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• ALMANLARA GÖRE R uslara .. cephelerde durum ---*---

Göğüs göğü 
gore 

se savaşlar
dan sonra ••• 

talingra ,, ovye e 
· r adı bile ger ·ıem · yorla 

Alnıanların Siı.·astopol dan Stalingrad önlel"inc 
naklettikleri ağır toplardaıı biri 

Kart usulü kaldırılıvor 

''A k ''I . n ara,,, zn'ır,, ve 

-*
Stalingradda teı·ak-

kiler kaydedildi 
-*

---*---
Arasız yapılan üç 

hücum püskürtüldü 
Ruslar Kaf Jıasta bir çofı Stalingrada her gün 600 
tepelel"den atıidı. Al· ıooo Alman uçağı 
manlar merlzezde ve bomba yağdırıyor 
İlmen e de i~erlediler ••• 

Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. nin a<
keri bir ka!·nakion aldığı bir habere 
göre Alman klt:ıları 5 birinci te~rinde 
Kafkasyanın •imal batı bölgesinde dağ 
tt-pelerinde birkaç ınevzii ele geçirıniş
l<::rdir. Düşınanın neticesiz hiictJmların
da on tankı tahr;p edilıni~tir. 
RESMİ TEBLİG 
Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği : 
Ka!kasyada. düşman birbiri ardınca 

bir cok tepelerden geriye atılmıştır. 
Dün Tuapsenin şimal batısında ve 

Terek bölgesinde kuvvetli tahkim edil
miş yerleri ve dr.ğ mevzilerini dü~an, 
şiddetli mukavemetine rağmen, bırak
mak zorunda k;ılmı$hr. 
STALİNGRADDA 

Moskova, 6 (A.A) - Almanlar Sta
lingrada yeni getirdikleri çok büyük 
kuvvetlerle taarruzlarda bulunmuşlar
dır. 100 tanklık ve 3 tümenlik kuvvet
lerin yaplıkları hücumlar püskürtül
müştür. 

RESJl'lt TEBLlC 
Moskova, 6 (A.A) - Sovyet tebliği: 
Kıtalanmız Mozdok ve Stalingradda 

d~manla muharebelerde bulunmuştur. 
Stalingradda 15 tanklık Alman hü

cumları püskürtülmüştür. Ruslar şimal 
batıda arazi kazanmışlard1r. 

NOVOROSJSKTE 
Novorosiskte karşı taarruzla bir tepe 

zaptedilmiş ve bir Rumen taburu mah
vedilmiş, 8 tank tahrip olunmuştur. 

Rus donanmasına mensup uçaklar bir 
düşman hava meydanına hücum etmiş 

(Sonu Sııhifc 3, Sütun 2 de) 
Stalingrada 600 - 1000 tayyare ile yapılan Jıi;ctuıılar miinasebetiyle: 

Tayyareler hedefleriııi aydmlııtmak için tenvir bombaları atıyorlar '~Istanbul,, da da ekmek 
satışları serbest olacak 

Stalingradda göğüs göğüse ~iddetli 
muharebelerden sonra yeni terakkiler 
kaydettik, savaş uçaklarımız hücum kı
talarımızı de.teklemişlerdir. Stalingra
dm sima! batısında birliklerimiz ikinci 
bir Rus grubunu daha c:evirmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

B. Stalin Müttefik lerin yardımlarını az bulunca ••• 

* 
Sovyet 
Rusya 

i)evlf"ff Pn maaş alan-
Don nehrinde Rumen, İtalyan ve 

(Sonu Sahife 4. Sütun 4 te) 

___ * __ _ 
İfıinci Jıı.ş savaşına 
dayanalJifecefı midir? •• 

~EVKh'T BİLGİN 

S ta 1 in g r ad muharebesi, on ha(
tadan beri, ccheıınemi andıran bir şid-
4ktle devam edİ) or. Bu devler dövü~ü
ni.i, tarihe gc.;en sava~ların en kanhsı 
,.e en nıcrhametsizi. olarak 'asıflandır
n1altta ınüşa1ıifler birl~ınişlerdir. Talı
kiaı1 edilmi~ hİ\' bir ~cbir önünde \'C 

İfinde bu kadar azametli ku\.vetlcrin 
t~plandığı, bu dere<:e inat \"C sebatla 
dö,·ii~illdüğii göriihneınl';tir. Alınanlar, 
Stalingradı zante!mck için, lıa\'a kuv
vetlerinin biiyÜk kı~nnnı bu sclırin ha
\•adan boınbardıınanıııa talısis ctnıis
lerdir. Bind<'n fazhı bonıbardunan uça
iı ile 30 )lİyadc ve altı zırhlı tiiıuen, ge
re g-ündüz Stalingrad ıniida[aalaJ"uıı 
zorlaınaktadırlar. Roytere göre, Ru~lar 
sehrin dört yol ağızlarına ycrle.~tirdik
leri tanklar "\asıfasİ\'IC sokakların bü
-viik kısnuna h5.kin1. bulunuyorlar .. A1-
~an pike uçnklarııun '.\:aptıkları kor
kun(: hasarlar nıüdafilcri yıldırtnıa
maktadır. Ru.'la' bu uçaklardan atılan 
binlerce ton hombanııı a~hkları biiyük 
çukurlarda nevmidane mukayen1etlr
rinde hfil:l dc\·anı ctnıektedirlcr. 

:\Iuhakkaktır ki Almanlar. Stolin'{rad 
muharebesine baı.,Jadıkları gün, böyle 
~ aınan bir n1uka,·rınt't göreceklerini ha. 
tırlarından hile gc'-:iruıcn1i..,lerdi. Bila
ki~ Ilazcr drniı:inc ve Ura] dağlarına 
lnıtlar hiiiün Vol~aıun can damarı olan 
~tn1 :11rrn<h zapfedinre Ru"iyanın belkc
n1i~ i kırılnıı..: <>lacaiını, Kızı lordunun 
cirldi bir tehlike te,l..il etmekten ~ıka
co:!:ıu dii~·iiıP11i4Jcrdi. Olaylar tahn1İn· 
lerinC' c<'k a\·kır• hir sekilde inldsaf et
mi~tir. Bu !"<'Y.cplcdir ki Alınanlar, ge
ren harı>tr Verdnnda u~odıHan leci 
fikihı-tin "-İındi Stlllinl!radda teJ·'"art11· 
daı\ h~J.Jdy)t' rnrliı:e ,.,nıcktc<Frl"r. Iln· 
tır?:\rdailir ki \'erdrn ınuhar<'1)elcri ·"l
n1an ıtr~·ııı;ı,n.-ı ttlO hin ki~ilik zayi;!t 
\ C'rJi .. nırkl<' kc.lnıan1ı~. l•arhin sonu 
ii·~<'rin<~e i<',-iriı~i g(; .. terıni ... ti. Salfilli:'·et· 
il Alman ,.,(\zr.iilrri StaFnf1'r~~l·n hir 

(<:onu Sahile ı. Sü•ıın H da) 

lar yardım görect>k 
- *

Bunlal"a yine h ar t la 
muayyen fiyatlı 
efımefı verilecefı 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ekmeğin 
kart ile dağıtılmakta olduğu Ankara, :t;;. 
tanbul ve İzmirde de bu usulün kaldı
rılması esas itibariyle tekarrür etnliş 
gibidir. Bu şehirlerdeki dul, yetim ve 
mütekaitlerle devlet memurlarına diğer 
taraflarda yapılacağı gibi resmi fiyatlar 
mukabilinde kart ile ekmek verilmesine 
devam olunacaktır. Bunun için icap 
eden un veya buğday toprak mahsülleri 
ofisi tarafından bu şehir belediyelerine 
temin olunacaktır. 

···--·-·- --
1 A. ERİKA SEF Al 

Uçakla uVa
şington" a ~itti 

B. Ruzvelt ve Ame· 
rikan hariciyesiyle 
kOftU$8cak.-

Vaşington, 6 (A.A) _ Birleşik Ame
rikanın Ankara büyük elçisi B. Stayn 
Hard uçakla Vaşingtona gelmiştir. Elçi 
reis B. Ruzvelt ve hariciye erkiinı ile 
görüşmelerde bulunacağını bildirmiştir. 

« YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 

Stalingrad savaşının bir 
eşi daha görülrr~emiştir 
Stalingraddan sonra K affıasya v e Leningrad 

nıı? .. • Mısırda İngiliz taarruzu belılenebilir 
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DOGU CEPHESİNDE : Bu cephenin ordularının burasını zapt için hiç bir 

bir çok yerlerinde, az veya çok ehem- iedakarlıktan çekinmiyeceklerini göste
miyette mahalli muharebeler oluyorsa rir. 
da Stalingrad hala Rusya savaşının Son gelen haberler, Almanların şeh
mihrakını teşkil etmektedir. Dünyada rin içinde bir mikdar daha ilerledikle
hiç bir şehir, St<•lingrad kadar acınmı- rini ve şimal batı cihette Orlovska adlı 
yarak müdafaa edilmemi~ ve neticede bir varoşun Alman kıtaları tarafından 
onun kadar hiç bir yer muharebede hücumla zaptcdilerek bunun batısında 
harap olmamıştır. Hitler, bu şehrin bir mikdar Rus kuvvetinin kuşatıldığı
Slalinin adını ta'lması dolavısivle de- nı bildirmektedir. Bu varoş Stalingra
ğil, stratejik eho~miyeti d~lay;•ile be· dın merkezinden 15 kilometre kadar 
lıemehal zaptolunacağını, yeni söyledi- uzakta olup tamamiyle münferit bir 
r,; nutkunda bildiroi. Bu ifade Alman (Sonu Rahifc 4, Sütun 1 de) 
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.\lnuınva - l)·ıni

ınarka •• n1u nast>-

bPtlt>rİ kPo;ildi nıi? 

Lunclra, li (.\ A) - Dıınimarl<a ~ 
§ ile Almanya arasındaki siya:-.i n1ii- §: 
=: nasebctlerin kc.-.ildiği hakkında ı~- ;:: 
§ ve~ gazrteler:nin verd:ğ:i ve h -nUz ~ 
§ teyit edilmemi~ o!an h~bn~·lC'rİ ~ .. 

B . ·~ör~ll" hl~ blrşey söy
ıne - l ,erelh et 

-
Londra, 6 (A.A) - Avam Kamara

sında B. Stalinin ikinci cephe hakkında
ki demecine dair bazı mebuslar tarabn
dan sorulan suallere başvekil B. Çörçil 
şu cevabı vermiştir: 

• - Şu anda hükiimetin evvelce yap-

tığı beyanatına i!Ave edilecek hiç bir 
beyanatın gerekmiyeceğine kanilm.> 

tşçi mebus Bevnin sualine Çörçil: 
cŞimdi yaptığım demeçe bir şey ilA

ve edemiyeceğim.> cevabını vermiştir. 
(Sonu Sahife 3. Sütıın 1 de) 

INGILIZLERE GORE 
---*---

Almanlar "Sta
linı?rad'' a ölüm 
volu diyorlar 

- *-Londra, 6 (A.A) - Bugünkü gaze-
teler ilk sahifelerinde Rusya haberleri
ni ve Stalingrad hareketlerini ne~rei
mekle beraber pek az mütalaa yiirltı
müşlerdir. Almanların Stalingradı ala
mamaları itibariyle durumun umuıni
yet üzere elveri~li · olduğu Jcaydolun
maktadır. Almanlar şehir içinde pek "" 
bir terakki kaydedebilmekte ve Sta
lingrada •Ölüm yolu• adını vermekte
dirler. 

"Voronej ,, de ___ * __ _ 
B. Çürçil Moskovada B. Stalin!e konuştuğu esnada Alman hattı 

yarıldı mı? Seçimin bitmesine iki gün kaldı 

Yeni belediye meclisi 
gelecek ay toplanacak 

-----
Belediye seçimi faaliyeti dün de ha

rare:tlc devam etmiş, bir çok kimseler 
reylerini kullanmışlardtr. Dün ak!!am 

s•at 17 - 18 arasında bilhassa Eşrefpa
şa, lkiçeşmelik ve Alsancak mıntakala
rmda rey kullananlar pek fazla olmut
tur. 

.. --.... -. . . .... -....... -~-..:.... .... · .· .. · 
--- -·--·-=~···· -- -·-

SON DAK.lll:A. 

---------·-· 
lngilizleri n Irana as· 
ker gönderdikleri 

bildiriliyor 
---*·---

Berlin, 6 (AA) - Ga.zeteler oeki
zinci İngiliz ordusunun MısıTda kuvvetli 
müdafaa hatlarına yerle~miı oldujiunu 
yazıyorlar. Bunlaıa göre lranda vaziye-
tin nazikliği dolayıaiyle Mısıra ııelmlt 
olan Polonyalı ve Hintli kıtalaT ı,..na 
gönderi.lırütti r . 

