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ŞEV!{ET BİLGİN" 

Hayat pahalılığından ileri gelen sı· 
kıntıların11zın daha fazla ağırlaşmasın.a 
m5.ni oln1ak ic;in. hatırımıza gelen ilk 
klUsik tedbir istihsali artırınak ve is
tihlaki azaltmaktır. Şiiı>lıe edilemez ki 
bu ~etrelil davanın hallini kolaylaştır· 
mak nıak<adi~·le ileri •üriilcn bin bir 
tedbir aı-asında yine en fazla de~er ta
şı~·ant en kl3.sik olanlarıdır. 
Şu halde geceyi gündüze katarak, 
İ~lenıneıni~ bir karış toprak bırakmı

yarak, 
f~Jimizdc mevcut bütün iın.kanları 

kullanarak ve bıitün enerjileri hareke· 
te getirerek istihsal sderberliğine hıı 

\·e-rmek kesin bir zarurettir. 
Bir aralık hazineye ait toıırakların 

hükümct,e isletileceğinden bahsedil· 
n1İ'>tİ. Bu dü üncenin gerçekle tirilme
•i <ok isabetli bir şey olacaktır.. Ayni 
zamanda topraksız kiiylülerc toprak ve 
tohumluk te"ziinde daha pratik usul· 
lerle gereken itina ve hassasiyet göste· 
rilıneli, vakit ziyama meydan ' 1eri1me .. 
ınelldir. Ziraat Aletleri ve çift hayvan· 
lannın kullanılmasında geniş bir işbir· 
liği kurulmalıdır. Kanaatimizce toprak 
•·e endlistri sahasında istihsali en yiik· 
ıek hadde ırıkarmak bugün bize diişen 
Va7ife1e rin başında gelir. Z ira kart'i ı.laş· 
lığımız güçlükler kısa bir zamana ait 
olan güçlüklerden değildir. Kaç ~,1 sü· 
receğini Allahtan başka kimsenin bil· 
mediği şu harp devresinde ve harpten 
sonra çok uzun siirecek olan buhranlı 
ilevrelerde bizim ayni koruyucu ted· 
birlere şiddetle ihtiyacımız olacaktır .. 
Bunun içindir ki istihsal davasını yal. 
ruz ekim seferberliği şeklinde ele al· 
nınkla iktifa edemeyiz. Milli hayatııı 
ber saDıasında teşkililtlı çalışmalara 
kuvvet vererek fertlerin refahı diişün
(esi yerine camianın refahı dü~üncesi
ni hikim !olmalıyız. Kısaca feragat v• 
fedakarlık mefkiiresinin zaMa uğrama· 
1ına mlisamaha etmemeliyiz. Faziletli 
vatandaşlar, bir takım kötü kalnli İn· 
ınnların her sıkıııtıdan uzak. bolluk ve 
relah içinde olduklannı görerek doğ· 
ruluğa, fazilete olan inançlarını ve ıtii· 
venlerini kaybetmemelidirler. Bu da· 
vada bütün milli teşekküller, bütiin 
devlet mekanizması tam bir koordinas· 
yon n1an:z.arası ,·ermelidir. Hazırhklan· 
tnız ve miicadelen1iz bu esasa dayan• 
Clıkça hiç bir zaman geç kaldığnnızdan 
bahsedilıniyecektir. Hayati de~er taşı· 
yan kararlnrın vl"rimi elbette ki zamn· 
na muJıtac:tır. Fakat ahnnn tedbirlerin 
tec;iri derhal görülmiyecek diye. esaslı 

adımlar atmakta gecildrsek asıl o za· 
nıan hatalı yola girmis oluruz. 

Burada hepimizi en çok ill!ilendirme· 
•i icap eden hir nokta da laübali vo 
derbeder nlı~kanlıkları hayatımızdan 
•öküp atarak dL-.iplinU hir rnh taşıma
~a olan ihtiyacımızdır. Askerlikte seve 
seve muhafaza {'ttiğiıniz disiı>lini sivil 
ha:vntımııda da idame edebilse;vdik sı
kıntılarımııın hii~·Uk kı~mı kendi1iğin· 
den zail olurdu. 

İstih1Skin a2alt1.ln1asına gelince. ge· 
<:İrdi~imiı hu ağır imtihan de\'resinde 
lsrarın ,.e 1ük"iin fert~c ,.c milict;e \'3r· 

lıfınnza knrsı bir cina~·et olduğunu ka· 
bul etnıiyeeek ~uurlu bir ,,atanılaş dü 
şiini.ilemf"7. ~ .. e !-Ckilde olursa olsun İs· 
raftan \'e lüksten kendi ihtiyarınuzla 
\~az :?"ermc-li'.'·İz. \'urttac:;Jarımızın biiyü)( 

t'-!,.,n11 Ci\ahife :?. Sütun G da) 

lkinci cepheye ki mler k 1·? arar verme 1. 

Ne =a?nan açtlacağı belli ol1nıyan ikinci cephe 
için tngiltereye gel"" Amerikan a&kerlerl 

Londra, 7 {A.A) - lngHiz gazete- la beraber yardımlar mÜ§lerek bir pla· 
leri Stalinin son günlerde bir Amerikan na göre yapıhnalıdır. Ve müşteTek pl8.n 
gazetecisine vuku bulan beyanatı müna- yalnız müttefiklerin aı1ihlı kuvvetlerinin 
eebetiyle neşriyatta bulunmaktadırlar. hareketine müessir olmakla kalmamalı, 

Taymİ! müttefikler arasında daha istihsal kaynaklarına da pm.il bulunma
kuvvetli bir stra teji beraberliği telkin lıdı r.• 
eden yazısında diyor ki: Stalinin demeci hakkında avam ka-

c Karşılal}tığımız güçlükler kuvvetle· marasında geçen münakaşalara işaret 
rimizin birbirlerinden çok uzak yerler- eden TaynUs diyor ki: 
de olmasındandır. Alınanlar Rusyayı, « Düşmanın kulakları dibinde yüksek 
Japonlar Çini tecrit etmişlerdir. Bunun· (Sonu Sahile 4, Sütun 3 te) 
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~ Bir l tal yan gazf'tesi oe bakılı rsa... ~ 

1 Almanya d~ yıpransın,! 
ı_ Rusya da _yıpransın! ı_ 

Anglo Salısonların istediği budur ... 
Milano, 7 (AA) - Popolo Ditalya 

gazetesi Stalinln Asosyeted Prese verdi
ği demeçten bahsederek B. Stalinin 

mütefiklerine hiç bir suretle itimat et-

Mihver 
~---'k·~---

mediğini söylüyor. G azeteye göre Rus 
diktatörü Anglosaksonların hakiki rri
yetleri hem Rusları, hem de Almanları 
yıpratmak olduğunu artık anlamı§ bu
lunmaktadır. 

Mısırda 

Mevcut böyle hesap-
lar tas tiye edilecek 

- *
Banlıalar yalnız Beledi· 

yele,.in alacağı iaşe 
maddeleri için avans 

açacalılar 
Ankara, 7 (Telefonla) - Milli ban

kalar buğda;v, arı>•, sadeyağı, zeytinya· 
ğı, mercimek vesire gibi bilumum gıda 
maddeleri üzerine avans ve kredi açmı
yacaklardır. Verilen karar göre şimdiye 
kadar açılmış olan avans ve sürrnru-taıı
diz hesaplan tasfiye edill!Cektir. Bu gibi 
hesaplar hitanunda yenilenmiyecektir. 

Bankalar yalnız belediyelerin müba. 
yaa edecekleri veya bilvaııta mübay
ettirecekleri ill§e maddeleri için beledi· 
ye ve viliyetlerin verecekleri vesikalar
la avans hesabı açabileceklerdir. 

Al~1ANLARA GOR~ 
---'k---

Kafkasta ve 
Ilır .. ende 
ilerlendi 

-*Stalingrad şimal batı-
sında Rusları saran 
ı;enber daraltıldı 

Berlin, 7 (A.A) - Alman tebliği: 
Kafkasyanın §İmal batısındaki dağ-

Rusya.da bir ııa.ngm sahasın da çalışan Alman askerleri 

lngi liz1ere gÖrt" Rusya harpleri 

Almanların ateş 
dıvarı aşılıyor 

larda kanlı muharebeler oluyor. Ruslar bu duvarı a.,ara 1ı talıvi"eıer getiri"Or· 
Terek.in cenubunda Alınan kıtalarile 'I' " " 

s. s. !erden mürekkep tC§killer çok fena fa r , Almanlar bir ~ılıma za girmiş bulunuyorlar 
havaya ve arizalı araziye rağmen göğüs Moskova, 7 (A.A) _ Royterin hııau- memek emrini harfi harfine tatbik edi
göğüse yapılan pddetli muharebeleTden ai muhabiri bildiriyor: yorlar. Stalingrad müdafaacılan Sivas
ıonra mühim bir petrol bölgesinde kain Stalingrad müdafaacıları, ıimdiye ka- topol ve diğer şehirler müdafaacılarını 
olan Mo)gobek tehrini zapt etmiılerdir. dar görülenlerden daha şiddetli bir inat- pek geride bırakan bir mukavemet gö.s-

STAUNGRADDA la çarpışıyorlar. Ve mukavemet gösteri- termektedirler. 
Stalingradın timal batısında düşman yorlar, bunlar, bir adım bile geriye dön- (Sonu Sahile 2, Sütun 2 de) 

kuvvetlerini saran çenber bir az daha 1------------ ---- -·---------------
dara!mııtır. 

Alınan ve Romen hava teııkilleri Vol
ıra nehrinin ilci terafında bulunan Rua 
hava meydanlarlyle ikm&l yollanna mu
vaffakıyetle hücum etmitleı:<tir. 

il.MENDE 
lhnen gölünün doğu cenubunda Al· 

man ileri hareketi ormanlar ve bataltlılr.
larla lı:apalı anzalı bir arazide dütmanm 

(Sonu Snhife 2, Sütun 1 de) 

Sovyetlere göre cephelerde d urum 

sıalin~radda bir 
köy zapıedlldl 

Her yerde Almanların mülıerrer hücumları 
püs1ıürtüldü, yalnız St alingradın şimal batı· 
sında meslıtln bir m ahal Almanların eline geçti 

8 i r taraftan da Mih- Yeni azanın anlaşılmasına doğru 
Mo.skova, 7 (A.A) - Cepheden ge-. --------------

len haberler, Stallngradda Rusların şid
detli mukavemetlerini bildiriyorlar. Al
manların yaptıklan hücumları Rus pi· 
yadesi tesirsiz bırakmaktadırlar. 

PiYANGO CEKILDI 
ver müdafaa hazır· 

lık)arı yapıyor 

Mareşal Romelin Mısıra 
dönmiyeceği söyleniyor 

Kabfre, 7 (A.A) - Royterin hususi 
muhabiri bildiriyor: 

RomeHn ordusu başına dönmiyeceği 
ve iaşe zorlukları dolayısiyle mihver 
kuvvetlerinin Mısırda geriye çekilmek
te olduğu bildiriliyor. 
MİHVERDE MÜDAFAA HAZIRLIÔI 

Birelmünasıfın zaptı ile İngilizlerin 
C'öldeki m~vzileri düzelmiştir. 
. (Sonu Sahife 4, Sütun 3 tc) 

Belediye se~inıl 
bngtln bi tıyor 
Neticeler yarın anı aşılmış oıacalı ... 
----·'k---- • • .. -·-·;;r.r,.,T .. 

.. -· .., ............ .. Bugün belediye seçiminin sonuncu 
günüdür. Dün akşama kadar rey sahip
lerinden yüzde sekseninin reylerini kul- SON DA.KJKA 
!andıkları anlaşılmıştır. Bu netice, hal-
kımızın parti ve hükümet etrafında na· 

• •••••••••••• sıl çözülmez bir halka teşkil ettiğim 
göstermektedir. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün de bütün intihap dairelerini geze
rek rey faaliyetini tetkik eylemiş, parti 
başkanı ve avukat B. Münir Birsel de 
seçim faaliyetiyle alakadar olmuştur. 

