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tlfın münderccatından mcsuliyet kabul edilmez ... Ciinılıtıriyctın ve Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedir. YEN1 ASın Matbaasında basılmıştır. 

usyada harp durumu 
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~ -------
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ALMANLARA GÖRE ___ * __ _ 

Rus muvaf
f a · ıyet ·erı 

ön enecek 
-· Sovyetler Alnıan 

nıevzi leri ne girdiler 
-*-

5 
1 

·ı ___ etrelik ir cep 
• e bildir· yorlar ___ * __ _ 

SOVYETLERE GORE _ __ * __ _ 
Bir çok şehir, kasaba 

ve esirler alındı 

-*-
Alınan esirle• 24 IJin •• 
577 top, 2826 lıamyoır, 
ı200 uagon 11e saire 

de alındı •• 
Moskova, 24 (A.A) - So-.'Yet haber

ler bürosu bildiriyor: 23 son teşrinde 
kuvvetlerimiz bir çok şehir ve kasnba
lan geriye nlmı~ardır. 

Miittcfi1elcrin Tuntts ve Bizertc ile cliğer lıcdcflcn! tmırrıı- istikametlerini 
11e 1\fihvcrin Sicilyaclan ııçak1arla n<ıStl varc1tm aldığını n&terir 1ıarita 

Fal!at bu durumu önle-
melı için tedbirler 

alındı •• 

Rusyadaki 1ıarp hareketlerinden veni bir görünü§ 

Stnlingradın cenubunda 25 kilomet
relik bir cephede ilerliyen kuvvetleri
miz Sobitono ve Olma şehirlerini ele 

(Sonu Snhife 2, Sütun 4 te) 

Tunu ta Miittefikler· vava" ilerlivor 
.~ J Rusya harbi ve Ingilizler fok .,et·n s PV - ş· 

lar bekleniyo 

Zurih, 24 (A.A) _ Gazet dö Lozaıun 
Bcrlin muhabirine göre Stalingradın şi
mal ve cenubundaki ileri harekctleı-inde 
Ruslnnn Alman müdafaa hatlarma gir
meğe muvaffak oldukları Berlinde res
men kabul edilmektedir. 

AL.'\[AN TEBLlôl 
Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği: 

Kafkasyndn fena havalar geniş harekııta 
engel olınaktadır. 

Almanya kork
tuğu n&' ~adı! •• 

«DAKAR» DAN iSTİFADE 
---*·---

"Da kar,, 
Nakil vası
tası sıkıntısı ________ * ____ _ 

___ * __ _ 
Alnıanların ta~1yare 

faali eti aı·ttı 

-*
Mütte~iklerin vaziyeti 
evvelce ta min edildi· 

ğinden iyi •• 

Büyük Don kavisinde ve Stalingraadn 
Rus kuvvC'tlcr1 hesapsı .. insan ve malze
me feda ederek nehir snhilindcki mev
zilerimize girmişlerdir. Bu durumu ön
lemek için tedbirler alınmıştır. İki gün
den beri devam eden savaşlarda yüzler
ce düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Böyle di31en nglliz gazeteleri Almanyanın a,.. 
tılı ilıi cephede harbe mecbur Jıtıldığını 11e ağır 

IJir bozguna doğru gittiğini de söyliyoPlaP 

Müttefikle
re açılacak 

-*-rahmll ile tahliye işleri· 
nln tanzimiyle Jıısmen 
Juıfiffetllebilir. Az 11ası· 
fa}'a çolı iş gördürmelı 

. Londra, 24 (A.A) - Şimal Afrikada 
Iııgiliz, Amerikan kıtaları doğu bölge
sinde plan mucıbincc toplanmaktadır
lar. Düşmandan kırk esir alınmıştır. 

Fena h:ı.valara rağmen Alman ve Ru
men tayyareleri mUdafaa savaşlannuzı 
desteklemiştir. 

ST ALtNGRADIN tÇ1NDE 
Stalingradın içinde mevzii laaliyet 

olmuştur. 
DlôER,YF..RLERDE 

Londra, 24 (AA) - Royterin Mas-
kova muhabiri bildiriyor: Don kavsin
de ve Stalingradın cenubunda Alınan 
müdafaa hatlarında oldukça mühim bir 
ge<lik açan Rus ordusunun sağ cenahı 
Serafimoviçin zaptı üz.erine düşmanı 
tehdit eden bir hale gelmiştir.. Şimal 
batı ordusu Stir ırmağına kadar Don 
kavsini Almanlardnn kurtarnıak için 
mUhlm bir hareket yapmaktadır .. Rus 
ordusu cenuptan da ilerlemektedir. Al
mnn1nrın şimdiye kadar Volgadaki kuv-

vetlcriyle münakale tesisi için fayda
fondıklan yol daha da daralmıştır. 

* ALMAN KAYIPLARI 
Londra radyosundan : :Moskova ha

berlerine göre Almanların Rus ilerle
mesini durdurmak için dün harbe sok
tukları daha bir tank ve bir piyade tü
meni bl\yUk kayıplar vererek bozul
muştur. Ruslar Jruşattlm.ış bir düşman 
kuvvetiyle .(arpıştıktannı, bütün bir tU-

Rahat, 24 (A.A) - Batı Afrika 
Fransız ınüalemlckeainin Vişi ile mün.
ıebetlerini kesmesi münasebetile sallhi
yettar kaynaklardan verilen malumata 
göro Dakar murahhasları bir hafta ev· 
vel Cezayire gelerek müzakereye girif
miılerdi. Son karar bu müzakerelerin 
bir neticesidir. Dak.ann müttefik harp 
ve ticaret gemilerine açılacağı sanılmak
tadır. 

me11Jıiindeyiz •• 
HAKKI OCAKOÜLU 

İz.mirin maruz kaldığı küıniir sıkıntı· 

Müttefik hava kuvvetleri düşman ha
va meydanlarına nkınlarında 50 düş
man fayyaresi tahrip etmişlerdir. 

(Sonu Sahife 3. Sütun 1 de) 

Uçaklarımız Volkhofta demiryolları
nn taarruz etmişler ve trenleri tahrip et
mişlerdir. 

(Sonu Sahire 2, Sütun 5 te) 

Libyada Jnihverin ricatı durmadı (Sonn Sahl!e f, Sütun 1 de) (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
ının ha lıca sebebi \•apur noksanlığmn 
bağlanmaktadır. Zonguldakta mevcut 
stoklan memleket içine dağ'ıtmak için 
'asıta bulunamıyor. 

Yine izmirde binlerce ton e ... ya \"n
ııursuzlnk yüziinden İstanbul:ı "gönderi
lemiyor ve İskenderun limanından ı;eh
rimize getirilecek t•mtca İ<:İn \·apur tc
n1in edilcıniyor. 

Belki 9 ı· geyla,, 
da d u ·raeaklar 

Vaziyet ve Almanlar 
Bu vaziyet büyiik merkezlerde b(iylc 

olursa biitiin Al•dcni:r. ,.c Karadeniz li
ınanlannda cekilmekte olan sıkıntılann 
azametini tahmin eylemek güç olmaz. 