"C"..AiCW\Y-. .. :ıı~ 

-*-Ruslar Alm an sağ hana• 
dında del"in b ir gedilı 
a~tıfılarını, Leningrad· 

da da muvaffalı olduh• 
lal"ını söyliyorıar 

Moskova, 6 (A.A) - Moskova rad
yosu bildiriyor: Rus kıtaları Voronej 
cephesinin bir kesiminde taarruz ederek 
düsrnan hatlarına girmişlerdir. Kızıl or
du·· erleri Alman blokhavzlarını zap
tctmişler ve ınukavemel yuvalarını le· 

ı<"" - •• .;.· ''. ~"' .. <.- •• ' 
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Merkezdeki harek4tı idare eden 

Rtu Generali J uko1> 



SAHiFE 2 YENi ASIR 

ŞEHİR DADERL:sRi: 
r ARİHİ ROMAN l' azan : $cıh!n Ahdı;r" '"'n 

·-· 7 ••• 

1 • ,, s c:. " ıırıır u şı~·-

keti beledi ,-e-
Zeytirıya~ı hal~edilecek 

n • 
ışı 

• ve 2'eçıvor 
·----- ---- ------ -- - -

SOvyet 
Rusya ___ * __ _ 

10~2 

İkinci 'lııs savasına 
dayanaıineceJı ~midir? .. 

~EVK~T BİLGİN 

Meşhur K l eopatra, ertesi sabah öld ürülecP;i11i En iş Cümhuriyet ba)'· 
söyliyerelı visafine aldı {!ı esirlere derm~ he..... ranu n a Jıadar bitmiş 

olaca~ •• 

Belediyeler· aza· 
mi fiyat koya~ak 

(Başta rafı 1 inci Sahi[ede) 

Verdun olnıadı~ını söJLiyorlar. Yani B. 
Hitlcrin son nutkunda söylediği gibi, 
bu !'fChrin mutlaka zaptedilcceğine ka
nidirler. 

Benli yosırLa adı o devirde, Mısırda 
bütün dillerde destan olmuştu. Sanatı
nın inceliği ve benliğinin fus~ı:ıuyla, sa
de Yavuz Ali pa~ayı değil, 'Mısırın en 
zengin, en kibar erkeklerinden yüzler
cesini büyüleyen bu dilber Kahire vos
ması o zamanın adeta ikinci bir K;leo
patrası kesilmi!Şti. 

Muırm o !feh riyamıa benıer ki 

ölcWrmedikçe ı;aslmı 
tıynetin 

etme:di 
-r{/ yegti:n 

Benli yosmadan bir kaç asır evvel 
gelen Kleopatra her gece sarayındaki 
erkek esirlerinden birisini seçermiş ve 
ona dermiş ki: 

- B en sana emir ediyorum ... Bu ge
ce sabaha kadar benim yanımda kala
caksın! .. 

Kraliçen a~k kevserinin tadını senin 
elinden alacağı kadehten tatacak!.. 

Genç esir birden bire büyük bir se
vinç buhranına kapılarak çılgın gibi 
hemen Kraliçenin çıplak ayaklarına ka
panırmış ... 

Fakat Mısırın bu katı kalpli melikesi 
mini mini ayaklarını öpen esire ikind 
bir teklif daha yapar: 

- Fakat dur! .. tş bu kadarla kalacak 
değil!.. Dermiş... Bu gece bütün bir 
ömre muadil olarak lezzetine doyul
maz. tatlı aşk saatleri yaşayacaksm!. Ve 

-yarın tan yeri ağarmağa başladığı, ilk 
Horoz sesi duyuldu~u vakit te ölecek
sin! .. 

Nasıl, bu teklif işine geliyor mu? .. Sen 
buna razı mısın? .. 

Derin bir aşk cazibesine tutulan esir 
derhal bu teklife muvafakat edemıis!.. 
Hiç bitmeyecek gibi görünen, fakat yi
ne hayatın akışı gibi kısa gellp geçen 
tatlı, lezzetine doyulmaz bir aşk gecesi 
gecirdikten sonra esir birde bakarmıs 
ki ·tan yeri ağar1yor ... İlk Horoz sesini 
sinirlerine yayılan derin bir gev~cklik 
ve kafasını saran ağır bir ölüm dalgın
lığı arasında duyarmış!.. Şimdi ölecek!. 
Artık Kraliçenin bu sihirli gözlerini gö
l'emiyecek! .. Parlak bir tunç rengini an
dıran ve esrarengiz bir aşk kokusu nes
reden bu yumuşak sinenin üzerine ihti
ras ateşiyle yanan başını bir daha yas
lıyamıyacak!.. Derin bir dalgınlığa tu
tulan esirin bu dakikada zihninden ge
çen şeyleri seze!! Kleopatra yeniden ona 

• sorarmış~ 

- Ne düşünüyor sun? .. Ölümü mü .. 
ölümden bu kadar korkuyor musun? .. 
Fakat dur! .. İyi düşün! .. İnsan bu kadar 
derin bir zevki tattıktan sonra birden 
bire bundan mahrum kalacak olursa ne 
yapar? .. Bu hal ona ölümden daha acı 

gelmez mi? .. 
Fakat ben .sana acıyorum. Çiinkü 

gençsin. Daha uzun seneler yaşamak se
nin hakkın! .. 
~unun için ben sözümü geriye alıyo

rum. Mademki yaşamak istiyoı-<;un ... 
Scnln istediğin gibi oL~un ... Fakat bun
dan sonra artık bir daha beni görenıi
yeceksin!.. 

Aman Yarabbi! ... Zavallı e.~ir simdi 
ne cevap versin?.. -

Karanlıklar içinde geçirdiği ömründe 
ancak bu gece mehtapla karşıla!!ınış bu
lunuyor ... Güzel Kraliçenin dediğine ba
kılacak olursa yalnız bir gece parlaklı
i'!ındı:ın istifade ettiği mehtap artık ken
disine bir daha görünmemek üzere ebe
diven sönüp gidecek!.. 

Fakat hayır!.. Meğerse o bu geceye 
kadar hayatın tadını ve manasını anla
mamış. Bu geceden evvel geçen ömrü 
şimdi ona ne kadar karanlık ve sönük 
görüni.iyor .. Artık bu karanlık hayata 
bir daha dönmiyecek! .. 

Esir hemen kararını verir. eski tatsız. 
katı ve acı yasavısa tekrar dönmektense 
öli.i.mü tercih • ede~miş .. 

O zaman Kleopatra. tunç rengi boyalı 
göğsi.inün üstünde olgun bir çift turunç 
gibi duran memelerine zehirli bir mad
de sürermiş. Ve şeker kamışı emer gibi 
bunu masseden köle o dakikada ci~er
lerini yakan bu acı aşk zehirinin tev1it 
ettiği tatlı bir baş dönmesiyle serscmli
yerek kendisinden geçer, baygın vazi
yette hayata gözlerini yumarnıı!J! .. 

Kleopatra aşkın zehirini tattırarak 
öldürdüğü aşıklarını yanı başına kadar 
yaklaştırdığı halde benli yosma kendisi 
için yanup tutuşanları daima alargada 
tutardı .. Bununla beraber onun bu katil 
?v!ısır melikesine benze\·cn tarafları da 
yok değildi... · 

Vakia benli yosma Kleopafra gibi ba
!1ında hükümdarlık tacı ta~ımıyorrtu. Bir 
çengi parçasından ibaretti o!.. Fakat 
öyle oynak. o kadar. Arti.sl bir cen~i ki 
onu raks ettiği vakit görenler {.ucudu
nun her bir uzvunu istedii!i g.ibi oynattı
ğına bakarak bu tunc cili'tlı derinin al
tında en ufak bir ke~ik parçasının bile 
bulunmadığına zahip olurlardı ... 

Benli yosmanın muasırı olan bir ~air 
onun için yazmıştı ki: 

Raksa c,ı1:sa dıı~ıma 1dı.1ıi ahp hir 
piyreheıı 

Nı1r içiı.ıcle servii siyıııindir kıyas 
eyle,- gör<m 

Ziihrecle-n ü.stiin güzellikte folar-
• Zar sa1ısm1 

E: ıı biiyiik rakkaseler tcıkdi~ eder
di raksmı 

- RİTM F. 01 -

Istanbulun kurtuluş ba\ rarr ı 
. 

Dün hararetli ve heye-
canlı bir şekilde kutlandı 
Milli Şefin her emrine la azır duran m illetin her 
zaman destanlar yaratacağı tebarüz e"irildi 
ve lıahraman ordumuz a şüJıranıar bildirildi .. 
İstanbul, 6 (A.A) - İstanbulun kur- itfaiye takip ettiler. Geçit bitince tö

tuluşunun, 20 nci yıldönüınü parlak şe- ren de sona erdi. 
kilde kutlanmL~tır. Resmi ve hususi bi- KAHRAMAN ORDUYA 
nalarla nakil vasıtaları ve ticaret evleri 
bayraklarla donatılmıstı. Halk sevinçle 
merasimin yapılacağt Sultan Ahmet :.ıe 
Taksim meydanlarına akıyordu. Bura
ları merasinı saatinden çok evvel dol
muştu. Kıtalar, okullar ve teşekki.iller 
saat 9,30 da toplanmıştı. Saat 10 da tiz 
bir boru çalışiyle merasime başlandı ve 
İsi.anbulun kurtulusunda şehit olanlar 
için bir dakika ihtii:am va~iyeti almd1. 
Kıtalar, okullar ve tesekkiHier basların
aa bando olduğu halde Sultan Ahmet
ten hareketle tramvay caddesini taki
ben Köprüye vardıkları zaman bütiin 
vapurlar düdük çalarak alayı selamla1 
nıışlardır. Caddelerde halkın sürekli al
kışları arasında alay Galata köprüsü, 
Şişhane caddesini takiben Tak!"iın mey
danına gelmiştir. 

T AKStM MEYDANINDA 

İstanbul, 6 (A.A) - Saat 16 da vali 
ve belediye reisi Lütfü Kırdarla parti 
idaı·e heyeti reisi, azası ve cemiyetler 
mümessillerinden mürekkep bir heyet 
komutanlığa giderek halkın istanbulu 
kurtaran orduya şükranım arzetmişlcr
dir. 

üSKüDARDA MUKA VEMEf 
BAYRAK YARIŞI 
İstanbul, 6 (A.A) - Yirmi yıl evvel 

Türk ordusunun İstanbufu kurtarış yo
lunu takiben Üsküdar halkevi tarafın
dan tertip ed:Ien mukavemet bayrak 
yarıo;ı saat 16 da yapılmıştır. Yirmi se
ne e•:vel ordunun konakladığı Göztcpe
den Dağdat caddesini takiben yarısçılar 
üsküdara gelmiş ve bayrak halk.evinde
ki şeref yerine konulmuştur. -----·----,,., w ~ 

J# anmur :wngı11or •• 
Üç günden beri Ege mmtakasının 

Ankaraya gitmiş olan su şirketi mu
rahhaslan _ lafla veld.letinde aynlan bir 
heyetle temasa baıılamışlardır. Salın al
ma~a memur heyete Nafia vekaleti ec
nebi ııirketler miidürü 8. Emin iplikçi de 
dahildir. 

J\ti.izakerelere pazarlesi günü başlan
mış ve dün dl"vam edilmiştir. Müzake
reler iyi bir safhada devam etmektedir. 
Haber aldığımıza göre satın alma mu
amelesi en kısa bir zamanda ikmal edi
lip 'lirket tesisleri tzmir belediyesi tara
fından devren alınacaktır. 

Nafia vekaleti, su şirketinin 120 bin 
liralık bir borcundan dolayı evvelce 
aç1lmı~ olan dAvanın safahatını ve ne· 
tice~ini lzmir defterclarlı~ından sormuş
tur. Satın nlma mukavelesinin imzasın
dan önce bu 120.000 lira da mahsup 
edil~cektir. Su siı-keti tesislerinin cüm
huriyet bayramı~dan evvel belediyeye 
g-eçeceqİ ö~renilmiştir. 

-----a----
B. $11A '1! YVR i'KOR V 
f.!~Lİ'YOR ••• 
T icaret ''ekalcti propaganda ve neşri

yat miidi.irü B. Suat Ymtkoru Cuma 
akşamı şehrimize gelecek ve bir hafta 
kalacaktır. 