Dün öğle vakti ve aksam üzeri Kiil
türpar k amplikasyon bUrosunda bele· 
diye seçimi hakkında konferanslar ve· 
rilmiştir. Bu meyanda arkadaşımız Ad· 
nan Bilget te bir konuşma yapmıştır. 

BUGüN SONUNCU GüN 
Seçim bu akşam saat 18 de nihayetle

necektir. Reylerini heniiz kullanmamış 
olanlar son fırsattan bugün istifade ede
rek reylerini kullanacaklardır. 

Roytere göre Stalin
gradın oH, B. Bitle· 
rin de durumu nazik 

---'k---
Moskova, 7 (A.A) - Royterin hu-

ausi muhabiri yazıyoT: 

Stalingradda durumun vahim olduğu 
unutulmamak.la beraber, B. Hitlerin de 
durumu naziktir. Hitler bütün kuvvetle
rini Stalingrada ıriirmek Eonındadır. 
E.ğer Almanlar burasını alamazlarsa lo
şın burada tutunmaları imkAnsız ola
caktır. 
CV""Ç...-~.--_,,..~~:~O"'-~ 

Bffi KOY ALINDI 
Moskova, 7 (A.A) - Rus kıtaları Sa

lı günü Stalingradın garbında bir köyü 
zaptetmişlerdir. 

Moskova, 7 (A.A) _ Rusların dün 
Stalingradın şimal batısında zaptettik
leri köyün civarında ve sokaklarından 
1200 Alınan cesedi kaldırılm!§hr. 

RUS TAKVtYELERt 
!LERLlYOR 
Moskova, 7 (A.A) - tzvestia gazetesi 

yazıyor: 

Timoçenkonun takviye lotaları Sta
lingrada doğru kendilerine yol açmağa 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

--~'k---

o··n kazanan 
numara arı 
~razı oruz 

Ankara, 7 (Hususi) - Milli Piyan· 
go 11 inci tertip 3 üncü keşidesi bugün 
(Dün) yapılmıştır. Kazanan numaralar 
şunlardır: 

30000 lira 21820G sayılı bilete çık
nıt~tır .. 

(Sonu SıJıife 2, Siituıı 2 de) 

Batt ciilünde bir lnrıili: subrı11ı Hintli subaylarla koıtU§1trken 

Bu akşam saat 18 de sandıklar açıla
rak kullanılan rey sayıları bir zabıt va
rakasiyle tesbit edilecek ve bunların tas
nifine başlanacaktır. Yarın belediye se
çimirun neticesi anlaşılmış olacaktır. Hm-ekdhıı ağı~ inkişaf ettiği Kafka slardtı 5629 rakamlı Elbürz tepeıi 



SAHiFE 2 YENi ASIR 

"ıco':, Li~al:k-Ban~a~otlar rr şE.Hi:R HA.BE .:LEJiil Mücadele 
Ayın 15,,ındenıtıbaren~.__ ..... --*"''' "'., .. ,?",;; .. :.-:._..JYc,llan 
tedavülden kaidırılıyot Yabaırıi domuz- Zeytinya~ı fiyatları işi ~:-·msILGİ" 

larAan istifade - <nas1arah 1 ınci sahifede) 

Bu banlınotıarın lıarsılıaı Devlet MerLez ve iş 
banlıalarınca sahiplerine örleneceıı .. 

Ankara, 7 (Hususi) - Cümhuriyet lıkların tedavule çıkarılmamış olduğu 
ıırıerkez bankası tarafından verilen ma- ilan edilmisse de, halkımızın zarara uğ
lumata göre Milli Şef İsmet tnönünün ramaları ihtimali göz önüne alımırak 
re~imlerini taşıyan ve yolda gelirken ka- 15 10/942 tarihinden itibaren Atatür-

haş'ıvor VekBlettn· karii.• 
bekleniyor * !munların vur:dmu~Jarı rı 

kün resimforini ta~ıyan 1 00 liralıkların 
Za) a uğr~mı~ bulunan Vi! bu yüzden te- da tedavülden kaldırılmasına kart.r ve-
d vulc çıkarılm;ıyan 100 liralık bank- rilmİ!ıtir. 

köylülerden 7 • ıo lira
ya satın alınacalı •• 

Yabani domuz derilerinden ve etin
den istifade ederek bunları ihraç eyle
mek üzere avcılar cemiyeti reiııi B. Mus
tafa Barutçunun te'iebbüsiyle kurulan 
liirket tarafından geni~ bir çerçeve için
Cle harekete geçilmiqt!r. İzmir, Manisa 
AyElında avlama teskilatı, her k.aza mer
kezinde birer ajanl;k vücuda getirilmiş
tir. Köylü ~imdiye kadar öldürdüğü do
muzları dağda bırakırken bundan sonra 
kaza merkezine götürecek ve her domuz 
için 7. r o llıa para alacaktır. 

Ege mıntalıasında 9 bin ton zeytinyağı var, altı 

kı mı gi.iııden giıne artan mahrumiyet. 
ler i<:inde kıvraıurken lüksün açıkça 
manası Yİcdansızlıktan başka bir~ey de
ğildir. Her istediklerini ne kadar pa· 
halı olursa olsun satııı almaktan çe· 
kinıui.} en aç giit:lii insanların İ<:iınizde 
bulunmast fiyntl,m kamçılıyan gayri 
mübrem eşya fiyailan arasında sıkı 
münasebetlerin mevcut olduğunu dü· 
~üııfüsck israftan sakınmak l olunda 
her jestin buhranla mücadelede bir te· 
ı.iri olacağına d\!rhal hiikmedebi1iriz. 

bin ton da is tllısal ediliyor no ların bir kısmnln gızlice memleketi- Tedavülden kalclırıhın bu paralar bir 
m"ze• sokulduğu anlasılmı tır. Bunlar sene içinde devlet merkez ve iş banka
renk ve şekli itibariyle Atatürkün resim- lan ve 9 sene müddetle de yalnız dev
le "ni taşı.> an 100 liralıkların aynidir. let ı. e lherkt<:! bankasınca kabul edile
Kazaya uğradıfü için bu yeni 100 lira- cektir. 