Gerçi hnrp şartları nakliyat işlerinde 
de darlıklar yarntnn-ıtır. Bu hakikati 
hiç kimse inkar edemez. Fakat ayni su
:rctle iddia edilebilir ki mevcut \•nsıta
l:ardnn da nznmi rnndman nlınnmnmak-
1. dır. 

Nnkil vasıtnlanımzın azlığı knr~ısın· 
da ilk hatıra gelecek tedbir mevcutla
rının nznmi iiratlc harekette bulundu· 
rulnmsı, bunlara .çok iş gördiirmc İm· 
kanlannın temin olunmasıdır. 

Bizim görii ümiizc göre vaziyet ta· 
h1runen aksinedir 
Limanımıza gt•lcn heı· hangi bir şilcı, 

ı:iinlcrce \'C hattiı hartnlnrcn hul'ada kal· 
nıakta, tnhmil \ c tahliye işlerinde bii· 
~;ik bir ya\ a lık bariz bir Ş<'kildc giizc 
çarpmaktadır. 

Gecenlcrde i kendcrundan limanımı· 
2a gelen bir silep hin bcc; yiiz ton huğ
da~ ı bir haftadan e\ \'Cl boşnltamamış· 
tır. 

Platin 'uınıru buradan lınmulesiyle 
İ~tanbula gideli on giinii gc<:mistir. Ha
liı hu , apur İ t&mbul liın:mında yükii
ııii bosnltm:ık ıınkimma sahip olamn
nu tır. 

İzmir tiiccarl.:ırıım ı::-elcn malfımata 
töre giı~ n sat nt1kc:anlıi!t hamulenin za· 
rnanında tnlıliyc ine mani oluyormuş ... 

İnsan bu gibi Jıareketlere <>ahit olun
cn hnvret etıneklen nefsini meneylcyc· 
hlİyor. 

Diinyn harı> zorluklnrını y«'nmck icin 
'nJ>ur inşaatını ~linlerle ölcerken hizin1 
iııtidai madtlc i tnlıfo 'e eh iden ibaret 
ktrk elli safı yaptırıp tahı;ıil \'C tnlıli\'C 
islerine hız ,ercmemcmiz cidden b'r 
ii1iintii me\7mı olınaidan kurfulnım
''or. 
Vapur~nzl4khn ki\ rnnan hir n1 1<' 

(Sonu ~ahifo :?, Siitun 6 da) 

IHTiKARLA MÜCADELE 
* Mihver buracla tahkinı3th hat kurmuş 

Mihver Agedab31an n cenubundan ue Jalodan 
da çehHd!; ingilizle• teması mghaf aza ediyor •• 

Kir had
leri tespit 
olunuyor 

Kahire, 24 (A.A) - Orta şark İngiliz ELAGELYADA 
tebliği: Kuvvetlerimiz dün Agedabyayn Kahire, 24 (A.A) - Müttefikler Ela-
girmiştir. Elageylaya doğru çekilen düş- gelyarun 48 - 64 kilometre doğusunda 
manla temnsı muhafaza etmekteyiz. Ja- düşmanla temasa gelmişlerdir. Mareşal 
lo kıtalarımız tarafından işgal edilmiş- (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
tir. Jalo Sirte körfezinden 250 kilo-
metre n1esafededir. •!·-- -·-·-·-·-----.. ••• 

Diln Sirenaikada hava faaliyeti az ol- RUS TAARRU !U -*-
mu~tur. 
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ON DAKiKA . -......... . 
300 bin kişilik Mih
veı· ordusu kuşatıl· 
nıak tehlikesinde 

-*-Stokholm. 24 (A.A) - Finlandiya 
askeri mahfillerinin kanuatına göre Rus
lar sima! cephesinde ve Karelide dalıi 
biiyiik bir taarruz hazırlamaktadırlar. 

* Filistin radyosunu göre Don dirse-
ğinde büyük tank çarpışmaları olan böl
gede mihverciler süratlc çekiliyorlar. Bu 
kı knç hareketi Stalingrad civarında 
300 bin kişilik bir mihver ordusunu ta
mamen kuşatmak tehlikesini arzediyor. 

Dün baslıyan bu laali-
-' ı ı ·· yet ihtikarı önliyecek 
f"' ınan ara gore ta· mahiyette görülüyor 
aaTUZ eden ordu } Belediye daimi encümeni dün akşam 

saat 16 da fevkalade bir toplantı ynp-
"l 200 b• k• • :nuş ve belli başlı gıda maddeleri satı~ 

nıı yon ın ışı lan için tayin edilecek kar hadlerini tcs-

R ı LAA IJ•n pite başlamıştır. 
US ar ayrıca uvv 1 Belediye daimi encümeninin içtimn-

Jıişililı bir taarruz mn ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoğ-
ordUSU daha topladı.. lu ile ticaret odası adına B. Vahidettin 
Berlin, 24 (A.A) _ İyi malumat ve Mehmet Nehioğlu. borsadan Salô.-

nlan kaynaklardan bildirildiğine gö- haddin Sanver, Necati Börekçioğlu ve 
re Stalingradda Ruslar ilk defa ola· Nuri Çolakoğlu itıtirak etmişlerdir. 
'rak siivaTi ve motörlü kuvvetleri Peynir, zeytin, zeytinyağı, fasulya, 
ayni zamanda kullanmışlardır. Ay- mercimek, nohut, sabun, sadeyağı gibi 
ni mahfillerin mütalaasına göre Stn· maddelerin satışında toptancı, yan top· 

tancı ve perakendeciye verilecek kl\rlar 
lingrad ve Don kesimindeki Rus için her maddenin satış hususiyetleri ve 
kuvvetleri 1.200.000 kişidir .. Ve bu sairesi o'Ö2; önünde tutulmakta, alaknlı 
kuvvetler arasında Orta Asyadnn .,, kimselerin de jhtisas ve mütnlaalanndnn 
getirilmiş 12 süvari tümeni de var-

ı 
dır. Motörlü Rus kuvvetleri hafif istifade edilmektedir. 
tanklarla ve motosikletlerle tcchiz BELEDlYELERiN VAZiFESi 
edilmiş bulunuyor. Belediyemiz, milli korunma kanu-

600 bin kişilik diğer bir Rus ordu- nunun fiyntları murakabe mevhumu 
üzerinde kendisine verdiği ealahiyetle-! su da şimalde Tikvin ve Straya rin tamamını kullanmağa karar vermis-

' 

Russada toplanmıştır. Bu ordunun tir. Her belediuenin bu habis üzerinde 
da vazifesi Leningradı kurtarmak ~ kendisine düşen vazifeyi yapması aaye-
olaeaktır. ->-.--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•·-• . (Sonu Sahife %, Sütun 3 te) 

Son zaler nere· 
de kazanılaeak? 
Almanlara göre herşey Rusyaya bağlı! 