Yardımsef.1enlerin 
~onore~i toplandı •• 
Yardım sevenler cemiyeli İzmir şu

besi kongresi dün toplanmıştır. Cemiye
tin esas nizamnamesi değiştirildiğinden 
y .;!1i nizamnameye intibak suretiyle se
çim yapılması için umumi katip Meliha 
Sanu tarafından açılan bu olagan iisti.i 
kongrenin reisliğine vali seçilmiştir. 

Seçim neticesinde dare heyetine Mü
Sec;im neticesinde idaı·e heyetine Mü

r..evver Öney, Yümniye Birsel. Lulife 
Bekir Çevrekba;:, Afife Daı·yol, Sekine 
Tabak, Vc:>cihe Alanyalı, Meliha Sanu, 
R.,h~an Çullu. Muazzez Özyiğit seçil
mislerdir. 

Yedek azalıklara Latife Sırrı Sanlı, 
Mahdurc Balkış, İrfan 'Ültanir murakıp
lığe de B. Muzaffer Ornl se(~ilmişlir. 

ZAHİRECİLER 
Sirheti n~zt.ımnamesi 
hazılarndı .. 
Kurulmasına çalışılan 1 milyon lira 

sermayeli E~c mıntakası zahiı·eciler şir
ketinin esas nizamnamesi dün yapılan 
bir toplantıda hazırlanmıştır. Ta!;dik 
edilmek üzere hemen ticaret vekaletine 
gönderilecekl~r. -----------
RÖ'fİİR DOLJJ BİR 
V ~.~l'R GELİYOR .. 
Sadan vapurunun yarın limanımıza 

gelmesine intizar edilmektedir. Bu va
pur Zongu1claktan İzmire getirmek üze
re kömür :ı-·üklemişlir. Vapurda mi.ihim 
nisbette Diz - Zero maden kömüriyle 
bir mikdar kok kömürü mevcuttur. 

Kok kömürleri getirilince istihkak 
sahiplerine tevzie baslanacaktır. Resmi 
müesseselerin ve mekteplerin kok kö
mürü ihtiyaçlar1 temin edilmiş bulun
maktadır. 

De vlet müesseseleri 
Ve ithtd~t birlilıle.ri 
Bi.itün ithalatcı tacirlerin ithalat bir-

liklerine girmel~ri mecburi olduğundan 
iktisat ve ticaret vekaletleri. keneli sı
nai müesseselerinin bu birliklere girip 
girmemeleri noktasını tetkik etmic::ler
dir. Bunların bil'liklere girmelerine' lü
zum olmadığı neticesine varılmıstır. 

---~o , 

Dün ticaret müdürlüğünde bir toplantı yapıldı 
Ticaret vekaleti, zeytinyağı Iiyatlan

mn mütemadi suı·ette devam eden yük
selişini önlemek üzere bazı mühim ted
birler almak üzeredir. 
. Zeytinyağı meselesi hakkında dün 
Izmir mmtaka ticaret müdUrlilğünde 
tiiccar bir1ikleri umtıml: H.tibi B. Atıf 
İnanın iştirakiyle bir toplantı yapılmış 

ve zeytinyağı stokları işi görüşülmüş

tür. 
Haber aldığımıza göre ticaret veka

leti zeytinyağma azami satış fiyatı ko
nulması hususunda belediyeleri vazife
dar kılacak ve,.azamJ. satış fiyatları tes
bit edilecektir. 

Ekmek ihtiyacı ve valiler 

liaı·t. usulft va 
lilerin elinde ••• 

Kart usulünün tatbihi m ııtlaJıa topraJı ofisi ta
rafından hububat verilmesi deme"lı değildir-
Dün ticaret vekaletinden alakadar 

makama ekmek mevzuu hakkında aşa
ğıdaki telgraf gelmiştir: 

«Bazı vilayetler kart usulü tatbik 
edilmediği takdirde istihlakin artacağı
nı beyanla kart usulünün tatbikine mü
saade talep etmektedirler. 22/ Ağustos 
tarihli tamimin 6 ncı maddesinde de bil
dirildiği gibi 247 sayılı koordinasyon 
kararının altıncı maddesi, valilere bu 
hususta lüzumlu tedbirleri almak sala
hiyetini vermiştir. 

Bu te.dbirler meyanında valiler kart 
usulü tatbikini. lüzumlu görürlerse biz
ce de Lavsiyeye şayan görülen bu usulü 
tatbik edebilirler. Bunun için istizana 
lüzum yoktur. 

Şurası tasrih olunur ki biı_- yerde kart 
usulünün tatbik edilmesi orada toprak 
ofisi tarafından tanzim satışı yapılacağı 
manasını tazammun etmez. Ekmeklik 
hububatın temini suretine dair yapılmış 
olan tebligatın hükümleri mahfuzdur.> 

Yeni kahve ve çay satışları basladı .... 

~ay ' '1300 kahve ~ ,,, 
''5oo • 630 Ji·nrnflill 

'' 7 
Çay ve kahve satışları bugünden iti

baren inhisarlar idaresine geçmiş bulun
maktadır. Bu yeni merhalenin hem ih
tiyacı temin ve hem de devlet bütçesini 
takviye bakımından memleket iç.in bir 
kazanç olacağına muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

Bugünden itibaren inhisarlar idaresi 
yeni fiyatlarla çay ve kahve satışına baş-
lamaktadır. Çaylar gayet nefis ve hile~ 
siz olacaktır, yeni fiyat perakende ola-
rak 1300 kurustur. Bu suretle kilo bası
na tenzilat 4 -"5 lirayı bulmaktadır. -

inhisarlar idaresinin bayilere verece-

ihtikar la 

ği çaylara hile katmak büyük cezayı 
müstelzimdir. 

Çekirdek kahve kilosu 5 00 kuruştan 
perakende olarak satılacaktır. Kavrul
muş ve öğüdülmiiş kahvenin fiyatı 630 
kuruştur. Bu fiyatlardan bayilere yüzde 
6 nispetinde bir kazanç verilmektedir. 

- * Izmire ihtiyacı karşılayacak nispette 
içki gelmeğe başlamıştır. Dün 800 kilo 
rakı inhisar idaresinin depolarına veril
miştir. Bunun 450 kilosu merkez depo
sile şehirdeki şube depolara ayrılmıştır. 
Şarap ve bira ihtiyacı da karşılanmakta
dır. 

mücadele 

Etiket nlecburiyetinde 
her gevşeklik yasak 

---·--- ·· ~ 

Satışlarda etiket koyma mecburiyeti 
hakkında dün ticaret vekaletinden bir 
emir gelmiştir. Bu emirde milli korun
ma kanununun muaddel 3 1 inci madde
sinin belediyelerce sıkı surette tatbiki 
lüzumu bildirilmekte ve aşağıdaki nok
talar ilave edilmektedir : 

3 - Vazedilmiş veya bu tamim üze
rine vaz edilecek olan fiyal aleniyeti 
mecburiyetinin sıkı ve itinalı bir konlro
la tabi tutulması ve elde edilen netice
lerin vekalete bildirilmesi. 

* Belediyemiz yeniden ihdas edilen eti-

Y.' Ar!}Lf TOHUM 1 - Şehrinizde etiket koyma ve fi- ket koyma ve fiyat listesi asma mecbu
riyeti üzerine lüzumlu tetkikleri yapma

l\lütteCiklere ~elince, onlar da duru· 
mun nezaketini gizfemiyorlar.. Yalnız 
ümitlerine k uvvet veren iki önemli 
nokta vardır: 

1 - Stalingrad müdaiileri bugüne 
kadar en inanı lmaz şartlar içinde hari
kalı bir dayanma kudreti göstermisler-
dir . · 

2 - Müdafaanın kışa kadar ıtzatıl
mış olması sayesinde, şehir artık kay
bedilse bile Almanlar bu zaferden ıun4 
duldan neticeyi a)amıyacaklardır. Kı
saca hiç olmazsa bu kış mevsiminde, 
R uslar, Kafkas petrollerine, Saratof 
petrol tasfiyehane1erine, Voronej en
düstri bölgesine ve zengin Volga hav· 
zac:ma sahip olmakta de,·am edecekler
dir . O surette ki 1943 ilkbaharında Al
manların taarruzdan ziyade müdafaayı 
düııünmeleri, <lii~ınanlarmın büyük ta. 
arruzunu beklemeleri kuvvetli bir ih
timal daWJine girecektir. 

Bu di.i~iinceyc, mihver basını kışın 
Rusya için da~ıam1maz zorluklarından 
lJahsederek cevap veriyorlar. Hatta 
Vandel ViJkinin ·bu mevzu etraündaki 
~özlerini bir delil olarak kullanıyorlar. 
iler i sürdükleri inaııcaya göre, tahaıu
nıill hududunu aşan biıtHn ıstıraplal' 
nihayet Sovyctlcrin mukavemetini eri
tecektir. 

Halbuki ikinci düny:ı harbinin sonu
nu görünmez hate koyan şey, ölüm ka~ 
hm savasmda nıillctlcl'in mukaddes bir 
din gibi ~atıldıkları akideler i hayatları
nın üsti.inde tutmaları değil midir? 
Amansız kışa , .e açlığa rağmen R us

lar dayanacaklaı.· mı sualine. fikrimizce 
Stalingrad.ın rlii-~ünınesi bile tüyleri ür
perten ııartlar içindeki mukavemeti 
her gi.in cevap veriyor. 
Yarının neler doğuraca~.,nı kimse bi

lemez. 
Staling.rad cehenııemi. burada bayat 

ııammf) mevcut olan her şeyi fükcterek 
son nefesini verirse, Almanlar Volga 
hatlında yel'leşmekle kıtadaki mevkile· 
rini gerçekten saı·sıhnaz bir hale ko~'a
caklar mı? 

A skeri mi.iiehassısJar, R us orduları
nın savaş kudreti baki oldukça böyle 
bir iddiaıun varit olamıyacaiım söyli
yorlar. Bu itibarla öniimUzdeki kısın 
şimdiden tahmin edilmesi imkansız bir 
çok hususiyetleri olabileceğini dfişiin
ınek kabildir. 

ŞEVKET Bil.GİN 

.: .. -~.,..., ,..,~ tJ~l~l~~(._,tı~ .... :. 

Milli Şefimizle ! 
Danimarha kralı \ 
Arasında.- ı 
Ankara, 6 (A.A) - Haşmetli- i 

İ. Danimarka Kralı üçüncü Kristiya- ı~ 
nm doğum yıldönümü münasebe-

1. tiyle Cümhurreisi İsmel İnönü ile 

1 
Haşmetli Krisliyan arasında tebl'ik , 
ve teşekkür telgrafları teati olun- I 

• IDU§tUr. 
·-· ~~~_._._..,.....,.:4 

TALİM VE TERBİYE 
He')1eti azalığı.. 
Ankara, 6 (Telefonla) - Vefa Erkek 

lisesi terbiye öğretmeni Yunus Kazım 
Maarif vekaleti talim ve terbiye azalı
ğına tayin Qlunmuştur. 

---o---
ZONGULDAK'J'A 
Beled iye seçimi •• 
Zonguldak, 6 (AA) - Vilayet mer-

kezi ile 4 kaza ve 2 nahiyede belediye 
seçinıleri parti namzetlerinin kazan
dıkları büyük ekseriyetle sona ermiştir. 

F;V<t!r , .. ii6ı.~eHvor.. yat listesi asma mecburiyetinin hangi ti-
Son günlerde dı~ memleketlerden caret şube ve maddelerine hasrcdildiği

yağlı tohumlar üzerine büyük sipariş- nin lüzumlu vasıtalarla ilanı ve halkın 
ler alınmaktadır. Bu yi.izden yağlı to- tenviri. 
humlar fiyatı yükselmeğe başlamıştır. ' 2 - Keyfiyet evvelce mülga fiyat 

ğa başlamıştLr. Her müessese, satacağı ---------------
mallara mutlaka etiket koyacaktır. Bu ViHd Mareşal Çan Ka~ 
suretle her türlü ihtikar vakalarınm ko- Şefde teh rar. görüştü 
layca tespit edileceği ümit edilmektedir. 