SOVYETlERE GÖRE CEP· 
HELER DE DURU Wl 

~~~~~~~~~~~~~~ 

tNG ~UZLERE GO~E RUSYA 
HARPLERı 

Ticaret vekaletinin zeylin yağı fiyat
ları hakkında vereceği kararlara inti
zar edilmektedir. Yeni mahsul zeytin 
yağları piyasaya çıkarılırken devletin 
fiyat tayin eylemesi piyasada gayet ta
bii karşılanmıştır. 
Mınlaka ticaret rniicli.irlüğünde yapı

lan toplantıda eldeki zeytin yağı stokla
rı tcsbit edilmiştir. !zmirde bankalar de
polarında 500 ton zeytin yağı vardır. 
Bunların bi.iyük kısmı yemekliktir. 

Gecen mahsul mevsiminde elde edi
len 2~6000 ton zeytin yağından 15 bin 
tonu yemeklik 5 bin tonu sabunluk ola
rak, 1000 tonu ordu ihtiyacı için, 1000 
tonu da makine yagı olarak istihlak 
edilmiştir. HAlen mevcut 9 bin ton ya
ğın 4500 tonu müstahsil elinde, 4500 lo
nu da tacirlerin eli.1dedir. 

* Bazı kimseler buğday scrbe:st piya· 
sada 70 - 80 kuruşa yiikselirken diğeı 
q;ya fiyatlarmdn baş döndüı·ücü yük· 
sehnelerin önüne geçilcnıiyeceğini söy· 
liyorlar. 

(Başlarafı 1 inci Sahifede) 

d vam ediyorlar. Savaş şu anda mühim 
v müstahkem bir kaç tepe etrafında 
devam etmektedir. 

(Ba'itarafı l inci Sahifede) 

Şimal batıdan gelen yardımcı Rus 
kuvvetlerinin ileri hareketini durdur
mak için Almanlar alevlerden geçilmez 
bir duvar vücuda getirmişlerdir. Bunun
la beraber seçme Rus ~ilah endazları 
maniaları bcrt::.raf ederek piyadeye yol 
açıyorlar. 

Şirket Salhane civarında bir janbon 
ve salam fabrikası kurmustur. Yabani 
domuzların etiuden salıım ve janbon 
yapılacak ve bunlar dış memleketle!e 
ihraç edilecektir. 

Yeni zeytin mahsulü idrak edilmiştir 
ve toplanmağa başlanmıştır. Bir kısım 
zeytinler 15 gün sonra toplanacaktır. 

Biz hu fikirde deği1i:.r. .. 
Enela şunu söyliyelim ki buğdl\)'m 

70 - 80 kur~a sotılması bir takım top· 
rak "urguncularının eseridir.. Buğda1 
istilıı;alini artırmak maksadiyle sadedi, 
len gayretler yuıunda Arjantinden nıiİ.· 
lıinı mikdarda buğdayın memlekete İt· 
hali kahil olms:ı makul biç bir esasa 
dayanınıyan hu hudutsuz yükselişi bir 
ymarlanış takip edecektir. 

RESMi TEBLtôLER 
l\Joskova, 7 (A.A) - Bu sabahki Sov

~ et tebliği: 

İzmir merkezinde ve piyasada tüccar
lar elindeki stok ınikdarı 150 ton tahmin 
edilmektedir. Bütlin ımntakada 9000 
ton kadar zeytin ycığı mevcut olduğu an
laşılmıştır. 

İzmir ve Manisa mıntak:ı:sından bu 
sene 6000 ton zeytin yRğı istihsal edile
ceği anl<ı~ılmaktadı r. Bu rakam geçen 
senekinden noksandır. 

6 1lkteşrin gecesi kıtalarımız Stalin
gı·ad ve Mozdok çevrelerinde düşmanla 
dövüşmüştür. 

----·----
Yahve, c~av ve 

Son yağmurlar zeytin mahsulü üze
rinde iyi tesir yapmıştır. 

Diğer cephelerde hiç bir değbiklik 
olmamıştır. 

STALlNGRADDA 
Moskova, 7 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliğine ektir: 
Slalingradın cenup çevresinde~iddet

li muharebeler devam etmiştir. Alman
lar yeni aldıklan takviyelerle hücum 
etmişlerdir. 1tst üste 4 hücum püskür
tiilmüş ve 5 tank tahrip olunmuştur. Bir 
çok Alman yok edilmiştir. 
ŞEHRlN ŞtMAL BATISINDA 
Stalingradın şimal batısında Alman

lar bir tepenin işgali için art arda 10 
defa h Ucum etmişler ve püskürtülmüş
] erdir. 

NOVOROStSK • 
VE MOZDOKTA 
Mozdokta Alınan hücumlan piiskür

tülmüş ve 7 tank tahrip edilmiştir. No
vorosiskin cenup doğusunda Almanla
rın bir hücumu akim kalmış ve 1400 su
bay ve er öldürülmüş, bir rnikdar da 
e.Jr alın.mıştrr. 

SOKAK ÇARPIŞMALARI 
Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebliği

ı:ıe ek: 
Stallngrad sokaklarında çarpışmalar 

devam ediyor. Milhim tank ve piyade 
kuvvetleri ile Almanlar fabrikalar ma
hallesine hilcum etm~lerdir. 12 tank bu 
hamleye girmişse de bunlardan on biri 
tahrip edilmiştir. 

Makineli tüfenklerimizin ateşiyle 3 
düşman uçağı düşürülmüş, bir Alman 
piyade taburu imha edilmiştir. 

Stalingradın şimal batısında. bir ke
simde Almanların yaptığı bir hareket 
esnasında 500 subay vo er öldürülmüş, 
3 tank, 2 top, 13 makineli tüfenk imha 
edilmiştir. Diğer bir birliğimiz meskun 
br yer civarında 10 blokhavz tahrip et
miş ve 150 Alman yok etmiştir. Daha 
başka bir kesimde meskltn bir mahal 
dört defa elden ele geçmi~tir. Sonunda 
burayı tahliye ettik. 

SiNY AMtNODA 
Sinyaminoda Almanların 2 tümenle 

~ aplıkları kuvvetli bir hücum püskür
tülmiis. 16 tank tahrip edilmiş, 4000 Al
man öldürülınüstür. 

NOVOROStSKTE 

Mücadele hiç bir noktada istikrar 
göstermemiştir. 

* Londra radyosundan: Alman bajkU-
mandanlığı Stalingradda en kat'i teşeb
büslerini yapmaktadır.Şimdiye kadar ya
pılan taarruzların en ş!ddetlisi de aka
mete uğramış. Almanlar terakki elde 
edememislerdir. Almanlar ellerindeki 
bütün m~törlü kuvvetleri kullanarak kı~ 
ve kar mevsimi gelmeden Stalingrad ı 
zapta calışmaktadır. Cepheye durmadan 
yeni ihtiyatlar gönderilmektedir. Mos
kovadan gelen haberlere göre Sovyet 
müdafaacıları bi.itün hücumları püs
kürtmüşlerdir. 

ALMANLAR VE KIŞ 
Londra, 7 (A.A) - Royterin as1<eri 

muharriri yazıyor: 
Alman ordusu Rı.ısyada ikinci bir kış 

geçirmeğe hazırlanıyor. Bu kış Alrr.an 
ordusu için malzeme bakımından belki 
geçen seneki kadar fona olmıyacaktır. 
Fakat bu sene cephe yeni istilalarla da-
ha genişlemiş ve 2900 kiiometreyi bul
mustur. 

Bu sebeple Almanların asker husu
sundaki güçlükleri bi.iyi.ik olacaktır. 

Müstevli ordu bir kaç haftadan beri 
içinde bulunduğu çıkmazdan kurtula
mazsa kendisine bir müdafaa hattı kur
mağa mecbur olacaktır. Bu iş pek güç 
olacakhr. Zira Rus orduları hala yıp
ranmamıştır. Almanların ümidi önü
müzdeki tlkbaharda yeniden taarruza 
geçmektir. ----·----Piyanµ;o çekildi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Onar Bin Lira kazanan ııumaralar 
92809 20299 229620 269477 

BEŞER BİN LİRA KAZASANLAR 
61771 89030 19379G 216551 238061 

249075 
2000 LİRA KAZAN.\NLAR 

25951 21)226 57770 72654 97304 
108822 118~14 118750 119410 156325 
1G890·1 175399 18316fl 2258·15 2::\3903 
298908 348261 359197 38646:ı 

1000 LİRA KAZANANLAR 
11140 ]6595 17655 20603 22146 
23506 23608 28148 39108 414489 
45097 48750 70947 75145 78705 
78904 81111 85243 87342 91362 

rakı satışları 
---*---

SOD sandıJı ralı. piyasa· 
ya çılıarılır çılıarılmaz 

hav boldu •. 
1nhisarlar idaresi dl.inden itibaren 

kahve ve çay satışına başlamıştır. Ten
zilatlı fiyatla yapılan bu satışlar gayet 
ıyı karşılanınt'f, halkımız bilhassa ten
zilatı uygun bulmuşlur. 

RAKI tHTlYACI 
diin piyasaya 800 sandık rakı çıkarıl
ı:11ş, bunlar bayilere verilmişse de he
m:?n ortGdan kyabolınuştur. Bugi.in ye
niden piyasaya 200 sandık rakı verile
cektir. Bayiler bu rakıları alınca piya
saya çıkarmazlar ve perakende olarak 
satmazlarsa hem mahkemeye verile
cekler, hem de ellerindeki havi tezkere-
leri alınacaklır. • 

-----~----1 ş ! eri u i be r a kan "2 5 ,~ 
anıele adtiveve 

w -

\ıt'rildiler 
Devlet limanları Kar~ıyaka atelyesin

de lş gören 25 kalafatçı amele yevmiye
lerinin arttırılmadığını iddia ederek işle
rini terkettikleri için adliyeye verilmiş
lerdir. ----·----PAZARGVNU 
YapılacaJı maclar 
Pazar günü yapılacak • olan maçlar 

sunlardır: 

Saat 14 le Karşıyaka - Altınordu ha
kem Fehmi Eriş, yanH. Mustafa Bayra
Alacıtin KaLanova. 

Saat 16 da Göztepe - Altay, Hakem 
Esat l\lerter, yan H. Mu~tafa Senkal -
l7aruk Kantaroğlu. J 

---o---
İKİ AMERiKALJ 
GAZE'l'ECi GELDİ 
Tanınmış Amerikan gazetecilerin

den BB. Rcyınond ve San Pepe şehri
miz~ gelmişlerdir. Amerikalı gazeteci
ler Izmirde tetkikat.ta bulunacaklardır. ---o---

1-ta ,. a kutu nı u u un n tzanınanı~sı değişti 

''Türk hava kurunıu ma
dalyası,, ihdas olundu 

v~ çeşit aza IJuJunacaJı, şehit düşenler ve malfil 
kalanlar için ıaz mlnat uerllecefı •• 

Tiirk Hava Kurumu nizamnameıi de
ğiştirilrni~ ve yeni şekli resmi gazetede 
çıkmıştır. Nizamnamenin ikinci madde
s!nde kurumun gaye:ıi şöyle izah edil
mektedir: 

« Kurumun gayesi, Türkiyede hava
cılığın hayati ehemmiyetini tanıtmak, 
Türk gençliğini havacı olarak yeiştirmek 
bu maksatla lüzumlu görülecek tesiıleri 
kurmak ve genç nesilde havacılık aşkı~ 
nı uyandırmak için tedbirler almaktır. > 

Yeni nizamname ile kurumun üç çe
sit azası bulunacaktır. Bunlar tabii aza, 
asli aza ve yardımcı azalardır. Kurumun 
kurultayı iki yılda bir defa toplanacl\k
tır. 

Hava kurumunda vazife görürken şc-

hit düşen uçucu ve ma.lcinistlerin miras
cılarına 5000 lira, malul kalanlara 3000 
lira, kurum kamplarında çalı~ırken şehit 
dü~n geçnlerin mirasçılarına 15 00 lira, 
bu suretle malul kalanlara 750 liıa taz
minat verilecektir. 

Kuruma en çok iane veren şehir, ka
ıaba, aile, zat ve şirketlerin isimleri mer 
kez idare heyeti karıırile bir tayyare ve
ya müesseseye konulacaktır. 
da bulunan cömert yurtseverlerle haya-

Türk hava kurumuna para yardımın
tını hiçe sayacak derecede devamlı ça
lısan sivil ve asker uçuculara, beynelmi
lel rekor kıran havacılara bir iftihar ve 
ayırl alameti olmak üzere Türk hava 
.aırumu madalyası ihdas edilmiştir. 

Kooperatifler birliğinin 
r. ahsul bareınleri 

--------------·----
Çiğitli AJıala pamuğunu n Jıilosu 46 hurıış·Üzüm 

ve incir i~in yeni apanslar-
öğrendiğimize göre kooperatifler bir- ile bu miktarın daha ziyade yükselmesi 

liği çekitli akala pamuğu baremini kilo- muhtemeldir. 
şu 46 kuruş olarak tesbit etmi,tir. Or- OZOM iÇiN 
taklar bu barern üzerinden 7o 90 avans, Üzüm mahsulü ıçın de kooperatifler 
yani kiloda 41 kuruş 40 santim alacak- yüzde 80 olarak ö ]edikleri avans mik
lardır. lleride satıslardan tahakkuk ede-