------------
Bir Alman gazete~i Arl'ika harplerini ikinci de

recede görüyor ve İtalyanl2rın kor
kutulamıyacağını söyli)·or 

Zurih, 24 (A.A) - Cazet Dö Loza- SON ZAFER NE.REDE) 
nın Berlin muhabiri müttefikler tarafın- Berlin, 24 (A.A) - Şimal Afrika 
dnn şimal Afrikada kullanılan büyük harekatında Anglosaksonların ortaya 
kuvvetlerin ve lngiliz - Amerikan or- yeni bir vaziyet çıkararak düşmanlarına 
dus.ilc beklenen temasın Almnnyada yakla§tıklannı ve bu suretle zaferi ko
çok derin bir tesir hasıl ettiğini kayde- laylaştıran bir dönüm noktasına vnrdık-
diyot. (Sonu Snhife 2, Siitun 5 te) 

Amerikan askerleri ş~ıa_li Afrikııda küçük bir ki.iyclc ha1·p ederek ilerliyorlar 
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Türh Edirnede Tiirlı Sanat eserleri ve 

Lokanta ve ~a
zinolarda ek-

Bug
'u'n u•u"zel Edı'rnemız' ın· tasorn idhuş _ _iınahcatıralar.... mek vasag" 1 

b Babaeski. Ha v.>a şehirlerinde Sokullu 
elinden geriye alındığının 20 nci yıldö~ l\tleh et paşanın Koca Sinan yapısı olan ----*----
nümlinü kutluyoruz. toplu şekilde bir çok mimari örnekleri Bu yasağı dinlemiyen• 

Türkleı n (600) yila yakın bir zaman- olup ta Bosna Vi~igrad> ında kendi ka- lerden birinci defada 20 
d.m beri yüksek varlığını, umran ve sabası bulunan cSokuloviç> deki cDrın 
medeniyet refahını tecelli ettiren bu nehri> üzerinde de mlihim bir köprlisü lira para cezası 
büyük Tiirk •ehrinde Türk Mimarisinin kalmısh. altnacak-
~;e~\~~~r~~lt~~~lu:ç ~:,"~!~/;%; tkinci Muradın .!mdar kumandanla- Aşçı diikkan!ariyle lokanta ve gazi-

] 1 1 b l k Al nolarda ekmek bulundurup mü•terile-{.a.hcserlcrindt.•n ma8.da en çoğu i mi VE' iç rındnn olan ve akıncı arı i e ir i te p "'< 

limal bakımdan hususi birer kıymet ta- da::Jlarını asarak Po ovasına inen cEfJak r·ne verenlerden n1aktuan 20 lira paı·a 
ş~yan c erler vucuda getirilmişti. Fa'tihi Mezit Beyin> Edirnede cl .. e~ilce> cezası ahnrnası belediyece tekarrür et-

Eski ilim mües eselerinden Edirnede adında (Bursadaki y~~U camiinin esa- nıistir. Bu halin tekerrüründe müşteri
(24) n1edrese mevcuttu. Bunlar, o za- f'ını and1ran) çifte kubbeli harap bir ca- 1ı::-rinc ckınek verenl("rin dükkiln, lo
rrıanın te~kiJatına mahsus derPcelere mii ile berahrr ayrıca işlek bir haınamı kanla ve gazinoları kapahlacak ve ken
eyrı1mı~tı. cAltmı'?lı:t olan teskil3tı ge- bulunmaktadır. d:leri ticaret yapınaktan mcncdilecek-
n;s medreselere cdahil ve hariç itibarı> Çok kıymetli bir sanat incisi olan bu indir. 
ve .. rilirdi. Payeleri aşağı olanların da hamam, Edirne belediyesi tarafından ----·----
ya'.n!z •dahil itibar> vardı. •üwl sanatlar akademisinin eski mimari 'l:'a rı·r~ere ... a -

.~ltınışlı payede. tkinci l-Iuradın Da- muallimi l\.f . F.~liye tanziın ettirilen imar C • l ~ 
rüihadisi, lkinci Beyazıt mcclresesi

1 
plfinında meydana kalbedilmiştir. Neli-

Sultan Selim medrcSC'.>i vardı. üç ~ere- ce bu büyük hatanın derhal tashihi te- dım etm k irin 
leli caıniin etrafında bulunan ~atiki ve §e'hbü!';Üne el konulmuştur. ~ 

kl d 1 · d d h'' ha · Türk mimarisinin bariz bir ömeffini T ""• 1 • d pey er> me rcse erı e < a ı. ve rıç b O,.;ır er qenıe! "Or ım• 
ihbarında. addolunurdu. Meshur lbni- gösteren eserlerden Çelebi Bedestanı ile 't' .1 

kemal, Riyaziyundan Ali Ku;ı ile lale- Ccdid Ali paşa Kapalı çarşısının ihmal da bulunacaldar 
be inden Mirim Çelebi ve Nuseyri Tu- edilmis olan bu~ünkü harap durumları- Cümhuriyet Halk Partisi yardım ko-
s.~ bu üç şerefel\ medreselerinde çalı-5- nln ihYası için de merhum General Kil- n1itesi fakirlere muavenet için her sene 
mıştı. Ali Kuşinin kendi adını ta~ıyan zım Dirikin pek yerinde te::;;ebbüsleri ol- v~duğu gibi bu yıl da tacirlerimizin ha
aynca bir medresesi olup epey zaman mu.ştur. miyetlerine n1üracaat etmiştir. Komite, 
evvel yıkılmıştır. Mirim Çelebinin mc- Bugün Türk Edirncnin her karış top- >aziyct icabı olarak muhtaçlara yardı
:zan da Edirne i~inde bulunmaktadır. rağı Türklüğün canlı tncnkabe tarihini rr.ını geni.5Ietmek üzere tacirlerce yapı-* . saklar, sinesinde yücelmiş Türk abide- lacak yardımların buna göre ayarlan-

Edirneden geçen cTunca, Arda, Mc- !eri mimari teşkiJ.atının mükemmeliyeti masıın temin etmiş ve bu hususta ya
riç> nehirleri üzerinde mimari kıymeti itibariyle bütün dünyaya Türk medeni- pılan ınüracaatlar her yerde hüsnü te-
._., 9 ,_ ~t..· k'" .. d tk" - ·ı yetinin ebediyetini ve _vüksck asaletini m•uZ .... r,,., opru arasın a: ıncı ,. u- liıkki edilmi!;tir. 
radın serdarı Filibe fatihi Şahabettin ifade eder. Şimdiye kadar derlenen teberrülerin 
paşaya ait (Saraçhane köpriisü) vardır. EDiRNE : Y. Mimar .,,ühim bir yekGna baliğ olması sevini-
Filibe şehrlnde bulunan Meriç köprüsü _______ K_EM_A_L __ A_I.;_T_A_N ___ 1 lecek bir hadise teşkil etmektedir. Ko-
de Şahabettin paşanın olup vaktiyle mite faaliyetine devam etmektedir. 
lürbeai bu köprünün başında idL Edir- F...dirnede- htı('ÜO hii- Dolıtorlar ara•ında 
nede cKirazlı> adında bir de camii bu~ ~ • 
lunmaktadır. •• k •• 1 k Yeni tayinler •• 

