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syada harp önemleşti 

Marltnik adnsnıın merkezi Fart de Frans şehrinin görünüsü 
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r geçti er, 2 M. 
tikede görülüyo 

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

Almanların bu J'll Rus-

er 

y f'lll Bir A•nerikan iş~ali muhtemel mi? vada kazandıklarını 
kaybetmeleri muhtemel •• Jlartinik adası 

Vişiden ayrıldı 

Yeni Rus 
Taarruzu 

___ * __ _ 
Fransız komiseri ile 
bir anlaşma yapıldı 

Ruslar ilerliyorlar, İngilizlere göre Fon Bocltun 
bütün ordu.su yolt edilmelt üzeredir-

Moskova, 23 (A.A) - Bu sabahki Stalingradın cenubunda düşmana ağır 
Sovyet tebliği : Stalingradda endüstri kayıplar verdirdik. 1000 kadar Alman 
mahallesinde düşmanın iki hücumunu subay ve eri öldürülmüş, 40 top, yet
püskürttük. Stalıngradın batı şimalinde ın;., mitralyöz ele geçirilmiştir .. Ruslar 
iki düşman kıtasını hezimete uğrattık. Stalingradın şimal batısında tahklınli ---------------1 Alman noktalar•m zaptetnılşlerdir. 

Londra, 23 (A.A) - Moskova radyo-
(Souu Sahife 3, Sütun 1 de) 

<·--·---------·----··(< i 
INGIL TERE IHTlfATLI 

Almanlann içinde 11e etrafmdtı müşkül duruma d~fükleri bildirilen 
< Stalingrad > .,. bııgllnkü "4.-ap mıınza1'aft 

---*---
Müttefilt devletler ara· 
sında illı defa olaralt 
bir strateji beraberli· 
ğini 1Jelirtmi$tir •• 

Martinifı ile Fransız 
Güyanının isgaline 

bellıi de lüzum 
ltalmı:vacalt •• 

Vaşington, 23 (A.A) - Amerika 
birleşik devletleıi Martinik adası Fran
sız yüksek komiseri amiral Roberle yeni 
bir anlaşma yapmı~tır. Bu anlaşma ile 
Antiller ve Fransız Güyanı Vişi hükü
metinden tamamiy)e müstakil bir duıu
ma giriyor. 

(Tçaklat·la yapıla
cak indirmeler ve 
bücunılaı· bekliyor 

! ''Bizerte,, de savaş arttı 
ŞEVKET BİLGiN 

Amerikan gazeteleri anlaşmayı iyi 
karşılamışlaTdır. Artık bu F ıansız top-
ra.klannın Amerika tarafından i§gnline 
lüzum görülmiyeceği sanılıyor. 

Anlaşma cumaıtesi günü imzalanmış 
olup teferruatı henüz bildirilrnemi~tir. 

Londra, 23 {A.A) - Harbiye müs
teşarı Esseksteki beyanatında Bri
tanya adalarına karşı geniş ölçüde 
bir istila teşelıbiisü ıhtimali olmadı
ğını söylemiş, yalnız uçaklarla ya
pılacak bazı indirmeler ve hücum-

l lar beklenebl'.eceğini söylemiştir. 
o!-ı • ı m - - o-•:• 

B. Hiiler, ilk teşrinin ilk gününde 
Sporpalasta irat ettiği bir nutukta, Sta
.liııgrad şehrinin mutlaka zaptedileceği
...ı mıne- vadetmlşU. Bu sözi1 yerine 
ı:etirınek için hiç bir fedakarlıktan çe
kinmiyen A1man ordusu, geçen ay için
de Volga kalesine karşı kati mahiyette 
bir tecavüze girişmiş!i. Kütle halinde !-------------

~eli~n:eler hareket eden taııklann teşkil ettikleri 
çelikten perde arkasında zorlukla iler
IJyen Alman hücum kollan muazzam 
!..ayıplar pahasına olarak fabrikalar ma
hallesinde Cerzinski tank fabrikasiyle 
Kızıl Barikat ve Kızıl teşrin fabrikala
IUIJ. kısmen ellerine geçirmeğe muvaf· 
lak olnnışlardı. Bu neticede 3000 den 
fazla Alman uçağının harabe lıalindeki 
ıehrin semalarını )\apl.ıyarak Sovyet 
uçaklarına havalanmak imkanını hırak-
1namış olmaları önemli bir rol oyna
mıştı. 

Alman teca\•üzünüıı inki.'!3l devresin
de, Stalingrad müdafii ı:eneral Rodin
«fin durumu fevkalade ağırdı. Müda
filer limitsiz denebilecek şartlar içinde, 
ıeflerinin ·ölmek var, dönnıek yoku 
emrine inkıyat ediyorlardı. Savaşın 
tüyler iirperten manzarası Stalingradı 
ıe!çekten bir cehenneme çevimıişti. 

ikinci diinya harbinin en harikalı 
kahramanlığını gösteren bu şehre ölüm 
Clarbcsinin indirilmesi beklendiği sıra· 
da, salahiyetli Alman malıCilleri, Stalin
ırradın hemen hemen zaptedilmiş oldu
lunu Sovyetler elinde kalan kısının 
hücumla zaptından vaz geçildiğini, Al
man toplarının mukavemette devam 
eden mevzileri silip süpüreceğini bil
dinııişlerdi. Garip değil midir ki o gün
den beri, ola~·lar muhacinıleriıı ademi 
tencz:riille baİıscttiklcri Sovyct muka
•emetinin ne değerinden, ne de şidde
tinden bir se~ 1.-avbetmediğiui meyda
na koymuştur. 
Yakın günlere kadar Volga kıyıların

daki sava~ hakkında unıumi kanaat şu 
merkezde idi: 

Mihverciler, Volgaııııı kilidini zap
tetmekte geç kalnıı~lardır. Bununla be
l"dber Staliu~adın talii taayyiin etmi' 
gibidir. Stalingr~d harabeleri Ü7erind~ 
Sovyet muka,·cmetinin son a1eı i de cr
reç sönmeğe mahk\ıındur. 

Yalnız Ruslar böyle bir şeye ihtimal 
venniyor. ünıitlcrini hiç kaybetmemiş 
cörünüyorlardı. Onlara ümit veren şey 
ıunlardı: 

1 - Don ka\·sinin ~imal ve ccnubuıı· 
ila mümkiin olduğu kadar çok köprü 
başılan elinde 11Jtan mare~al Timoçen
konun Alman kıskaçının kanatlanna 
kar~ı tazyikini devam ettirebilecek 
me,,kide olması, 

2 - Batı Kafkasyada Tuap>cye kar
tı Almnn tazyikinin akanıcte ui!ramnsı. 

3 - Doğu Karkasyada Orjonikidzeye 
yönctiJC'n taarruzun ayni fı.kıhetc ma
ruz ka1n1ası ve al("1k1n cenı bunda 
Sovyctlerin kazandtkları tlıbiyevi mu
~ffakıyefier sa~-esinde Gro5:ny petrol 
Iruyularını tehdit eden 1chlikcnin bcı·
taraf edilmesi .. 

Kı~ara. Stalingrad nıuka·-c,.ı !'t'c dl'· 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

• Uzak Do~uda yenı 

Japonlar gittik· 
~e sı~ışıyorlar 

YENİ GiNE. BUNA VE GUNADA JAPON VAZ. YETi FENA. BiR 
JAPON MUHRIBILE 2 KÜÇÜK HARP GEMiSi DAHA BATlaıLOI 

,.. 

Cenup Pasifikteki Amerikan kuman
danlarından general Doııglas Mac 

Melburn, 23 (AA) - Yeni Gi· 
nede müttefikler Japonların ıiddetli 
mukavemetine rağmen dar bir mevkide 
sıkıştırılan düşman mevzilerine yaklaş
maktadırlar. 

BUNA VE GUNADA 
Mellburn, 23 (AA) - Japonlay Bu

na ve Gunada müttefiklerin tazyikine 
mukavemet edebil.m<ık için mütemadi
yen takviyeler almaktadırlar. 

Mclburn, 2 3 (AA) - Batı Pasifik 
müttefikler mnumi karargahının tebliği: 
Bwıa ve Guna ÇCVTelcrinde Japon mev
zilerini yav&.§ yavaş çeviriyoruz. Japon 
deniz birliklerinin karanlrktan faydala
narak takviye kuvvetleri çıkarmağa mu
vaffak oldukları anlaşılıyoT. 

YENi JAPON KAYIPLARI 
Gündüzün bomba uçaklarımız bir 

muhTip ve iki küçük harp gemisini ba· 
tınnışlardır. Kara kuvvetleriyle işbirliği 
yalpan uçaklarımız düşman mevzilerini 
bomba ve mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. 

HA VA HOCUMLARl 
Bunada 20 av ve 12 bomba uçağın

(Sonu Sahife 4, Sütıın 3 te) 

• • (Tmnmi meclis azası seçımt yarın 

------
Se~iın bi cünde 

bit'"rile~ek ••• 
~------~- ........ -~-----~ 

ildnci m:in1eldpler ve Şehir Meclisi azası yarın 
saat 9 da Halfıevinde toplanaralılar-

Vilttyet umumi meclisi azalığı seç.imi 
yarın lzmir merkezinde ve vilB.yetimize 
ttıbi bütün kazalarda yapıla!=-aktır . • 

Yarın sabah saat dokuzda haLlcevinde 
pRrtice bir yoklama yap11acak, saat on
d;\ da seçim yapılmış olacaktır. 

Seçicilerin adlarına davetiyeler gön~ 
derilmJş ve imzaları alınını~tır. Seçici 

olup ta adlarına davetiye göndcrjlıne
miş olanlaT varsa bunlar 3a seçime işti
rak edebileceklerdir. Bu, kanunun ken· 
dilerine verdiği bjr haktıT. 

fzmirde ve kazalarda seçim yann bi
tirilmiş ve neticesi anlaşılmış olacaktır. 

Vil8.ye umumi meclisi azası arasında 
(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

LIBYADA DURUM 
----*----

Mihver or-
dusu Tunu-

• sa geçıyor 
-*

T rublusun da •• mu· 
dafaasız bırakıla

cağı anlaşılıyor -·Jn9ilizler El Ageyıaya 
peJı ziyade yaltlaştılar .. 

Kahire, 23 (A.A) - Ol'la :ıark İngiliz 
tebliği : Kıtalarınuz dün taarruzlarına 
devam ederek Agedabya dolaylarına 
iıerlemişlerdir. Bu köyün cenubunda 
mihver kuvvetleri geriye çekilmek zo
runda bırakılmışlardır. 

Sirenaykada dünkü hava faaliyeti 
avcılarımızın keşif uçuşlarına inhisar 
etmiştir. 

TRABLUS BOMBALANDI 
Kahire, 23 (A.A) - Hafta sonunda 

4 motörlü Amerikan ve İngiliz bomba 
u~akl'l.l'l Trablus bölgesine nöbetle.şe 
hucum etmişlerdır. Gemileri görmeğe 
~~- olan duman tabakasına rağmen 
mgıliz uçakları dört yangın çıkarmış
lıırdır. İspanyol rıhtnnında bir yangın 
çıkmıştır. Amerikan uçakları ise taar· 
ruzlarmı baskın halinde yapmışlardır .. 
Bu akınlar büyük taarruzun başından 
beri Trablusa yapılan taarruzların ilki· 
dir. 

TRABLUSU YALNIZ İTALYAN
LAR MÜDAFAA EDECEK 
Londra, 23 (A.A) - Royterin aske

rt muharriri bildiriyor: 
(Sonu Sohife 4, Sütun 2 de) 

-llft.ttelikler Tn· 
nnMta llerllyor 

Mihver bir va
hadan atıldı 

-*
Mütteflltlerin llerley~i 
süratli, bir Alman znohlı 
lıolu ağır 1ıayıplar verdi 

Cezayir, 23 (A.A) - Şimal Afrika 
Fransız wnuınt karargahının tebliği : 
Dün Tunus çevresinde iki noktada dnş
manın sokulması gelişmiştir. Mihver 
lotalan evvel nilfuz ettikleri Gaza 
vahasından atılmıştır. Bir mikdar esir 
aldık. 

SÜRATLE İLERLEYİŞ 
Rahat, 23 (A.A) - Müttefikler umu· 

m1 karargMııılı.n resmen bildirdiğine 
ııöre müttefik kuvwtler Tunusta sürat

(Sonu S.ııife 4, Sütun 1 de) 

Kuvııetlerile Tıı.nusa geçeceği bildirile" 
mııt'e§"I Romme! Troblusa ilk ayak 

bastığı sıralarda 

Tütün rekoltesi 38 milyon kilo kadar 

Bu sene alı"ılar 
~ok olaeak daha 

-----~---~ 

İngilizler, Amerilıaldar ve Almanıaria Mısır na· 
mına piyasamızdan tütün satın alınacalt-. 

Mıntakamızda yeni tütün piyasası de kaydeylediğimiz gibi piyasanın an
hakkmd.a tetkikleI'lle bulunan ticaret cak ikinci kanun ayında açılması milin· 
vekaleti tütün raportörü B. Fikri Soyer kün olacaktır. 
Ankaraya dönmüştür. Ege tütün rekoltesi 35 - 36 milyon ki-

Tütün piyasasının açılması hazırlık- lo tahmin edilmişti. lııhisarlar idaresinin 
!arına devam edilmektedir. Daha evvel tespitine göre yeni rekolte 38 milyon 
-------------- kiloya yaklaşmaktadır. Bıınunla bera

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

111111111111111ıu11111111111111111MIWUlllUlllllllQll 

ŞOHD~ . . -. . . . . . . . . 
Tunvsta büyük 
· Inv;iliz taar
ruzu başladı 

---*·----
Londra, 23 (AA) - Fas radyosunun 

bildirdiğine göre bugün (Dün) birinci 
İngiliz ordusu Tunusta Almanlann he
yeti umuıniyesi üzerinde büyUk bir 
taarruza geçmiştir. 