Vilayet makamı da emniyet müdür- Çunking, 6 (A.A) - Pazartesi günü 
--- '" murakabe komisyonunca tayin ve ilan 

Jrıir seneliJı Jastilı edilmiş ise, bu ilanın yeniden gözden 
nçnstı!acrıh.. geçirilerek bugünkü ihtiyaçlara uygun 
tzınir vilayetinin bir senelik olomobil bir şekle sokulması ve nihai şeklinin ye-

ve kamyon lastiği ihtiyacının verilmesi niden i1anı suretile halka duyurulması. 
hususunda Lir.aret vekaleti nezdinde ya
pılan teşebbüsler neticelenınistir. Ya
kında İzmir vilayeti emrine 500 otomo
bil ve kamyon lastiği verilecektir. Bun
lar getirilip tevzi edildikten sonra bir 
sene ayrıca lastik dağıtılmıyacaktır. 

lüğü eliyle piyasayı sıkı surette kontrol mareşal Çan Kay Çekle 3.5 saat süren 
ettirecektir. Tespit edilen ihtikar vaka- mülakatından sonra B. Vandel Vilki 
lan hemen milli korunma mahkemesine dün öğleden sonra nıares.alla tekrar gö
verilecek ve suçluları derhal muhakeme rü.şmüştür. Bu görüşmelerin mevzuu 
edilecektir. belli değildir. 

'M 

339 lulfJr o. ve 'bunlorıa 
muftmeıewe tôlli 

olo.oıara .. 

muhtelif yerler.ine yağmur düşmekte- ---------------
dir. Pazar günü Kuşadası ve Selçuğa KAYIP BİR KIZ 

Fazla kasketimi satayım 
derken katil oldu tZM1R ASKERLİK ~UBESt BAŞ

KANLIC.II\TDAN: 
339 doğumlu ve bunlarla muameleye 

tabi olup sınıfları piyade, topçu, süvari, 
muhabere, nakliye ve mızıka olanların 
10/ 10/ 942 Cumartesi günü saat sekiz
de sevk edilmek üzere subede hazır bu
lunmaları Hlzımdır. G~lıniyenler hak
kında askerlik kanununun 86 ncı mad
desi tatbik edilecektir. 

bol miktarda yağmur yağmıştır. Yağ- C ğ 
murl;mn zeytinlere faydası büyük ol- - ocu u araıu:vor •• 
mustur. 

Kıırtı!lu.ş ve hür riyet 
d~vamı%'1rn da:yannğı.. 

Dün, yeni doğan kuşlar gibi 
emekliyorduk. Şimdi... Kartal uçuş
ları yapıyoruz. Fakat, havacılığımı
zı teknikle, teknh;yenle ve bol pilot, 
bol kanatla, fabrika ve mühen
dislerle kuvvetlendirmemiz, Türk 
milletinin kurtuluc:: ve hürriyet da
vasının başlıca dayanağı haline gel· 
di. Türk Hava Kurumuna yardımı 
unutmıyalım. 

~-· 
&RW H 

Atatürk lise-"; _...,,,,,.,,...,. 
n'tidütü B. Hil 
mi Erdimin hen 
şiresi Süreyyc:
nın manevi e"
ladı 12 yaşıncl. u 
Şerif kız çocu 
ğu 21 eylül pa
zartesi gunlı 

kaybolmust ur. 
Yukaı·ıda fo

luğrafı olan hu 
çocuğun nerede • 
olduğunu ha 
ber veren va- \.C;. 
tandaş memnun edilecektir. 

Sanat okulu önünde fJıq lıyan bir arkada~ alayı 
lıanıa netice lend i ve katil hemen mahkemeye 

verildi, ıs seneye mahlıum oldu ... 
Dün öğleden evvel Karantinada Er

kek sanat okulu önünde müessif bir 
h~dise olmuştur. 

Mahmut Şevki oğlu Ekrem adında 
24 yaşında bir genç kendisinde fazla
dan mevcut olar. bir kasketi satmağa 
ı~arar vererek bunu tanıdıklarına söy
lenüştir. Kulalı Mehm<!t oğlu Recep is
minde 20 ya.şında bir genç bu kasketi 
satın almağa talip olmuş, başına gelip 
gelıtıiycccğini anlamak için birkaç de
fa başına geçirrr.iş ve çıkarmıştır. 

Arkadaşlar arasında alaylı bir mev
zu halini alan bu satış Ek.remle Rece
bin aralarını açmış ve iki genç ağız 
münakaşasına başlamışlardır. 

Ekrem bir aralık fena halde hiddet
lenmiş, eline geçfrdiği bir tornavide ile 
Recebi boynunun altından bir vuruşta 
&8ır suı·ette yaralamıştır. 

Recep biraz sonra ölınili;tür. 
Hemen cürmü meııhut mahkemesine 

~evkcdilcn katil Ekrem 15 sene hapse 
mahkum olmuştur. 

!ZM1R YABANCI ASKERLtK SU
BES! BAŞKANLIGINDAN: 

339 doğumlu ve bu doğumlularla 
muameleye tabi siivari ve topçu sınıfın
da olanların sevk edilmek üzere 
14/ 10/ 942 Çarşamba günü hazırlıklarını 
ikmal ederek (saat 9 da) şubede mevcut 
bulunmaları. Gelmiyenler hakkında ba
kaya muamelesi yapılacağı ilfuı olunur 
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B. STALIN l'r1ÜTTEFtKLERIN RUSLARA GÖRE CEPHELER· 
YARDIMINI AZ BULUNCA... DE DURUM 

(B~tarafı 1 inci Sa}ıi{ede) 

Diğer nıebusun aynı mevzua dair söz
lerine ve suallerine karşı d~: f'Bu mev
~in1siz zamanda bu sualleri sormamanı
zı rica ederim., demi'!, Çörçilin bu söz
l<J'i iki defa alkışlanmıştır. 

Cörcil ısrarlar karşısında chükümelin 
ha;.ck~tlerinin desteklenmesini Avam 
Karnarasından rica ederim, demiştir. 

Vaşington. 6 (A.A) - Stalinin ikin
ci cephe hakkındaki beyanatı hakkında 
hariciye müsteşarı B. Vels gazetr-cilcr 
konferansında demiştir ki : 

« - Bu beyanatı büyük dikkatle 
okudum. Birleşik Amerika hükümetinin 
Rus lc.uvvet1erine mümkün olan her yar
dımı yapaca~ını tekrara lüzum görmü
yorum. , 

Vaşington. 6 (AA) - Stalinin ikin
ci cephe hakkındaki beyanatı Üzerine 
ayan mecli"i hariciye encümeni reisi 
Ra.tno]d:'I demiştir ki 

c - A.ıkeri ~flerjmize itimat etmeli
yiz, aksi takdirde halimiz fena olur. As
keri ı:;efler vaziyeti haUctan ve ayan aza
larından daha iyi bilirler. 

StaUnin bu beyanatandan endiselerini 
·ve yardıma ihtiyacını pek İyi anlıyo
rum. > 

Mümes~iller meclisi hariciye encüme
ni reisi iM: ,unları söylemiştir : 

(Ba§larafı 1 inci Sahifede) 

ve 7 Yünkers 88 tahrip cimi~. aynı tip
te 12 uçağı hasara uğratmıştır. Hava 
ınuharebclerinde de 3 düşman uçağı 
düşürülmüştür. 
Diğer cephelerde değisiklik yoktur. 

* Mo•kova. 6 (A.A) - Pravda gaze-
tesinin Stalingrad m.uhabiri yazıyor : 
Almanlar uğradıkları kayıplara bak
maksızın siddctli hücumlarına devam 
ediyorlar .. Alman piyadesi arka arkaya 
9 hücum yapmı~sa da bütün hlınlar püs
kürtülmü~ ve Almanlar ağır k,,·ıplara 
uğramısl~ ... dır. Alman komuli'nlıO.ı ilPr
liyen Alman kıtalarının ardına ağır ma
kinf'1i tüfcnk müfr~zeleri yerlt':'!llİrmİ<1ıı;;e 
de büyiik bir faydası olnı::\mı"tır. Al
manlar harp mf"\'d'\rıında 500 den fazla 
ölü bırakm1!'llard1r. 

TAM iTAAT" 
Stalinrcrad muharr-b~lcrinde gÖzf' C"ar

pan nokta bütün sınıflara mensup Sov
vet askerl~rinin metanet ve kahramanlı
iZıdır. Bunlar bir adım bile gerilememek 
için kldıkları emre ·tam mana~ile itaat 
edivorlar. 

Mo.kova, 6 ( >\.A) - Stal.in~rad 
muhareht"si şimdiye kadar misli 1törül
memis bir muharebeler sahnesidir. E'.n 
ziyad~ dikkati çe-ken nokta steplerde 
ilerlemek istiyen çok kuvvet1i Alman 
kıta1arının bcklent>n neticeyi temine n1u
vaffak olamama~ıclır. 

ALMAN HAVA HüCUMI ARI 

SOVYET ORDVLARJ 
Ba~lıomutanlığı? 
Stokholın, 6 (A.A) - ll'!oskova mah

filleri mareşal ŞapolnikoCun Sovyel or
<iuları başkomut:ınlığına tayini haberi
ni kati surette yalanlatnışlır. Bu ~ayia, 
n1areşalın 60 ıncı yıldönüınü münase
betiyle yapılan hararetli neşriyattan 
Ç!kını~lır. 

---o---
RUSY ADA Gemi 
in~aatı artı~or •• 

Moskova, 6 (A.A) - Rusyadaki gemi 
inşaatı pek ziyade artınıştır. Son üç ay 
içinde bir nehir inşaat müessesesi Rus 
donanınası için geçen istihsaUere nis
betle 6 defa daha fazla gemi in'" olmis
tir. 

4 

.. 

Ba~ Mürebbiye 
Aranıyol' ••• 
İzmir Alsanc~ktaki Sagır, Dilsiz ve 

körJer müessese~!nin 75 lira ücretli bas 
n1ürebbiyeliği .-çıktır. Vazife geceli 
gündüzlüdür. Baş öğrelmenlik, baş 
lıemsircJik eden}c·r tercih ediHr. 

İst~klilerin 15 10 942 per~cmbe gü
ııü miie..;.scseyc 11:üracaatları. 

7 - 9 - 12 5820 (2644) 

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

~ Ankara Hadvo~n ~ 

~ BUGUNKUNEŞRIYAT ~ 
~~'>-<.~ 

c - ikinci cephe hakkındaki vaadın 
tatbik edilmesi mecburiyeti müttefikler
ce kabul edilmiştir. Fakat bu hususta 
olay ve fırsatlardan faydalanmak 18..zım
dır. Vaşingtonda herkes Ruslara çabuk 
ve bol yardım yapılmasında müttefik
tir. Fak.at vaziyete ancak askeri mülB.ha
zalar hakimdir. > 

Almanlar 30 - 40 uça~lık daleolar 7.30 Program Ye memleket saat m·2-
halinde h"r gün Stalingraclı:\ k:ır.şı 600 - rı. 7.32 Vücudun:uzu ~alı.ştıralun .. ~.40 
1000 uçak kullanıyorlar. Bunlar ekseri- Ajans haberleri i 55 - 8.JO lllüzik: Rad
va bir kaç yüz metreyi geçmiye'l dar sa- yo salon orkestrası 12.:JO Progran1 ve 
halarda hareket yapıyorlar. Almanlar menılekot saat eyarı, 12.33 Müzik (pi.) 
hiddetlerini halkten çıkarmak istiyerek 1:.LOO - 13.30 Müzik : Karı~ıık makan1-
i~çi mahallel~ri. ana mektepleri ve iini- Üirdan ~arkılar 18.00 Program ve meın
versite üzerine bombalar yaO:dırmakta- lekct sant ayarı, 18.0;l Müzik : Fasıl 

Vaşington. 6 (A.A) - Pazarte•i gü
nü hariciye müatep.rı Velsle Rusyanın 
büyük elçi•İ Litvinof arasında yapılan 
mülakatta ikinci cephe meselesi görüşül
memi,, umumi meseleler RÖrÜ~ülmü~
tür. dır]Ar. Yüzlerce ha1k ölmüı:olür. heyeti 18.45 Müzik : Radyo dans or-

HALKIN Mü O ·\FAAYA kestrası 19.30 Memleket saat ayarı ve Berlin, 6 (A.A) - Doyçe Oiplomali
~E. • Ond K.ro~ponda~e Politi~e gazetesi 
Stalinin beyanatından bahisle diyor ki: 

ıSTIRAKI ajans haberleri 19.45 Müzik : Yurttan 
Teslim olmamak için emir almış olan sesler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 l\1ü-

«Almanya ve milttefiklerinin kazan
dıkları bir sıra zaferden sonra Sovyet
lcrin büyük yokluklara uğradıkları aşi
kardır. Sovyetlcr yalnız askeri bakım
dan değil, malzeme ve iase bakımından 
da vahim duruma düşmüşlerdir. Stalin 
bir ikinci cephenin açılmasını sarih su
rette istemiştir. Fakat Rusyaya aynı 
zamanda yiyecek, ham madde ve leva
zım da göndermek lazım gelecektir. 
Bundan evvel düşünülmesi l:iıım olan 
şey, İngiltere ve Amerikanın gittikçe 
artan gemi kayıpları karşısında büyük 
gemi ihtiyaçlarıdır.~ 

stall·n~rad sı"v"ıl halkı ve iscı"l er müdafaa k 
~ · z; - : Bir marş öğreniyoruz.. 21.00 Ko-

hareketlerine i~tirak etmişlerdir. Fab-
rikaların kaldırımlarında hap olurken ntı-<;ına (Evin s:ıati..) 21.l5 Müzik (pi.) 

k f b "kal . ·ı · . 1 21.30 Tem.;il - Kimgil ailesi 21.50 Mü-tra tör a rı an 1scı en tam verım e zik : Riyaseticümhur bandosu 22.30 
ioılerine devam etmi~lerdir. 