Gati Mihal köprüsünün devamını ye- :VU torc--n yapl aca . Emet hiiklimet tabibi Ahmet Sayın 
nile5tiren ?vfer-zifonlu Kara l\Iustafa pa- ---*--- Emrazı sarjye hastancfıi asistanlığına, 
§anın cYıldırun köprüsü.> olup bu köp- Edirne, 24 (Hususi) _Yarın (bugün) Kastamonu emrazı zühreviye dispanser 
rlinün yüksek kemerli orta 1'.j'.~ftindeki Edirnemizin kurtuluş günüdür. Bu mü- tabibi Baha Kitapçı İzmir deri ve tena
manzum kitabe tariht Şeyh" - m ş3.ir nasebetle şehrimizde büyük tören yapı- sül hastalıklaı-ı muayene ve tedavi evi 
Yahya efendinindir. •Tunca köprüsü• lacaktır. Günlerden beri devam eden tababctine, Bozkır hlikümet tabibi Ga-
Birinci Ahmedin defterdarı Edirneli hazırlıklar bitirilmiştir. J;p Uğurlubaş Karaburun hükümet ta-
Ehnekçioğlu Ahmet paşanındır. bipliğine tayin ..dilmişler ve emirleri 

Bunlar eski Türk büylikl..rinin bırak- v:!ayete tebliğ eailıniştir. 
~lan kıymetli hatıraları göstermekte- JAPONLARA GÖRE -•----

* Milnlerin denizler- Çimento bekleniyor 
Edirnenin her semtinde Kara Musta- dehi IHıfardarı •• 

fa ruo•uıın dört veçhesi açık, kubbe ve Bugünlerde İzmire 120 ton çimento 
,..., ~oı,.··o, 24 (A.A) - Japon deniz söz- lm · d ı k d kemer te,,ki!Atı süslü meydan ç~leri ~ getiri esine intızar e i me tc ir, 

bulımırıaktadlr. Yine Kara Mustafa cülerinden Yasuda harbin başından beri Bundan ba~ka 138 ton çimento daha 
japon, Alman, İtalyan donanmalarının · b 

paşanın • 7altı.ıı zamanda önündeki mey- ı;etirilince Izmir vilayetine eylül lerti i 
danın genış· !emesi vesilesiyle yıkılan - faaliyeti hakkında beyanatta bulunmuş• c.larak verilınis olan çimento kontenja-

tur_ Harbin "··ından beri japonlann • -Rtistem ,,... •• Hanı karş1S1nda muntazam .,.., ru kapanmış olacaktır. Ilk ve ikinci teş-.--- 930 bin, Almanlar 21 milyon, İtalyanlar 
bir pllıı. tertibine malik fevkani Hanı 1 milyon 300 bin ton gemi batırmışlar- rin çimento kontenjanları henüz veril-
mevcuttu. Şimdiki Edirne lisesinin bu- d memiştir. 
lunduğu mevkide Merzifonlu sarayı 1

;,.._,udaya göre büyük doğu Asyada Şehrimize Uğur motörü ile gctiril-
Yardı. Yine bu civarda bulunan eski ta- -1 b k' af d - kl' · mektc olan yüz ton çimento, motörün sag am ir in ·ış enız na ıyatının in-
riht eserlerden <Sarıca paı;a camii> av- ki~afına baf:lıdır. japon hükümeti arlan kayalara çarpma" üzerine kurtarılaına
lumııda kendisinin kesik başı ııömülü- 'h · k 1 k - - b' k ımst_ ır. Bu çimentolara kaybolmu<._ na-vapur ı tiyacım arşı ama ıçm ır ço _ 
dUr. tedbirler almıştır. 1nşa halindeki gemile- zuriyle bakılmaktadır. 

* ri bitirmek için büyük gayret sarfedil-
Ekınekçioğlu Ahmet pa;;anın Edirne mektedir. 

içindeki mqhur <Ayşe kadın Kervan
r;arayı• Türk sanatının çok kıymetli ör
neklerinden birini teşkil eder. (Siisüei 
Gillşeniye) yi tanzim eden ve Türklerin 
cŞirazi> si addolunan Moralı Şeyh Ah
met Sezainin cGillşeni mescidi> ni Ek
mekçioğlu Ahmet paşa yaptırmıştı. Bi
lahare yıkılmış olan bu mescidin sütun 
Abidesi şeklinde zarif bir minaresi kal
mıştır. 

Ahmet Sezainin damadı Divanceleri 
ile me hur Belgradi şllir Müsellem ~fen
di mescidini de üçüncü Mustafanın ve
ziri yaptırmıştır, bu mescitten bakiye 
olarak, ş~refeden yukansı yıkık yalnız 
bir minare gövde>si lcalmıstır. 

* 1e hur Edirne saraylannı> : mar ve 
tezyin ettiren Fatih Sultan Mehmet, 
şimdiki Sarayiçi mevkii mesiresinde ha
li\ (Tavuk ormanı) denilerek adı kalan 
bir omun vücuda getirim.işti ve (Edir
ne tophanesi) ne top kundağı, top kızak
larına rnahsus malzeme bu ormandan te· 
mln edilirdi. Macaristanlı mühendis Or
han ile h raber Türk toplarını imal eden 
Türk mühendislerirulen Sarıca Seğban, 
(Boğaziçindeki Rumeli Hisarının planı
nı yapan) mimar Muslfıhattin Edirne 
tophane 'nde calışmı t•r. 

* Edirnenin bugtlnkü hiikümet konağı-
nın bulunduğu geniş saha; vaktiyle Ve
%lr Soku1lunun mimar! sitesini teşkil 
<'diyordu. llfovcut hapishane Sokullu 
K rvansarayı idi. Hükilmet konağ:nın 
temellerı de eski Sokullu sarayına a:tü. 
Yine Sokullunun burada meşhur çifte 
hamamları bütün teşkilatı ile dip diri 
mevcudı~ E'lini muhafaza etmektedir. 

BUyUk Çekmeceden itibaren Tekir
da\ Alpullu, Ka~tıran, Liileburgaz, 

ZABIT ADA 

12 bin lir~hk mani
fatura çahnnıış 
---~*----

Namazgôhta H~san sokağında 18 sa
yılı evde oturan Fahrcttin Glivcn, Mi
n1ar Kemalettin caddesinde n1anifatu
racı B. Ahmet Sağıroğlunun mağazasın
da c;alı~ığı sırada muhtelif tarihlerde 
12625 lira kıymetinde manifatura eşya
s• caldığı iddia'1yle tutulmuştur. 

Bacağından 11urdıı
caziler caddesinde 1269 uncu sokak

ta 4 sayılı evde oturan İsmet İrgc kav
ga ettiği Mehmet Gültekini bıçakla ba
""ğından yaralamış ve tutulmu.~tur. 

Bir yaralama daha •• 
Tirede Dumlu::ınar mahallesinde otu

ran İsmail Hayıa kavga ettiği demirci 
Durmuş Karademiri kunduracı bıçağı 
ile sol küreği aıtından yaralamış ve tu
tulmustur. 