cek fiyat farklan da ayrıca ortaklara da- tarını yüzde 90 ni&betine yükseltilmi~-

k B lerdir. Üzüm fiyat farkının ortaklan sc-ğı tılaca lır. u suretle kooperatife mah 
sul teslimatı yapanlar mevsimin en mü- vind.irecek bir derecede olabileceği ümit 
sait fiyatlarını temin etmiı olacaklardır. edilmekte, bu sebeple ortak müstahııil-

lNCi R iÇiN lcr mahsullerini büyük bir tehalılkle ko· 
Kooperatifler birliği diğer tarafan operatiflerine teslim etmektedirler. 

Tovorosisk cephesinde Almanların 
hücumları pilskiirtülmüş ve 200 Alman 
ö1d .. ri.i1müs, bir tank tahrip edılmiş ve 
G top bataryası susturulmuştur. ----·---- 10~688 125320 129455 129581 133857 

135916 141949 150383 156135 165224 
168956 175008 176751 177003 178996 
193611 194588 202997 208698 209814 
210008 215825 215989 221166 221665 
222524 224866 226795 227367 235143 
241179 241637 248686 259147 268611 
272111 277759 278102 278585 280042 
282363 282835 297480 298858 ~09399 
313356 314673 314928 318541 32748.1 
330260 337343 359661 367379 382279 
382175 384255 389477 :J!)3977 

incir teslimatı için ~'r, 20 fiyat farkını Kooperatifler birliğinin ortak mahs11l-
İKİ MEBUS avans dnğıtmağa karar vermistir. Bu ka- lerine şimdiden yüzde 20 gibi çok mü-
.$ERR.İMİZDE rarla k peratif ortakları, şlmdiye ka- him bir fiyat farkı dağıtması kooperarif-A .. l R~ ,ORE 

(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

Riddetli mukavemetine rağmen elverişli 
b"r şekilde inlc.işaf ediyor. 

Alman şhıkalariyle Hırvat uçakların
Clan miirekkep hava filoları bu muvaffa
kıyetlerde bilhassa amil olmuşlardır. 

Manisa ve Denizli Kız 
oııuııarının binaları 
Maarifçe alındı •• 
Ankara, 7 (A.A) - Maarif vekilii

ği Mani,..a ismet İnönü kız enstitüsiyle 
Denizli akşam kız sanat okulunun mu
hasebei hususiyelere ait olan binalarını 
satın almıştır. Vekalet gerek Denizli ve 
gerek Manisa okul binalarında mühim 
tadilat yapacak ve ilavelerde buluna
caktır. 

-~-........... ~--~-
DVNKÜ YAHGIH 

Dün saat 14,50 de İsmet paşa mahal
lesinde 803 ncü sokak.ta Osmana ait 28 
numaralı lki katlı ahşap evin matbalun
da çıkan yangın ::lerhal büyümek tehli
k9i göstermiş, yetişen :itfaiye tarafın
dan söndürülmüştür. 

tA -

DİCER KAZANANLAR 
Son dört ı·akaını 4671, 6757, 7668, 

9009 olan lfiO bilet beser yüz lira, 
Son üç rakamı 319, 686, 751 olan 

1200 bllet yüzer lira, 
Son iiç rakamı 232, 362, 628 olan 

1200 hilet elliser llia, 
Son üç rakamı 186, 212, 305, 322, 471 

527, 553, 872, 924, 962 olan 4000 bilet 
yiı·miser lira. 

Son iki rakamı 65 ve 82 olan 8 bin 
b!let onar lira, 

Son rakamları 2. 4, G, 9 olan 160 bin 
bilet te ikişer lira kazanmışlardır. 

* 30 bin liralık büyük ikramiyeyi ka-
zanan bilet Kastamonuda, ikişer bin 
lira kazanan biletlerden birisi İzmirde 
Satılmıştır. 

dar aldıkları avan•a ilave olarak kiloda. !ere karşı taahhütlerine sadakat göste
Konya mebu<>u B. Ali Riza Türel ile vasati 1 1 kuruşluk bir fiyat farkını şiın- ren ortaklara bir mükafat teşkil ettiği 

Giresun mebusu B. Mi.inir Akkaya İs- diden almış olacaklar ve piyasanın en gibi bu müesseselerin çok verimli iş kud 
tanbuldan şehrimize gelmişlerdir. elverişli fiyatını tutmuş olacaklardır. retine de delil te~kil ettiğinden memnu

lleride tahakkuk edecek kat'i fiyat farkı niyetle kayde deuer bir olavdır. 
~1111;·1 :1tt 1141H"llllllilll1UllllllltHHlllttlUUttl: ~~~~-~~~~------~-~~-----o-----~.~--~ 

Tayyare gövdesine ~ 
_ Yara~an lıalp 
= Tayyarenin çelik göğsüne en iyi ~ 
:: yaraşan kalp, bu milletin kalbidir. : 
E Tayyareye bu kalp, motöriinden, § 
§ mitralyözünden, topundan ve bom- § 
: basından fazla 15zımc1ır. Türk Ha- : 
~ \"a kurumuna fitrelerimizi verirken § 
§bu kalp istekle ve kuvvetle çarpa- § 
::: caktır. : 
:.. ·ıııı ııı ıırıııııııııtt1ıııııımıııımııııııııııumıı11?.' 

.... ...... ..... ... '"-""'-.....:: 

~ Ankara _!.ladyo~u ~ 

~ BUGUNKU NEŞRIY AT ~ 

EtiJıet Jıo31mamanın 
cezası ve bir Jıumaş işi 
Aiıafartala.r caddesinde kolonyacı 

Gani, Abdurrahman, Sadettin Enhoş 
, e Mustafa Sabri Aydede dük.kanların
da satışa arzettikleri eşya üzerinde 
etiket bulunmdığı görülerek mahkeme
ye verilmişler ve 50 şer lira para oeza· 
sına mabkiirn edilmişlerdir. * Keçecilerde Anafartalar eaddesin
cle 487 sayılı dükk~nda terzi Yusef Es
kinazi dükkanmda kuma~ bulunduğu 
halde satmadığı iddiasiyle adliyeye ve
rilmiştir. 

--.......... o,.......--
BELEDİYE 
Reisinin tetJıilderJ 
Belediye reisi B. Reşat Leblebici-Oğlu 

dün ,ehrimizin muhtelif yerlerinde tet
lcikatta bulanınuş, piyasada yapılan sa
tışlan .konrol ettirmİştİT. 

Torbalıda elımelı 
çeınisi ve f lyatı 2 
Torbalı belediye riyasetinden aşağıda

ki tavzihi aldık: 
Gazetenizin 6 ilk teşrin 942 tarih ve 

113-it sayıh nüsha.sının (2) nci sayfa
amda Tepe köyde ekmeğe arpa ve sa· 
man karıştınldığı ve ekmek fiyatının 
(3'8} kuruş olduğu bildirilmektedir. 
F Jbuki kazamızda ekmek ik.i tip üze
rine çıkarılmakta olup birisi saf buğday
dandır ve {34) kuruştan, ikinci ise % 
60 buğday, % 40 mahlut karıştırılmak 
suretiyle çıkarılmakta olup ( 30) k.urn,
tan satılmaktadır. Değirmer.ki.-U.Zde 
elek teıtibatı bulunmadığından bazı ke
pek emareleri belki bulunabilir. Ekmek 
lera Hman kanşmlmayacağı pek tabii 
olmakla bu vaziyetin bu surede tavzihi
ni üstün sayğılarunla rica ederim. 

Belediye reisi 
BEKlR SAKARYA 

YENJ NF.ŞRiY AT 

Devlet hububat üzerindeki el koy· 
ma kararından vaz ge\:erken müstahsil 
aleyhinde olarak bir adaletsizliğe yeı 
bı.rakınamak istemistir. 

ı~illıakika diğer eşya fiyatları 4 • 5 
misli ylikseldiğ-i lıalde buğday fiyab 
ayni seviyede k:.ılamazdı. Fakat bugün. 
kil yükseliş harpten evvelki fiyatların 
l? - 13 misline ı;ıkmıştır. Bunun di!er 
havayici zaruriye fiyatJanna ayn! nis• 
betler dahilinde tesiri durumu kat kaf 
nğırla!ihrabllir. Bu sebeple gerekli ted· 
birleri alnıakta ~cele etmeğe ve fiyat• 
ların katiyetle istikrarına doğru gitme· 
ğe mecburuz. HiikUınetin bu işi başa• 
tacak kudrette olduğundan kimse !!iİP• 
he edemez. 

Iler halde ne :yaparsak yapalım, sulh 
içinde olan şu güzel yurdumuzun 1'ah• 
tiyar görünüııiinli karartmak istiyeo 
kara yürekli in . .;anlnrm sabotajcı v• 
bozguncu faalil·ctlerine son vernıe1iyiz. 
Vurguncuların ıııilll dllsmııo ilan edil· 
mesi kafi değildir. Bu davada vıırgun· 
cnların cesaretlerinJ kıracak şey, fev, 
kalide kazançJar meselesinin ele alın• 
ınası \ "C halk uırarına zenglnJeşcn in
sanlara bu husustakJ gayretlerinin pek 
beyhude olacaıımn fillen anlatılması 
oJabilir. 

ŞEVKE'J' BİLGİN 

Milli Şefimlzle BaJgar 
Kralı arasında •• _______ , __ _ 
Ankara, 7 (A.A) - Bulgar krah 

üçüncü Borisin tahta çıkışının yıldönü
mü münasebetiyle cümhurreisi ismet ln
önü ile üçüncü Boris aıasında tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati edilmiştir. 

:.111ıı11 ı mı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı 1111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ımımı ıım: 

IBayraın Pazar-1 
i tesi ~ ~ nü i 
= ~· = 
~ Mübarek Bayramın iptidası önü- ~ 
S müzdeki Pazartesi a-ününe rastla- : 
§ dağını büyük milletimize bildiririm. § 
.:= İzmir Müftisi : 
E R. Çelebioilu ~ 
:rı 11ırı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 r: 

••ı:;:zqıı:1 ~ 

339 lularcı ve bunlarla 
muameleye talıi 

olanlara .. ----·----İZMIR ASKERLlK ŞUBESt BAŞ-
KANLiöINDAN: 

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 şubede hazır bu. 
lunmaları J.azımd1r. Gelmiyenler hak
kında askerlik kanununun 86 ncı mad
desi tatbik edilecektir. 

* İZMİB YABANCI ASKERLİK ŞU. 
BESİ BAŞKA!'fLI(.HNDAN : 

339 doğumlu ,.e 'bunlarla muameleye 
tabi piyade, muhabere. istihkam, nak
liye, muzika sııııimdan olanların sev
kedilmek üzere 15/10/ 1942 perşembe 
günü hazı.tlıklarını ikmal ederek saat 
9 da şubede mevcut bulunmaları .. 

Gelmiyenler hakkında bakaya mua
melesi yapı)a~ağı ilin olunur. 

Kültiirpark Gazinosunda 
MEŞHUR SANATKARLlRlllZOlN 

7.30 Program ve memleket saat aya
r! 7.32 Vücudumuzu çalışhralun.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.33 Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 Müzik : Bayan okuyucu
I .. rdan fasıl şarkıları 18.00 Program ve 
memleket saat ayan 18.03 Müzik : Saz 
eserleri 18.20 Müzik : Peşrev. Semai 
ve ııarkılar 19.00 Konuşma (Ziraat sa
ati..) 19.15 Müzik pl. 19.30 Memleket 

Zeytin Fen 
memurları arasında 
Urla zeytin hakım fen memura Ke

mal Eriç ile ödıemiıt memuru Salih Kes
ldner görülen lüzcım üzerine becayiı 
edtlmi~erd ir. 

Maarif vdillliği tarafından Yayınlan~ 
makta olan tercüme dergisinin 1 4 üncü 
sayısı çok değerli yazılarla intişar etmiş· 
tir. 

, .. _ ... ,_.,_,_Q_U_l_b 1~~& 

i EVLEN HE .. 

Bayan Mualla 
10/ 19 1942 Cumartesi ak!!jammdan itibarea Jalruz sekiz konser 

ftl'eeektir.. TELEFON: FUAR GAZi.~osu ıM« 
DENİZ GAZİNOSU : 4881 

s2at ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ser-1--------------------------------
best 10 Dakika 19.55 Müzik : Fa~nl he-
yeti 20.15 Radyo gaU!tcsi 20.45 Mmik 
pl. 21.00 Konuşrr..a (Evin saati) 21.15 
Mü:7jk : Müzik sohbetleri 21.45 Müzik 
Radyo senfoni orkestl'a.sı 22.30 Memle
ket :-:aat ayun, <tjaııs h .. berleri ve bor
salar .. 22.4.5 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanı~ .. 

, -~iii~;:.kF::;·o;;;-;:::;d:' 
1 İlk defa c.l<ıırak MAK ALAN Ca 2 orkestı-ası ile yarın akşam perşembe 

eğlent:elerı yapılacaktır .. Ma5alar mızı evvelden ayırtmanızı rica ederiz .. 
K TELEFON : 4.44.4 1 - 2 