RUSLAR T AKViYE ALIYOR Memleket saat &yarı, ajans haberleı·i ve 

k al bor::iaiar 22.45 - 22.50 Yarınki ptof!ran1 
Volgadan şehre ta viye ve m zeme ·· 

Ye kapanış .. 
~e-lmesinin önüne geçmek Almanlar için!----------------. 
mümkün olan1amıştlr. 

Sovyetlerin müdafaa kabiliyetleri gö
ri.i1memiş dereceo'.'ledir. Evlerin dam1a
nndan. pencerelerinden düşman üzeri
ne infilAk ~işeleri durmadan yağdırıl
maktadır. 

DİKİLİDE LİMAN BİNA l İNSAATl PA
ZARLIGA KOHMVSTUR 

İzmir Nafıa Müdürlüt;ünden: 
24540 lira 36 kuruş keşif bedeli ile kapalı eksiltmeye konmu ·olan Dikili li

man bina•t in,aatına ialC"kli çıkmadı~ından bu iş 4 1011C)42 tadhindcıı itiha
r~n bir ay müddeti~ pazarlığa konulmuştur. 

isteklilerin 1840 lira 5 3 kuruş muvakkat teminatı ile ehliyet ve ticaret oda-
11 veailca]arile birlikte tatil günlerinden maada her gün Nafia müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona baş vurmaları. 5 738 (2637) 

Av ürünleri Türlı Anonim S!rJıetinden: 
Hissedarlarımızdan taahhütlerinin ikinci yüzde virmibesinin 3 1 ilkt.orin 942 

ve üçüncü yüzde yirmibcı,inin de 20 ilk le.Unun 1942 tarihine kadar tahsil edil
rne'i ~irl.:et idare mecli~ince kararla~tırı ldığı sayın hissedarlarımıza ilan olunur. 

Müdüriyet 5841 (2645) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satt~ 
No.su 

\ıfuhammrn B. 
Lira K. 

709 ikinci Karantina M. Hilal ve Sohiı Nusret sokak 632 ada. 
65 parsel 3373 metre murabb;ı 1 No.lu arsa 1686 50 

710 Ki\rata• Mimar Sinan çıkmazı 632 ada 44 fa,.el q3 M. 1\1. 
arsa 116 25 

711 Salhane M. Duyğu •okak 692 ada 3 par.o, 149 M. M. 
36 kapı numaralı arsa 44 70 

712 Köprü M. ikinci Sami •okak 1 737 ada 2 parsel 816 
M. M ar.. 81 60 

7 1 3 Köprü M. Kayatepe sokak 1737 ada 2 7 parsel 1 5 71 
M. M. arsa 1 5 7 1 O 

714 Göztepe M. Nureddin sokak 8 56 ada 2 parşel 160 . 
M. M. 1 tajlı ev , 300 00 

71 5 Kahramanlar M. Az.iz Akyüre k bulvarı 1 904 ada 5 
parsel 42 M. M. 35 tajlı ev 1 5 O 00 

716 Koca kapı M. 1 090 cı Sinekli cad. 11 79 ada 26 parsel 
95 M. M. 66 - 68/ 1 tajlı arsa 95 00 

7 1 7 Kocokapı M. 109 1 inci sokak 18 1 1 ada 49 parsel 
102 M. M. 5 tailı arsa 5 1 00 

7 111 Kocakapı M. 1090 cı Sinekli cad. 1849 ada 3 par.el 
5 1 O M. M. 31. 33. 35 tajlı arıa 51 O 00 

7 19 Tepecik M. 1226 ıncı Çeşme •okak 2159 ada 16 
parsel 2 8 M. M. 3 ve 5 numaralı iki dükkan 400 00 

720 Tepecik M. 1220 inci Altay sokak 2158 ada 11 parsel 
86 M. M. 1 2 tajlı arsa 86 00 

72 1 Tepecik M. 1228 ci Mektep sokak 2 168 ada 7 parsel 
1 1 7 M. M. 1 1 tajlı arsa 1 1 7 00 

722 Tepecik M. 1219 cu Armutlu •oknk 2167 ada 3 
par.el 66 M. M. 14 tajlı hane 5 00 00 

72 3 s~ıhane M. Halil Rifat paşa cad. 684 ada 7 par>ol 
169,50 M. M. 343 kapı No.lıı arsa 66 00 

724 ikinci Karata• q Eylül sokak 6 ~2 ada 71 p•rs•l 
3 36 M. M. 34I1 numaralı aroa 168 00 

'725 ikinci Karantina M. 3 cü Ka~ım !'ıokak 712 ada 7 parsel 
ıqz M. M. numarasız arsa 45 00 

726 lklnci Karantina M. Moktep - lstikhal ,okak 771 
ada 18 pa,,el 284, 75 M. ana 42 2 7 

727 Köprü M. Tenezzüh sokak 1128 ada 11 parsel 134,50 
M. M. arsa 40 00 

72R ikinci Karantin~ M. Kameriye sokak 780 ada 2 
parsel 303,50 M. M. arsa 45 00 

Yukarıda. evsafı yazılı 20 parcn emvitlin peşin para ile mülkiyclleri 4/10/ 
942 tarihind•n itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuıtur. 19/IO142 
tarihine mlısadif pazartesi günü saat 14 de ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat o.kçesinl müzayede 
haşlaınadan evvel yatırarak yevmi mezkUrda Milli Emlak müdürlüğünde mü· 
te~ekkil satı, komisyonuna müracaatları. 5800 (2636) 

1',ALE ve r AN Sinemalai'ının 
GELECEK PROGRAMINDA·· 

.;; ••• DENİZLER ASI.ANI 
ERROL FLYNN'in en yeni eseri 

2 ••• Mr. MOTO KABUS iÇİNDE (İllı defa) 
B"-'ilan başa lıey~can dolu cşsL, fi!;m ve zengin ılfıveler ... 

J!llll!li!lllllllllllllllllJlllltllllllllllJltllJJl.llJlllJJlll 
§ .DR. NVRI ŞEMSi ~ 
g GÜ NEREN g 
§ Ha~ta!arını tıl•r gün Tilkilik Akar-§ 
§çeşıne karştsıı•daki ınuayenehane- E 
:: sinde kabul eder. :: 

i § TELEFON : 4057 E 
ııııııııııııııııııııımıııııı·ıııııııııııı11tııııııııııııııii 

Sizi Saadete Götüren 

PUD ANIZI 
RENGİ 

Hangisidir. 

• 
TECRÜBE 
EDİLECEK 
EN SON 
RENKLER 

1 O kadında 9 zu len• 
,..,,kte bir pudra 
kullonırliır. 

Fena renkte bir pudra, 
1ilz,ünüze cMakyaJlı• ve ._. 
ç1rk1n bir manzara verlr .... ,. .. 61 

ve sizi daha yaşlı gO.te
rlr . En uygun rengi bul
manın yegane çaresl. yü
,ünüzün bir tarafına bir 
renk ve dlfer tarafına 
ba~ka renk pudra tecrübe 1c• ,, ..._,...., 

etmeltttr. Bu tecrübeyi 
hemen bugun sıze para
:sız oJarak gônderilecek 
Tokalon puclrasının yeni 
ve C!t~lp renklcrile yapı- • ' • • nız. Bu yeni renkler. ga- ... "' .. 
yet modern ve 6.deta $lh- '· 

rimlz bir g0ı mesabesin
de olan •Cromoscope• ~ 
makinasi.le karı.ştırılmış- . . , 
tır. Bu maltlna, renkleri .. .,. ., 
ku.sursaz ve tam olarak .. "' .. , 
&eçer. Artık •Makyajlı.. · 
btr yuıe tes:ı.duf edllml-
yecekttr. Clld lle lmtJzaç eden ve tabii 
gtbl görilnen m.ültemmel bir pudr&• 
dır. Toltalon pudruı. •krema lıl5pü• 
itil• ile beratJı ve hususi bir usııl 
dalresinde .karıştırılm14tır. Bu sa .. 
7ede rüzgarlı ve yatmurlu bir ha· 
vada bile butün giln sabit k&lu". 
Hemen bugü.n Tokalon pudrasına 

tecrtıbe ediniz •e ı.enınıze ne de• 
rece bit güıclllk temin tdec•Rlnl 
görünüz. 

Borsa 
ÜZÜM 

674 Remzi Güngör 
379 S. Erkin 
356 A. Lafon\ 
310 Akseki Ban. 
406 İnan sir. 
324 P. Mikalef 
497 Öztlirk ~ir. 
2.14 M. j. Taranto 
192 M. H. Nazlı 
H9 j. Kohen 
184 Sükrli Uğur 
173 İnhisarlar 
157 H. Alanyalı 
189 Ahmet Turan 
143 Aron Politi 
133 i. Taranto Ma. 
151 İnan T. A. Ş. 
13.3 Ahmet Kaptan 
122 Hilmi Sevil 
J 25 Muiz Rozans 
100 Sakıp MUftü o. 
100 Tahsin Necip o. 
103 S. Celardın 
85 Albayrak 
80 Y usef Eereah 
74 Hilmi Uyar 
73 Hamdi Akyürek 
GS P. Klark 
63 Fahri Ata o. 
61 E. B. Rocliti 
47 B. Tevfik Nazlı 
47 İhsan Öz\uran 
36 Ahmet Halle 
50 Faik Tokatlı 
32 N. Üzümcü 
51 M. İzmiroğlu 
29 A. Riza Umur o. 
29 Şaban Özşınlak 
34 A. Recep Paykoç 
25 Hüs,nü Baki o. 
30 Faik Soydan 
21 A. Mayda 
20 A. H. S"rı-ac 
22 M. Sait Usta o. 
15 Ahmet T3bak 
11 Ali Akar 
6 Ahmet Buldanlı 

6353 Yekfuı 
68051 Eski yekfuı 
74404 Umumi yekfuı 
No. 7 

38 25 
42 
40 50 
41 
41 
37 
39 50 
36 
44 
40 
41 25 
35 
46 50 
41 50 
44 
41 
37 
41 50 
42 25 
41 75 
42 
48 50 
42 25 
51 
41 50 
44 
44 
40 50 
44 50 
42 50 
45 
50 
41 75 
45 75 
39 
36 
41 50 
42 50 
41 50 
47 
42 
44 
44 
43 50 
48 
40 
39 50 

43 50 
45 
46 
42 75 
45 
44 
48 
46 75 
46 
42 
17 50 
40 
46 50 
46 
47 
51 
47 
42 50 
45 50 
41 75 
42 
48 50 
43 50 
52 
42 
44 
53 50 
45 
44 50 
47 50 
49 
50 50 
42 75 
45 75 
39 
39 25 
41 50 
46 50 
41 50 
47 
42 
44 
44 
43 50 
48 
« 
39 50 

40 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

• 41 50 
43 25 
47 50 

İNCİ& 
302 İncir T. A. Ş. 66 
283 Albayrak 53 

52 M. j. Taranto 55 
44 E. Sabn Akyol 69 
30 H. Levi 68 
28 Aron Pohti 77 

739 Yek\in 
9275 Eski yeküıı 
10014 Umumi yekun 

ZAHİRE 
19 çuval Börülce 
25 Ton Fasulye 

l 07 çuval K. Tohumu 
28 Ton Susam 

5 çuval Hashaş 
39 çuval 
15 Ton Bakla 
20 çuval 
15 Ton Nohut 

1930 kilo Balmumu 
5315 kilo Kitre 

44 

75 

34 

53 

80 
65 25 
80 
77 
68 
77 

45 50 
53 
50 
77 50 
87 

35 50 

59 
330 
165 
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1 İZrllİR MÜZiK "".-U\' ASI 1 1 ve 2 inci sınıfla~~d.a 1 iı1ci Tesrinde derslere ba~lanacaktır. Her türlil 
§ saz ve ses derslerı ıçın talebe kayıt ve k~bul ol!!nur. S 
S 1-7 (h.3) (2603) ~ ÜNCU Beyler (Şanılı) so. 28 ~ 
~~//J..r.J""'..CO-J_,...,.,...,.,...J'!:ICJıı:Y.,.,..~.0-//.J:l'"'///..,ccr~..ııOıCICICC: C: ! ~Cı~C Q O CC"C~ 

İzmir Defterdarlığından : 
Bekir kızı azife ve Yusuf oğlu lbrahimin yeni şubeye borçlanma bedelinden 

mevcut 1022 3 lira 20 kuruş borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmiş olan 
Alsancak mahallesinin yeni Türkiye sokağında ki.in 1213 ada 4 7 parsel sayıda 
mukayyet 3 numara tajlı ve 2800 lira kıymet mukayyedeli bir bap evleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlmı~hr. 