117 LİRAYA 
MVSKA YAZMIŞ-
ödemişin Bozkurt mahallesinde otu

r~n Ahmet Erhiinin, Burgaz köylinde 
Kaciye adında bir kadının hasta bulu
nan çocuğunu atyi edeceği• vadiyle 117 
l'rasını alarak muska yazdığı iddia edil
r:,ektedir. Kadın çocuğunun muskalar
la iyi olmadığını görünce zabıtaya mü
r~caat etmi!;, Ahmet Erişti tutulmuştur. 

Faturasız sabun 
Sattığı için •• 
Bcrgamanın Gazipaşa mahallesinde 

oturan bakkal .Mustafa Yürücli diik
karunda mevcut sabunlar için fatura 
ıbraz edemecli_i!i iddiasiyle adliyeye ve
rilmiştir. 

ETİKETSİZ 
KAHVE SATIŞI 
İzınirde Mimar Kemalettin caddesin

de tahmis Ali DEğerli, sattığı kahvele
rin üzerine etiket koymadığı iddiasiyle 
DdliyC'ye vcrilmi~tir.· 

--- o---
lhtikarla n1iicadele 

(81Cjtarah 1 inci Sahifede) 
sinde hayat pahalılığının ve ihtikarın 
önüne geçileceği muhakkak görülmekte
diT. Belediye azami kir hadlerini tayin 
eyledikten sonra ihtikB.r mevzularını ta
kip işleri bir kaı daha kolaylaşmış ola· 
caktır. 

Toplantılara devam edilmesi saye
sinde en kısa bir zamanda kir hadleri
nin tespiti mümkün olacaktır. Bili.hare 
bu kir hadleri belec:l.iyece ilan edilecek
tir. 

lzmire mühim miktarda çeltik geti
rilmesine teıehbüa edilmittir. lzmirc:le 
ticari bir firma lakenderundan 300 ton 
çeltik aabn almııtır. Bu çeltilclerin lzmi
re getirilmesi, nakil vasıtası temınıne 
bağlı olduğu iç.in vilayet makamı vasıta 
temini hususunda tesebbüsata girişmi§
tir. 
Diyarbakırdan da İzmire mühim mik

tarc:la bal getirilmek üzeredir. 

Dün de Balık bolluiu vardı 

'Sökcden hergün bol ba
lık getirilmesi mün~kün 
Yarın aıtşam İstanbuldan ~ehrimize mühim 

miltdarda torilı balığı getirilecelı 
Dün de lzınire fazla mikdarda balık 

getirilmiş ve balık fiyatları bir hayli 
düşmüştür. Çipora balığı 100 kuruşa, 
Barbunya balığı 80 kuruşa satılmıştır. 

Belediyenin mayi mahruk verınesi 
üzerine Anamotrata 5.letini havi bir mo
tör Foçanın üç mil açığında, beynclıni
lel sularda balık avlıyarak tzmire 1700 
kilo balık getirmiş ve bunlar balıkha
nede satılmı~tır. 

Anan1otrata illetinin kara sularımız 
dahilinde kullanılması yasaktır. Çünkü 
bu aıet, balık neslini imha etmektedir. 

Dün Karina Dalyanından da .şehrimi
ze 2200 kilo balık getirilmiştir. 

Söke havalisinden İzmire daha fazla 
balık getirilmesi için belediye teşebbüse 
giri.,miştir. Sökeden her gün !zmirc 
::?000 kilo balık getirilmesi mümkündlir. 

RUSYADA HARP DURUMU ---··----
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

geçirmişlerdir. _ 
ALINAN ESIR VE MALZEME 
23 son te.şrinde alınan esirlerin sayı

s• 23 bin, ele g~çirilen malzeme yekO.
nu 577 top, 2826 kamyon, 1200 vagon, 
2655 mitralyöz, iyi bir halde 32 uçak 
\"e yine iy.i bir halde 35 tanktır. 
Ayrıca 70 uçak, l!i7 tank, 186 top ta 

tdırip edilmiştir. 

23 son teşrinde Almanlar muharebe 
meydanında 1200 subay ve asker ölü 
bırakmışlardır. 

ALMAN KAYIPLARI 
Moskova, 24 (A.A) - R us taarruzu

nun başladığı 3ı.inden şimdiye kadar 
elma nesirler 24 bini bulmuştur.. Düş
man 26 bin ölü ve yaralı ve~ir-

Don kavsinde Çernisveskaya, Terma
iofski şehirleriyic Akçai kasabası ve 
naha diğer bir kasaba geriye aluımıştır. 

Moskova, 24 IA.A) - Sovyet haber
ler bürosu aşağıdaki tebli~i neşretmi -
t!r: 

23 sonteşrin günü kıtalarımız taarru
za devam ederek Herınedinski kasaba
sını işgal etmiştir. Stalingrad.ın cenu
bunda 15 _ 20 kilometre kadar ilerli
yen kıtalarınuz Pomdopova ve Akçai 
şehirlerini ele geçirmiştir. 

Moskova, 24 (A.A) - Stalingradın 
şimal batısında Rus ordusu ileri hare
ketine devam etmiştir. Düşman insanca 
ve ınalzemece ağır kayıplara uğramış
tır. Düşmandan zaptedilen Çerni.skaya 
~chri büyük Don kavsi içinde ve Stal in
gradın 180 kilometre batısındadır. 
RUS TAARRUZU DEVAM EDİYOR 
Moskova, 24 (AA) - Kızılordu Sta

L'ngradın şimalinde ve batısında taar
ruzlarına muvaffakıyetle devam etmek
tedir. 

Bugün neşredilen Sovyet tebliğine 
ek tebliğde şimal batıda düşman muka
vemetinin kırılarak birkaç meskiln ye
rin dah alındığı bildirilmektedir. Tebliğ 
~öyle devam ediyor: Başka bir bölgede 
meskGn bir yere girilm;., ve düşmanın 
oldukça çetin mukavemetiyle karşıla
dmıştır. Burada bin er ve subay öldü
rülmüştür. 

Stalingradın cenubunda muvaffakı
yetli taarruzlarda düşmandan 9-00 er ve 
subay öldürülmüş, 500 esir alınmış, 15 
tank tahrip edilmiştir. 

ALMANLAR GERİYE ÇEKİLİYOR 
Moskova, 24 (A.A) - Stalingrad 

cephesinde düşman birlikleri cenuba 
doğru çekilmektedirler. Kuvvetlerimiz 
ilerliyor. Almanlar insanca ve malze
mece ağır kayıplar vermişlerdir. 

SOVYET TEBLİÖİ 
Moskova, 24 (A.A) Öğle üzeri 

ııeı;redilen Sovyet tebliği : Stalingradın 
şimal batısında ileri hareketine devam 
eden kuvvetlerimiz müteaddit meskftn 
yerleri i!;gal etmişlerdir. 22 düşman 
tankı tahrip edilmiş, bir cephanelik ele 
geçirilmiştr. 

Stalingradın dış mahallelerinde mu
vaffakıyetli hareketlerimiz devam edi
yor. Ruslar dümınru takip etmektedir
ler. 