il~.r~c=cca~ 

1 Ustad Halit Ziya Uşakiıgılın ye-
l ğeni. Hayrünrusa Zerenin ve adil-

i
. ye müfettişi Cemil Ayatanın kızı 

Bihter Ayata ile genç mimarları
mızdan Harbi Hotanın nikah tö

I renleri 7 /10/942 Çarşamba günü 

• 
evlenme dairesinde şehrimizin gü
zide dostlar ve tanınmıs simaların-

1 dan mütesekkil kalab~lık bir da
~ vctli huz~runda yapılmıştır. Tara
' feyne saadetler dileriz. 
-:·~.-.cl-.-O_U_8_U_l_ll ... -Dlll ,_........._....) 



8 illıtesrin Per,;emb~ YENi ASIR 

Borsa 
lZMiR BELED1YES!NDEN: ~~.-C"'/..l"'.r..r...cr.r..l"'..r..r.r..r..r..rJ.:ıer..ooo-..oo'"..r..-..-.:ıııııı==----..--..r..l"'..Q. • 
1 - Karşıyaka Küçük Yamanlar ga

zinosu yolunun geri kalan kısmının be
tonla esaslı tamiri, fen işleri müdiirlü
gündeki keşif ve şartnamesi veçbile açık '. 
eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli ~ 
2738 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı ~ 
205 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı § 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle S 
16 '10/942 Cuma günü saat 16 da en- § 
ci.imene müracaatları. I, 

ÜZÜl\I 
GtiU S. Erkin 
63i M. j. Taranto 
311 Ak.eki Ban. 
242 Sabri Akyol 
233 Tütsü ile temizle. 
215 A. Galiya 
195 H. Alanyalı 
172 Şükrü Akalın 
153 Remzi Güngör 
H6 Öztürk 
143 B. Alazraki 

41 
43 
42 
44 
42 50 
41 50 
42 50 
42 
37 

46 
50 
47 
49 
47 
44 
54 50 
46 
44 
44 
49 

2 - itfaiye müstahdemlerine elbise 
yaptırılmak üzere nilmunesinc göre 174 
metre 20 santim kun1aş satın alınnıa!:ı. ., 
yazı işleri nıüdürlüğündeki ŞQrtnarnesi S 
veçhile açık eksiltmeye konulnıuştur. ~ 

Do~an Sigorta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ: İS r A N B V L 
İzmir ve havalisl umumi acentalığı 

Hl-~Kİ EROL 
Birinci Kordon No. 106 Telefon· 3520 

Ha;yat • Yangır • Nalıliyat. Kaza sigo,.taları· 
nızı en müsait ~artıa .. ıa ve silratıe )1apar. 

§ 

127 Reşat Leblebici 
129 A. Recep Paykaç 
126 M. Kuı;akçl o. 
113 F. Tokatlı o. 

41 50 
45 50 
42 
41 

45 50 
42 25 
45 

l\1'1uhammen bedeH 1104 lira 43 kuruş, ~~.,~~...-o:Y~•-=>=ıcO"-~~~~:c;,:c~ar::QC:ICCCiCQCCCC:CC 
muvakkat teminatı 82 lira 85 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankası:1a yJt.ra- Emlcilı ve Ey;am Banltasından : 43 

46 50 
44 50 
43 

47 50 
46 

ra.k n·u;,khuzlariyle ihale toırihi oian Esas No: 
16/10/942 Cuma günü saal 16 cia enoil Yeri • o: evi Kıymeti Depozitosu 

105 Yusef Loreah 
ınene müracaa.tları. L. K. L. K. 

95 Hilmi Uyar 
84 M. H. Nazlı 
80 Ahmet Ziya 

43 50 
38 

44 
47 
42 50 
50 

3 - Zabıta an1ir ve menıurlarına el- F_ 5 
bise yaptırılmak ilzere nümunesi veç

Jzmirde birinci sultaniye 
mahallesi hacı Ali cad. 
arsa (52.25) n1etre mu
rabbaı, ada: 49 paroel 
123 

280 Arsa 60.- 12.-

72 M. Kame\ Tınaz 40 
43 

hile 270 metre kumcış satın alınıni'.lsı, ya
zı işleri n1üdürlüğündeki şartnan1c_•si 

ınucibince açık eksiltmeye konulnıu't
1.59 İnhisar idaresi 
78 İncir T. A. $. 
75 Abdullah Sözmen 
73 P. Klark Mika. 
65 Ahmet Turan 

42 25 
40 
45 
40 

41 50 
48 
41 50 
46 

tur. Muhammen bedeli 1922 lira 40 ku- C. 32 j 
ruş, muvakkat teminatı 144 lira 20 ku

lzmirdc Akdeniz mah. 
(Büyük Tuhafiyeciler 
Tınaztope sokak M2. 
52,25 ada 964. parsel 7. 

3 
Üzerinde bir 
odalı k&rgir 

1300.- 260.-

40 
ruştur. Taliplerin teminatı iş banka~ına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 

mağaza 

63 Hay inı Kori 
56 A. Nuri Erdur 

45 
40 
44 

50 
46 

olan 16/10 942 Cuma günli saat 16 da C.327 İzınirdc 2 nci Aziziye 
Kadiriye mah. 5 85 nci 
•okak ada 1060, parsel 
24. 

Kargir ev 300.- 60.-

55 M. Sait Usta o. 
52 Oto Taraktör 

46 
44 

enci.imene nıilracaatları. 14 

46 E. R. Roditi 
45 Hüsnü Baki 

42 50 
47 50 
44 
44 
44 50 
46 50 
50 

47 50 
44 50 
44 

4 _ Zabıta 8mir ve memurlarına ku
maş• belediyeden verilmek sartiyle 90 
adet palto yaptırıln1ası, yazı~ işleri nıü- c 3 
d 

. ?7 1 lzmir 2 ci aziziye Kndi
riye mah. 584 sokok 
1060 ada 25 parsel, 54 
metre 2. 

Kıirgir ev -100.- 80.-

40 Ali Akor 
ürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 

eksiltmeye konulrnuştur. Muhammen 
bedeli 1620 lir&, muvakkat teminatı 121 

2 

34 Mustafa Şeker 
34 Anadolu inkişaf 
33 Emin Seyrek 

44 50 
47 
51 

lira 50 kuru~tur. Taliplerin teminat iş C 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha· · 

32 7 2 lzmir ikinci aziziye Ka
diriye mah. 584 aokak 
1060 ada 26 parsel 7 l 

400.- 80.-

27 Ümit Fabrikası 
26 Abdullah Fesçi 
25 İnan şir. 
18 A. Mlkalef 
16 B. Tevfik Nazlı 
14 A. Riza Umur 
12 S. Akımsar 
5 Ahmet Tabak 

5149 Yek<lıı 
79552 Umumi ,ekO.n 
No. . 7 
No. 8 
Jfo. 9 
No. 10 

tNcta 

44 50 
42 
41 50 
44 50 
45 

42 
44 
45 50 

148 A. Ziya Helva fa. 70 
114 İncir T. A. Ş. 63 
65 A. Papanyo 64 
53 Ritaş 60 
44 Kamil ve M.Tınaz 70 
40 M. İzmiroğl u 67 
34 Aron Pol;ti 70 
17 Albayrak 58 

9 Bahri ve T. Nazlı 57 50 
6 M. j. Taranto 64 

530 YekO.n 
105-14 Umumi yeldin 

ZAHİRE 
15 Ton Burçak 

5 Ton Kendir T. 
25 Ton Su"am 

46 50 
42 
41 50 
44 50 
45 
43 
44 
45 50 

41 
42 
44 50 
48 

70 
77 
64 
62 
75 
78 
70 
58 
57 50 
64 

42 
50 
81 

le tarihi olan 16.10/942 Cuma giinü 
saat 16 dcı encüınene müracaatları. 

30. 4, 8, 14 5719 (2571) 

* Fevzi paşa bulvarında 368 ncı adanın 
20,5 metre murabbaında 3, 4, 5 sayılı 
arsalariyle 305 metre murabbaı yol faz. 
lası ki cem'an 325,50 M. 2 yerin satışı, 
yazı işleri mildürli.iğündeki şartnan1es: 
veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 26040 lira, 
muvakkat teminall 1953 liradır. İhalesi 
19/10/942 Pazartesi günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayıh kanunun tarifall dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
gilnil azftnıi saat 15.30 da encümen ri
yasetine vcrHir. 

4, 8, 12, 17 5799 (2622) 

DOKTOR 

SAMİ SALİH 
Yeni açtığı ınuuyenehanedc sa
bahları 9 • 12 ye.. Öğleden sonra 
2 • 7 ye kadaı her gün hastalarını 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncil Beyler so
kağında fırına bitişık No. 11.. 
Ev : Tayyare sinerııası arkasında 

CUmh:ıriyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

SA.TILIK ~ DOK10R t 1
1111 ı t~ıu ''' ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111: 

_ Ziraat malılnelerl ~ NİY .AZI SAY AN ~ 
~ •Hofer marka klrk beygirlik bir a Askeri hastane baktcrb oloğ ve Y. 
5 traktör faal ve iyi vaziyette ve bir E intaııi bo.stahklar mütehassısı ~ 
; Hofer Macar marka harman maki- ~ İkinci Beyler sokağı No. 78 ~ 
'.§nesi bir pulluk ve bir tohum maki- § Her ıriin öiHcden <onra.. ~ 
: nesi ~attlıkbr. :; "' ~ 
~ Müracaat : Halimağa çarşısı 38/1 ~ 1 tZM!R AHKAMI ŞAHS1YE SULH 
;: TELEFON : 2909 :; HUKUK HAK!MLIC!NDEN: 

51111111111111111111111111111 ı~ıımı ı1ııı n !ı~ııfı~lıı ı ı ı ı ~ 928/ senesinde mili! hudut !arı mızd an 
infikakle Marsilyaya gilmiş olan Fran-

metre 2. 
C. 326 lzm;r Akdeniz mah. Bü- Ki.rgir Üstün- 1800.-

yük tuhafiycciJer Ersan de odalı ma~ 
360.-

sokak. 1 9 ğaza. 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menku1lcrin sah§ bedelleri tamamen peş.in ola

rak ödenmek Ü7cre satışları 261 O '942 tarihine müııadif pazartesi ıünü saat 
10,30 da lzmircle Banka binasında ihaleleri yapılmak üzere arhrmaya konul-
mu~tur. 

l - latekli olanların hizalarında yazıla depozito akçelcrini veznemize yatıra
rak artırmaya girmeleri. 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
dcpozitolarını nisbet daircıinde tezyit etmeleri ve mühür kullananlann mü .. 
hürlerini noterden tasdik ettirmeleri 5829 (2647) 

a~~~~~:=ccc=ccc~J.)OGO~::ac:CC:cacc::=o:aQ00200COC 

Satırık incir bah~eleri 
~ct.~ukta, ga~c! iyi ıne\·kllerde iyi ,hakılnuş tahminen 700 incir ağacını 
llılıva eden ıkı bolıçe satılıktır .. İstiyenler Siimerbank Yerli Mallar pn· 
zarmda Ali Pekara mliracaat etmelidirler.. 1-7 (2602) 

. Paçal Hammaliye ve nakliye taahhüdü 
lzmir incir ve tizüm rarım Satış Koopepra· 

tlfleri Bir!iğinden : 
Birliğimizin aşağıdaki işleri hakkında bunları yapabilecel< ehliyeti haiz mü

teahhit aranmaktadır. iateklilcrin incir iı,lct:me-mizdcn a1abilecel.1er formül da
iresinde tckUF mr-ktuplan 17/1 O 942 cumarle•i saat 12 ye lı::adar kabul edile
cektir. 

Mektuplarda bu işleri mümaail müesseselerde yaptıklarını gösteren veıikalaM 
rın bulunmuı 18.zımdır. 

Taahhüt edilecek işler: 
1 - İncir paçal hammaliye ve nakliyesi 
2 - Aleancaktan birliğimize ait emtca nakliyesi 
3 - incir skeleton ve kutu çakma i~i 
4 - Üzüm paçal, hammaliye ve nakliyesi 
5 - Baamahaneden birliiimize ait emtca nak]jyesi 
6 - Kutu çakma ve tellcnmesi 
7 - Kutu markalanması 
8 - Muhtelif depolarımıza a:irecek emteanın gınş ve çıktş hammaliycai ve 

depolar ara•ındaki nakliyeler. 8 12 5656 (265 1) 

• h sız tebaalı Gabroyel ve Janli Kopejinin ----TaShJ tegayyüp etmeleri sebebiyle kayıtsız ve 
. . . . . . I mühmel bir halde bırakmış oldukların-

7;Teşrınıevvel. 942 tarlhlı gazetemı- dan §.hiren haı.inci maliyeye intikali 
zin İzmir Defterdarlığl tarafından veri- melhuz Göılcpede Dar sokakla kain la
len Akhisar ticaret Türk anonim şirke- punun 8, 12. 926 gün ve cilt 278, sahife 
tine ait i!Anda şirketin ihraç edeceği his- 24, numarasında kayıtlı bir bap haneyi 
se senetlerinin beherinin 1750 yaz1lma- hak sahiplerine teslim edinceye kadar 
sı 1§.zım gelirken yanlışlıkla 150 muhafaza edilmek üzere medeni kanu
yazılarak Çlkmı<tır. Bu hatayı tashih nun c377> nci maddesine tevfikan ve 
eyleriz. lakdiren emlaki ınilliyc nıüdüriyetinin 