Taliplerin ihale ııünü olan 13/ 101942 tarihinde saat 16 da vilayet idare hey• 
etine müracaatları ilan olunur. 22 27 2 7 5535 (2513) 

İzmir Defterdarlı{lından : 
Nadire ismet Hikmet ve Nimetin borçlanma bedelinden Karşıyaka tubesine 

mevcut 288 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karsıyak.a. 
Donanmacı mahallesinin istasyon caddesinde ki.in 64 ada 7 parse] sayıda mu• 

kayyet 29 numaTalı ve 1152 lira kıymeti mukayyedeli evleri tahsili emval kanu
nu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkartlmıştır. Taliplerin 
ihale günü olan 13 I1 O. 942 tarihinde saat 16 da vili.yet idare heyetine müracaat-
ları ilin olunur. 22 27 2 7 5534 (2508) 

İzmir Defterdarlığından : 
Fjdane, Fatma, Hasan, Salih Hüseyin ve Mehmedin borçlanma bedelinden ye

ni şubeye mevcut 6126 lira borc;;lannın temini tah~iH zımnında hazineye birinci 
derecede ipotekli olarak mutasarrıf oldukları Umur bey mahallesinin sehitler so
kağında kain 1439 ada 1 par,..l •ayıda mukayyet ve 8126 lira kıymeti mukayye
deki eski (59, 61, 63) 61 taj numaralı fabrika binası tahsilı emval kanunu hü
kümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ihale 
günü ilan 13I1 O 'Ç 42 tarihinde saat 16 da viliyet idare heyetine müracaatları 
ilin olunur. 22 27 2 7 5537 (2511) 

İzmir Defterdarlı~)ından : 
Halit oğlu Raşidin borçlanma bedelinden yeni ~ubeye mevcut 240 lira borcu

nun temini tahisli zımnında haczedilmi~ olan Umurbey mahallesinin 1494 ncü !'10-

kağında kain 1439 ada 2 7 parsel •ayıda mukayyeı 1 3 / 15 numaralı ve 1440 lira 
kıymeti rnukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müd· 
detle müzayede çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan 13 /10.'942 tarihinde saat 16 da vilayet idare hey-
etine müracaatları ilau olunur. 22 2 7 2 7 5 5 36 (25 12) 

İstanbul c. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 300 bin çift ekmek ihtiyacı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş ise de teklif edilen bedel IAyik hadde 
görülmediğinden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedel 51,000 lira mu
vakkat teminat 3825 liradır. Ekmek bedelinin tediyesi esnasında bilcümle ver
giler idare tarafından ödenecektir. P'lzarlık 22/10/942 Perşembe günü saat 
15 te ceza ve tevkif evi binasında yapılacaktır. İstekliler buna ait şartnameyi 
tatilden mada her gün mesai saatleri dahilinde nıeik\ir müdürlükte görebilir
ler. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bir ilkte yukarda yazılı gün ve saatte Sul
tan Ahmette ceza ve tevkif evinde kom L•yona müracaatları ililn olunur. 

4, 7, 10, 17 245 (2621) 

·ccccc-Y~===oor 

Satılık incir bahçeleri 
Selçukta, g-ayet iyi me,kilerde iyi bakılmL~ tahminen 700 incir ağacını 

zarında Ali Pekara müracaat etmelidirler.. 1-7 (ZGOZ) 

JOOC"O""'~===:cc cc=::co:::cc::::cccc: 

T. iş Bankası 
Kii~iilı tasarruf hesapları 1942 ilıramiye planı 
K~ideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 A'u;tos, 2 ikinci t~rin tarihlerinde yapılır •. 

19~2 İKR.-\MİYELERİ ... 
1 odcl 2000 Liralık 2000 Lira 
s adet 1000 Liralık 3000 Lira 
! adet 750 Liralık 1500 Linı 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adel 100 Liralık 4000 Lira 

50 adel 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 

10 Liralık 200 adet 2000 Lira 
D O K T O R ~---------ı..--1<r.~ız::r,.,.,.,.....:ıı:::ıı ______ , 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalarını Tilkilikte Hatu

n.iye camii karşısında Namazgah 
<addesi No. 2 de kabul eder. 

Telefon : KLİNiK: 4223 
ETI: 3536 .......... 

1ZM1R 1 NCl SULH HUKUK HA
K!MUCtNDEN: 
Davacı hazinei n1aliyesine izafetle 

vekili avukat Zehra Yeğin tarafından 
Üçlincü Karalaş mahallesinin arsa na
mı diğer Hakkı Baba sokağında 5 nu
maralı evde mukim Ali kızı Saniye 
aleyhine 942/425 numara ile açılan ec
rimisil davasının müddeialeyhin ikamet· 
gahınııı meçhuliyetine binaen ilanen 
tebligat yapılmasına ve muhakemenin 
27 /10 /942 günü saat 9/30 talikine karar 
verilmiştir. Yine gelmez veya tarafınız
dan bir vekil göndermezseniz muhake
menin gıyabınızda cereyan edeceğine 
dair işbu gıyap kararı ililnen tebliğ olu-
nur. 5832 (2642) 

ASKERIHASTANE E 
Dahiliye mütehassısı 

DOKTOR 
ŞEREF TOllfRUK 

Muayene saati : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı .. 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
İzmir Defterdarlıjsn dan : 

350 bin lira sermaye ile teşekkül eden Akhisar ticaret Türk Anonim ıirke· 
tinin ilnaç edeceği beheTi 150 lira kıymetinde 200 hi .. e ,..necline ait damga 
resnnnin 6110/942 tarôh ve 831561/7261 numaralı makbuz mukabilinde tah
sil edildiği damga resmi kanununun 3 9 ncu maddesi hükmüne tevfikan il&n 
olunur. 5828 (2640) 

Mahlıumiy et ilanı ••• 
İzmir Milli Korunma Cümhuri~et Müddeiu· 

mumiliğinden : 
KaTnesiz ve fazla fiyatla ekmek satmaktan suçlu Gaziler caddesi 12 l 7 ci &o-

kak 220 numarada mukim ve ayni caddede 209 numarada fınncı Rıza oğlu Şük
TÜ Atılmaz hakkında yapılmakta olan duruşmada suçu sabit görüldüğünden 
milli korunma K. 2 !, 55/2 ve 63 ve ceza K. 79 cu maddeleri mucibince yÜz 
lira ağır para cezasile mahkUmiyetine ve ilanına dair milli korunma mahkcme
•İnden verilen 352/349 sayı ve 21/9/942 tarihli hükmün katileştiği ilan olu-
nur. 5834 (2641) 

İLAN 
İZMİR ZİRAAT MÜCADELE İST A.SYONV 

MüDVRLVt;VNDEN : 
Müessesemiz ihtiyacı için vilayet idar. heyetinin 11/12/941 tuih ve 3287 

numaralı karariyle i.stiml8.k edilen Bor novada Atatürk caddesinde { canibi ye
mini Yorgi Cani arsası ve ycsari ile arka ciheti Mari Lofca arsası ve cepheai 
tariki 8.m) olan Luna Filipaçiye ait 3 7 / 38 numaralı ev ve dükk&n için Bornova 
belediye encümenince 1200 lira kıymet takdir edilmi~tir. Takdir edilen bu kıy
mete itiraz edildiğinden iş mahkemeye intikal etmiş ve keyfiyet mevcut vaTİs .. 
lere tebliğ olunmuştur. Varislerden olup kendisine tebliğat yapılamıyan ( An· 
toan Filipuççi ) ye tebliğ yerine kaim olmak üz.ere keyfiyet ilôn olunur. 

5835 (2643) 

KAŞELERi 
RAŞ, DiŞ, NEZLE, GR1P, ROMATiZMA 

Ve bü,Un ağrıları derhal lıeser •• 
Sıhhi)'e Vekaletiniıı ruhsatını. haizdir.. icabında cünde :: kaşe alınabilir-



SAHlı'E • 

Harp vaziyetlerioe asker gözüyle bakış UZAK OOGU SAVAŞLARI 
----*·---

Bütün Rus cephesinde Oven Stan-
harpler mevzileşiyor leyde iler

leniliyor 

AMERIKll Gl YRETLERI 
* 15 milyon 

kadın işçi 
çalışıyor 

Millet Meclisi toplanınca 

Yeni mebus seçimine kaRadyo gazetesıne göre Stalingradda 
öün de mühim bir değişiklik olmamış-
1ır. Yalnız Stalingradın şimal çevresin
t'e Ruslar evvelce almış oldukları yer
leri Almanlara terke mecbur kalmış
lardır. Bu ke imde b.ıı.ı Rus kıtaları
nın çcnbcr içine alındıkları da bildiri
J~yor. Bununla beraber cenuba doğru 
Sovyet baskısı devam ediyor .. Rusların 
diger cephelcrdeu, bilhassa Moskova 
cephesinden tasarruf edebildikleri bü
h.in kuvvetleri buraya sevkettiklcri an
Jao;;ılıyor. 

da şimdiye kadar mühim bir değişik
lik olduğu hakkında haber gelmemiş
tir. Her iki tarafın da iddia ettikleri 
başanların tabiye sahasından dısarıya 
çıkamadığı görülüyor. 

~*~ ~*~ rar vermesi muhtemel Yalnız IJlr .Japon üssüne Bunlardan J.5 milyonu 
Hatti 3500 kılometrelik bütün cep

hede muharebelerin mevzii mahiyete 
mkı1ap ettiği görülüyor. 

IJir defada 12 ton harp lstllualcitı ile 
IJoınlHı atddı.. meşguJ_ 

Vaıtington. 6 (AA) - lıı dairesine 
göre Amerikada yeniden 2 milyon ka
dın işçi alınmıııtır. Bu suretle 15 milyo
na varan kadın işçilerin üç buçuk milyo
nu harp istihsalatına verilmiştir. Gele
cek sene bu rakam beş milyona çıkarı

ANKARA, 6 (TELEFONLA) - Biri vermesi ihtim!llinden bahsolunuyor. 

HARPLER MEVZİLEŞİYOR 
Ruslar VoronC'jde Aiman hatlarına 

· erek bir takım blokhavzları tahrip 
t ttiklerini hildirjyorlar. 

Rjevde muharebeler karışık bir se
kilde devam etmekle beraber burada 

Giiri ng'i n 

Her iki taraf ta bu önümüzdeki kış 
muharebelerini muvaffakıyetle idame 
için bazı yol ka\'uşaklarını ve toprak 
parçalarını eldp etmek istiyor.. Fakat 
Almanların kıştan evvel her hangi bir 
cepheae taarruz etmeleri ihtimali de 
vardır. 
Almanların Kafkaslarda Mozdokta 

elde ettiklerini bildirdikleri terakkile
rin de mahdut mahiyette olduğu anla
ı::ılıyor. 

nutkunu tefsirler 
---------------------------~ 

zaferi bekleyememe
sinden korkuluyor ... 

Melburn, 6 (A.A) - Cenup Pasifik 
müttefik ku\'vetler karargahının tebli
ği: 

Oveıı Stanleyde kara keşif kolları 
Kardi \"C .Miolada düşmana hücwn ve 
ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 

Rabolda büyük bir hava teşkilimiz 
ciüşman mevzilerine hücum etmiş ve 12 
ton bomba atmıştır. Bir uçak teşkilimiz 
20 Japon tayyaresi tarafından karşılan
mış ve muharebede dört Japon uçağı 
düşürülmüştür. Bir uçağımız kayıptır .. 

Bunnda iki bomba teşkilimiz bir 
muhrip ve birkaç taşıttan mürekkep 
küçük bir kafileye hücum etmiştir. Ha
va sartları yüziinden netice teshit olu
namamıştır. 