KAFKASYADA 
Bah Kafkasyada Tuapsenin cenup 

cioğusunda k~ taarruzlan püskürten 
kuvvetlerimiz 45 düşma mevziini zap-

Ancak vagon temini meselesi çok mü
himdir. Belediye riyaseti devlet dem.ir
yolları sekizinci i~letme müfettişliğine 
ınüracaul ederek İ:tn1ire getirilecek ba· 
lıklarm her katara kabulünü istemi.]tir. 
Eğer vagon meselesi halledilirse İzmir 
kış mevsiminde balık ihtiyacını temin 
~decektir. 

Dün ayrıca balıkhanede 1000 kilo 
yerli balık satılmıstır. Balık fiyatlarının 
düşmesi üzerine fakir aileler dahi Sığır 
dinden çok daha ucuz balık ihtiyacını 
temin etmektedir. 
Yarın akşarn tstanbuldan tzmire mü

him mikdarda Torik getirilecektir. !s
tanbulda Torik bolluğu vardır. Ancak 
bir çift Torik İzmire 350 kuruşa mal ol
•naktadır. Bu itibarladır ki fiyatı kiloda 
55 kuruştan a.şağıya düşn1ernişlir. 

VAZIYET VE ALr~ANLAR 
(Baştara[ı 1 ınci Sahifede) 

)arını iddia edenlere cevap olarak 
Korspondas Nasyonal Sosyalist gazetesi 
diyor ki : 

Harbin ağırlık mf"r:· ... zi hala doğuda
dır. Şimal Afrikada cereyan eden hadi
seler ne kadar mühim olursa olsun neti
ce doğuda alınacaktır. Ve Rusyanın en 
ehemmiyetli böl&elerinin alınmasını te
min eden ilerleme yanında bunlar ikin
ci derecede kalır. Milletimizin varlığı ve 
Ayrupa milletlerinin mukadderatını ta
yin edecek muharebe doğuda verilecek
tir. Hiç bir Kazablanka veya hiç bir 
Oran Bolşeviklerin kayıplarını geTiye 
almalaTına yarayamaz. Şimal Afrika 
muharebelerinin h iç biri kati olarak do
ğuda hasıl olan vaziyeti d.eğiştiremez. 

lTALYA. LAR KORKMAZ MI} 
Gazete ~imal Afrikaya yapılan çıkart

ma hareketlerile ltalyan milletinin kor
kuya düşürüleceği hülyasını da yersiz 
bulc.:;o 

,... ;- :ine şöyle devam ediyor : 
/\ı, ·• .• ılar §İ.mal Afrilc.aya çıkmak 

teşebbüslerile Avrupaya taarruz etmek 
arzularını açıia vurm~lardır. Bu hare
ket Avrupa milletlerinin de manevi sa
hada birleşmeleri neôces.ini verecektir. 
Bo!Jevilclere le.artı mücac:lele Avrupa 
milletleriıü birle~tirmektedir. Çünkü ba
his mevzuu olan şey bu milletlerin mev
cudiyetlerinin en iyi ~ilde miid~faa!tı
dır. _____ .. ___ _ 

JLMANLARA GÖRE 
(Başla1alı 1 inci Sahifede) 

FlN TEBLtôt 
Helsinki, 24 (A.A) - Fin tebliği: Ka

reli ve Aünos berzahında devriye faali
yeti olmuştur. Bazı mahfillerde top ate
şi teati edilmiştir. 

Av uçaklarım;z Kronştadın batısında 
8 düşman uçağı dlişürmlişlerdir. 

Ruslar Helsinki civarına üç defa ha
vadan hücum ederek bombalar atmışlar
dır. Son haberlere göre 7 kişi yaralan
mıştır. Maddt hasarlar azdır. 

!etmişlerdir. 
Doğu Kafkasyada Nal<;ıkın cenup do

ğusunda mevzi muharebeler lchin1izde 
inkaşf etmektedır. 

Moskova, 24 (A.A) - Bir Sovyet 
tebliği son taarruz harekatında 70 mih
ver uçağının düşürüldüğünü bildirmek
tedir. 

RUSLAR SEVİNİYORLAR 
Moskova, 24 (A.A) - Pravda gaze

tesi Rus taarruzundan bahseden yazı
sında diyor ki : cRus milleti Stalingrad
ıiıı kazandığımız muvaffakıyetleri se
vinçle öğrenecektir. Millet düşmanın 
tamamen ezilmediğini ve tekrar yeni 
maceralara atılabileceğini bildiği gibi 
kuvvetlerimizin ~imdi her zamankinden 
daha ziyade uyanık olduklarını da bil
mektedir. 

* ALMAN GAYRETİ VE HAKİKAT 
Cenevre, 24 (A.A) - La Tribün Dö 

Jcnev gazetesine göre, Alınanlar Stalin
gradda 5-10 binenm zaptını bliyiik Vol
ga savaşında dünya çapında~-! 1 1.dise
ler üzerinde teiii.r yapacak mahiyette 
r,östermeğe çalı~mışlardır, halbuki bun-
1.,r çok ehemmiyetsiz vakalardır. 

Deniz Gazino ve restoranında 
Yarın Aks<i n Peı şem be Eğlenc~le-ri 

26 · 11 · 1942 PERŞEMBE GÜNÜ 
MATiNELERDEN iTiBAREN 

rVRICÇE SÖZLV • T fJ R K Ç E 
ŞARKILI MUSİKİLİ .. 

aka len ve Poganı 
iki orkestra ya ılacaktıı

ASAL R YE .EKLİO R. SIPAR S ÇIH TEL: 4001 

KoY KIZI 
Filmi ~mdiye kadar görülen 

bütün TÜR K Ç E !ilimleri gölgede 
bırakacak, görenlerin en yüksek 
duygula.rııu okşıyacak, bütün gö

nülleri eoşturacak, kalpleri ateı,li~ecek, seyredenleri ba~tan başa teshir edecek HAKİKİ HAYAT ROJ'ı'IANI ... 
SADİ IŞILA Y fD ARESİNDE 26 Kişilik KÜME S A 2 ll E YETİ ... 

OKUYANI.AR : MUALLA IŞILAY - SUAT GÜN.. IATİNELER : 12 - 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 
Pazar günleri 10 da ba~lar-

Nakil vası
tası sıkıntısı 

----*----
( Bastaralı l ınci Sahifede) 

kelin ilk i~i vapurlarına vakit ziyauıa 
meydan verınivc<'ck tedbirleri alması
dır. Bir vapurun on gün bir linıanda 
kahnasının doğurduğu neticeler yalnız 
işlerin ağır görülmesini değil, ayni za
ınanda ,·atanda~ların da bir çok ıst.rap
loıra ı;-ö,riis vermesi zarurclinj doğur
maktadır, 

Nitekim istanbul liınanında ,·Ukünü 
bo~altınak irin lıckliyen Platin °vapuru 
İzınire kok körrıtirii gcti.ruıcğe tahsis 
cdihni~tir. 

Bu ,·apur ne Kadar süraUe h~ini biti
ı-trse İzınir çekn1ckte bulunduğu sılan
!Jdan o kadar ç3bıık kurtulacaktır. 