Ame,.iknn askerleri Cezayirde bir uçak me-ydanmdan geçiyorlar. ( Bu re!im 
tnatbıuıt umum müdiirlüğü tıırafından rodyo foto yolu ile alınml§tır ) 



SAHiFE 2 

Konusmalar 
······----
Niçin ~por yapıyoruz? 

-
Spordan şahsımız için maddi, manevi hiç bir 

mühôf at belılememeliyiz ••• 

Sporu seven, ona gönül bağlıyan her 
hangi bir gence niçin spor yapıyorsun} 
diye sorsanız, eğer !porun manasına ak1l 
erdirmiş .ise alacağınız cevap tudur: 

Vücudumu kuvvetli. dayanıklı. sağ
lam, işlek, çevik blr hale koymak İçini 
Cözü pek. özü sözü doğru, mücadele
den ydmaz, kendine güvenir bir adam 
olmak için yapıyoTum ! der. 

C.ene bu gf"nce tam bir sporcu klme 
derler diy~ ikinci bir sual tevcih et!ıe
niz. Ona da su cevabı verir: 

Vücuduna· bakan, tütün. içki gibi za
rarlı şeylerden saklnan. muntazam yaşı
yan, yalandan nefret eden, geçimli, sa .. 
hırlı, neşeli. fedak1h, cesur, çalışkan bir 
!!enç tam bir sporcu sayılır. Diyecektir. 

* Ne yazık. ki ahval ve hadiseler çok ke 
re bunun ak!!ini gösteryior. Kuv ve-tli ve 
dayanıklı olması lazım gelen bazı c:ıpor
cu gençlerin genç ya~ında kalplerinin, 
ciğer]erinjn, sinir1ertnin bozulduğuna, 
vücutlarının intizam ve tenasübünü kay
b.ettiğine, geçimsiz. hasut, atak, hodbin 
oldukların da cok kne ,ahit olduk? Bu
nun sebebi nedir} 

Hiç ,üphe yok ki spor sıhhat ve ah
IB:k.ın yükselmesine yarıyan, ırkın mü
kemmelşmesine yardım eden bir vasıta
Clır. Ancak bu ehemmiyetli gayenin el
de edilmesi için gençlere histiyatın de
iHI. akıl ve mantığın yol göstermesi la
zımdır. 

Spor sulh içinde bir harp oyunudur, 
sporun mahiyeti cidaldir. Yalnız bu ci
dalde zaferi elde etmelı: için gözü kapalı 
ıavıuıa atılmak değil, güzel hazırlandık
sonra. sinirlerine hikim olarak sava~a gi 
Tİ'1TI-ek şarttır. 

Cençlerin yürümekten, koşmaktan, 
dağlara tırmanmaktan, yüzmekten, kü
telı: çekmekten. eskrim yapmaktan, bi
.sik]ete, ata binmekten. top oynamaktan 
zevk alması ve fınat buldukça bu spor
ları benimsemesi çok istenilecek bir şey
<lil'. F'aka.t sporun verdiği heyecanı suiis
timal ederek ne şart daf.jlinde olursa oI
!nın rakibini düşman bilerek kıya•ıya ci
t'.lale girişmek, ahlik prensiplerini unu
tarak her türlü yolsuzluğu ho:t görmek 
aksi neticeyi verir. Yalnız rakiplerini alt 
etmek, şöhret kazanmak sevdasiyle ya
pılan spordan hayırlı neticeler beklemek 
hattll. bunu bir sulh ve müıalemet vası
taaı ~ekUnde göstermek gülünç bir iddia 
olur. 

Bazan gazetelerde okuyorum. Genç
ler araaında voleybol. futbol müsabaka-

YAZAN : SEUM SIRRI T ARCAN 
sı yapılmış, falan kulüp galip gclmiı; ve 
ya birinciliği falan mektep kazanmış! 

Böylece birbirl{"ri i1e boy ölçi.i~en muh 
telif gruplar arasında sporun bir dostluk. 
bir samimiyet husule getireceğjne ve gü
nün birinde beynelmilel karşılaşmalarda 
sporun bir sulh ve müsalemet vasıtası 
olaca~ına inananlar pek çoktur. Evet, 
ahlakı mazbnt. irfanı yüksek, vücutları 
sağlam mern1cket evla.tlarının birbirleri 
ile oldu~ı gibi ecnebi bir memleket genç 
lerl ile karı:ı:ılaRhkları zaman aralarında 
bir dostluk tees~üs etmesi iyi bir seydir. 

Hr.r nedense gerek memleket içinde, 
gerek yabancı milletlerle olan temaslar
da biz bunun ekseriye aksine ~ahit ol
duk. 

On beş sene Tlirkiye murahhası olarak 
içinde bulunduğum beynelmilel Olimpi
yat komitesinin 1924 te Pariste yapılan 
mlisabakalarım gördükten sonra buglin
kU şartlar dahilinde sporun bir sulh va
sıtası olamıyacağına katiyen hükmettim. 

Halbuki 1896 yılında cihan mii5abaka
larını tesis eden (Baron de Coubertin} 
beynelmilel olimpiyatları kurarken şu 
kıymetli sözleri söylem~ti: 

cDünyada milletlerin refah ve saadeti 
devamlı ve müstakar bir sulha bağlıdır. 
Müsaleha ancak uzlaşma neticesinde el
de edilir. Biribirleri ile kolay anlaşabile
cek kimseler aynı idealin tahakkukuna 
elbirliği Ue hizmet edenlerdir. Bunun 
için spor bir sulh ve miisalemet amili
dir. Çlinkü sa""§ı doğuran sebepler dü
şüncelerin ayrılığıdır. Sporcuların hep
sinin kafasında yaşıya.n ideal sıhhatin, 
vücut güzelliğinin, çevikliğin; becerikli
ğin, feragatin, mesut ve uzun bir ömriln 
elde edilmesidir.> 

Bazı sporcular arasınıla bu geçimsiz
likleri görünce insan bu gençlerin bu 
idealden uzak yaşadıklarına bükmedi-
yoruz. 

* Öyle ise niçin spor yapıyoruz? Sorgu
suna şu cevabı verebilmeliyiz: 

Spor yapıyoruz! Ç1.lnkli içinde fenalık 
barınamıyacak, sağlam bir vücuda sa
hip olmak istiyoruz! 

Spor yapıyoruz! Çünkli feragat sahi
bi, serin kanlı, başarıcı, vatana bağlı 
centilmen olmak istiyoruz. 

Spor yapıyoruz! Çünkü ondan şa}ısı
mız için maddi. manevi bir mükafat 
beklemeden Türkün alicenap, Ttirkün 
güzel, Türkün kuvvetli olduğunu aleme 
ıspat etmek istiyoruz! 

Spor yapıyoruz! Çünkü vatana ha
yırlı bir evlat olmak istiyoruz! 

Askeri şahıslar1n 

kira hakları 

hukuk davaları ve 
Javihası kahul olundu 

- --------·--- -
Ankara, 23 (A.A) _ Büyük Millet 

Meelisi bugün Refet Carutezin başkan
lığında toplanmıştır. Celsenin açılışını 
milteakip Çorum mebusu İsmail Hakla 
Alp•arın vefati dolaywyle ba~vkalet 
teskeresi okunmuş ve merhumun hatı
rası iki dakika sükı1tla taziz edilmiştir. 
Bundan sonra ruznamenin müzakeresi-

Hizmete çağırılan 
-~- -~~~~~~--

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 
~ğıda adlan ve sicil veya kayıt 

rumaraları yazılı Yedek subay ve as
keri memurların acele yerli askerlik 
~tıhesine müracaat ebneJeri il8.n olunur. 

ne geçilmİJi, seferde ve hazerde askeri 
şahısların hukuk dAvalarınm görü,ş şek
li ve kira haklarının muhafazası hak
kındaki kanun lAy:ıhasının birinci mU
zakeresi yapılarak kabul edilnllştir. 

Meclis gelecek hafta çarşamba günü 
toplanacaktır. 

yedek subaylar 
---------- -
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Yeni Rus 
Taarruzu 
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"il.mir" ~ümrü
~i:ndeki mal

lar çekildi 
---*---

İslıenderun gümrüğün• 
de bulunan izmire ait 
eşyanın getirilmesine 

çalışılıyor .. 
Mallarını gümrükten çekmeleri için 

mıntaka ticaret müdürlüğünce tacirle
re verilen mühlet zarfında gfunrükteki 
malların tamamı çekilmiş ve gümrük 
deplarında bir ferahlık elde edilmiştir. 
Halen gümrlikte tacirlere ait mühim 
mikdarda çay varsa da bunları tücca
rın değil, inhisar!ar idaresinin gümrük~ 
t;:m çekmesi icap etmektedir. İdare la
zım gelen parayı ödeyince çaylar güm
rükten çekilerek inhisar depolarına yer
leştirilecektir. Mır.taka ticaret müdür
lüğü bu vaziyeti ticaret vekaletine bil
dirmiştir. 

İSKENDERUNDAKİ EŞYA 
Öğrenildiğine göre İskenderun güm

ı üğünde İzmir tacirleri adına gelmiş 
mühim mikdarda ithalat eşyası vardır. 
Bu malların çekilmesi için vagon veya 
vapur temini icap etmektedir. Eğer İs
kendenın - İzmir arasına bir vapur tah
sis edilirse bu malların hemen güm
rükten çekilerek İzmire getirilmesi 
mümkündür. Vapur temin edilemediği 
takdirde vagon tahsisi düşünülmekte
dir. ----·-·----Milli Korunma mah· 
lıemesine verilenler 
Mezarlıkbaşında İbrahimin ıneybane

••nde garsonluk eden Ali Keskingöz ve 
oyni yerde çalış.ın Mustafa Aygül 25 
santi litrelik br şişe zakıyı 150 kuruşa 
sattıkları, amele Mehmet Tamirci 600 
gramlık bir ekmeği 55 kuruşa sattığı 
iddiasiyle Milli korunma mahkemesine 
verilmişlerdir. 

---o---
FAZLA FİYATLA 
PEKMEZ SArlŞI 
Bergamaya bağlı Kozak nahiyesinin 

Hacı Hamzalar köyünden Nuri Güzel
ce ile Cuma köyünden Abdullah Çan
göl pazara götürdilkleri pekmezleri ki
losunu 150 kuruştan satmak istedikleri 
iddiasiyle tutulmuşlardır. 

---o---
İlıi arlıadaş arasında 
Kanlı bir i~ .• 
823 üncü sok•kta 25 sayılı evde otu

ran 16 yaşında Aziz Özsözek, 17 yaşın
daki arkadaşı Muzaffer Nikisi yarala
mış ve kaçmıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmıştır. Suçlu arıl.nmaktadır. 

Hadisenin sebebi henüz meçhuldür .. 
Yaralı, ortada hıç bir >ebep mevcut ol
madığuu söylemiştir. Suçlu yakalanın
ca hadise tenevvür edecektir. 

--~--·-----Toptan asgari şeker 
sipariş ve satışı bir 

tona indirildi 
---*---

Ankara, 23 (A.A) - Evvelce 15 ton
luk bir vagondan ış1ğı sipariş kabul et
miyen şeker şirketi şeker fiyatlarını.n 
yükseltilmesi üzerine asgarl sipariş ve 
satuj miktarını bir tona indirmiştir. Fab
rikalar ve İstanbul bürosu asgarl bir ton 
küp veya kristal şeker siparişini kabul 
edeceklerdir. 

isrANBVLDA 
$tlPHELİ BİR öLVM 
İstanbul, 23 (Yeni Asır) - Küçük 

pazarda mahalle arasında 20 ya~larında 
bir gencin cesedi bulundu. Tahkikat 

Yeoiden kar hadleri tayin olunuvor ., 

____ * __ _ 
Miittefih devletler ara· 
sında ilfı defa ol aralı 
bir strateji beraberli· 
ğini belirtrni~tir •. 

ŞI>VKET BİLGİN 

Belediyede bugün n. ü
him toplantı yapılacak 

(Başlarab l inci Sahifede) 

•aın ederken, Kafkaslardaki mukave
Afiisadere edilmft ve her hangi bir sebeple mal metin de hiç gcvşeınenıiş olması Sov
dalrelerine teslim olunmuş eşya ve maddelerin yeller için kuvvetli bir ümit noktası 

satışı halııunda yeni bir em!r geldi... te~kil ediyoı·du. 
Bütün bunJar:ı rağmen, kış mevsi-

Bazı maddelerin toptan. yarı toptan di mevcutsa müzayedeye, ancak bu fi- minde vaziyetin hissedilir bir sal.31ıa 
ve perakende satışlarda kar hadlerinin yatlar bulununcaya kadar devam edil- mazhar olması, :ıncak müttefiklerin bil
belediyece tespitine lüzum görülmilştilr. mesi ve ayni fiyatla müteaddit talip zu- yük bazı hareketler yapmasına bağlı 
Bugün saat 16 da belediyede yapılacak hur ederse aralarında kura çekilerek olduğu tudir edilmekte idi. 
bir toplantıda bu mevzu tetkik edilecek alıcının tayini muvafıktır. 
ve bir. karara varılacaktır. Ticaret oda- 2 - Fiyatların serbest bırakılması do- Stalin başta olmak üzere, Rus umu
sını, ticaret mlidrlliğünü ve borsayı layısile vekAletimizce. ticaret vekaleti- mi efkarı, haftalardan beri batıda bü
temsilen bazı tacirler bu toplantıda bu- le muhahere edilerek satılmak üzere yük bazı hadiseler bekliyordu.. Niba
lunmağa davet edilıni~lerdir. Odadan mal daireleri.ne tevdi olunan bu kabil yet bekledikleri şey bir ikinci cephe 
iiç kişilik bir heyet toplantıya ~tirak eşya ve maddelerden, resmi dairelerin şeklinde tecelli etmemekle beraber, Al-
ettirilecektir. ihtiyacını karşılayacak olanların bedel man başkuınanıianlığının hesaplarını 

MÜSADERE EDİLEN takdiri ile bu dairelere, resmi dairelere altüst edecek bir mahiyet ar.ı:etmekte-
EŞYANIN SATIŞI lüzumu olmıyanların rıza gösterdikleri dir. 
Müsadere edilmiş veya başka bir se- takdirde 2/17659 sayılı kararname ile Sekizinci ordm1un Libyada kazandığl 

heple satılmak lizere mal dairelerine kabul edilen 306 sayılı koordinasyon he- zaferle birlikle, şimal Afrikadaki ha
tesliın olunmuş eşyanın satuj şekli hak- yeti kararı hükümleri dairesinde mahal- reketlerin inkişafı, Trablusta ve Tu
kında ticaret vekaleti maliye vekAletile 11 Sümerbank satış ma.~azalarına veya nusta tutıınmağ• çalışan mihver ordu
mutabık olarak sureti aşağıda yezılı 92 ofislere devri, eğer olamazsa mal daire- sunu Do~'Udan. batıdan, cenuptan kıs
sayılı sirgüleri vilayete göndermİJitir : !erince artırma ile satılması muvafık kaç i~ine almıştır. 