kayyum nasp ve tayinine mahkenıemiz-
1ZM1R 1 NC! HUKUK HAKİMLİ· ce 8/9:941 tarihinde·karar vtrilmiştir. 

CtNDEN: Keyfiyet ilan oluıl'Jf 5860 (2657) 
Davacı hazinei maliyesine izafetle ve

kili avukat Sadık Boratav tarafından 
müddeialeyh ikinci kordon Akhisar han· 
kası altında 72 numaralı mağazada otu
ran Ali aleyhine 942/508 numara ile 
açılan ecrinıisil davasmda müddeialey
hin ikametgahının meçhuliyetine bina
en il~nen tebligat yapılmasına ve mu
hakemenin 20/10/942 günü saat 10 a 
taliki.ne karar verildi. Yine gelmez ve
ya tarafmızdan bir vekil göndermezse
niz muhakemenin gıyabınızda cereyan 
edeceğine dair işbu gıyap kararı il5nen 
tebliğ olunur. 5861 (2655) 

IZM!R S1C1LI TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

(Şark baharat deposu • Abdülkadir 
Tömek) ticaret unvaniyle lzmirde Yeni 
kavaflar çarşısında 24 numarada her ne
vi baharat ve anilim boyalar ve ziraat 
ve sanayide müstamel bi!Omum kimye
vi ve zehirli maddeler üzeri.na ticaretle 
iştigal eden şark baharat deposu • Ab· 
dülkadir Tömekin işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 4646 numarpsına kayıt ve tescil edil-
diği ilan olunur. 5862 (2656) 

DEVLEr ORMAN İŞLETMESİ MERKEZ RE· 
VİR AMİRLİGİNDEN : 

Devlet orman itletmesi Artvin revir amirlifi maltralannda 5 16 M3 !idin 2 1 
M3 Meşe n.mpalarda 650 M3 ladin 1245 çam 411 M3 köknar 1 M3 kestane 
ara depolarda 77 M3 ladin 3 M3 çam 711 M3 köknar eon depolarda 1304 
M3 ladin tonruğu ile rampada 16 1 1 M3 ara depoda 346 M3 son depoda 3940 
M3 ka!a.1 ve ara depoda 105 M3 tahta mevcuttur. 

SAPt 'E J 

MANİSADA İH$AAr 
Jzmfr inci,. ve Uzum Tarım Satı~ Koopera· 

tiflerl Birliğinden : 
. Manisa kooperatifi müdüriyet binasının inşası <'ksihmeye konulmuştur. E,k .. 
ııl~e 23 1.01942 cu?'a günü saat 16 da birliğimiz merkezinde yapı1acaktır. 
Keşıf b~delı 23,?44 lıra. 70 kuru~. muvakkat teminat 1780.65 liradır. Tatiple
rın proje ve keşıf evrakıylc ~artnamesini görmek üzre birliğimize müracaatlan. 

8 11 • 5855 (2652) 

Kim· GENÇ görünmek 

Emsalsiz bir keşif 
sayesinde 

BURUSUKLUKLARA • 
SON VERiLDi 

Bu te:nw8'1!,).apınız. 
. Meşhur bir clld mlltehassısÇ\a
nJından tamüssıhho bir genç Joz 
CUdlntn "'unsurlarına"' benzeyen ve . . .-: 
tlld h tıce;rrelerlnden ~JsUhraç j edl • 
ieı!'.°''yenl".:.ve kıy~etU )>ir~~asa 
lc~tedllmlştl~ BIOCEL,,. tab ,edi· 
len bu kıymelll hulasa, şimdi c!ld 
wı.sur_i ~ola~ pembe'" renkte__k.il, To· 
1talon T'ltreminln r, terklbln~ve 
l!dllmlştirr'Akş:ımları,~atmauıan 
ı!vnl bu' kremi sürıinüz~sız'uyur
iJ<en clld~i'l,bu kıymetli, unsurları 
masseder .• va .. sabahları _uyandığı
nızda da clldinlzin'' daba açık:' da-

istiyor? 

:····················································································: 

~ Devlet Demir Yollarından ~ 
..•..•••................................•........••..•....•..•.....••••••••••••••••• .: 

DEVLET DEMiR YOLLAR! UMUM MODORLOcONDEN : 
idaremizde kurs vt staj görerek makinist ve ha, makinUt, teknik büro pono

neli ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar saııat ok.ulu mezunu ah
nacaktır. Yapılacal kabul imlihanında gösterecekleri muvaffakıyete göre ......
kir unvanile ayda 100 liraya kadar ücret verilecek.tir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle bitirenler teacil eclillı. Ve miileMip 
kurslardaki muvaffakıyetlerine göre merkez, alelye ve depo teknil< kadroou da• 
bilinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar şunlardır. 
1 - Sanat okulu mezunu o]mak. 
2 - Askerliği yapmt§ bulunmalı:. 
3 - Yaıı otuzu geçmemiş o1ınak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talipler bir dilekçe ile 15/10/942 tarihine kadar lstanhul cHaydarpaf& 

Sirkeci> lzmir, Balıkesir, Anlcara Kayseri, Adana, Malatya, E.ID,ehir, Afyon. 
Erzunımda işletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye sarih adres yazılacak a,ağıdaki evrak iliştirilecel<tir. 
1 - Mektep diplomaaı 
2 - Doğruluk kağıdı 
3 - Askerlik durumunu bildiren ve~ika ve nüfus cüzdanı 
4 - A,ı kağıdı 
5 - Diğer bonservisleri 
Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların Ank.a:raya 

kadar oeyahatleri temin edilecek ve imtihan günü adreslerine bildirilecektir. 
3 4 6 6 10 12 5771 (2608) 

Muhammen bedeli 16000 (on alh bin) lira olan 100 (yüz) metre mik'abı 
muhtelif eh'atta Karaağaç kalas ( 16/Birinci teşrin/1942) Cuma günü a&t 
( 16) on alhda Haydarp-da Car hina<ı dahilindeki koml•yon tarafından ka
palı zarf usuliyle aatı.n alınacakbr. 

Bu ite ııirmek isteyenlerin 1200 (bin iki yüz) liralık muvakkat teminat, fıa. 
nunun tayin ettiği ve!llik.alarla tek.liflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat ·c 1 S) 
on beee kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait f8Tlnameler komisyondan paratız olarak dağıtılmaktadır. 
26 l 5 6 5643 (2559) 

ACIK EKSİLTME İLAHl
ı"ire Belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz hastahanesinin 1942 mali yılı mualece ve alatı tıbbiye ih· 
tiyac:atı için 30/9/942 tarihinde yapılan açık eksiltmesine istekli çıkmadıim
dan ..ı..iltme müddeti 9 / l 0/942 cuma günü saat 1 6 ya kadar on gün daha 
uzatılmıotır. 

2 - Şartname ve müfredat listesini görmek ve hedelis.iz olarak almak iste
yenlerin ekeütme müddeti içinde belediyemize müracaat etmeleri lazımdır. 

ZA Yt Mtl'HOR 
Resmi mührü kaybettim yent.ini ala· 

cağımdan eski resmi mUhrUn kıymeti 
kalmamış olduğu iUi.n olunur. 

Bunlar pazarlık suretiyle satılacağından talip oıanlann fiat ve diğer şeraiti 
anlamak üzere 1/1 1 /942 gününe kadar Anlr.arada orman umum müdürlüğüne 
ve Artvinde orman işletmeıi revir amirliğine nıüracaatlan il8n olunur. 

TtRE ASLtYE HUKUK MAHKE- 3 5 6 11 5 7 72 (2606) 
MEStNDEN: 

3 - !ıteklilerin % 7.50 nishetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1942 tak
vim yılına ait ticaret odaa.ı kayt ve tescil veaikalariyle birlikte 9/10/942 tarihi· 
ne rastlayan cuma günü aaat 16 da. belediyemiz daimi encümenine müracaa.t-
lan lüzumu ilin olunur. 5612 (2646) 

Müddei: Tirenin Yeni mahallede Be- .,.....,.":İ~S~r="A~N=:B=V~L~B~E!!!'L~E~D~iY~"!!E~•~ı~·N'"'D~E·N-.·---~----------.....,""""'""""'..._ ______ ..__..._..._.__...=-=-
desten caddesinde 1 numarah evde ,. 

Kavakh dere köyü muhtarl Molla Hasan oğlu Hasan Çenik yanında Tahmin bedeli Şartname be-
Meliha Gökler. beher metre 1llt deli ve 

TiRE ASLtYE HUKUK "MARKE- Müddeialeyh: Nazilli iplik fabrikasın- murabbaı temina saire 
MES!NDEN: da motör tamir fabrikasında Tireli 

Müddei: Tirenin Gömüşlü çiftliğinde Mustafa Şevki Gökler. 
Arif Aydemir. Müddei tarafından Tire asliye hukuk 

Müddeialeyh: Manisanın Gediz kaza- mahkemesine verip 3/ Ağustos/942 ta
sının Muhipll'r köyünden Abdurrahman rihlnde kayıt ettirdiği dilek~esiyle müd
kızı Emine Aydemir. dei aleyha kocası ile evlendiği günden 

Müddei tarafmdan Tire asliye hukuk heri sarhotluğu ve bu sarhoşluğu itiyat 
mahkemesine verip 13/Haziran/942 ta- haline alınış ve bu yüzden aralannda 
rihinde kayıt ettirdiği dilekçesiyle ka- şiddetli geçimsizlik olduğundan boşan· 
rıs, ınüddeialeyha ile aralarında şiddet- malarına tedbir nafaka.'1 ve yoksuzluk 
li geçimsizlik mevcut olduğundan boşan- nafakasınm alıverilınesini talep ve da
malarına talep ve <!Ava eylemesi üzeri- va eylemesi üzerine Tire asliye hukuk 
ne Tire asliye hukuk mahkemesinde mahkemesinde yapılan duruşmada: 
yapılan duru 'rnada: Müddei aleyhin gösterilen ikamet. 

Müddeialeyhin gösterilen ikametgih- glllıa mahkemece gönderilen d§.vetiye 
t" bulunmadığı gönderilen dAvetiye va· varakasının bilii tebliğ iade edildiği ve 
l'nkasına verilen meşrubattan anlaşıl- ikametgiihıntn meçhul bulunduğu veri
ınış ikametgahının meçhuliyetine bina- len meşrubattan anlaşılmış mahkemece 
•n mahkemece il§.ncn tebligat icrasına 23/10/942 Cuma günü saat 10 muallAk 
ka\'ar verilerek duruşma günü olan olduğundan yevm mezkı1rda ve saatte 
lr. 10 912 tarihinde Cuma günü saat m!lddeialeyhin bizzat veya tarafından 
l l rle 'l'irc asliye hukuk mahkemesinde bir vekil gönderilmesi tebligat makamı-

ı b'r 'ekil gondermesi tebligat maka·r.ına 1 na kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-
.kaim olmak lizere ilan olunur. nur. 5847 (2653) 

100,00 5712,50 4,46 Taksimde Cümhuriyet cadde.inde etki mezarlık arsasından müfrez 2 paroel No.ve 892.50 M. murabbaı sahalı ana 
100,00 5712,50 4,46 > • • • > • • 3 > > 692,50 > > > > 
100,00 5362,50 4,11 • > > > > > > 4 • • 622,50 > > > > 
1 00,00 5362,50 4. 11 > > > > > > > 5 > > 622,50 > > > > 
100,00 5362,50 4,11 > > > > > > > 6 > • 622.50 • > > > 
100,00 5362,50 4,11 > > > > > > > 7 > > 822,50 > > > > 
100,00 4640,00 3,39 > > • > > > > 6 > > 676,00 > > > > 
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 > • 605,00 > > • > 
100,00 5275,00 4,00 • • • > > > > 13 > > 605.00 > > > • 
100,00 5240,00 3,99 > > > > > > > 14 > > 796,00 > > > > 
100,00 5167,50 3,94 > • > > • > > 15 > > 767,50 > • > > 
100,00 5257,50 4,00 • > > • > > > 16 > > 601,50 • > > > 
100,00 5257,50 4,00 > • > > > > > 17 > > 601.50. > > > 
100,00 3650,00 3,50 > > • > > > > 16 > • 700,00. > > > 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve mesahai sathiyeleri yukarıda yaztll Taksimdeki mezarhlt arsasından müfrez 2 ila 16 parsel numaralı on yedi 
parça arsa ıeraiti veçhHe binalar in~a edilmek üzere kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulm~tur. ihaleleri 15/1 0/942 perıembe günü aaat 15 de letanbul 
Belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Bu arsalara ait §Ut.name, proje ve sair evrak yukarıda. hizalarında gösterilen bedeller üzerinden hesap işleri 
müdürlüğünden alınacakhr.Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün belediye imar müdürlüğünden malumat alabilirler. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vcsikalariyle 2490 numarah kanunun tarifah çevresinde hazırhyacaklan teklif mektuplarım ihale ııünü eaal 14 

de lcadar daimi encümene vermeleri lazımdır. ( 169) 30 5 8 12 169 (2572). 



SAHiFE 4 
1 &AC:::::Z 

YENi ASIR 

Yeni ln~liz hava hü..:umları RUSYAY~ YARDIM SON DEME~ ETRAFINDA 

Batı Almanf a ve Hollan- Yeniden bir Sefir~erden 
dada yangınlar çıkarıldı protokol maluırat 
Ahınlara Fransızlar da iftiralı ettiler- Alman 
ıeb!iği insanca ve maddi zararlar b ildiriyor ••• 

Londra, 7 (A.A) - Resmen bildiril
d.;; ne göre bombardıman servisine bağ
lı uçaklarımız Salı günü Hollanda sa
hiller1nden 160 kilometre uzakta fabri
kaları ve elektrik santralını bombardı
man etmiştir. Fabrikalar tahrip edilmiş 
ve santralda yangınlar çıkarılmıştır. 
Hücum düşman kuvvetleri tarafından 
karşılanmamıştır. 

ALMANYADA 
Londra, 7 (A.A) - Dün gece bomba 

uç:tklarından mürekkep bir teşkil şimal 
batı Almanyaya ve bilhassa Osnabruk 
şehrine hücum etmiştir. 6 uçağımız dön
memiştir. 

FRANSIZLARA lŞTtRAK 
ETIU.ER 
Londra, 7 (A.A) - Yeni teşkil edil

miş olan Fransız hava filosu diln gece 

İngilizlerle birlikte batı Almanyaya ya
pılan taarruza iştirak etmlştir. Bu teşki
lin kumandanı da savaşa iştirak etmiş
tir. 

AL.'1AN' TEBLf ôt 
Berlin, 7 (A.A) - Alınan tebliği: 
.Ayrı ayrı İngiliz uçaklarının batı Al-

manyaya yaptıkları izaç akınlarında at
tıkları bombalar ehemmiyetsiz hasara 
sebebiyet vermiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri geceleyin hü
cumlarında şimal batı Almanyayı ve 
bilhassa Osnabruk şehrini hedef tut
muşlardır. Halk arasında ölen ve yara-
lanan olmuştur. Umumi binalar ve ev
lerde hasar olmuş ve yangınlar çık: 
mıştır. İngiliz bomba uçaklarından al· 
tısı düşürülmüştür. 

Alman ihtiyacı ve meşgul ınem leketler 

Danimarkada ve lsveçte 
hadiseler oluyor 

Danfmarlıada Alman talepleri reddedildi ve 
Kral Yahudi Slnagonun a gitti • Horveçte ame e 

fablrlıalardan dışarıya çılıardını~or •• 
Londra, 7 (AA) - Royterin ~ip

lomatik muharriri yazıyor: 
Birkaç haftadan beri Danimarkada 

ı gal orduları hesabına c:.alışan fab
rık:ılarda baltalama hareketlerinin faz. 
lalaşması dolayısiyle Almanlar gittikçe 
artan bir memnuniyetsizlik göstermek
tedirler. 
Alanınlar polisin Almanlardan olınn

smı istedikten başka bazı adli makam
lara da Alınan unsurundan kimselerin 
tayinini istemişlerdir. Danimarka kabi· 
nesi bu istekleri reddetmiştir. 

Eylülde Almanyaya giden Almanya
nm Kopcnhag elçisi bu seyahatinden 
dönmüş, bu mesele hakkında sarih ta
limat getirmiş ve isteklerinde ısrar et
miştir. 
YAHUDİLERE DAİR 
Danimarka kralı, memleketteki Ya-

hudilere karşı ağır tedbirler alınması 
isteklerini kabul etmemiştir. Kral Y •· 
hudiler aleyhine tedbirler ittihaz e~.
leceğini anlayınca Kopcnhag Sinagonu
na gitmiş ve ruhani ıtyinde hazır bu
lunmuştur. 

NORVEÇTE 

· Stokholm, 7 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Son günlerde Norveçte Suverthaym 
de 70 kadar işçi tevkif edilmiştir. Hfi
diseler çıkmasınl mfini olmak üzere 
Almanya hesabına çalışan fabrikalarda 
amelenin 15 günden beri dışarıya çık
maları menedilmıştir. Şehirde örfi ida
re ilan olunmuştur. Buna da sebep dc
miryollanna karşı bir takım suikast 
hazırlıklarının meydana çıkarılmı§ ol
masıdır. 

AMERIKADA VERGi ___ .* __ _ 
Gelecek sene 
ver~ler art
tırılacak ••• 

1 
AMERiKA~ YARDIMI 

Çine istedi~i ka
dar ma?zeme 

verilecek 
--*-- ~*--

82 sene evvel yılda 2 do B. Villıi Çin topralıların· 
lar bile 11ergi vermiyen dan bir lıarqının 1Jile 
AmePllıalıJar geleeelı 1Jaşlıalarına 11erilemlye

yd 285 dolar öcHyecelı-· ceğlnln ııanını istedi 
--*-- --*--Radyo gazetesinden: Birleşik Ameri- Vaşington, 7 (A.A) - Gazeteciler 

ka fıyan meclisi maliye encümeni reisi konferansında muhabirler B. Ruzveltc 
gelecek sene Amerikalıların vergi mü- Çine büyük mikdarda harp malzemesi 
kellefiyetl arttmlacağını bildirmiş ve gönderilmesine devam edilip edilmiye
hemen hemen milli gelirin üçte birinin ceğini sormuştur. Ruzvelt: 
v~:8i olarak alınacnğıru ~öylemiştir. Bu «Çine istediği kadar hnrp malzemesi 
munasebeU7 her Amerıkalının . vergi verilecektir Fakat askeri ve setratejik 
knrşısındakı durum~nu izah edel~: müliıhazalara binaen daha fazla izahat 

1860 da her Amerikalı senede hır do- veremiyeceği:n.> 
lar yüzde 78 dolar federal vergisi veri-
yordu. Umumi harpte bu mikdar 35 do- B. V!LKlNlN BEY AN ATI 
hıra, harpten iki s ene sonra 62 dolara 
çıkmış, 1920 de 29 dolara inm~c;tir. 1933 
<le Ruzveltin iktisadi programı münase
betiyle yeniden 33 dolar olan federal 
vergisi 1940 ta 73 dolan bulmuştur. Ge
lecek sene yeni tekfllifle her Amerikn
Jının vereceği federal vergi mikdarı 285 
dolara varacaktır. Buna küçük devlet
}c_>re verilen vergi de katılırsa bir Ame
rikalının ne mikdar vergi verdiği mey
dana çıkar. 

A ARA 2'RENİ 
İ$fan1Ju!a geç gitti •• 

Çungking, 7 (A.A) - B. Vandel Vil
ki demiştir ki: 

c - Vaziyetimizi gösteren açık ve sa
de bir demeç yapılmalıdır. Bundan böy
le Çin topraklarından bir karış yerin bi
le başka bir millet tarafından idare edi
lemiyeceğinl şimdiden söylemeliyiz.> ---- ----
Belçilta açddarında 
lıüçiilı bir ~arpışma 
Londra, 7 (AA) - Amirallık dai

resinin tebliği: 

imzalandı istendi mi? 
---*~ ~*---

Vaşingtonda imzalanan Rusya ve Anglo Salıson· 
yeni protolıol se111ıiyat lar - Anıerilıa sefiri ni· 

planını tamamlıyor çin V aşingtona gidiyor? 
Vaşington, 7 (A.A) - İngiltere ve Vaşington, 7 (A.A) - Sovyetler Bir-

Birle~ik Amerika tarafından Sovyetler !iği nezdindeki İngili:.: ve Amerikan el
birliğine harp mr.lzemesi ve saire gön- çilerinden Slalinin son demeci hakkında 
derilmesi hakkında İngiltere, Birleşik malumat istenildiği hakkındaki haber
Ame:.ika ~e Rusya a~asında Vaşington- ler üzerine hariciye ınüsteşan Sümner 
da dun hır protokol ımzalanını!?lır. Vels demistir ki: 

Haric.iye mahfmerine .göre bu pro- « - Bu hususta Sovyetler nezdindeki 
tokol bır kaç aydan bcrı Ru~yaya ya- Amerikan büyük elçisine her hangi bir 
pılmakta olan malzeme sevkiyatı pla- talimat gönderilmeınistir. 
nını sarih maddt-ler haline koymuştur. ~ 

SEF!R1N SEYAHAT! ---o---
B. Villıl Amerifıa 
hariciye nazırı mı 
oıacalı? •• 
Radyo gazetesinden: Alman radyosu 

şunları söylemiştir: 

« Vandcl Vilkinin Kordel Hul yerine 
Amerika hariciye nazırlığına getirileceği 
bildiriliyor. 

Ruzvelt. Vilkinin bu seyahati esna
sında ba<ıardığı hizmetlerden memnun 
olmuştur. Çünkü Vilki, ikinci cephenin 
açılmaması mesuliyetini ustalıkla İngi
lizlere yüklem eğe muvaffak olmuştur. 'l> ---- ----ROMAr'Y OA KITLIK 

---*---
s ı:i niahsul ·· 
ancak altıda 
bir· alınacak 

Bükreş, 7 (A.A) - Başvekil muavi
ni Mihail Antoncsko memleketin iaşe 

durumundan bahsederek demiştir ki : 
c - Zaten bozuk olan iktisadi ve zi

rai durum seyltıplar, zelzeleler yüzün· 
O.en şimdi büsbülUn fenalaşmıştır. 

600 bin hektnrlık ziraat sahasından 
ancak 100 bin hektar ekilmiştir. 

------tıa~-----

8. STALININ NUTKU VE 
IK\NCl CEPHE lŞt 

(Baştarafı 1 inci S~hifede) 

strateji hakkında bu şekilde müzakere 
ve münakaşa harp idaremizin hala iyi 
olmadığını gösterecek şeylerdendir. 
Müttefikler arasında mütekabil itimat 
harp siyasetinin temeli olmalıdır.> 

Niyoz Kronikl de diyor ki: 
c Stalinin bu demecinden çıkan mana 

şudur: 
Miittefikler arasında strateji tam bir 

ahenge müstenit değildir. Böyle olma
saydı Stalin bu demeçte bulunamazdı .. 
Ceçen harpteki bir takım acı hadiseler
den ders almak için yeni felaketler bek
lenmemelidir.> 

Niyoz Kronik! müttefikler harp gay
retlerinin bir merkezden idaresi lüzu
muna dikkat çekerek diyor ki: 

« Stratejide iş birliği olmadıkça zafe
rin geleceğini zan etmek abestir> dir
yor. 

Ayni gazete ikinci bir cephe açılma
sı için verilecek kararın yalnız bir mil
let tarafından del,'il, müttefiklerin yük
sek harp şurası tarafından verilmesi icap 
ettiğini belirtiyor. 

~-----1a-------

M İ HVER MISIRDA ÇEKiLiYOR 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Mihver cephede siperler kazmakta 
ve tel örgüler çekmekte, rnaynler yer
leştirmektedir. 

Kahire, 7 (AA) - Orta şark İngiliz 
tebliği : 

Geceleyin devriyelerimiz faaliyet gös
termiştir. D\Şnanın tahkimli bir gar· 
nizonu tahrip edilmiştir. 

Karada kayde değer başka br şey 
olmamıştır. 

5/ 6 ilkteşrin gecesi ağır ve orta bom
ba uçaklarımız Tobruk ve liman mües
seselerini bombardıman etmişlerdir. 

Kahire, 7 (AA) - Müttefik Hava 
kuvvetleri pazar gecesi Tobruk ile li
manındaki tesisleri yeniden bombala
mışlardır. Evvelce batırılmış olan San 
Corci vapurunda yanına düşen bomba
lardan infilaklar olmuştur. 

Moskova, 7 (A.A) - B. Ruzvelte bir 
rapor götürecek olan Amerikan büyük 
elçisi Kremlir.de B. Stalin tarafından 
kabul edilmiştir. 
Vaşington. 7 (A.A) - Birleşik Ame

rikanın Moskova büyük elçisi Stanle-
yin döneceki hakkında sorulan bir sua
Te cevaben B. Ruzvelt Stanleyin rapor-
larını vermek üzere geleceğini ve diğer 
elçilerin de davet edilmiş olduğuun, An
kara bliyük elçisi Stayinhardın bu 
maksatla Vaşingtona gelmiş olduğunu 
söylemiştir. _______ ,.__,,,, ___ __ 

UZA< DOGU SAUAŞI 
---*---
ii tt ef i ler 