Yine ayni vapt.1r burada bckliycn mal
ları o kadar siiratle b3'ka llınanlara 
nklctınek imkanıııa sahip. olacaktır. 

Yalnız \'apuruınuz azdır demek bir 
mazeret le kil cucmez. Az vasıta~ a çok 
i~ gördürınck Jıiincrdir. 
Eğer söylenenlere inanınak 15.zun ge

l1rse vaı>urların çal~tı.rıhnal.:ırında, ha· 
rckctlerinde sürat değil, bilakis yavaş
lık mahsUs imi~ .. 

Bunun sebebi de 5!Öyle ifade ediliyor: 
Dedet Denizyolları bir çok silcpleri 

nıaktu iicrctlcrle kiralan11s .. Vapur sa.;. 
hiplcı·i karlarını cmnİ) et alhnda gör
dükleri için tnhnlil ve tahliye i~lcrinde 
fazla ga~·rct giisten1ıek liiz.ıımunu his
setıni.)·orlarmtlli! .. llalbuki ayni vapurlar 
sahiplerinin elinde iken dalıa seri iş 
görn1ek vasıta ve iınk:inlarını yaratn1ak· 
ta İlnişler .. 

Filhakika her ~öylenen sö:ıe inanmak 
caiz değildir, bu iddia bçllci ' 'arit1ir, 
belki de değildir. Yalnız muhakkak olan 
tihet '$ttdur ki rapurlara Jlik alıp ver
mekteki ya'\·aşltk bariz bir seki1dc ~öze 
c..arpn1aktad1r. Bu betaet ister va1ıur sa
hiplerinin al3kasıı:hğıudan ve is(cr~e 
talunll ve tahli) e \asıtalaruun noksaıı
Lğn1dan olsun. 1 ıcr halde ortada gide· 
rilnıcsi zaruri bir aks.aklık n1C\ cut de· 
nıektir. 

Vapurlar n1ua)''.''en bir müddet İ<:İn· 
de yüklerini bo~aUn1ağa ve yine ınuay
yen bir ınüddct İ('İnde lıan1ulclerini al· 
ınağa mecbur edilmelidirler. 

Bu mecburiye tlerini ;\·erine gelirınek 
için onlara liızınl olan vasıtalar da fft!. 
l•cmchal zaınanında vcrilınclidir. 

Yoksuzluğ"a bir ele , ·akit ziyaını ilih e 
etmek çok günolı olur. Nitekim Demir 
yollnrrmızda da vagon sıkıntısı vardır .. 
İşletme idareleri elinde kfili vagon mev
cut değildir. FaJ,,at dcnıiryolu idareleri 
,·agon1arın kırk sekiz saat znrhnda talt
li e ini ve yirmi dürt at i inde tah_mj. 
J;n mecburi kılını~tır. Bu tedbirler çok 
ver.imli neticeler doğurmuştur. O ka
du ki resmi ve askeri daireleJ' namma 
gelen ve yiiklcııen vagonlarda bil., bu 
usul eheınmiyeUe tatbik cdilınektc, nla
l;alı memurlar '3hscn mesul edilmek-
tedir, . 

Kara naldi)·atında alınan bu tedbirin 
deniz ııakliya!ın·ı da te~mili çok faydalı 
olacait n1nhakk:<Jkt.:r. 

Çünkü biz az vasıtadan çok iş bekli
yen bir memleketiz .. Nakil vasıtaların
da gece mesajsini bi1e ınecbu:ri ktlmak, 
bir saatin bile israfına meydan , erme
mek çok yerinde bir karar olur. 

HAKKI OCA.KoGLU 
---o---

Zelzele Orduda zarar
lara sebep oldu.. 
Ordu, 24 (A.A) - Evvelki gün biri 

şiddetli ve diğeri hafif iki yer sarsıntısı 
olmuş ve bazı hasarlara sebebiyet ver
miştir. Şehirde dört beş ev !ammen yı
kılmış, bazı binaların duvarları çatla
mıştır. Köylerde yıkılan evler vardır .. 
İnsanca zayiat yoktur. 

Tecil hakları 
için bir eriıı.İr 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ 

BAŞKANLICINDAN : 
Memur ve miistabdemlerinde tecil 
hakkı bulunan fabrika, atelye, şir
ketler, birliklerle bil t.mum hususi 
müessese miin1cssillerinin acele as· 
kerlik şubcsiıı" müracaat ettirilme
leri lüzumu jJaıı ohınur. 

~ BUGÜN 3 ŞAHESER ıs 
R KARA Bl Ll T 1 WALLACE BEERY 

IUokuz _Canlı Adanı 
§ BORIS KA.RLOF 1 Leyla ve Me-cnun 
8 yı,;, ·ı KOPYA 

111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111 

~ 
SEANSLAR 

LEYLA: ll.30 - 3.50 - 20.10 da 
K BULUT : L20 - 5.10 - 22.00 dr B 
D. CANLI : 2:30 - 7.00 dr.. ~ 

3 Cumartesi, Pazar sabah 9 da 
• ,:,..,.::r-;~/.Q".IO"'~.cr'----.r~...l"J'..r....0--..ıO'~ 



2; Sontesrin Carsam'ba J Çd2 YENİ ASIR 
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TUNUSTl MUT TEFIKLER 
YAVAŞ iLERLiYOR 

(Baştara!ı 1 inci Sahifede) 

MU'ITEFJK İLERLEYİŞİ YAVAŞ 
~ 1cvyork, 24 ( A.A) - Şimal Afrika 

umumi karargahından alman haberlere 
hörc Almnn hava kuvvetlerinin artnn 
kali,·eti müttcfıklcrin Tunus ve Bizer
tc istıkaınetinde ilerlemelerini yavaşla
tıyoı·. 

Almanlar Rus cephesinden çcktikleı·i 
bomba Ye av ucaklnrını burada kullanı
yorlar. 
ÇETİN HARPLERE DOGRU 
Alınanların bir çok uçaklar getirdik

leri ve muharebelerin tahmin edildiğin
den daha celin ve daha önemli olacağı
n• Amerikan sözcüsii sö.)'lemiştir. 

General Klark müttefiklerin Tunus
tr ki mevkilcrinın beklendiğinden çok 
iyi oldu!,'Unu, fakat Tunusun çetin sa
\•aslar yapılmadan alımımıyacağını söy
kmistir. 
İNGİLİZ TEBLİCİ 
Kahire, 24 (A.A) - Orta sark İngi

lız tebliği : 22 - 23 sonteşrin gecesi tor
pil uçaklarımız Sardonyada Kap Bru
:ı::oda bir ticaret gemisine muvaffakıyet
le taarruzlar f.:ıpmışlardır. Bu gemi 
sonradan batmıştır. 

Ayni gece Bizerte şehri ve dokları 
l·ombalanmış, yerde dağınık bil' halde 
bulunan uçaklar tahrip ve ~emilere hü
cum edilmiştir. 

Dün Tunus aç.klarında düşmanın hiç 
değilse üç büyük ucağı düşürülmüş \"e 
hır yelkenli top nteşiyle tahrip cdilmis
tir. 