10 kadar Japon uçağı ile yapılan bir 
mµharebede üç düşman uçağı düşürül
mü tür. Bizim kayıbımız bir uçaktır. 
Ağır bomba uçaklarından mürekkep 

iki teşkilimiz kıyılardaki mavunaları 
ve tesisleri ve bir iaşe deposunu bom
bala!llıştır. Bir ~~po infilak etmiştir. 

KISKAYA HUCUMLAR 
Vaşngton, 6 (A.A) - Bahriye nazır

lığının tebliği: 
Şimal Pasifikte Aloit adalarında 

Bir gazeteye göre nutfuından anlaşılıyor fıi 
Gö..ıng, Nazi rejiminin hezimeti fıalJuJ 

etmesinden evuel Alman milletinin 

Andre Manos ~!"ubundaki yeni üsleri
mizden hareket eden bomba tayyarele

·,ı rimiz Kiska üzerinde her gün taarruz-
lnrda bulunmaktndır. 1 ve 2 ilk teşrin

' de bir gemiye tam isabet kaydedilmiş
; tir. 3 ilkteşrinde 5 d~an uçağı dü
·:· şürülmüş ve Ki~kada hasara uğratılan <· yıJıılmasından endlşededlr .. 

Zurih, 6 (A.A) - Royter: MAREŞA.L ROMMEL1N 
Berlinden gelen ve İsveç gazetelerin- SEYAHATİ 

de çıkan haberlere göre Alman şefleri- Mareşal Rommelin seyahatine gelince 
nin son nutukları Almanyada halk üze- Mısırda müttefiklerin muhtemel bir taz
rinde derin bir tesir yapmıştır. Bazler yikine karşı kafi derecede asker ve mal
Nahrihf,&n gazetesi Göringin de nutkun- zeme tedariki maksadiyle teşebbüslerde 
da dahnl meselelerden bahsetmesinin 
dikkati çektiğini bildiriyor. Bu gazeteye bulunduğu anlaşılmaktadır. Muhabirin 
göre Göringin rejim hezimetini kabul kanaatince Afrika muharebesinde en 
etmeden evvel Alman milletinin yıkıla- mühim Amil Amerikan malzemesinin 
bileceğini gözönünde tutmuştur. ilk defa olarak kullanılması olmuştur. 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

1erdir. Rus tebliğlerine göre vaziyet, 
tehrin içinde Almanların ve dışında 
Rusların lehindedir. 

Stalingradın şimalinde Volga ile Don 
atasındaki Alman müdafaa hattına kar· 
fl Rusların bitmez tükenmez taar~uzla
rı devam etmektedir. Şehrin 170 kilo
metre şimal bahsında ve Don kavsinin 
fimalden cenubn doğru yaptığı büyük 
girintinin en cenubundaki tljezkaya 
mevkiinden Ruslar, Don nehrini aşmış
lardır. Don nehrinin bu kısmını galiba 
İtalyan kuvvetleri müdafaa ediyordu .. 
Bununla beraber bu hareket doğru olsa 
da Stalingrad muharebeleri üzerinde 
doğrudan doğruya bir tesir yapabile· 
cek bir mahiyette değildir. Ehemmi
yetli olan, Almanların Stalingrad mu
harebelerini korumak için Volga ile 
Don arasında şimale karşı tuttukları 
müdafaa seddini yararak cenuba doğ
ru ilerlemeleri olurdu. Ruslar Stalin
gradı ancak böyle muvaffakıyetli bir 
hareketle kurtaı abilirler. Yoksa Rus 
ru.kerine, ölünceye kadar Stalingradı 
müdafan ediniz demekle, Stalingrad 
kurtulamaz. Ancak tamamiyle harap 
olarak zaptı gecıktirilebilir. 

Hitlerin nutkuna göre, Stalingradın 
zaptından sonra, buraya dayanılarak 
Almnn ordularının Rusları, cenup pet
rol, buğday ve ı,.:ıir ham madde ve iaşe 
kaynaklariyle cenup yardım yolların
dan mahrum etmek için daha ziyade 
K. fknsyanın zaptiyle uğraşacakları ve 
lelki de ::::..cningrclın muhasarasını ta. 
mamlı\ ar k bu mevkii düşürmek isti
~ cc kle · o.ınlasılıyor. 

Bu son mak at için, bir kaç hafta-
d n b i, Ladogn gölünün cenubunda 

h r b lcr oln ktadır. Alman kıtala
hu muhnr bel r neticesindp kusat

ı Ru tümenlerinin simdi imhasi
aktnd r. Alınanların İlmen 

g 1 c n bunda da bir taarruza giriş· 
t 1 ı i • nl. ılıyor. Allcak bu Alman ta-

u 1.ır n n ökulcri henüz mali'ım de
g ·r. B lara mukabil Ru'ilar, aylar
cbn her· taarruz ctmeği bir tidet haline 
getird ' kkrı Rj · bölgesinde ilerledikle
rini b ld "ı iyorfor. Rusların bu gibi taar
ruzi ilerlemelerinin kendileri için ba
znn na l aksi neticeler Yerebileceği hu 
yaz bida~ etinde göriilmü.ştür. 

Ru kuv,·etle:.-i, Alman mevzilerine 
g rcrek ilerlemek istidadını gösterdik
leri zamnn, bunların karşılarındaki Al
man kıtnhm ge.ilemekte, fakat yanlar
(ir.ki l·un·ctlcr. yerlerini muhafaza 
edeb"ld.kten ha -ka veni gelc-n takviye
ltrle ıki tnrnftaıı nınka var: taan·uza 
g cerc!c iceriye giren Rus kıtalarının 
ıerileı · i kesmekte \'e bu suretle on
lnrı ir ha ve c r etmektedirler. Keza
lik Volga ile Don arasındaki steplerde 
,.e vukarı Don kavs nın şimal girinti-

,' . Kljezkayil bölgesinde. Rusların 

·apmakta oldukları kuvvetli ve şiddet
ıi taarruzlarda ayni ikibete uğrıyabi
hrler. 

Velhasıl Stalingraddan Ladoga gölü
ne kadar olan cephe kısmında, her iki 
taraf karşılıklı mücadele halindedir .. 
Rusların Almanlara karşı büyük ölçü
lü taarruzlarda muvaffak olamamları 
bir çok tecrübelerle sabit olmasına 
mebni şimdiki Rus taarruzlarından da 
büyük neticeler çıkmaması pek me
muldür. O halde Stalingradın zaptın
dan sonra Almanlar için, cephenin bu 
kısmında kara kışa kadar, lüzum göre
cekleri bir yerde taarruza geçmek im
kanları daima baki kalmaktadır. 

Kafkasyada Alman ıleri hareketleri, 
losmen Rus mukavemetinin fazlalığın
dan, kısmen arnzi ve iklim .şartlarının 
ağırlığından yavaş, fakat emin bir su
rette ilerlemektedir. Buradaki Alman 
taarruzlarının inkişaf istikametleri Te
rek cenubunda umumiyetle Vladikaf
kas adındaki yüksek dağ kasabasiyle 
Grozni petrol merkezidir. Her iki mev
kiin önemleri biri birinden artık oldu
ğundan Almanlar buralarının zaptını 
kendilerine hedef edinmişlerdir.. Fakat 
evvelce de izah ettiğimiz gibi, Alman
lar şimalde meşgul iken, Kafkasyaya 
fazla kuvvetler, bilhassa zırhlı kuvvet
leri ayıramıyacaklarından, bu mıntaka· 
daki mihver harp hareketleri şimdilik 
ağır bir surt'ttc cereyan etmek zarure
tindedır. 

Vladikafkas zaptcdıldiği takdirde Tif
lis caddesinin başı, Grosninin alınması 
halinde de Hazerin mühim limanı ve 
Baku yolunun i!k kilidi olan Muhac; 
kale istikameti açılmış olur. Bu sebep
le Ruslar, buralarını bütün kuvvet ve 
iınkanlariyle müdafaaya çalışıyorlar. 

Bununla beraber Almanların hedef
lerine \"arabilecekleri tahmin olunabi
lir. Çünkü So\•yet başkumandnnlığı, 
Kafkasyanın müdafaasını lüzum gördü
ğü derecede süratle kuvvetlendirmek 
imkanlarına malik değıldir. 

MISIRDA : Almanların, Rusyadaki 
harekitı, kı.şa kadar, münasip bir sona 
ermeden çöl ordusunu takviye ederek 
1.-urada ciddi bir taarruza geçmelerinin, 
memul olmadığını ve Elalemeyn mevzii 
karşısındaki mihver ordusunun başlıca 
vazifesi, İngiliz kuvvetlerini Mısırın ba
tı çölüne bağlamış olduğundan mareşal 
Romelin miidafaada kalacağını bu sü
tunlarda defatla izah etmiştim. Bitler 
.bu defa Berlinde nutuk söylerken Ro
nıelin onun yanıııda bulunduğu haber 
verildiğine göre, ya çöl mareşalının şi
mali Afrikadaki kumandayı bıraktığı 
ve yahut memlekete muvakkat bir se
yahat yaptığı anlaşılır. Bunların her 
ikisi de mümkündür. Zaten daha evvel 
bu zatın yaralandığına, hastalandığına, 
Romada bulunduğuna, ce-nup AhDan 
ı.çak fılosu kumandanlığını kendisine 

iki vap;ırdan birisinin battığı anlaşıl
mıştır. 

---~--------~--SON HAVA HÜCUMLARI 
----*-----

Almanya ve 
ı:ollanda ~reni

den bombalandı 
* AJmanyada yangınlar, 

zararlar, ölenleıe 11e 
yaralananfaf' oldu.. 

Londra, 6 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre kuvvetli İngiliz bomba 
uçakları dün gece batı Almanyadaki he
deflere hücum etmişlerdir. 

Londra, 6 (A.A} - Hava nazırlığı
nın tebliği: On İngiliz uçağı dün gece 
batı Almanyaya yapılan akınlardan ge
riye dönmemiştir. 

Berlin, 6 (A.A} - Alınan tebliği: 
Dün münferit Britanya uçakları şimal 

batı Almanya üzerine bir kaç bomba 
atmışlardır. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Dün gece Britanya bomba uçakları 
HoHanda ve batı Almanya üzerinde iz
aç uçuşları yapmışlardır. ölen ve yara
lananlar vardır. Bir kaç şehirde ika
metgah mahallelerinde yangınlar çık
mış, maddi hasarlar olmuştur. Geve av
cılarımız ve uçak savarlarımız tarafın
dan, şimdiye kadar alınan haberlere 
göre, 4 İngiliz uçağı düşürülmüştür. 

kafi derecede yardım edememesinden 
dolayı protesto ettiğine dair türlü ha
vadisler çıkmış 'e ne suretle olursa ol
sun onun, muvukkat veya daimi, çöl 
ordusunun başından ayrıldığı anlaşıl
mıştı. Bunların şimdilik büyük bir 
ehemmiyeti yoktur. Çünkü Mısırdaki 
Mihver ordusunun kıştan evvel büyük 
bir taarruzu beklenemez. 

Fakat o zamana kadar İngilizler ta
arruzlarda bulunabilirler. Nitekim ge
çen çarsamba günü bilhassa merkezde 
mihver kıtalarının elindeki Birelmena
hip kesimine karşı taarruzdn bulun
muşlar ve mihver kıtalarının son taar
ruzda ellerine geçirdikleri bu mevkii 
geriye nlmıslardır. Birelmenahip, Hoy
san cihetiyle Humeymat arasında bir 
r.ökiintiidür. Bu sebeple alınıp verilme
s"ndc fazla bir ehemmiyet yoktur .. Bu 
taarruzun taınamiyle mahalli bir te
şebbüs olduğu da devam ve inki.şaf et
memesinden anlaşılmaktadır. Fakat bu, 
İngilizlerin kısa kadar büyük bir taar
ruzda bulunmıyacaklarına delalet et
mez. Onlar kendilerini kafi surette 
kuvvetli görür görmez yani mihver or
dusuna sayı üstünlüğü elde eder etmez 
taarruz ederler. Mihverin ise, kıştan 
evvel Mısırda büyük bir taarruz yap
mıyacağı oldukça sarihtir. 

UZAK DOOUDA : Japonlarla müt
tefikler arasında Yeni Gine adasının 
cenup doğu bumunda muharebe de
vam P.tmektedir. Çinde ehemmiyetli 
muharebeler artık olmıyor. 