1 - Milli korunma kanununun 59 aörülmüstür 
Q :. • l\ıhs1r meydan muharebesi vasfını zuncu maddesi mucibince musadere edi- Ancak artırmaya çıkarılacak madde-

lerek satılmak üzere mal dairelerine !ere mahalli belediyelerce konulmuş değiştirerek bir Akdeniz ve İtalya me7-
tevdi olunmuş menkul eşyanın ve yiye- azamı bir fiyat haddi mevcutsa müzaye- dan muharebesi olmuştur. Bizertede, 
ceğe, giyeeeğe ve yakacağa ait madde- deye bu fiyat bulununcaya kadar devam Sicilya boğazırnfaki mücadelenin genlt 
!erin müzayede ile satışlarında hUkü- edilmesi ve ayni fiyatla müteaddit talip avakıbı olabilmesi ihtimali, Alman bat 
metçe tayin edilmiş azamt bir fiyat had- zuhur ederse kura cPkilmesi Iil.zımgelir. kunıaııdanlığmı Doğudan Batıya büyük 
------------------------- ------~-ı knvvetler, hiU.assa büyük bava kll\'-

TÜTÜN RE KOL TESI 3 8 Mil· UMUMJ MECL ıs AZA Si ;:~~~ek:i'!ı:';,a~ d::c~~c1:ı~e 
YON Kilo KADAR SfCIMI YADIN fik gayretlerinin tesirini doğrudan doi-

~ fi ruya kendi cepheleri üzerinde bi!Mt-
!Baştarab 1 inci Sahifede) (Baştarafı 1 inci Sahifede) mişlerdir. 

ber son bir tespit daha yapılmak üzere- pek büyük bir deği§ildik olmasına .ihti- Rus başkumandanlığı eline geçen fır.. 
dir. mal verilmemektedir. Bununla. beraber sattan derhal istifade ederek StaJlııcnd 

Bu sene memleketimizden tüfün sa• takriben on lı:adar yeni azanın meclise cephesinde taarruza geçmiştir. Ilusıısl 
tın alacak memleketler arasında yeni- iltihakı mümkün olacaktır. Rus tebliği 80 - 100 kilometre derinli
leri de görülecektir. Almanlar geçen se- Yeni vilayet meclli.i. "'1>atın ilk haf- ğinde bir ileri hareketinden bahsetmek-
nelerde olduğu gibi bu sene de takriben tasında toplantılanna haşlıyacaktır. tedi.r. İngiliz gaLeleleri, bu taarruzla 
on bir milyon kilo tütün satın alacak- geçen sene kış harbinin ba!jlangıcında 
!ardır. Bu hususta Ankarada müzakere- VILA YETiN YENi BOTÇESI Rostofu geri alan Kıztlordunun gen• 
ler ceryan eylemekte olduğu şehrimiz- 94 3 mali yılı vilayet bütçesinin hazır- ral Von Klayst ordularına indirdiji 
deki alllkadarlara gelen haberlerden an- !anmasında bu sene esaslı zorluklarla darbe arasında benzerlik gönnektedlr
laşılmaktadır. karşılaşılınıyacağı zan edilmektedir. ter. Londra ınahlillerinde mevcut kana-

İngiUzler de bu sene beş buçuk Çünkü vilayet hususi muhaoebesinin ate göre, Kızıllar Kalaç şehrini geri al
milyon kilo kada.r tütün alacaklardır. tahsilat işleri gayet iyi gitmektedir. Tah- malda düşmanlarının Stalingrııd ye 
İngiltereye gönderilecek tütünler birin- dAtta bariz bir :nklşıü vardır. Bu mali Don kavsi arasındaki miinakalatıru ı.e.
cl nevi tütünler arasından seçilecektir. yıl sonuna kadar 400.000 lira kadar mişlerdlr. Sovyet Jaskannm iki aca 
Bu husus anlaşılmıştı.r. bir tahsilat fazlası elde edileceği zan kuvvetli olursa buradaki A1maıı Jı:uv-
Amerikalılar prensip itibarile tütün edilmektedir. Eğer bu tahaldrnlc ederse vetlerinin parçalanma81 muhtemeldir. 

satın alacaklarını bildirın~lerdir. Aıı.- vi!Ayet borçlannın ödenmesi ve yeni 
cak Amerikan kumpanyalarının piyasa- hizmetlere lı:ısmen cevap verilmesi Her şeyden evvel bilinmesi lizım ce-
ya bilfiil i.,'!tirak etmemeleri ve sonradan mümlı:ün olacaktır. len şey şudur: 
tüccardan mubayaatta bulunmalar1 * Ruslar taarruzlarını inlri~f ettireeek 
mümkündür. PARTiNiN DAVETi kuvvette midirler? 
Amerikalılar fiyattan ziyade nakil im- Bu sualin cevabını hadi eki' veno-

kiinları üzerinde durmaktadırlar. Nakil C. H. Partisi vilayet idare heyeti re- ~ektir. 
imkllnlarının salilıa doğnı gittiği anla- islS.ğinden: 25 ikinci tqrİn 1942 çar,am- Yalnız şu cihet muhakkaktır ld, şi
~ıldığından bu sene Amerikalıların da- ha günü lzmir vilayeti urnwnt meclisi mal Afrikada müttefiklere değerli ba
ha gen.iş mubayaalarda bulunmalan ka- azalığı için parti yokla.,,a..ı yapılacaktır. şnnw sağlıyan kımıaııda vahdetine 
bil olcaktır. Gelen malumata göre Va- ikinci müntehiplerle lzmir ~ehir meclisi şimdi Rusların rnn taarruzu ile bütüıı 
şingtonda toplanan tütün sanayicileri azalarının o gün tam saat 9 da hmir hnrp cephelerine şilmil bir strateji be
toplantı.sında Vaşington sefirimiz de bu· Hal&:evinde her halde hazır bulunmala- raberliği ilive edilmiştir. 
!unm~ ve bu toplantıda Türk tütünle- rı~t riea ederim. . Mihvercilerin ümitleri hilafına, Rus7a, 
rinden gay"t müsait bir lisanla behse- Vilayet idare heyeti reisi dev kudretiyle ayakta kaldığuıa göre, 
dilmiştir. MONIR BiRSEL Almanya ve ortakları Doğuda ve Bat.-

Bu sene Mlsır için de memleketimiz- da ayni zamanda aynı· derecede kuv---.......... 0---
den tlltiln satın alınacaktır. BİR ÇOCUK vetll olmak zorundadırlar. Halbuki müt-

----•- tefikler arasındaki hareket birliği, stra-
İKİ YAŞINDA SOKAGA ATILMIŞ- tejik icaplara göre kuvvetlerini dağıt-
Bı·n Ki İstanbul, Z3 (Yeni Asır) _ Feriköy- malı: ve tek cephede ezici üstünlük te-z Y AJıfDf.. min etmek serbestisini mihverin elinden 
İ de tenha arsalardan birinde kime ait 
stanbul, 23 (Yeni Asır) - Feriköy- ld tahkik kte nhnışhr. 

ele Selma adındn iki yaşında bir krıca- 0 uğu . edilme olan henüz <'EVKEr BİLGİN 
ğız mangala düşerek yandı.. doğmuş bir yavru bulunmuştur. ~ 

Ki.SACA 
••••••• 

MİLYON-
Ecıııcı Kemal K. Akf<ı§ 

ARA SIRA 
········-

edilmİJ"Or? 
-~~~~~~~~~-.,-.~--~~~~~~~---

Bizde bir türlü tatbik edilıniyen veyahut her nedense tatbiki unutulan bir 
kanun vardır. ismi (Düğünlerde men'i israfa!), tarihi de 25/11/1336 dır. 

Topçu Teğmeıı Zihni oğlu Mustafa 
41976, Topçu teğmen Ali Riza oğlu Os
man Nuri 37674, Topçu teğmen Şevket 
oğlu Ali Dürri 42097, Topçu teğmen 
Necip oğlu Mehmet Fahri 28177, Topçu 
Teğmen Halit cglu Resul Sıtkı 306 - 21 
Topçu teğmen i'.ziz oğlu Yaşar 2240, 
'l'opçu teğmen R~cep oğlu Hasan Su
kOti 2G120, Top~u Teğmen Abdurrah
n·an oğlıı Meha1et Feyzi 30297, Topçu 
'I eğnıı.:n Ostnr.n cğlu Sabit 42046, Top
< u Teğmen Mchnıl'l oğlu İbrahim 44615 
Topçu Tc.ğmcn Nail oğlu Nejdet 44651, 
5ü\'arİ Teğmen Ali Riza oğlu Mehmet 
'l'arhan 25888, :SLvari Teğmen Hasan 
Basri oğlu Osınan Nuri 37712~ Süvari 
Teg.nen Cemil oglu Ali Galip 14605, 
~i.i\·ari Teı4•1cn O:>n1an Nuri oğlu Ha
F ·1 Rahn1i :~0515. Süvari Teğmen Ömer 
J iitfi oglu :\luzaffor 29119, Sü,·ari Teğ
nıen l•\.'yzi oğlu Ilti:;;eyin Avni 30517, 
!'aki \"Hlrn Tel(c ·en Hakkı oğb Sürey
~·a 19.'i04. Nakli ulen Teğmen Derviş 
< • Z•h ii 374~ ·. 

Hasan oğlu Mustafa NK. Tğm. 37878, 
Mansur oğlu Aza NK. Tğm. 44977, Ali 
oğlu Turgut NK. Tğm. 37877 A. Kemal 
oğlu A. Niyazi Tğm. 44916, Me. Riza 
oğlu Arif İs!. Teğmen 32269, Necip oğ
lu Emin İst. Teğmen 52966, Server oğ
lu İsmail NAzım Teğmen 30973, Şakir 
oğlu Hasan Tbb. Alb. 325-9, Mustafa 
oğlu Mazhar Tbb. Bnb. 32735, Abdur
rahman oğlu Ömer Tbb. O. Yzb. 35882, 
Mihal oğlu Andan Tbb. Tğm. 38294, 
Zekili oğlu Fadıl Tbb. As. Tğm. 45113, 
Rifat oğlu Yusuf Kemal Tbb. As. Tğm. 
Yok. Feridun oğlu Sabri Tbb. As. Tğm. 
46948, Raif oğlu Mehmet Ragıp eczacı 
Yok. Mehmet oğlu Sadullah eczacı Tğm. 
"<ok. Mustafa oğlu Ali eczacı Tğm. 1491 
Hasan Nafiz oğlu Adil eczacı Tğm. 45125 
İzzet oğlu Remı:i Lv. Yb. 320-45, İbra
him oğlu Seydi Lv. fistğm. 15065, Ah- neticesinde ölümü şüpheli görülen bu 
met Hamdi o. Şemsettin A. Tğm. 1340, gencin Fenerde oturan Tahsin adında 
Fethi oğlu Remzi Tğm. 41530, Kerim 

1
_b_m_· _0_ld_u_ğu_a_nı_a_şıI_dı. _______ _ 

Bugünlerde azami para vahidi kıyasi
sinln adı milyon oldu. Evvelce parada 
asgarl ölçü akça imiş, bir akçe, beş ak
çe alış verişte geçermiş.. Hil.disat akçe
yi küçültmüş, parayı ortaya atmış. On 
para, yirmi Para sözünU ben de bilirim. 
Zaman parayı da küçültmüş, kuruşu 
ölçü yapmıştır. Bir kuruş, on ktıru§ 
derken yine icabat kuruşu da ufaltmış 
lirayı ortaya koymuştur. Böylelikle bir 
lira, iki lira derken lira da kendi kendi
ne kilçülmeğe başlamış, bu defa liranın 
üstünde bir para adı düşünülmediği 
için liranın mikdarları bilyüıneğe baş
lamış, yüzler binlere, binler milyonla
ra el uzatmıştır .. 

Bu kanun halen meridir. Ne tatbiki tehir edilmi§tir, ne de tadile uğranuf
br. Buna rağmen yıllardanberi kanun oicillerimizin arasında kalıp gitmekte
dir. 

(Radyatör) !erine renkli tüller bağlarunı§, taksi eaatlerine ipekli mendiller 
11&.nlmJJ on bq, yirmi otomobilin nikah dairesine, düğün evlerine doğru ya.no
tıklannt ne zaman görsem: nişan meraaimlerinde caz vesair seslerini ne va.kit 
duysam aklıma hep bu kanun geUr. 

* İZ Iİlt SJU::l'..LIK ŞUBESİ. 'DEN': 
. '.. ıda adla•·ı ,.e kavıt ve sicil nu-

1 a~,.ları ~ azıh v dek s~ubay ve askeri 
n:.c urların hcn1en Yerli askerlik .şu
be:-- ne ınUracaat ptnıe1eri ilfın olunur. 

