN 
T AB1YES1 DEôIŞTt 

Moskova, 4 (A.A) - Royterin hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Moz.dok çevresinde Alınanların şid
detli hücumları devam ehuiştir. · Al
manlar her defasında yUzclen fazla 
tankla bir çok hücumlar yapmış, fakat 
Grozni petrol şehrine doğru ilerleyeme
miştir. Almanlar tabiyelerini büsbütün 
degİıitirmişlerdir. Şimdi küçük tank 
milirezeleriyle hareket etmektedirler. 

hariciye encümeni rei!'lerini ziyaret 
edecekler ve B. Kordel Hull ile. hnrbi
yc nazırı Stiınson tarafından on kabul 
cd ilecck leı·dir. 

AÇLIK VE ALMANYA 
İşgal edilen faila arazinin mahsulün· 

den - Avrupada bu kış bir açlık tehli· 
kesi olsa bile - hiç şüphe yoktur kı ev• 
vela Alman milleti istifade edecektir 
ve açlıktan ölecek olan her halde Al· 
man milleti olmıyacaktır.n 

HAVA HÜCUMLARINDAN 
ŞİKAYET ... 
Mareşal, cepheye gidenlerin yerinde 

kadınların çok iyi çalıştıklarını söy}e
miş ve hava başkumandanı sıfatile in· 
giliz hava kuvvetlerinin Almanyaya ta
arruzlanndan nefretle bahsederek sun
l&rı ~öylemiştir: 

" - 100 veya 200 tayyare .ile yapı
lan hava taarruzlarının zararlarını bil
mez değilim. Bu yüzden bir çok ma
:.umlarm da kurban gıttiğini biliyorum. 
Alman medeniyetinin muhteşem eserle
rine karşı yapılan bu tahrip taarruzla
rı Avrupayı, hattfi bütiin medeniyeti 
tahrip etmektedır. 
İNGİLİZLERİ TEHDİT ... 
Bütün nefretiınle diyorum ki : Düş

mnn şarktn cz.lleccktir ve ondan sonra 
İngilizlerle karşı karşıya geleceğiz .. n 

Makine ve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

BULGAR HARBiYE NAZiRi· 
NIN BEYANATI 

Sofya, 4 (AA) - Bulgar harbiye 
nazın general Misof bugün yaptığı ' be
yanatta şunları söylemiştir: 

« Ordumuzun hazırlığı kendisini Av
rupanın cenup doğusunda yalnız bir ni
zam ve intizam muhafızı olarak bırak
maktadır. Ayni zamanda Bulgaristanın 
bütün düşmanları tarafından bir hedef 
telakki edilen cephenin bu kesiminde 
mühim bir amil olmak· mevkiine de çı
karmaktadır. 

-----·~----ROY TERE GÖRE ALMANLAR 
STALINGRADDA HER GÜN 
VERDiKLERi KAYIPLAR 

Stohkolm, 4 (A.A) - Royter ajan
sının Stokholm muhabiri pazar akıınmı 
bildiriyor. Son 48 saat zarfında Stalin
graddaki durumda hiç bir değişiklik ol:.. 
mamıştır. Mevzilerine mihlanmış gibi 
yerleşmiş olan Ruslar her gün Almanla
ra 2 3 bin kayıp verdirmektedir. -----·-----MADAGASKAR U nUMi VALi· 

SINir PROTESTOSU· 
Vişi, 4 { A.A) - Madagaskar umu· 

mi vnlısi Annat Madagaskar mukave
metinin taınamiyle somlik mahiyette ol
duğu hakkında İngiltere başvekili B. 
Çörç.il tarafından yapılan demeci şid· 
detle protesto etmİ§tir. -----·----
BULG R TiCARET VE SA A· 

Yi N ZiRi RO ADA 
Roma, 4 (A.A) - Bulgar ticaret ve 

sanayi ve iş nazın Nikola Zahricf bu sa
bah Romaya gelmiştir. ___ ..,,,,..,.. ,.,.,.,.,~--

BBr İngiliz harp gemisi 
hasaD'a uğramEş ••• 
Vişi, 4 (A.A) - Lalincadan bildiril

ci:gine göre hasara uğramış bir İngiliz 
hnrp gemisi cuma günü Cebelüttarıka 
gelmistir. 

~----·,,_,.,,_~~-
FİHLANDİY ADA 
Fena harelietler 
zi~adele,ıyor •. 
Stokholm, 4 (A.A) - Şüpheli kim

selerin ele geçırllmesi için Fin hükü
meti hcılkın yardımını istemiştir. Hükü
met baltalama, tahrik g;bi hareketlerin 
i.,nür.c geçmek için her çarcv~ ha~ vur
maktadır. 