Mevsimin ilerlemesi dolayısiyle Ja
ponlarla Ruslar arasında bir muharebe 
cıkmak ihtimali de kalmamıştır. O hal
de Japonların yakın taarruz hedefleri 
Avustralya ile Hindistan olmak gerek
tır. Fakat Avustralyaya taarruz için 
Japonların Salomon ve Yeni Gine mu
harebelerini kaznnarak buralara hakinı 
olmaları, Hindistnna karşı harekete 
geçmek için de Almanların Kafkasya
dan İrana inmcl<'r"ni beklemel"rİ pt'l~ 
muhtemeldir. -

lacaktır. 
ŞAHSI REFAH DOŞONOLEMEZ 
Boston, 6 AA) - Tev2.İat konfe

ransında B. Ruzveltin şu mesajı okun
muştur : 

teşrinisanide toplanacak olan Büyük Bu takdirde kış tatili devresbı
Millet Meclisiniıı kış tatiline girme- cie yeni mebus intihabı yapılaca'k
dlm önce intihabı yenileme kararı tır. 

~...-<::-...<::><.::><;:><;;:><;;:>"'><:::~><;::~~~~~~~~~~..c;;:::,..c;;:::,o<:>ııı::::ıı.~~~<::> 

Dün kabinede iaşe iş
leri müzakere olundu 

« -· Sivil ihtiyaçlara tahaia edilen 
mahsullerin düzenli ve adaletli bir w-
rette tevzii için hükümet elinden geleni Ankara, 6 (Telefonla) - VekillerJ lanmıştır. İaşe işleri üzerinde mUzake-
yapacaktır. Fakat nakliyatın düzgijn ve heyeti bugün (Dün) saat 15.5 ta top- relerde bulunulduğu anlaşılıyor .. 
serbest yapılması için gayret sarfı li.zım
dır. Bu olmazsa harp gayretlerine engel 
olacak bir durum hasıl olacaktır. Bütün 
hür milletlerin en vicdansız düşmanla
rın müthiş tazyiki altında oldukları bir 
zamanda şahsi refah endişeleri duruma 
hiikim olamaz .. n -----·-----Rindistanda bir tren 

Yoldan çıkarıldı .. 

Danimarkada bir gayri tabiilik var 

Halka soğuk kanlılık 
tavsiye olunuyor ... 

Yeni Delhi, 6 (AA) - Peşaverde 
cumartesi günü şehirden 320 kilomet-
re uzakta bir suikast neticesi olarak bir !'amiri güç durumların çıfımasından scdıındma· 
tren yoldan çıkmış ve 14 kişi ölmüş, 2 Si istendi, •-•11eJdJ 1J e-uanname ne•pettf- . 
kişi de yaralanmıştır. ~ ti ' 

BREZJLYADA Yeni . ~~~n, 6 (AA) - Kopenhaktan Bu beyannamede halka aoukkanblıiı 
bilduiliyor : muhafaza ederek tamiri gÜç durumlerın 

bir para çıkarılıyor Danimarka sosyal demokrat partisi çlkmasından sakınmaları tavsiye eclil-
Riode janeiro, 6 (A.A} - Toplanan ıbatvekilin halka hitaben neırettiği be-

k b 
miştir. 

a ine yeni bir para çıkarılmasına ka- yannameyi tasvip etmiftir. 
rar vermiştir. Yeni paranın nasıl olaca- C>-~~r;:::,..r;:::...<::>o<::>-~~<:::><:::><:::><:::>.<;:)~~~..<;:::~~..<::::..<::::ı-<:::ı-<::::ı-<::::ı-<:::><:><:><:~ 
ğı henüz belli değildir. ------·-----INSANLIGA YARDIM ______ * ___ _ 
Evl~ri yıkılan
lar, aç kalanlar 

korunacak 
~·Amerilıada muztarip 

lnsanllğa yardan ~ 

"'" iane apldı-
vaşıngton, 6 (A.A) - Reisicümhur 

Ruzvelt harpten sonra Amerika hari
cinde zaruret içinde bulunacak: insan
lığa yardım için açılan iane hakkında 
söylediği nutukta demiştir ki: 

- Verdiğiniz ianeler bir çok mem
leketlerde hava akınları yüzünden ev
siz barksız kalan aiklerin maneviyatı
nı yükseltecektir. Uzak yerlerdeki has-
tanelere kıymetli ilaçlar temin oluna
cak, ahalisi açlıktan ölen küçük mem
leketlere yiyecek yardımı yapılacaktır. 
Bu iane ile belki müşterek diipnanla 
harp eden kahraman müttefiklerimizin 
kuvveti artacaktır ve belki işleri ziya
deleşen hastabakıcılann vazifeleri ko
laylaştırılmış olacaktır. Bu verdiğiniz 
iane ile insanlığın dokunulmaz haklan
na imanınızı dünyaya ispat etmi§ ola
caksınız .. 

--~~~tt----~~ 

«~ORONEJ)) DE 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ınizlemişlerdir. 
Almanların sağ kanadında açılan bir 

gedik derinliğine büyütülmüştür. Uçak
lar kara hareketlerini desteklemişler ve 
Almanların atış mevzileriyle harp mal
zemesini tahrip etmişlerdir. Savaş bü
tün şiddetiyle devam ediyor. 

LEN1NGRADDA 
Leningrad! 6 (A.A) - Radyo, Lenin

grad cephesınde 7 günden heri devam 
eden çetin muharebelerde Almanların 
4000 subay ve er ve 17 tank ve bir çok 
harp malzemesi kaybettiklerini bildiri
yor. Bundan başka 20 blokhavz ve 
müstahkem mevzi tahrip edilmiştir. Al
manlar~n. kaybettikleri siperleri geriye 
almak ıçın yaptıkları hücumlar püskür
tülmüştür. Almanlar 300 ölü vermişler
dir. 

Baltık donanmasına mensup hava 
kuvvetlerimiz bir düşman hava meyda
nına hücum etmiş ve 9 Yünkers 88 tah
rip etmiş, 12 uçağı da hasara uğratmıs-
tır. Bir uçağımız kayıptır. :ı; 

Hava muharebelerinde 3 düşman uça
ğı düşürülmüştür. 

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

ALMANLARA GORE ---·---
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Macarlar nehri geçmek ve ilerlemek 
için düşmanın yaptığı hamleleri püs
kürtmüşlerdir. 

MERKEZDE 

Istanbul - Edirne hattı bu sabah 
tekrar işletmeğe açılacak 

-----------~~•~:~----------
L;tanbul, 6 (Yeni Asır) - Hadım köy- Hattın tamiri süratle ilerlemektedir 

le Büyük Çekmece arasında bir kısım ve yarın sabaha (hu sabaha) kadar ta
tren hattı yağmurlardan bozulmuştur. mirin bitmesi trenlerin yeniden işleme
Bu yüzden Edirne ekspresi ~ugün 1s- ğe başlaması 'kuvvetle muhtemeldir. 
tanbuldan hareket edememiştir. 

"Denizli,, mebuslarının tetkikl .. ri 

Denizli, 6 (A.A) - Vilayetimiz me-l at erbabı ve Buldan dokumacıları ile 
buslan Çal ve Buldana gitmişler, zira- temaslarda bulunmuşlardır. 

Bir Amerikan zırh
lısı batınlmış ____ .* __ _ 

Roma, 6 (A.A) - İtalyan umumi 
kararglhının bir tebliğine göre Andrea 
Fors komutasında bulunan Bambariko 
İtalyan denizaltısı Atlanükte Misisipi 
tipinde bir Amerikan zırhlısını batır
ml§tır. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği: 
Afrikada ve cenubi Amerika açıkla

rında denizaltılarımız topyeldin 26 bin 
tonilatoluk beş düşman vapurunu ba
tırmışlardır. 

~-----wı.tt~,~----

Bağdat kahin~si is-
tifasıoı \'erdi ____ * ___ _ 

Bağdat, 6 (A.A) - Irak kabinesi is
tifa etmiştir. İstifa ekonomik meseleler
de görüş farkından ileri gelmiştir. 

Kral Naibi ba§vekil Nuri Sait paşa
dan yeni kabinenin teşekkülüne kadar 
vazifeye devam etmesini rica etmiştir. --·---·--..o----
Alman 1Jas111 sef'lllsl 
şefi Sofyada-
Sofya, 6 (A.A) - Kral Boris Alman 

basın servisi şefi Dr. Dnniti kabul et
miştir. 

SEÇiMiN B~TMESINE iKi 
GÜN KALIJI 

(Baştilrafı 1 inci Sahifede) 

Seçimin bitmesine iki gün kalmıştır. 
Henüz reylerini kullanmamış olanlar 
bugün ve yarından istifade edebilecek
lerdir. 

Yarın akşam saat 18 de rey verme 
faaliyeti nihayet bulacak ve hemen rey
lerin tasnifine başlanacaktır. 

Dün öğle vakti ve akpm üzeri parti 
hatipleri Kültürpark empilifikasyon bü
rosunda belediye seç.imi hakkında kon
feranslar vermiııler ve halkımızı reyleri
ni kullanmağa davet etmişlerdir. 

Yeni belediye meclisi 2 teşrinsani pa
zartesi günü ilk toplantısını yapacaktır. 

* SEÇJMIN BlTfiôi YERLER 
:'ire, Menemen, Dikili kazalarında 

belediye intihabı bitmiş. C. H. partisi 
narnzedleri ittifakla seçilmiştir. 

Makine ve 
'erilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazetec:Uel'lndz Ante• 
rUıada tetlıllılel'bte 
delHllfl edlyop.,,,._ 
Vaşington, 6 (A.A) - Amerikada 

bulunan Türk basın heyeti re.iai bildi
riyor : İki gündür burada Ameriluuwı 
muhtelif ricali ve devlet adamları ile 
temas ediyoruz. Bu sabahki matbuat 
konferansında hariciye müsteşarı bay 
Sumner Vels Amerikan gazetecileri ile 
beraber bizi de kabul ederek şu söde
ri söyledi : Benim için bu sabah mat
buat konferansında Türk matbuatının 
burada misafirlerimiz bulunan mümtaz 
mümessillerine hoş geldiniz demek pek 
büyük bir zevk teşkil etmektedir. 

Fikrimce burada bilhassa münasip 
bir zamanda bu;unmaktadırlar. Onları 
bugünkü dünyanın en büyük demok
ı·asilerinden birinin matbuatının mü
messilleri olarak tanımakla memnunuz. 
Bu demokrasi Atatürk ile arkadaşluı~ 
mn dehaları bu·afından yaratılmıştır .. 
Misafirlerimiz öyle bir memleketi tem
sil ediyorlar ki memleket bugün bü
yük bir istikrar funilidir ve kanaatim
ce matbuatının burada bulunan mü
messilleri vasıtasiyle birleşik devletler 
halkının Türkiy.edeki dostlanna karşı 
besledikleri gayet yüksek hişleri ve 
hayranlığı takdire imkan bulacaktır. 
Müsteşar Amerikan gazetecilerinin 

muhtelif siyasi suallerine cevap verdik
ten sonra tekrar bizimle kısa bir has
bihalde bulundu ve Amerikayı ziya
ı·etimizden memnun olduğunu tekrarlı
~arak iyi seyahat temenni etti. Salı gü
nü Amerikanın muhtelif şehirlerini 
gezmek üzere yola çıkacağız. 

Vllfıi, Çan Kay Şefıle 
Altı saat göriiştii.. 
Vaşington, 6 (A.A) - Çunkingten 

bıldirildiğine göre Vilki dün akşam 
mareşal Çan Kay Şekle devamlı olarak 
altı saat görüşmUştlir. Bu mülakat Vil
kinin Çin lideri ile yaptığı dördüncü 
mülakattır ve ilk defa olaraktır ki ma
reşal Çan Kay Şek bir ecnebi ile bu 
kadar uzun görüşmüştür. B. Vilki Çi
nin bir çok harp fabrikalarını ve Çin 
askerlerini tuttuğu cepheleri gezecek
tir. 

Merkez cepht!si.nde baskınlar netice- ---------------------~------------
sinde düşmanın bir çok müstahkem 
mevkileri tahrip edi1mi§, dayanış nok
talarındaki askerleri kısmen imha ve 
kısmen esir edilmiltir. 
İLMENDE 
İlmen gölünün ~nup doğusunda bir 

taarruz esnn~ındr ··: ı nlG" · 1 

_: ~~nıe 

kaydettik .. 

Kültürpark Fuar Gazinosunda 
İlle defa CJlarak MAK ALAN Ca 7. orkestrası ile yarın akşaın perşembe 
eğlencelerı yapılacaktır .. Masalar mızı ev\'elden ayırtmanızı rica ederiz .. 

TELEFON : 4444 1 - 2 