BREZiLYA 
Sufl'!-..zn a denizaltı 
tc~!iııesi azaldı .. 
Va~ington, 23 (A.A} - Brezilya su

larında seier ed<:>n gemiler için bütün 
sigorta prlm1eri indirilmiştir. Buna se
bep Alman den :1alhl~rının faaiiveli 
~zalmı~ olmasıdır · 

Norveçte lıömiir yok .. 
Stokholm, 23 (A.A) - Oslodan alı

nan haberlere ~ö;e köjnür yokluğu yii
z1;nden tiyatrola: varından itibaren ka

'1'anacak, yalnız Alman ti ·atrum a ık 
kalacaktır. Aynı .ebeple kı• n ' ı>
lerin de kapatılma=;ı düşilntilüyor. 

oğlu Tacettin Mh. Tğm, 43457, ömer "~--------------~ 
oğlu Mustafa Mh. Tğm. 46030, Haydar 
oğlu Sellin 2. Sf. MI. M. 323-29, Nuri 
oğlu Mustafa Nuri 8. Sf. MI. M. 4-332, 
Ali Riza O. M. Ali 8. Sf. MI. M. 321-9, 
Mehmet O. Ali Hikmet 8. Sf. MI. M. 
1849, Hüseyin İhsan O. E. Cemil 8. Sf. 
Ml. M. 35474, Mustafa O. Ahmet Şükrü 
3. S. Hs. M. 321-29, Ahmet O. M. Niya
zi 6. S. Hs. M. 318-85, Ömer O. Musta
fa 8. S. Hs. M. 1955, Alı O. Halil KAmil 
İ•t. Tğm. 321-29. 

PARİ.STE 
Bir lıimya fabrihasın· 
da ze~irlenenıer .. 
Paris, 23 (AA) - Kimya enstitü

sünde sızan Karbon gazından sekiz kişi 
""hirlcnnıi~tir. Aralarında dört profe
~ör \'ard1r. Proiesörlerin sıhhi vaziyeti 
yidir, diğerleri ağırdır. ·----
Bir İngiliz tayyaresi 
ispanyaya indi .. 
Madrid, 23 (A.A) - Dört motörlü 

t : İn"iliz uçağı İspanyada mecburi 
iJ·,:ş rapmıştır. Mliretıelıat tayyareyi 
~. ı.knı4 ardır. İn~iliz tn~'yarf"C"iİc>ri tec
rit edilmişlerdir. 

n 
ıı. .. US ihtilalinin 
vıldöniimü 

Milli Şefimlzle 
Başvelıil ue Hariciye 
velıili tebrilı tel
grafları gönderdiler 

Ankar.ı, 23 (A.A} - Sovyetlerin 
1917 iht!Hllinin yıldönümü milııase
bet.ih! reisicumhur İsmet İnönü ile 
Sovyetler birliği yüksek şurası reisi 
Kalenin arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları taati edilmiştir. * Ankara, 23 (A.A} - Sovyet ih
tillllinin yıldönümü münasebetile 
başvekil Şükril Saraçoğlu ile Sov
yetler birliği halk komiserler heyeti 
reisi Stalin arasında tebrik ve te
sekkür telgrafları gönderilmiştir. * Ankara, 23 (A.A) - 1917 ihti
lalinin yıldönümü münasebetile ha
riciye vekilimiz Numan Men-emen
cioğlu ile Sovyet hariciye kimiseri 
Molotof arasında karsılıklı tebrik ve 

~teşekkür telgrafları ·gönderilmiştir. 
.. o c ~ 

Milyonu ve milyoneri öteden beri 
işitiriz.. Bir Türk lirası bir altın lira ile 
ifade edildiği zamanlarda milyon ve 
milyonerlerin adlaruıdaki azamette bil
} ilk bir ihtişam vardı. Milyonerleri 
memleketimizde değil, Avrupada, daha 
çok Amerikada aramak lazun geldiğini 
bilirdik. 
Şimdi ortada bir milyondur gidiyor. 
Çocukluğumda komik Hasan merhu

mun bir komedisini görmüştüm. Hasa
na bir cinayet teklif ediyorlar.. •Şu bı
çağı al, şu adam uyurken ensesine ba
tırıver• diyorlar.. Merhum şa§alıyor, 
•Yapamam• diyor, titriyor.. •Ulan, 
milyonlar bu bıçağın ucunda!• diyorlar. 
Hasan efendi bıçağın ucuna pannağı 
ile dokunup milyonu ararken, parma
ğını hızla geriye çekerek •Milyon par
mağıma battı> diye ağlıyor ve yerinde 
bir nükte yapıyor .. 

?\filyon bu. n' •·ııı:ıi!'a da, göze de ba-
tar .. 

Milli sav"§ senelerinde; bin bir çept yokluk ve darlık içinde yapndığı o de
virde israfın önüne geçmek gi'bi çok yerinde bir gaye ile yapılmış olan bu kanu
nun vaz' ındaki mucip sebepler bugünkü ahval ve şerait içinde her gün kuvvetini 
daha ziyade artmn;ı.kta, lüzumunu da.ha içten duyurmalt.ladır. 

Her şeyin pahal.ılığından ş.ik:Ayet ediyoruz. Esnafın insafsızJığından, tüccarın 
merhametm:liğinden bahsediyoruz. Bütün bunlara karşı biz müstehlikler ne 
tedbir alıyoruz? latilılaki kısr. ok İçin ne yapıyoruz? Bunun tek heceli bir ke
limelik cevabı var: Hiç ... 

Kadınlar ne §ıklıklannı, ne de modalarını bıraktılar. Erkekler ne keyiflerin
den, ne de arzularmdan vaz geçtiler. Norm.al zamanlarda nasıl yiyor, nasıl giyi
yor; nasıl yaşıyor idi isek bugün de ayni şekilde yaşıyoruz. 

Biçim ve renk modaları el ele vennişler, kollannı sallıyarak; hilkimiyetlerin
~en em.in olarak aramızda dolaşıyorlar. Eller.ini ceplerimize sokarken ne kor
kuyorlar, ne de çekiniyorlar. 

20 otomobille nişan, 30 otomobille nikah, elli otomobille de düğün yapıyo
ruz. Aile bütçelerini sarsan nikah ve düğün merasimlerine ilive ettiğimiz ev
lerune ve doğum günleri yaralarımıza tuz. biber ekiyor. 

Bahsimizin mevzuu olan kanunun 3 üncü maddesi düğünlerde israf yapan
lann mahalll belediyelerine ait ohnak üzere 5 O den 1 00 liraya kadar para ce
Za81 ile veya bir aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılmalannı, 5 inci mad
desj de sünnet cemiyetleri için masraf ihtiyar edip düğün yapmağı menettiği 
halde biz atlas entarili, sınna takkeU çocukları arabalarla dolaştırıp davul zur
na çalıyor, hokkabaz oynabyoruz. 

Yine bu kanunun birinci madde:l!li nişan ve çevre mera.simini açıktan açığa 
menettiği hade bizim sazlı, sözlü, içıkili. oyunlu nişan merasimi yapmaktan ila 
maşallah hiç geri kaldığımız yok. 

Halen meri bulımduğuna göre esasen tatbiki zaruri ve ayni zamandıı bele
diyelere bir varidat tem.in etmekle beraber israfın da önüne geçecek olan bu 
kanun neden tatbik edilmez anlayam1yorum. 

MVRAT ÇIHAR 
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Rusyada harp 
önen-.leşti ___ * __ _ 

Sıhhat Köşesi 
-. . . . . . . . . . 
Mide ağrısı? •• ____ * ___ _ 
Yemek. yerken, yahut yemekten son

YENIASIR 

Arnerilıa har idyesin
de bir tayin .. 
VaşinKton, 23 (A.A) - Hariciye 

nazırı vazifeden ayrılan Nevyork valisi 
Herbert Surun hariciyede mühim ve ye
ni bir vazifey~ tayin edildiğini bildir
miştir. 

rEŞEKKVR 

(Ba5tara[ı 1 ınci Sahifede) 

"mm bildiı·diğinc göre Stalingradın 
;mal batısında askeri ehemmiyeti olan 

bir yer ve iki tepe zaptcdilerek bir çok 

ra hazmederken, mide taTnfından gelen 1---------------

Validemin ölümü dolayısile cenaze 
merasimine iştirak eden, sifahen ve tah
riren taziyette bulunarak kederimize 
iştirak eden dosllanma ayrı ayrı cevap 
vemıek imkansızlığı kar~ısında kendi
ler!ne şükranlarımın iblağına muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica ederim. 

rahaı.ızlıkların hepsine mide ağrısı de- VEFAT 
Jnek adettir. Vakıa bazı mideler filRn Uzun za.ınandanberi hasta bulunan 

D. D. yollan 8 inci işletme miidürü 
l\üzhet Keyder 

"Alman vok edilmiştir. Rus kıtalan Al
manlar~ bir çok ölü verdirmiş ve düş
man pek çok :ı;alzeme kaylx,lmiştir .. 
nuslRrın taarrUZU devam ediyor. 

* 

yen1eğe, mesela yumuıtaya tahammül Kula :\Iensucat fabrikası ınüessislerin
edemezler. O yemek mideye girer gir- den Şerif ve Sait Çolakın kardeşleri 
mez ağrı verir ve hazım zamanı geçince- Abdurrahman Çolak lstdnbulda vefat 
ye kadar ağrı devam eder. l\1idenin ger- etmiş \'e Tcşvikiyc camiinde namaZJ kı
çekten ve şiddetH ağrılan, yemeklerden lınarak Feriköy mezarlığına defnedil-
3, 4 saat sonra, yenilen yemeklerin mi- ıniştir. Allah rahmet eylesin. 
deden daha a~~ıya inecekleri zaman ---------------