"~,,eni Gine" de 
ilerı·~-or ar 

Vaşington, 7 (A.A) - Cumartesi 
günü 30 J npon tayyaresi Guadel Ka
nala hücum ctınişler<lir. 11 Japon avcı
sı düşürülmüştür. 
YENİ GİNEDE 
Oven Stanleydc Avustralyalılar yeni 

ternkkiler elde etmişlerdir. 
ÇİNDE 
Çunking, 7 (AA) - Çin tebliğinin 

bildirdiğine göre Çckyankta Kinhurye 
karşı Japonlann yaptıkları bir taarruz 
püskürtülmüş ve 200 Japon öldürül
müştür. 

------tt~------
Staford KPips İngiliz 
lıtıllinesinden çıl:ınıyor 
Bern, 7 (A.A) - Stafford Kripsin 

kabineden çekileceği hakkında çıkan 
hnberler Londradan lcat'i surette yalan-
mıştır. 

----~~ıww---
Belgradda 80 Sıl'p 
lıurşuna dlzilmlf 
Londra, 7 (A.A) - Tayyare mey

danında bir hangarın atete verilmesi 
üzerine Be1gradda 1 5 Eylülde 80 Srrp 
kurşuna dizilmiştir. 

---~·~tıa~-----
MADAGASKARDA 
MulaarelJeler 
delHllft edlyo,._ 
Vişi, 7 (A.A.) .,.. Müstemlekeler ge

nel sekreterinin bildirdiğine göre Ma
dagaskarda muharebeler devam ebnek
tedir. İngilizler Anslabeyi zapt etmiş
ler, fakat buradan daha ileriye gideme
mişlerdir. 

----·'WWtt-------
Kanada lıabineslnde 
Değişilılilı yapıldı 
Ottava, 7 (A.A) - Kanada başvekili 

Mankenzi King kabinede geniş değişik
likler yapıldığını ve kabineye Uç Ge
bek mebusunun alındığını bildirmiştir. 

-------•-ww--- --ALMAHY ADAKİ 
Yabancı işçiler .. 
Berlin, 7 (A.A) - İşçi tedarikine 

ınemur komisyon reisi Zanke demiştir 
ki: 

tst .. nbul, 7 (Yeni Asır) - Ankara 
Er: pr i bugün (dün) Haydarpnşaya üç 
s t g çıkerek varmıştır. Hariciye Ve
kı m'z B. Numan Menemcncioğluna iki 
defa ameliyat yapan profesör Zaverburg
ta aynı trt>nle şehrimize gelmiştir. 

Pazartesi akşamı Belç.ika sahilleri 
açıklarında sahil muhafoznsma memur 
hnfif botlarımızla Alman torpito botla
rı arnsmda bir çarpı§ma olmu~ur. Tor
pillenen bir Alman torpito botu yanını' 
ve batmı§tır. 

Ayni gece Eldabba ve Derne havn 
meydanlarına dn taarruz edilmiştir. 

c - Milyonlarca işçi Alınan endüs
trisinde çalışmaktadır. Bunların bir 
kısmı zirat iaşlerine tahsis edilmiştir. 
Bu suretle miktarı yine milyonlara ba
liğ olan yabancı işçilerin iaşesini ba
şarmak mümkün olmuştur. Yalunda 
ziraat amelesinin bir kısmı endüstri kıs
mına verilecektir.• -- ----üç İngiliz gazetesinin 

---o---
i VE KILİMİZ 

ls~l'fi ula gittiler •• 
!stanbu', 7 (Yeni Asır) lktisat Vekili 

Sırrı D y münakalat Vekili Amiral 
Fahri Engin bugün( dün) Ankara pos
tasi) le ~ehrimize gelmişlerdir. 

---o--
Harici~e memurları 
Arasında .. 
Ankara, 7 (Telefonla) - Rodos baş 

konsolosu K emal. Tebriz konsolosu Ha
lil, Rizııiye konsolosu Ali Riza merkeze 
n. kledildiler. Tebriz başkonsolosluğuna 
merkezden Nurullah Korkut, Riuıiye 
konsolosluğuna Madrit elçiliği başkatibi 
Orhan Tcıhsin, Tahran büyük elçiliği 
baskfıtip'";;'ine CC'mil Biroğlu tayin edil
a lC'r. • 

Bir hüc\Jm botumuz dönmemİ§tir. 

ALMAN TEBUC;l 
Berlin, 7 (AA) - Alman tebliği: 
Hafif Alman deniz kuvvetleri 5 /6 

ilk teşrin gecesi Klaman sahili yakın
larında lngiliz hücum botlarına rastln
mı§tır. Mayn tarayıcılanmızdan biri bir 
f ngiliz hücum botunu batırmıştır. Diğer 
bir hücum botu da başka bir mayn tara
yıcı tarafından yakılmış ve mahmuzlnna 
rak batırılmıştır. Başka hücum botları 
da kısa mesafeden ate!I eden topçumuz 
tarafından hasara uğratılmıştır. 

Roma, 7 (AA) - Tebliğ : 
Mısırda karşılıklı keşif ve topçu fa-

aliyeti olmuştur. · 
Uçaklanmız Alman uçaklarının yar

ciımı ile Maltayı bombalamıştır .. 
İki Spitfnyer düşürülmüştür. 2 uça

ğımız dönmemiştir. 

11111111111111111111111111ilili11111111il11111111il11111111111 

E Her Sov~etin ıelı § 
~ vazifesi : = 

DrJü~manı ~enmelı •• 
§§ Moskovıı, 7 (AA) - Moskova -
§ radyosu bugün şu hitabeyi yapmış----0--- ;: tır: 

B. RUZVEl.2' § < Her Sovyet vatanperverinin tek. 
Rad"odG lıonu.ra"alı :: vazife ve düşüncesi ancak. ısu ota-

.,, 'f' " § bilir: Düşmanı yenmek, bütün mil-
Vaşi?gton, 7 (AA) -. B. Ruz.~.clt :; let, Stalingrad kahramanlarının az- -

gnzeıecıler toplantısında hır li:aç gune = · ' tl · d 'lh 
k d . .. v• : mınaen ve cesare erın en ı am 

a ar radyoda kısa hır nutuk soyll"C eı{ı- : l kt d 
ni bildirmiştir. ifıı~ı~~ ... 1~11:;.·111111111111111111111111111111111111111if 

ispanya. ,a solıulması 
yasalı edildi •• 
Londra, 7 (A.A) - Öğrenildiğine 

göre Taymis, Deyli Telgraf ve Deyli 
Meyi g::ızetelerinin İspanyaya sokulma
sı yasak edilmiştir. 

İngiliz hükümeti Madrit sefirine bu 
hususta İspanya bükUmetinden izahat 
istemesini bildirmiştir. 

------1a---··-
Amerilıan işçileri 
Çolı iyi çalqıyor-
Torento, 7 (A.A) - B. Ruzvelt Ame

rikan iş federa:ıyonuna gönderdiği bir 
mesajda demi!ltir ki: 

c - Harbi kazanmak için ne yap
mak lazım geliyorsa bunları i.şçilerimi-
7Jn yapacağı muhakkaktır. Gördükle
ı-!m, işçilerin tahminlerden fazla çalı§"' 
tığı merkezindedir .. • 

Ankara Belediye seçimiıı.de 

Milli Şef ve refikaları 
reylerini kullandılar 

Ankara, 7 (Telefonla) - Reisicümhu rumuz İsmet İnönü ve refikası belediye
ye gerelerek yeni belediye azası seçimi jçin reylerini kullanmışlardır. 

Serbest ekmek satılan yerlerde 

Devletten nıaaş alanlara 
ekmeklik hububat na

sıl verilecek? .. 
--~~--~~-x•x•~---------

VCUZ elımelı almalı halı lıından istifade edecelı 
memurların lıimlel' olduğu teslJit edildl... 

Ankara, 7 (Telef on1a) - Kartsız ve yılı kanunun 10 ncu maddesi şümulüne 
serbest ekmek sahlan yerlerde devlet dahil mütefenik rnüstahdimler, demir
memuru ve müstahdemleriyle bunların yolları baremi kanununa bağlı 1 ve 2 
beslemeğe mecbur olduklan kimselerin sayılı cetvellerde yazılı memur ve müs
ekmeklik hububat ihtiyaçlarının toprak tahdemler, barem kanunları haricinde 
mahsulleri ofisi tarafından temini hak- hususi kanunlarına göre mnaş alanlar 
kında verilen kararın teferrüatı da tes- (vaizler, hat bakıcılrı, müvezziler, b~ 
bit edilmiştir. Memur veya ücretli müs- müvezziler gibi), bütçelerin rıınsraf ter
tahdemler bir beyanname tloldurarak tiplerinden alınan kadrolarda çalıştırı
dairelerinin amirliğine vereceklerdir. Bu lanlar, köy eğitmenleriyle köy öğret
beyannameler kaymakam ve valiler menleri, mütekait, dul ve yetim maaşı, 
nezdinde toplanacak, tasvip olunacak ve malUliyet ve hidematı vataniye maaşı 
netice vilayetlerce toprak mahsulleri alanlar, yardımcı muallimler, işten el 
umum müdürlüğüne bildirilecektir. çektirilenlerden kadroları ilga olunan, 

Hububat ihtiyaçlarının ofis tarafından vekalet emrine n'.iınan memurlar ve açık 
temini kararından istifade edecek olan- tan tayin edilen vekil memur ve mUs
lar şunlardır: tahdemleri, radyoda daimi surette çalı

Devlet baremi, milessesat baremi ka- şan yevmiyeli sanatkarlar, Zonguldak 
nunlarına tabi memur ve müstahdemler, Ereğli ve kömür havı.ası dağlık teşltiia-
3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa- tı ve amele birliği memurları ve aileleri. 

Canavar ruhlu 17 yaşın .. 
da bir çocuk yakalandı 

--------~~-------------------------~--------
lstanbul, 7 (Yeni Asır) - Yalova- ltlraf eylem.iıı, kızcağızı gömdUiü yeri 

nın Güney köyünde feci bir cinayet it- göstermiştir. Katil beş ay evvel ayni 
lenmiştir. Bahaettin adında 1 7 yaşında köyden beş yaşında Raziyeyi de teca
bir canavar ayni köyden 8 yaşında Ha- vüzden sonra boğduğunu ve gömdüğü
bibe adındaki kızcağızı kulübesine ala- nü itiraf eylemiştir. Bu kızcağızı göm
rak kirlettikten ıonra boğmuı ve cirvar- düğü yeri göıtermeğe giderken kaçmıı· 
da bir yere kömmüıtür. Şüpheli hali sa da ertesi gün Orhan Gazide yakalan· 
üzerine yakalanan Bahaettin cinayetini mıştır. 

Isviçrelilerle yeni bir ticaret 
yapılacak anlaşması 

Ankara, 7 (Telefonla) - İsviçre ticaret heyetinin bugünlerde gelmesi bek
lenilmektedir. Heyetle 20 milyon franlık bir ticaret ~ nlaşmasının imzalanması 
için müzakerelere ba§lanacaktır. 

ithalat için birliklerih müra
caab artık şart de~il 

------·------
Ankara, 7 (Telefonla) - Bundan 1 perakendeciler tarafından doirudan 

böyle yapılacak iHıalat tüccar birlikleri doğruya müracaat etmek ıuretiyle yapı
va~ıtasiyle değil, yarı toptancılar ve labilecektir. 

"lzmir" Elektrik .. 
ve tramvay şir-

keti de satın 
alınıyor 
---*---

An kara, 7 (Telefonla) - İzmir sula-
rı anonim şirketinin hükümetçe müba
yaası için şirket murahhaslariyle müza
kerelere nafia vekfüetinde bugün de de
vam edildi. Bu müzakerelerin intacından 
sonra İzmir elektrik tramvay şirketinin 
satın alınması için müzakerelere başla
nacaktır. Mübayaalardan sonra şirket
ler İzmir belediyesine devredilecektir. 

Amerikaya ve 
,,Iskenderiye" 
ye iki vapur 
2önderiliyor · ___ * ____ _ 

Ankara, 7 (Telefonla) - Amerika: 
dan ithalat mallarımızı almak ve huğ• 
day getirmek üzere 7 bin tonluk bir va
purwnuz Ticaret vekaleti emrine ve
rilmiştir. 
Mısırdaki ithalat eşyalarımıı.ı getir

mek üzere de 5500 tonluk bir vapuru
muz da yakında İskenderiyeye hareket 
edecektir. 
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DEN İTİBAREN 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK CE, ARAPÇA ŞARKILI VE 
MUSİKİLL. REV fı VE KOROLU .... 

YUVA 
BAŞ ROLDE : SAADET YUVASI FİLMİNİN EŞSİZ DİLBER 

YILDIZI F A r M A av ş r ti 
KEMANİ SADİ IŞILA Y İDARf:SiNDE 36 kişilik SAZ HEYETİ .... 

OKUYANI.AR : MÜZEY
0

YEN SENAR - NF.CMİ RİZA .. 
-MATİNEI.,ER-

Perşembc, Cuma günleri : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15.. ~ 
Cumarteı;i - Pazar, Pazart('ı.İ, "' 3 !:'. 515 7 15-91~ Jl.15-1.fa - .]., - . - . . J 
Salı, Çarşamba günleri: 