6603 (3001) 

~~~~~;] 
Londra radyo,undan : Sovyetler Sta

·ngradın şimal halısında ve cenubunda 
} eni ilerleıııeler kaı•delmişlerdir. 

Bu sayede şehir bölgesindeki mih'"'" 
Grdulan çok tehlikeli bir vaziyete düş
müşlerdir. Stalingradda bulunan düş
man kuvvetleriyle Don nehri kavsindc
ki düşman kıtaları kusatılmak tehlike
s• ne maruzdurlar. 

ALMANLAR YENİ KUVVETLER 
ALDILAR .• 
Stalingradm .;ana! batısında ıki mih-

ver taburu imha edilmiştir.. Alınanlar 
Sovyet ilerleyişırıi durdum1ak için ye
ni kuvvetler getinnişlerdir .. Ruslar 
düşmanın müstahkem mevkilerini zap
iederek iki Alman taburunu daha kıs

men öldürmüş, k1smen esir etınişlerdir. 
Stalingradın cenubunda 700 Alman öl
dürülmili;tür. Kırk düşman topu iğti
rıam edilm~tir. Fabrikalar mahallesin
de Almanlar kaybellikleri mevzileri 
geri almak için iki karşı hü<uın yap
mışlarsa da püskürtülmüşlerdir. 

Stallngradın cenubunda iki stratejik 
tepeyi ve dfüşmanın bir kaç müdafaa 
mevziini aldık. 

RUS TAARRUZUNUN TAFSİLATI 
Rus taarruzu, Rus bataryalarının bir 

saat süren şiddetli ateşinden sonra baş
lamıştır. Sovyet piyadesi hücuma kall<
tığı zaman Alman toplarından pek azı 
•teş edebiliyordu. 
Göğüs göğüse muharebeler olmuştur. 

Birinci müdafaa hattının zaptından 
sonra düsmanın açık steplerd~ mayn 
tarlalarına karşı takibi devam elmişlir. 
Bu müdafaa mevzileri çok kuvvetli ise 
Öe Ruslar durdurulmamıştır. 

Rus tebliği bozguna veya büyük ka· 
yıplara uğratılan Alman tümenlerinin 
sayısını 16 olarak göstermektedir. 

gelir. Yemek yerken ve yemeklerin he
nüz n1!dede bulundukları :ramanda mi
de tarafından hissedilen rahatioız1ıkların 
hemen hepsi, ağrı değil. midede ağırlık. 
gerı:6n1iktir. 

Mütltesna olarnk, yemekten bir, iki 
~aat sonra gelen bir n1ide ağrı1't vardıT. 
Bu ağrı yemekten, brş altı gaat sonraya 
kadar devam eder. Fakat bu ağrı tam 
midı!!nin üzerinden değil, midenin sol 
tarafında, dalak üzerindedir. O a~rıyı 
çekenler <lAlaih mideden ayırt edeme
dikleri için onu mide ağrısı zannederler. 

~1idede yemekler varken dalakt:l. ne
den ağrı olsun) 

İçerisi kanla dolu olan dalak vakit 
vakit ve türlü türlü sebepleri!!', hazan 
küçülür, hazan bi.iyür. Mc,el.-i. in'8.nın 
nı!!fesi daralınca, bir eyden miitee!tsir 
olunca dalak küçülür. Yemek yerken de 
dalak ilk!n bira7. küçülür, fakat bir az 
sonra büyümeğr- başlaT ve n1ideye p;ircn 
yemekl r- r c:oğ:aldıkça d:ılağın büyümesi 
daha 7.İyılde artar. Dalaılın büyümesi, 
damarlarda bulunan kandan büyÜcf!'k 
bir kısmının dalağa geçmesi demektir. 
Dalağı b\iyülten, şişiren. oraya gelen 
kandır. Dalak üzerindr-ki ağrı da, da
lakta toplanan kanın çoklu~undan gelir. 
Yemekt,.n. dalağın böyle büy!imesi ta
bii bir haldir. Fakat bazılarının dalaqı 
yemeklerden daha ziyade büyür. Onun 
için dal"-k üzerindeki ağrı da herkeste 
olmıtz. Y emı!!klerden ba7ıları dala~ı da
ha z.iyadı!! büyütürler. f\1csela balık ve 
denizden c;:ıkarılan kabuklu hayvanların 
eti. baharlı ve birberli yemeklı!!r dalağın 
daha 7İyade büyümesine sebep olurlar. 
Bayağı et yemekleri ve sebzeler o kadar 
dokunmazlar. Fakat yenilen yemekler 
c;-ok olursa, cinsleri ne olursa olsun. da
lağı cok şi~irirler. Karaciğer de kifayet
siz oluTsa dalağı ~işiren yemı!!kler daha 
ziyade dokunurlar. 

Yemek yerken ve yemekten sonra, 
böyle midenin sol tarafına, dalak üzeri
ne gı!!len ağrıyı çekmemek. ic;:in çare bir
den çok yememek, ı>Ündc bir, iki defa 
yerine, günde üç, dört defa yemektir. 
Ai{rı şiddetli olursa. dalak üzerine kuru 
boynuz çektirmek, dalakts. toplanan ka
nı dağıtır. ağrıyı geçirir. 

FON BOCK ORDUSU TEHLİKEDE 
Londra, 23 (AA) - Morley Riççard, 

Deyli Ekspreste runları yazıyor : İki 
Rus muvaHakıyeti ve Kalaçın zaptı, 
geçen hafta Orz~nikitçenin zaptı kadar 
ehemmiyetlidir. Kalaç general Fon 
Bock ordularının ricat edebileceği de
miryollarının kavuşak noktası ve kont
rol mevkiidir. Ruslar bu demiryollarını 
ke~lerdir. Şimdi 25 Alman ve Ru- -------
~ ıumenl. hattl butUn Fon Bock or -

1 
Sovvet(ef' - lıfefısi'ıa 

ôusu yok edilmek üzeredir. Yakında arcı ınıfa veni se irler 
Ukraynada Almanların felaketli bir ı . ' 
r' te L •• ı 1 ümk" •• a·· Meksıko, 23 (A.A) - Haber alın-
.es ._,ama arı m un ur. d • ·· So ı ki ı · · u 
ALMANLAR KAZANÇLARINI ~gına .gore yyet e~ ~~ e ~ıoı . man~-
GERİYE VERECEKLER Mi• kı ye~ıden buraya buyuk elçı tayın edı-

. . lecektır. 
. ~ndra, 23 (Radyo) -: Stalıngrad- Meksika bahriye nazırı Herberto Je-
dak.i Rus muvaffskıyetlerı bu sabahki rarın Mo•kova büyüle elçiliğine tayini 
gazetelerin başnıakalelerind0 yer al· ht ld" 

tı 
mu eme: ır. 

tnı~ r. 
Deyli Ekspr.s Sovyet ordularının 1 s· ---o- -- . 

ı:nlihim muvaffakıyetlerini tahlit eden ırnal Fransız Afrıfıası 
~·~zısında diyor ki: ihtisat isleri .. 

Stalingrad yine haberlerin ön safına j Londra 23 (A.A) ..:_ Fas radyosuna 
geçti. O bize belki son zama.nl&rda k?-

1 
göre şim~I Afrika eski Fransız komu

zanılan zaferlerin en parlagını temın tanlarından vis amiral Penar amiral 
~tmiştir. Genera_i Fo~ Kla~stun geç~~ Darlan tarafındon şimal Fran.<ız Afri
~e .Rostofta ugradıgı hezım:tı~ ~ıl~~ kası iktisat isleri umumi katipliğine ıa-
r.umtinden evvel Almanlar ıkı büyuk . d·ı · t· · B · t ·d· 
1 d h 

• ı dır K di yın e ı mış ır. u memurıye yenı ır. 
'.'<>zguna a a ugramış ar . en ku-

rnandanlan Alman ordusunun Don neh- ---
0
---

1 ine çekilmesini tavsiye etmişlerdi. İ T A L Y A H 
Buna rağmen B. Hitler Stalingrad hü- AJıademisi toplandı 
cumunu şonuna kadar devam ettirmiş- Roma, 23 (A.A) _ Kral dün Kapi-
tir. Bu sefer Kızılordu dii<manlannın tolda İtalyan akademisinin toplantısında 
yapacakları yanlışlıklardan i•tifade için hazır bulunmuştur. Başka şahsiyetler 
lazım olan tecrübeye ve kuvvete ma- arasında Grandi dikkati çekmekte idi 
liktir. Bu sene içınde mareşal Fon Bock 
tarafından Don kavs!nde temin edilen 
kazançlar tehlikededir. Eğeı· buradalti 
Alınan kuvvetleri geri çekilirlerse Kaf
kasyada harekat yapan kıtalardan ay· 
ı ılmalan muhtemeldir. 
LONDRADAKİKANAAT 
Londra askeri mahfillerinde mevcu\ 

Y.anaate göre Stı:ılingradın bugilnkü du· 
rumu geçen sene ayni aylarda Moskova 
önünde meydana gelen duruma benze
nıektedir. O zaman Führer askerlerini 
geriye çekmekte geç kaldığından gene
ral Zukofun kumandası altındaki SoY· 
yet kuvvetleri Alman cenahlarına bU. 
cum rderek önemli basarılar kazanmış· 
Jı.rdı. Bugünkü vaziyet daha naziktir .. 
Zira baska cephelerde müttefiklerin 
kazandıkları muvaffakıyetierle ayni za· 
mana rastlamak!< dır. 

•ÖLÜM VADİSİ• 
Mo !.ova, 23 (A.A) - Tas ajansı bil

d!ri;-or: Batı Kafkasyada Tuapsenin 
ş:mal doğusuna Almanlar ve Rumenler 
ölüm \•adisi adını \'ermişlerdir.. Zira 
burada Sovyetlet pek cok düsman piya
desini imha etmişlerdir. 

ALMANLAR BASKINA UÖ-RADI 
Londra. 23 (A.A) - İngiliz gazetele

rinin a9keri yazarları Ruslar tarafından 
doğu cephesinin şimal batı ve cenup 
!:atı kısımlarında kazanılan muvaffakı-

yetlerden sitayişle bahsetmektedir. 
Deyli Herald eliyor ki: 
•Alman kumandanları baskına uğra· 

mışlardır. Almanların Stalingraddaki 
hücumları, ricatlerini sağlamak için ya
pılmış şaı;ırtmaca hareketlerinden iba
rettir. Fakat Timoçenko buna aldanma
mıştır.• 

HAREKAT GELİŞİRSE ... 
Niyuz Kronik! de diyor ki : •Bu mu

vaffakıyet Stalingrad müdafilerinin ye
pilınezliği hakkındaki umumi kanaatin 
pek haklı olduğunu göstermiştir.. Bu 
loareket geli~ecek olursa Stalingrad ve 
Kafkaslardaki A.man kuvvetleri ciddi 
tehdit altına girecektir., 

* ALMAN TEBLiCi 
Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği : 

Stalingrndda ve büyük Don kavsinde 
Alman ve Rumen kıtalan çetin müda
faa muharebeleri vermeğe devam et
cniştir. Doğu cephesinin merkez cephe
•inde düsmanın hava hücumlan püs
kürtülmüştür. 
İlmen gölünün cenubunda da mevzii 

hücumlar püskürtülmüştür. 
FİN TEBLİÖİ 
Helsinki, 23 (A.A) - Fin tebliii : 
Muvaffakıyetle neticelenen bir akın 

neticesinde avcuanmız Kronştadda se-

l
x:cer..rJ.: z.z.7 ..r.r-!::'"'..cccr.r...r-"'.r.ACl".r..- itiz düşman uçağını düşürmüşlerdir. 

Tayyareleriınizin hepsi dönmü,tür. 
26111/942 Persembe günü . Dün gece Ruslar Helsinki ve çevrele-

DOROTHY LAMOUR'un güzel- rıne taamız etmiılerdir. Atılan muhtelif 
N li~indeo at"', BING CROSSBY'nin çcpta bombalarla bir kişi hafif yaralan-
~ nltın sesinden ze,·k, BOB HOPE'm puş, iki küçük yangın çıkarılmıştır. S •empatisi.ncleıı neşe alan Kara cephesinde bildirilecek bir şey 
N ZANZI AR YOLV yoktur. 
X (1{0!\.0 TO ZANZIB.'\R) HELSİNKİ BEŞ HÜCUMA UÖRADI :, 1· L A ! ' . Helsinki. 23 (A.A) - Şehir cumar-'' an '! E a a e ~-e tesi günü 1ıq dera 1ıava hücumuna ut-
(l 11 ı ramıştır. Hasar azdır. İnsanca kayıp 
llıcr.r.;.;o-/.<r-::r..r.r.r...r..r...;:,r....-..r..Q'/.ı:Z.=zl'.~ yoktur. 

Borsa 
~~J.Y.Q'..co"/J"~.r..occ::c=-.--...ı: 

7.30 Program ve memleket saat aya
rı 7.32 Vücudurr.uzu çalı~tıralım .. 7.40 
Ajam haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pL) 
12.30 Program , .• memleket saat ayan 
12.33 Müzik pi. 12.45 Ajans haberleri.. 
13.00 - 13.30 Müzik : Pe~rev, semai ve 
şarkılar 18.00 Pıogram ,.e memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl (l\Iclıtap 
şarkıları ve Mesire turküleri .. ) 19.30 
Memleket saat ayarı ve Ajans ha
berleri 19.45 Mı.izik : Halkevi folklor 
suali Bergama Halkevi.. 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 l\Iüzik : Violonsel solola
ıı 21.00 Konusma (Evin saati..) 21.15 
.Müzik pl. 21.30 Konuşma (Sağlık saa
t, .. ) 21.45 Müzik : Klasik Türk müzi[:i. 
22.30 Memleket rnat ayarı \'e ajans ha
berleri 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

ÜZÜM 
638 İnhlsarla r 
426 Üzlim Tarım 
226 Ahmet Erol 
180 Kenan Değerli 
176 Mustafa Bağçeli 
143 P. Klark Mika. 
125 M. Portakal 
123 Ege şi. 
123 İhsan Özluran 

RO Anadolu inkişaf 
W N. Fadıl A. 
85 Ş. Özsınlak 
71 M. Sait Usla o. 
69 Mehmet Kaptan 
60 A. Hakkı Sarraç 
52 Hayim r...:ori 
45 M. İzmiroğlu 
43 M. Ruso Işık 
40 Hilmi Uyar 
39 S. Erkin 
38 Mehmet Doğu 
32 Sabri Akyol 
17 İ. Şinasi Ergir 
17 jozef Abluf 
15 Ahmet Kaptan 
15 Münir Sertel 
10 Ümit fabrikası 

2967 Yekfuı 
211653 Eski yektın 
214620 Umumi yekQ.n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİK 

56 
57 50 
56 
54 
54 
55 50 
61 
57 50 
Gl 
G2 
59 
62 
59 
57 50 
63 
62 
68 
M 
6.1 
58 
58 
Gl 
62 
60 
62 
60 
60 50 

60 
62 
66 
57 50 
57 50 
55 50 
62 
59 50 
62 50 
62 
61 
62 
65 
58 
63 
62 
71 
fil) 

b3 
63 
62 
64 
62 
60 
62 
62 
60 50 

57 
58 
60 
62 50 

§'°'"..r.r~~....,,.~cr.ACl".r....-:> 

H 11ıo.111'i 1 )prs 

Lise son sınıf cebir 
Dersi verilir •• 
834 cü sokak No. 39 

V. DEMİR CİFCİ 
24 - 26 . (2995) 

~~.JOOOQCCCCC:C:COWJJA"""J~ 

JCıı:r....o=ıoooc:c occcoı-J""""..r/;~J!lııı""/A 

~ahlık arsa 

85 M. j. Taranto 79 
71 Antuvan Galyci 70 
18 H. Levi 60 
13 Bahri ve T. Nazlı 61 

8! 
72 50 
60 
61 

Eşrefpaşada Kitipoğlu cadde
sinde Kiremit ocağı mevkiinde ve 
cadde üzerinde 1091 ada bir parsel 
numaralı 270 metre murabbaı bir 
parça yine aynı mevkide 1094 ada 
ve bir parsel numaralı 1300 metre 
murabbaı bir parça, yine aynı mev
kide caddeye çok yakm 1097 ada ve 
(36) parsel numaralı 860 metre mu
rabbaı bir parça yani cem'an (3) 187 Yekiln 

22522 Eski yekun 
22709 Umumi yekOn 

ZAHİRE 
106 ton Susam 66 66 50 

33 

il parça arsa satılıktır. Taliplerin 
~ Odun pazarında Ömer Kahraman 
§ Tuhafiye ticarethanesine müracaat-
41 ]arı 1 - 5 (2977) 

9 ton Börülce (Adi) 33 ııOCO""/J>· : :: acc :cıcc:cQOCCCO""~ 

İzmir Valııflar MdidUrlüğiinden : 
Kıymeti 

L lra Numarası C insi. Mevkii Vak.I.1 

1500 
700 

lÔOO 
1000 

600 
600 
500 
300 
300 
400 
300 
150 
200 

1000 
300 
800 
150 
100 
300 

90 
60 
60 
35 
35 
15 

160 

21 
25 
16 
26 
24 

182 
126 
262 
128 
45 
63 

130 
18 
41 
16 
97 
14 
37 
16 

25 
Bi!A 
66.11 
65/1 
65/1 
25 
BilA 

Ev Feltah M. Tekke So. Hatice hanım vakfı 
E.ı Fettah M. Tekke So. Emine hanım vakfı 
Ev Tuzcu Mahallesi Tabakhane mescidi 
Ev 772 ci So. Şerif Ali Kurt Mehmet paşa 
Ev 817 ci Dündar So. Piyale camii vakfı 
Ev 811 ci cedit M. Piyale camii vakfı 
Ev 811 ci cedit M. Piyale camii vakfı 
Ev 812 cedit M. Piyale camii vakfı 
Ev 811 cedit M. Piyale camii vakfı 
Ev 803 cedit M. Piyale camii vakfı 
Ev 803 cedit M. Piyale camii vakfı 
Baraka Sll ci Suvari M. Piyale camii vakfı 
Arsa Bahçe sokak Şeyh camü 
Arsa Nama zgfill 943 cü So. Hacı Hüseyin camii 
Arsa Hasta sokak Kurt Mehmet paşa 
Ev Hurşidiye Samusak So. Tahtalı mescid 

Ev Çuk~ r ~eşme 556 So. Küçük İhsaniye 
Arsa 1 cı Suleymaniye 464 So. Küçük lhsaniye 

Arsa Kes tane pazarı Sandık- Kestelli mescidi 

Arsa 
Arsa 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
,'\rsa 

çılar 
Urla Yenice mahalle 
Urla Yenice mahalle 
Urla !skele cami So. 
Ur! a t•kele liman So. 
Urla İskele liman So. 
Urla Yenice mahalle 
Urla camü atik birinci 

top sokak 

Kapan camii 
Kapan camii 
İskele camii 

!skele camii 
İskele camii 

Kapan camii 
Fatih camii 

26 25 Arsa Urla Yenice M. Park So. Akpınar mescidi 
40 47 il Arsa Ur! a Yel altı mahallesi Badalan mescidi 

Yukarıda maballe sokak ve evsafı sa iresi yazılı akaratın mülkiyeti peşin pa
ra ile hizalarındak.i tahmin edilmiş kıy metlerle ve müzayede ile satılığa çıka
rılmıştır. 1zınirdekl akaratm ihalesi 14 /12/942 pazarlesi saat onda 1zınir va
kıflar müdüriyetinde ve Urla kazasına ait akarat.ın ihalesi 18/12,1942 cuma 
günü Urla belediyesinde saat onda yapılacağından talip olanların ve fazla taf
sil!t istiyenlerin va.kıllar idaresine müracaatları ilan olunur. 

24 13 6598 (2998) 

t LA H 
rilRKİYE CVMHVRIYErl ZİRAAT BANKASI 

VRLA AJANSINDAN: 
Senet numarası Borçlunun adı· 

646/68 Urlanın Yenice mahallelesindcn orman memuru Hüseyin oğlu Nuri 
2875 Urlanın Yenice mahallesinden Büber oğlu Ömer kansı Fatma 
7002 Urlanın Yenice mahallesinden tapu katibi Mehmet Raif 
Barıkamıza boTÇlu yukarıda illimleri yazılı üç f&hsın Urlayı terketmiş ve ha-

len nerede mıiltim bulundul<lan meçhul bulunrn"' olduğundan işbu ilan tari
lünden itiba:ren otuz gün zarfında mevcut borçlannı barıkamıza ödemedikleri 
taktirde ipotekli gayri menkullerinin satılacağı ~mame mRkamına leli.im ol-
mak Üzere ilAn olUDUI'. 6608 (2997) 

Vflciyet Daim i Encümeninden : 
Muhammen teminat 

Nevi No. Kazaeı Mahallesi Sokak Bedeli Mikdan 
Yeni Llra lcuruş L. K. izahat 

Dülckiin 4 Urla Yeni Demirciler 25 O 00 18 75 
Dükkan 4 Urla Hacı is& Köprub..,. 250 00 18 7S 

1 - Yukarıda evaafı yazılı Urla lı:azaaında lelin idarei bususiyei vılayete ait 
ilci parça gayri men.lculün mülkiytei aablmak üzere aleni müzayedeye çıka~ 
br. 

2 - Müzayede müddeti 21 / l I /942 tarihind..n itibaren 20 gündür. Yevmi 
ihale olan 10/ 12/942 tarihine müsadif pe,..embe günü saat on beıı.e vıli.yet 
daim! encümeninde yapılacalı:br. 

3 - Muvaklcat teminat mikdan her gayri menlrulun hizasında gösterilmittİr. 
Talipler bu mikdllr teminatı muhasebeyi buınıaiye veznesine yatıranılı: makbuz
hannı :ibraz ·edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menlcullerj gönnek i.teyenler Urla kazası muhasebcl 
bususiye memurluğıma ve ,eraiti müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün lz
mir Muhuebeyi bUIUSİye varidat dairesiyle mezkur kaza muhasebei hususiye 
memurluğuna mürac.oat edecekleri ilAn olunur. 65 72 (299 3) 

SAHiFE l 

Türk hava kurumu Ay
dın şubesinden: 

Kuıban bayramında mınıakamızdan toplanacak d•riler, 18111/942 tarihin
den 8/12i942 tarihine kadar 20 gün müddetle açık artırmaya ç;karılmıştır. 
18/ 12/942 salı günü saat 18 de ihalesi yapılacaktır. On bin deri kurutacak 
muntazam ve bilhassa hu iş için yapılmıo; deri kurutma yerimiz vardır. Talip 
olanlar İzmir, Aydın, Uşak. I\.1ani9a, Denizli ve Akhi!ar şubelerindeki ~artna .. 
melerimizi görebilirler. Muvakkat teminıı.t alç.eıi 1000 liradır. 

Ayni gün barsakların da ihalesi yapılacaktır. 
Barsakların teminat akçesi iki yüz liradır. 

20 22 24 26 6536 (2974) 

lzmir Viltiyetinden : 
SAYIH MVNrEHİBİ SANİ ERE 

25 / l 1 /942 Çarşamba gÜnÜ •aat 1 O da lzmir Halkevi salonunda yapılacak 
umumi meclis azalıkları seçiminde hazır bulunmaları rica olunur. 

23 24 6563 (2990) 

Vilt.iyet aimi Encümeninden : 
Etibank deposundan memleket hastahansine nakledilecek 178 ton kok ve 

Soma kömürünün boı?altma Vf" verleştirilme!li dahil nakliyesi 15 gün müddetle 
ek~iltmeye çıkanlmıştır. 

Muhamm•n bedeli 623 lira ,.e muvakkat teminatı 47 liradır. ihalesi 3/12/ 
942 perıembe günü saat 15 te vilayet daimi encüınenindı!! >-apılacaktır. Taliple-
rin encümene müracaatlarL 21 24 27 30 65 73 (2982) 

Gizli çiçek 
l ezacı Kemal K. Ak-

, 
taş ın en son eserı 
(Altınrüya) kolonyasının ciddi ra· 

kibi ze\ k, sanal. bedayi hep bir arad.l 

hıltil .t. c z anesi 

GAYRİ MENKUL SATIŞ İLAHI 
TVRKİYE CilMHVRİYETİ ZİRAAr BANKASI 

VRLA AJAHSIHDA H : 
Satılacak gayri menkulün 

Senet No. Borçlunun adı Cinsi Mevkii Miktarı M. ~ 

2/13% Kara köylü kw Halice 
28/45Vi Hoca zade lbrahlm damadı 

Emin 
59 ı 8163 Kırcalı Hasan O. Mehmet ve 

Münire ve kardeşi Zehra 
8811311 Hamza oğlu Şükrü 

Bağ 
Tarla 

Bağ 

Bağ 

Kala bak 
San Abdallar 

J<aJRbak 

Denizli Dede 
kuyusu 

4135 
28-189 

4595 

5514 

88/139 Hamza oğlu Şükrü 
881139 Hamza oğlu Şiikrü 

Tarla Güvendik Kırlar &133 
Tarla ve içinde Koca dere 22975 
20 ağaç zeytin Karşı yaka 

95/141 Hamza karısı Naciye 

951141 Hamza karısı Naciye 

Maa kule tarla Güvendik 
Ada yolu 

Tarla ve içinde Koca dere 
26 ağaç zeytin Kavaklar 

2757 

6-133 

95/141 Haınza kar.ısı Naciye 
95/141 Hamza karı.sı Naciye 

Tarla Denizli .köy içi 4.595 
Tarla Denizli Servili 4595 

99/142 Ham:ıa kızı Ayşe 
99/142 Hamn km Ay§" 

kuyu 
Tarla Denizli Kırlar 
Tarla ve bağ Güvendik 

Ada yolu 

3676 
4~95 

· Bankamıza mevcut borçlarını ödemiyen yukarıda yazılı borçlulara ait olup 
birinci derece ve birinci sırada ipotekli ve isimleri karşısında yazılı gayri 
menkuller\ ihale bedeli yüz liraya kadar olanlar peşin bedelle ve yüz lirayı ge
çenlerden ihale bedelinin dörtle biri peşin olmak üzere bakıyesi beher taksit 
elli liradan aşağı olmamak üzere beş sene ve beş müsavi taksitle ve satılan gay
ri menkuller borç ödeninceye kadar ipotekli kalmak şartile 3202 sayılı kanun 
hiikümlerine tevfikan açık arttırma su relile satılığa çıkarılmıştır. 

tik ihale 7 1/943 tarihinde saat on beşde Bankamız binasında yapılacaktır. 
Talip çıkmadığı ve arttırma bedeli borcu kapamtya kMi gelmediği takdirde 
arttırma müddeti onbeş giln uzat:lacak \•e kati ihale birinci ihaleden on beş 
gün sonra yapılacaktır. 

Birinci ihaleyi takip eden on beş gün zarfında borçlu borcunu ödediği tak
dirde talibin depozitosunu almaktan başka hakkı olmıyacaklır. 

Başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların bu gayri menkuller 
üzerindeki haklarını ve hususile falz ve masrafa dair iddialarım evrakı 
müspitelerile 20 gün içinde Bankaını:ıa bildirmeleri lilz.ımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça bedel paylaşmasından hariç kalacaklar
dır. 

Taliplerin muayyen gün ve saat ta d ep07.ito akçelerile ve §arlnameyi gör
mek lıtiycnlcrin de her gün bankamıza müracaatları lüzumu i!An olunur. 

6609 (2996) 

Mahlıurniyet ilcinı .. 
Milli Ko. c. M. V. fiğinden: 

Satıp arzettiği ipliğin Üzerine etiket koymamak ve fazla fiyatla sa.bna.lctan 
suçlu Kar,ıyaka Kemal paşa caddesi 73/I No. tuhfiye mağazası sahibi Türle.,.. 
nayi Te ticaret oirketinde memur ömcr oğlu Hüseyin Ahuoğlu ile ayni yerde 
dükk8.n sahibi Fevzi Ahuoğlu haklarında yapılan duruı,mada !!uçlan sa.bit görül
düğünden MilL Ko. K. 31/7, 53/1-B, 32/A, 59/3 ve 4 ve 63/1 ve T. C. K. 
76 ve 81/1-3 cü maddelerine tevfilcan Hüseyin Ahuoğlunun (150) Fevzi Ahu 
oğlunun ( 160) lira ağır para cezalariyle mahlc\lmiyellerine ve 25 gün müddetle 
dükk&ru.nın kapah]ma!'ına ve bu müddet zarfında ticaretten menlerine ve iplik
lerin müoaderesine v. keyfiyetin Yeni Asır ııazctesile i.1.Anına ve kapatılacak olan 
dükkô.nma yafta yapı•tınlmasına dair 21/10/942 tarihinde verilen hükmün ka-
tile~tiği ilan olunur. 6600 (3000) 

Motör isteniyor 
iZMIR iNCiR VF OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERl BIRLlôlN
DEN: 
Elli rüsum tonilatosundan a,ağı olmamak üzere Karadeniz Mannara Ege ve 

Akdeniz limanlarnnız arasında i~lemeğe elverişli ve halen itler vaziyette bulu
nan ild motor pazarlıkla ecele satın alı nacaktır. Satmağa iıstek1i olanlann satı
lacak motorların adını, kayıtlı bulunduğu limanı, nerede ve ne zaman ziyaret ve 
muayenı!! edileceğini, rüsum ve hamule ton.ilito mikdarlannı ve diğer ev11afın1 
satış fiyatiyle birlikte - lz:mir birliğimiz merkez!ne yazı ne bildirmeleri veya pa
zarlık için kendilerinin gelmeleri lüzumu Hin olunur. Telgraf adresi cTanm -
lz:mir> Telefon numarası lzmir 3835 veya 2863. 24 26 28 6583 (2999) 

Do y ç e O r y en t ban k 
DRE S U N }~ R B A N K Ş U B ES 1 

i Z Mi R 
Merkezi : BERLİN 

Almanyada ıso Şubesi Mevcuttur ••• 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

200.000.000 Rayhsmarlı 
Türkiyede şubeleri: İSTANBUL ve İZMİR 

Mısırda :şubeleri : KAHİRE VE İSKENDE•:iYE 
Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder 

• 



SAHİFE 4 YENIASM 24 SON 'l'E~Rllf ~Al.l cw z &:2 :ı 

Oeııizlerde ve l Jzak durn ın C<CENOVA» HARAP TUNUS HARPLERi 
---*·--- ----~--*'·---~--

ltalyan basını denizaltı Mihvere üs Çetin mu-
S Ô ·N ' ···-·g ·A :B E .R 

:. . .~ ~ .... . . . 

Su kuvvetlerimizden istifade 
faaliyeti ile meşgul! olnıaktan -i! 1fmanlara göre Aınerilıan donanması Salcmon 

adaları sularından çe~·,dis .. 
artık çıktı 

-*-

harebeler 
bekleniyor 

-*-Radyo g,,z.etesinden: Roma radyosuna nanması SAfomon adaları sularından çe
göre ıtahan ba.,ını, Atlantikte ve diğer kilm.is ve Yeni Kaledonya sularına sı
denizle•·dc. yeniden 130000 tonilato hac- ğınmı~o;tır. Bir kısım Amerikan donan
minde müttefik vtıpurunun batırıldığı ması da hasara uğrnmış bir !wld.:? S!d
hakkmdaki Alman fevkalade tebligi neye doğru uzaklasınaktadır, f.ıkııt bun
iizerindc mutaJaalar neşrctmekteclir. Iarm Avustralya deniz lezkfihl:ırmdan 
Popolo di Roma gazetesi « İngiliz ve tamir için faydalanınalan kabil değildfr. 
Amerikalıların mihver denizaltılarının Melburndan gelen haberlere göre de 
Akdenizde toplandığını sandıkları bir Amerikalılar Buna ucak meydanların
sırada mihver denizaltılarının büttin de- dan birisini de ele g~çirmi:ıkrdir. 

(<CEf:O ~A)) DA VANGINLAR TUNUSTA ~ lHVER SiPER· 

Yeni baraj 
santralları 

ve elektrik 
yapılıyor 

Bf R AFET TcS'RI BiR KTI LERI E UÇAKL RI KUVVETLi 
-*- -*-

nizlerde vazife başında oldukları göstc- Amerikalılar denizden Yeni Gine-
rHmiştir :ı diyor. ye takviyeler çıkardıklarını bildird!k-

leri halde bu kuvvetlerin nasıl ve nereBu mutalaaya rağmen Vaşingtondan 
gelen bir haberde, Brezilya denizlerin- den gefüildiğini söylememi§lerdir. Amc
de sigorta primlerinin azaltıldığı ve bu- rikalıların harekata yalnız hava kuvve.t

leı:ile müdahale etmeleri ve Amerika nun da denizlerdeki emniyetin çogalma-
ıundan ileriye geldiği bildirilmektedir. donanmasının harekete ~tirak etmeme

si dikkati çekiyor. Bundan Amerika de
UZAK DOöU HARPLER! niz kuvvetlerinin uzakta olduğu veya o 
Uzak doğudaki hareketlere gelince : sahada zayıf deniz kuvvetleri bulundu

Alnıan radyosuna göre Amerikan do- ğu manası çıkarılıyor. 

Lonclra, 23 (A.A) - 15 son te~rinde 
Ceneveye yapılan hava akını e~nasmda 
aLnan !ilimleri ve fotoğrafları inceleyen 
mutaha.ssısiarın ~öylediklerine göre bu 
şehir şimdilik ın.ihver için bir ikmal üs
sü olmaktan çıkmıştır. Alman !ilimler 
sinemada gösterilecektir. Bunlar Cene~ 
vede çıkarılan yangınların bir çok ma
halleri saran alevlerle hakiki bir Met 
halini aldığını göstermektedir. Bir çok 
mahallelerde yanan evler çatısız kalmış
lardır. Ansaldo fabrikalarında büyük 
tahribat yapıldığı da görülmektedir. 

Bilhassa Anlıara c~varında ve Gediz üzerinde 
yapılacalt elelıtrilı sanıraııarı muazzam oıacafı Londra, ~~ ~AA) - Şimal Afrika 

kararghluıı<lan bildiriliyor : Ankara, 23 (Telefonla) - Ankara ~antralı da programa alınmıştır.. Bu-
Askeri sözcü mihverin şimali Afrika- ile civarındaki endüstri mıntakasının nun çin Demir köprüde yapılı.cak ba

tla Tunu.sta iyi siperlere yerleşmi§ ve enerji ihtiyacım karşılamak üzere ku- rajda senede 500 milyon metre ıni.k.Abı 
kuvvetli bir hava filosuna malik olduğu- :rulacak olan Çağlayık hidro elektrik sudan 80 milyon kilovat saat elektrik 
nu söylemiş, düşmanı kovmak için çetin santraliyle bunu Ankaraya ve civarına istihsal edileceği hesaplanmıştır. 
BaVS§lar gerekeceğini ilave eylemi~tir. bağlıyacak olan ana hatlarının projele- DİÖER ELEKTRİK 

ALMAN UÇAKLARINA DARBE ri tamamen hazırlanmıştır. SANTRALLARI 
Av ve bomba uçaklarından mürek- Projeye göre Sakarya sularının reg- Akdeniz suları üzerinde yapılan ettid-

kep bir müttefik teşkili Alınan hava laji için Polatlının 35 kilometre kadar Ierden Dalaman ~yından 30 bin, Ma
kuvvetlerine ağır bir darbe ~tir. garp şimalindeki Çağlayık boğazında navgat çayından altı bin, Eşen çaym-

Sahilin 32 kilometre cenubunda hare- arkasında 215 milyon metre mikibı su dan 4 bin kilovat kadar elektrik istih
kAtta bulunan müttefik kuvvetleri Al- iddihar etmek kabiliyette bir baraj in- Ali müm.k:Un olacağı anlaşılmıştır. 
~ h~cum~ uğramışsa da dil§- ~ olunacaktır. Baraja senede vasatı Adana - Kayseri mmtakasmda Da-

BtR 1TALYAN GEMtSt 
t.KtYE BöLtrNDU 

lngiliz kabinesindeki 

Londra, 23 (A.A) - Fas radyosunun 
bildirdiğine göre Cenovaya yapılan İn
giliz hava akınında limanda bulunan bü
yük bir İtalyan vapuru bomba isabetile 
ikiye bölünmüş, tayyare gemisi haline 
sokulmuş olan diğer büyük bir gemiye St f rd Kri s'in har deikitamisab::a~d~tir. 

man kati bır netıce alamamıştır, 500 milyon metre mikabı au akacaktır. manti suyu üzermde yapılması derpif 
---o--- Burada 75 milyon kilovat saatlik ener- edilen santraldan da 200 milyon kilovat 

M'A.REŞAL SMU'J'S ji istihsal edilecektir. Elektrik bu san- istihsal olunabilecektir. 
KAHİREDE.. traldan istihlik merkezlerine 100 bin Tarsus ırınağırun bir kolwıdan da 30 
Kahi 23 (AA) M-' k . voltluk bir hava hattiyle gönderilecek- milyon beygir kuvveti elektrik elde 

.. re, · - cııue etıne tir. edilecektir. Frat nehri üzerinde Geban 
do~ekte olan Mareş_aI. Smuts bugün GEDİZDE KURULACAK SANTRAL civarında yapılacak barajdan senede 
Kahireye uçakla gelmişbr, Ege mıntakasınm ihtiyacını temin vasati 400 bin kilovat elektrik istihsali-

----•_,,, için Gediz üzerinde kurulacak Adala nm. mümkün olduğu hesaplanmıştır. a 0 p p ALMAN • SOVYET HARBi 

kabinesi azalığından çe- Sovyetl~rin kış 
kilmesiue Önem veriliyor taarruzu artık 

YENi HAVA AKINLARI ~~~~~~~~~~~~~ 
--*·-- Bugün Meclis Parti grubu toplanıyor 

Alman sanavi .. Ankara, 23 (Telefonla) - Millet Mcdiai Parti umumi heyeti yarın (bugün) 
aat 15 te mutat içt.imamı yapacaktır. 

-Kripsin çefıllmesi İngiliz politiJıasında ileri gö· 
ru,ıerın lltihlm olup olmamasiyle aiti· 

fıadar sa~ıımalıtadır •• 

başiamış bu
lıınuyor 
-*-Londra, 23 (Radyo) - Britanya 

.. la:binesindeki değişiklikler de bu sabah
ki gazetelerin ba~makaleleTinde başlıca 
mevzu te,ldl etmektedir. 

Taymi.se göre Statford Kripsin yerin-
Clen oynatılması umumi efkarı şiddetle 
alakadar edecektir. Zira . muınaileyhin 
Larp kabinesindeki vaziyeti harp ve sulh 
politikasına tekil verilmesinde ileri gö-
ırüşlerin mevki alacağına bir garanti teş
lı1 etmekte idi. Yapılan değişiklik Stat
foTd Kripsi bu imkandan mahrum edı-
7or. O şimdi harp politikaııiyle yine ala
kadar olacaksa da asıl gayretini harbin 
eadece teknik kısmında temerküz ettire
cektir. Gelecekte takip edilecek olan po
litikada mühim bir unsur olan bu şahsi
yetin hrap kabinesinden çekilmesi, harp 
kabinesinden beklenen kaTarlar için 
ıınilletin aabrrsızlığını aTtrrmaktadır. O 

BIZERTEDE SAVAŞ ARTTI 
~~~~'-k·~~~~ 

(Baştaralı 1 inci Sahifede) 

le ilerliyorlar. Bızerte etrafındc. savaş 
ş!ddetleniyor. 

Müttefik hava kuvvetleri Almanlara 
ağır darbeler indirmiştir. 

Cezayir, 23 (A.A) - Birinci Britan· 
ya ordusunun ileri kolları Tunusta bir 
Alman zırhlı koluna ağır kayıplar ver
d.irmişlerdir. 

FRANSIZLARIN HAREKETLERİ 
Tunustaki Fransız garnizonları mih

vercilerin hücumuna uğramışlardır. 
Bunlar Alman i~-galine karşı koymamak 
için Vişinin verdiği emre itaat etmiyen 
kuvvetlerdir. Fransız :levriyeleri derin· 
Jiğine hareket yapmaktadırlar. 

Amerikan hava kuvvetleri Bizerte 
tt.yyare meydanını ~ombalıyarak yerde 
bulunan beş tayyareyi ve hangarları 
tahrip etmişlerdir. Hava muharebele
rinde dört düşman avcısı düşürülmiiş
tür. 

Kahire, 23 (A.A) - Orta şark İngi4 
Jiz tebliği : Dün gece orta büyüklükte 
bomba uçaklarımız Bizert hava meyda· 
ııına taarruzla hangarlar ve binalarn 
isbetler kaydetmişler ve iki yangın çı
karmışlardır. Ayni gece düşmanın Tra
li hava meydanı ıki motörlü avcıJarımu 
tarafından bombalanmış, bir çok bü
yük uçaklar muvaffakıyetle mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 

6 NAKLİYE UÇAÖI DÜŞÜRİLDÜ 
Londr, 23 (A.A) - Tebliğ : Hava 

uvvctlerimiz Sıcılyadaki hava mey
d .. nlarını siddetle bombalanuşlardır. Bir 
ınikdar tayyare yerde tahrip edilmiştir. 

Sicilya ve şimal Afrika arasında as
ı er ve harp malzemesi nakleden düş
man naklıyc uç'-kları uzun menzilli 
tayyarelerimiz.in hücumuna uğramış ve 
bunlardan altısı denize düşürülmüştür. 
Bu hareketten bir tayyaremiz geriye 
dönmemıştir. 

MÜ'l"lll'İKI.ER YENİ KUVVET 
ALIYORLAR. 
Londra, 23 (rl.A) - Belçika kongo-

8\: unıumi valisınin bildirdiğne göre 
Belçika müstemlekesindeki askerler
den ıki :yüzii bo.tı Afrikada bir limana 
gelmişlerdir. 

CEZAYIRE HAVA AKINLARI 
Cezayir 23 (.\ A) - Cezayir radyo

ı;u burada dün , ın tehlike işaret, 
v rıldı.,, ı ı b ld rı~or. Muhtelif bölgele
re bomba ar di.i-n ı.istür. Bir sıhhat eVİ
rıc i abet olm• stt.ır. Ölü ve yaralılar da 
vardır. Bu saban ~ en"den iki tehlike 
i areti verilmiştir. 

I.J\fAN VE İTALYAN TEBLİGL ıİ 
· " '>3 <AA) - Alman te~l gi: 

kararlar ki bugün onların alınmı>;1 olma
sı lazımdır. 

DEYLt EKSPRES VE 
DEYLi TELGRAFAGöRE 
Deyli Telgrafa göre kabinede yapılan 

deği!;)iklik şayanı dikkatİr. 

Deyli Ekspres harbin memnunluk ve
ren bir safhasında bu değişikliğin bek
lenmediğini yazmaktadır. Maamafih bu 
gaz~teye gÖTe Morisonun harp kabine
sinde Statford Kripsin mevkiini almış 
olması ayni derecede ehemmiyetlidir. 
Morison bu mevkie hak kazanmış bir 
sahsiyettir. Şöhreti durmadan artmıştır. 
Elzem olan yerde gösterdiği metanet her 
kestn takdirine mazhar olmuştur. Daima 
işleyen kafası harbin idaresinde bir kud
ret kaynağı olacaktır. Statford Kripsin 
cekilmesine gelince o kendi arzusiyle çe
kilmiştir. 

LIBYAOA DURUM 
~-----*·-·~~~-

(Baştaratı 1 mci Sahifede) 

İngilizleı· Agedabyayı almışlardır .. 
Mihverin Elageylada da müdafaaya 

teşebbüs etmiyeceği söylenmektedir .. 
Esasen Alınan ~özcüsü Tunus köprü 
başının Trablustan çok kıymetli oldu
ğunu söylemiştir. Bu sözlerden anlaşılı
yor ki mihver kuvvetleri Trablustan 
vaz geçerek Tunlisa geçmişler ve Trab
lus garbın müdafaasını yalnız İtalyan 
kuvvetlerine terketmişlerdir. 

* MİHVER ORDUSU TUNUSA 
GEÇİYOR. .. 
Radyo gazetesine göre şimal Afrika

da Libyada ileri hareketlerine devam 
eden sekizinci ordu Agedabyayı da ge
ride bırakarak Elageylaya pek yaklaş
mıştır. 

Şimdi burada Alman artçı kuvvetleri 
ile İngilizler temasa geçmiş bulunmak
tadır. 

Gelen haberler, Trablustaki mihver 
kuvvetlerinin Tunusa girdiklerini ve 
ıki koldan ilerlemekte olduklarını bil
dırmektedir. 

Alman mareşan Rommelin Elageyla
da esaslı bir mukavemet güsterrniyerek 
elinde kalan kuvvetlerle Trablusa çe
kıleceği ve oradnki İtalyan kuvvetleri
lc birle;ıerek Tunusa gireceği ve Tunus
taki mihver kuvvetleriyle birleşmeğe 
çalışacağı 'Söylenmiştir. 
Şimdi Rommelın bu plfuu takip ve 

tatbik edeceğine hükmeylemek icap et
mektedir. 

MİHVER TEBLİÔLERİ 
Berlin, 23 (AA) - Alman tebliği : 

Bir İngiliz gazetesi 
diyor hi : Bitler ınağlti· 

biyeti hah etmiştir .. 
Londra, 23 (AA) - Don nehrinin 

büyük kavsindeki Rus zaferi Ruslann 
şark cephesinde kış taarruzuna geçtikle
rini göstermektedir. 

Deyli Ekspres diyor ki: «Rusyada kış 
tamam.iyle gelmiş değildir. Fakat Al
manlar Stalingradda geçen kış Mo9kova 
önlerinde uğyadık.ları mağlubiyetlerden 
büyük bir mağlubiyete uğramışlardır. Bu 
Alman hesap yanlışlığının bir neticesidir. 
Hitler askerlerinin uğradığı bu mağ1Q
biyeti hak etmiştir.> 

~-~.~11-.wow~~~ 

UZAK DOGUOA YENi 
GELISMELER 
( Bııştarafı 1 ınci Sahifede) 

dan mürekkep bir Japon teşkili sabah
leyin hücuma geçmişse de av uçakları
mız tarafından önlenerek hedeflerine 
varmadan önce geriye çekilmek zorun
da bırakılmışlardır. Birliklerimiz düş
man teşkilini Lahe hava meydanına ka
dar takip etmjş ve yere in-dikleri sırada 
bomba ve mitralyöz ateşine tutmuştur. 
Bu harekatta 18 Japon uçağı tahrip 
edilmiştir. Bizim kayıplarımız hafiftir. 

Bunada müttefik ağır bomba uçakla
rı alçaktan uçarak yerde bir bomba uça
ğını tahrip etmiş, Japon latalanna ka
yıplar verdirmişlerdir. Şimal batı keai
minde yalnız keşif faaliyeti olmuştur. 

SALOMONLARDA SON DENlZ 
HARBiNtN KATt PLANÇOSU 
Vaşington, 23 (A.A) - Bahriye na-

zırlığı bildiriyor: 1 4 - 15 ikinci teşrinde 
Salomonlardaki harekata iştirak eden 
gemilerimizden bir Amerikan destroyeri 
Guadelkanarda hasara uğramış ve erte• 
si gün batmıştır. Mürettebat diğer gemi
ler tarafından kurtarıldığı için insan le.~ 
yıbımız yoktur. Bu destroyeT evvelce ve
rilen kayıp listesine dahil değildir. Böy
lece son deniz muharebesinde Ameri
kan kayıpları 2 hafif kruvazörle yedi 
muhrihe baliğ olmuştur. Buna mukabil 
düşmanın 28 harp ve taşıt gemisi batı
rılmıştır. 

HlNDtÇiNl BOMBALANDI 
Hanoy, 23 (A.A) - Amerikan 

uçakları dün Hindiçinide Haygongun 
ikametgah semtlerine bombalar atmıt
lardır. İlk habere göre 43 ölü ve 40 ya
ralı vardır. 

İhi tarafın bir haftalılı 
tayyare lıayıpları 

Agedabyada İngilizlerin üstün kuv
vetlerle hücumları devam etmiştir. Ha
va kuvvetlerimiz düşmana ağır kayıp

Londra, 23 (A.A) - Geçen hafta 
mihver orta şarkta 45 uçak kaybetmiş
tir. Bunların 24 ü hava savaşlarında 

- düşürülmüştür. Bizim kayıbunız on üç 
hır verdirmiştir. 

Roma, 23 (A.A) - Tebliğ : 
uçaktır. İngilizlerin ileri hücumları püskür

tülmüs ve düşman bir çok tank kay .. 
betmiştir. 

Ce7..ayir önlerir.de 7000 tonluk bir ge
mi bombalarla yakılmış ve bir muhrip 
Le hasara uğratılmı.ştır. 

Roma, 23 (AA) - Tebliğ : Torpi1 
uçaklarımız Cezayir limanında bir ge
mi batırmıştır. 

Alman ve İtaıyan uçakları Tunus ve 
Cezayir limanlarında müttefik gemile
rini bombalamışlar ve 17 düşman uça~ 
"ı tahrip etmişlerdir. 

Sicilya civarında bir İngiliz tayyaı·e
r; diişürülmi.iş ve m·· t b .t r 1..,n bir 
ki i e :r alınmıştır. 

Avrupa üzerinde mihverin kayıbı 9 
uçaktır. Bunların yedisi Amerikan tay
yareleri tarafından düşürülmüstür. İn
gilizler 12, AmerıkaWar iki uçak kay
betmişlerdir. 

-q'"ALıiAN"-YA'.r~~.#.~ 
1
' Macarfsg ndan dcs ıaıl 

çolı ~i~eceeı isti~or s 
Moskova, 23 (A.A) - B. Hitler 1 

daha fazla g;da maddesi gönderme-
si için Macaristanı tazyik etınekte4 
dir. Bu yüzden Macaristanda ekmek 1 
tayını daha nzalacaktır. 

:i~..o'"..r.r~..r~..r.r..r..r..r~..r.,.-...,cr.r/.#"~ 

merkezlerin-
den Ştut,art 
bombalandı 

Istanbulda n-emurlara 
-*Alman resmi tebliği 

şeker dağıtılıyor 
yangınlar yüzünden 
zararlar var diyor .. 

Londra, 23 (A.A) - Jngiliz uçakla
n dün gece Almanya üzerinde uçmuı
Iardır. 

l.tanbul, 23 (Yeni Asır) - Şehrimizle mülhakatındaki memurlara dağıtıl• 
mak üzere 163 bin kilo teker tahsis edildi Bu ay memurlara nüfus başına kı1o
.u 145 kuruştan 5 00 gram oe]c:er dağıblacak, gelecek ay da 600 gram şeker ve
rilecektir. 

Londnı. 23 (AA) - Britanya uçak
lan Ştutgart §ehrine kuvvetli bir ak.m 
yapmışlardır. 

Ştutgart denizaltı gemileri ve tayyare 
motörü imalahnda en mühim bir endU.. 
tri merkezidir. 

Pilotlar akın neticesinin muvaffa:kı
yetli bulunduğunu haher vermektedir
ler. Bu taarruzdan on tayyaremiz geriye 
dönmemiştir. 

Ankara suikastı divası
na yarın devam edilecek 

FRANSADA 
T aarruzi keşifler yapan uçaklanınız 

Fransız trenlerine bomba atmı§lardrr. 
Paris, 23 (A.A) - Paris radyom 

İngiliz uçaklarının Marn nehri üzerinde 
Şalon çevresine yangın bombalan attık
larını bildirmiştir. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Reddi hA
ki:riı talebinde bulunmuş olan suikast 
divası suçlulan Keskin ağır cezasının 
red kararma itiraz ettikleri için Çankı
nya gönderilmiş olan d!va dosyası bu
gün şehrimize iade edilmiş ve müddei
umumilikçe ağır ceza mahkemesine ve
rllmi§tir. Çan.kın mahkemesi Keskin 

ağır cezasının kararını tasdik etmiş ol
duğu cihetle suikast divası suçluları-
nm brutimleri red yolundaki talepleri 
bütün tetkik safhalarından geçerek red
dedilmiş bulunuyor. Buna göre çarşam
ba günkü duruşmada temyizin naks 
ilAmma uyulup uyulmaması ciheti bir 
karara bağlanacaktır. 

ALMAN TEBLiclt 
BerlJn, 23 (A.A) - Alınan tebliği: 
Dün gece tek başına neticesiz bir uc;ut 

yapan bir İngiliz tayyar~inden eonra. 
bomba uçakları Almanya üzerine Mın 
yapmışlardır. Bilhassa Ştutgartta yan
gınlar yÜzÜnden zararlar olmuştur. 

Çorumda zelzele kayıplara sebep oldu 
~~~-~~---~·~~~~~--~~ 

Ankara, 23 (Telefonla) - Çorum- çıc>k evler huara uğamıış, iki kişi ölmüş
da duyulan yer sanıınb8ı hakkında ali- tür. Meık.itli köyÜnde bir ev yıkılmış, bir 
kalı makamlara gelen malUınata göre kadın ve bir çocuk yaralı olarak enha.z 
zelzele bazı hasarlara Mhep olmuttur. altından Çlkarılını§tır. 
Omaancık kazasının Kargı kö~nde bir 

Düşmanın Almanya ve Manş üzerin
de on uçağı düşürülmUrtür. Bunlanıı ek
eeriııi dört motörlüdür. 

~----~tıt-•~h---~~ 

Makin eve 
Bi~ada bir nahiye su altında kaldı 

Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara. 23 (Telefonla) Biga kazasının Dimitoka nahiyesinden geçen çay 
pğmınlann tesiriyle yükselmit 126 ev ~ altında kalmışsa ela hasar ve nü
lu.ca zayiat olmamıtbr. 

A~1'Rt l O~RLANIN DEMECi BııgUnlıü umumi heyet 
Londra, 23 (A.A) - Fransız Afıikası t ı td 

yüksek komiseri amiral Darlan bu ak- op aft arı .. 
Ceza · d daki Ankara, 23 (Telefonla) - Maden 

::ıci ok~~~ ~osuııOa aşağı . de- tetkik arama enstitüsü ile elektrik iş-
Fransız Afrikası halkı siz.lere verile- leri etüd dairesinin, meclisin bütçe, di

cek büyük bir haberim var. Fransız batı vanı muhasebat ve iktisat encümenleri 
A.frikası kendiliğinden emrim altına gir.. Azasiyle başvekfiletçe seçilmiş mu.rah
miş ve bu suretle mareşalin şahsına et- haslardan mürekkep umumi heyetleri 
miş olduklan yemine sadık kaldığını yarın sabah onda bütçe encümeni salo
göstermiştir. Fransız batı Afrikası yük- nunda toplanacaklardır. 
sek komiseri umum1 vali M. Borssonun ----•-,----
ve batı Afrikadaki kara deniz ve hava B. Laval Parise gitti. 
kuvvetleri baş komutanı general Bar- Paris, 23 (A.A) _ Hükümet reisi B. 
rcaynun şuurlu vatanseverliği geneeral Lava! ve Debrinon Vişiden buraya gel
Jirud, general Nogues ve umum! vali mişlerdir. Eski başvekalet dairesi olan 
Onaterlin vatanseverliğine katılmlŞ ve Matinyon sarayına giden başvekil bu
bunu kuvvetlendi.rmiştir. Fransız batı radaki memurlarla görüşmüştür. Lava-
Afrikasının müdafaası için iyi bir yol 1 p · 
tuttuk disiplinle ve vatanseverlikle beni lin Debrinon vasıtasiy e bugiln arıs 
cesurane takip ediniz. Yaşasın Fransa gc.zetelerine beyanatta bulunması muh-

Aıniral Darlanın bu demecinden son- temeldir. 
ra maresillais çalınmıştır. ...k_a-yb_etm __ e_m_i_ş_ti-r.-D-o_n_k_a-~-sin_d_e_v_e_S_ta--

TUNUSTAKI MU-TTEFl 11 U ~ u· lingradın cenubunda Alman cenahları
. !\ nın kuvvetli müdafaa hatlarında olduk-

ft'1 r K ~RAnKA~JNIN TEBL fCI ça mühim bir gedik açan Sovyet ordusu 
Londra, 23 (A.A) - Fas radyosu bu- Alınan mevzilerinde bu geniş gediği da

gün öğleden sonra müttefikler umum ha riyade genişletmektedir. Sovyet ta
karargahının aşağıdaki tebliğini neşret- arruzunun ilk günlerinde 15 Alman tü
m.iştir : meninin ağır kayıplar vermiş ilmasına 

Müttefik kuvvetler Bizerte ve Tunus bakılırsa Stalingradın şimal batı bölge
şehirleri etrafında mevzi alnuş olan düş- sindeki Sovyet kuvvetleri çok külliyet
man zırhlı kuvvetlerine taarruz etmiş- ll miktardadır. 
Icrdir. Esas milttefik kuvvetler mihver JUNUSTAKt MiHVER 
mevzilerinin h~ycti umumiyesine karşı 
taarruz etmek üzere süratle cepheye sev- U U U ETLER 1 
kolunmaktndır. Düşmandan alınan ilk 
harp esirleri cephe gerilerine getirilmek- Berlin, 23 (A.A) - Tunus Cezayir 
ed hududu kesiminde Alınan ve 1talyan 

t irs.TaLI" GR noAKI RUS kıtaıarı 22 son tt>şrin günü acı neri hnre-
M ıı y ketlerine dcvnm etmişler ve emniyetli 

Hocu U yeni askeri niktalar işgal eylem.işlerdir. 
Alinan ve düşınan öncüleri arasında 

MQskova, 23 (A.A) _ Sta.lingrad ~ ehemmiyetsiz çarpışmalar olmuş ve bu 
rafında Sovyetlerin başladığı çifte ta- çarpışmalar Alman kıtalannın lehine ne
arruz son 24 saat içinde kuvvetinden hiç tiıelenınişlir. 

Vatandaşlığımıza 
Alınanlar ... 
Ankara, 23 (Telefonla) - Muhace

ret ve iltica suretiyle yurdumuza gel
miş olan 378 k..ışi Türk vatandaşlığına 
kabul edildi .. 

~------MNWlt----·--~~ 

Aslıeri müflendislere 
Verilecelı üc•et •• ' 
Ankara, 23 (Telefonla) - Subay 

yüksek mühendis, askeri yüksek mü
hendis ve askeri mühendislere verile-
cek ihtisas ücreti hakkındaki kanun la
yihası Meclise geldi. Milli Müdafaa ve 
bütçe encümenlerine hav~ olundu .. 
Layiha ile yüksek mühendislere maaş
larının yüzde ellisine kadar, mühendis
lere de yüzde yirmisine kadar ihtisas 
ücreti verilmesi teklif olunmaktadır. 

-----.wow-----~ 
Elefıtrilı tesislerinin 
lıabul muamelesi •• 
Ankara, 23 (Telefonla) - Elektrik 

tesislerinin muvakkat ve kati kabul 
muamelelerinin mevcut nizamname hü
kümlerine göre nasıl yapılacağını gös
teren bir talimatname haz.ırlandı. ----·----İSVİÇ EDE 
'l'cllBiihe i!]ııretıera 
Bern. 23 {AA) - Re men bılcli

rildiğine göre dün doğu iktikamctinden 
gelen yabanCJ uçaklar isviçredcn geçe
rek şimal hududundan uzaklaşmışlardır. 
Şimal Jsviçrede tehlike işareti verilmiş
tir. 

Zürih, 23 (AA) - Dün gece Zurih 
ve Bal §ehirlerinde tehlike işnreti veril
miştir. 