Sicilyada Palermo hava meydanında 
~·erde bulunan t&yyareler tahrip cdil
mistir. 
DÜŞÜRÜLEN NAKLİYE 
UÇAKLARI 
Tunusun doğusunda düsmanın iiç 

nakliye tayyaresi düşürülmüştür. 
Bu harekattan iki tayy; remiz geriye 

dönmemiştir. 
İTALYAN KAYIPLARI 
Rab;.t, 24 (A.A) - Şimal Afrika 

müttefikler karargahında bulunan bir 
nıuhabire göre ş•mali ve merkezi Tu
ı.usta İtalyanlar bir Fransız müstemle
ke kuvvetine taarruzlarında ağır ka
yıplara uğrnnuşiardır. İtalyanları Al
man pike tnyya:c1cri himaye ediyordu. 
Spitfayerlcr Almım uçaklarından bir 
çcğunu düşürmüştür. 

AMERİKAN KAYIPLARI 
Vaşington, 24 (A.A) - Şimal Afrl

kadaki harekutta bütün Amerikan ka
yıpları 1910 ölü, yaralı ve kayıptır. Bu 
kayıpların büyük kısmı Oran ve Ka-
7.ablankada verilmiştir. Cezayidn işga
lindeki kayıplar pek cüz'i olmuştur. 

Amerikan bahriyesinin kayıpları ise 
10 ölli, 150 yaralı ve 150 kayıptır. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Bcrlin, 24 (A.A) - Alman tebliği : 

Şimal Afrikada düşman toplulukları
na, demiryolları ile topçu mevzilerine 
l:ıavadan muvaffakıyetle hücum edil
nllştir.. 22 - 23 son teşrinde bornbardı
n>an tayyarelerımiz Ceznyirdeki düş
man gemilerine hücum etmişlerdir. 
Beş nakliye gemisi ve bir torpido 

muhribinp büyük çapta bombalar isabet 
ettirilmiştir. 

Bir Alman denizaltısı Oran açıklann
aa bir düşman kruvazörüne iki torpil 
isabet ettirmiştir. Kruvazöriin battığı 
talunin ediliyor. 

Uçak savar toplarımız Akdenizde beş 
C!üşmnn tayyaresi düşürmü~lcrdir. 
Fransanın batı sahillerinde dört mo

törHi beş düşman bombardıman tayya
resi düşürillmüştür. Bizim kayıbımız 
bir lnyyaredir. 

--- o---
BİR SAAT 
F ABRi KASl YANDI 
Paris, 24 (A.A) - Portvilde bir saat 

fabrikasında yangın çıkmıc;, fabrika 
yc..nmıstır. 

r.r.r~t.cı=,ckccc~c;~~:~1 

§§ Eşrefpaşada Katipoğlu cadde-

1
~ 

sinde Kiremit ocağı mevkiinde ve 
cadde üzerinde 1091 ada bir parsel 
numaralı 270 metre murabbaı bir 1 pma yine ayn• mevkide 1094 ada I 1 ve bir parsel numaralı 1300 metro 
murabbaı bir parça, yine aynı mev-ı 
kide caddeye çok yakın 1097 ada ve 
(36) parsel numaralı 860 metre mu
rnbbaı bir parça yani cem'an (3) S 
parça arsa satıhktır. Taliplerin 8 
Odun pazarında Ömer Kahraman ı 

R Tuhafi,> e ticarethanesine müracaat-
.~ ları 1 - 5 (2977) ~ 
~..rA.r..r.r~~.r~~..r~~ 

DOKTOR 

S Mİ SALİH 
Yeni açtığı muayenehanede sa

bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalanm 
k bul e.der. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
ko~ında fmna bitişık No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cümhuriyet bulvarı No. 168 .. 

DAKARDAN İSTiFADE , 
(Baştarah l inci Sahifede) 

DAKARDAN MiJITEFiKLERIN 
TEMiN EDECEKLERi 
BOYOK ISTiFADELER 
Ankara, 24 ( Radyo gazetesi ) -

Dakarın müttefiklere iltihakı askeri ve 
siyasi bakımdan büyük önem arzetmek
tedir. Dakar havalisinde 70 - 80 bin ki
şilik bir Fransız kuvveti, 280 - 300 
uçak vardır. Şimdi müttefiklerin ı"<imal 
Afrikada kendilerine iltihak eden kuv
vetlerden başka bu kuvvetleri de Tunu
sa sevketmeleri muhtemeldir. Bu ~evki
vat denizden vapurlarla Rabnta ve Ra
hattan demir yolile Tunus hududuna ya
pılabilir. 

Cehelüttarıktan 1500 ve Nataldan 
1550 mil mesafede olan Dakar cenubi 
Atlanıiktt'! vazife nlacak denizaltı ve de
niz ü~tü ~t>mileri iı;in en mühim Üs ola
rak kullanılabilecek durumdadır. Ce
nubi Atlantik nakliyatını emniyet altına 
almak ve mihver tahtelbahir1erini vur
mak bakımından da Daknrın büvük kıy
meti vardır. Batı Fransız Afrika•ının 
müttefiklere iltihakile Dakarda bulunan 
yaralı Ri.livo muharebe gemisi, iki ağır 
kruvazör, 9 deni7altı gemisi, beş knıva
zör ve beş muhrip. bir denizaltı ana ge
misi de müttefiklerin kontrolii altına 
geemiştir. 

Rişliyo otuz bes bin tonluk. 31 mil 
süratinde bir gemidir. ----·----LIBYADA MiHVER iN R'C1TI 

OURMAOI 
(Baştnrafı 1 ınt'İ 8ııhifl'de) 

Rommelin kumandasındaki kuvvetler 
bumda tahkimatlı bir hat kurmuslıırdır 

* ÇARPIŞMALAR 
Londra radyosundan: Lıbyada scki

zinl'i ordu clüşmnnı Agedabyanın cenu
bundan çekilmeğc mecbur etmiştir. Roy
ter Ajansının muhabirine göre çarpışma
lar Elageylanın elli kilometre doğusun
da olmaktadır. 

ALMAN TEBLtCl 
Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği: 
Sirenaikada devriye faaliyeti olmuş

tur. Hava teşkilleriıniz İngiliz tank ve 
araba topluluklarına gece gündüz hil
cum etmislcrdir. 

--- o---
Y ahudilt:.re yapılan 
muo.meleyi protesto 
Stokholm, 24 (A.A) - Norveç k\li-

scsi erklinı Norveçli yahudilere fona 
muamele yapıldığından dolayı Küislin
gc bir protesto mektubu gönderıni~ler· 
dir. 

ZA Yt 
İzmir emniyet müdürlüğünden 

29/9/941 tarihnde aldığım 32/005104 
sayılı ikamet tezkeremi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığını il!in ederim. 

S. Vuronos 
6633 (3010) 

Borsa 
ÜZÜM 

G0-1 İ nhisarlat· 
189 Rüştü Fırat 
172 Knptan Mehmet 
102 ı.t İz.miroğlu 

!15 Ümit fab.·ikası 
88 C. Alanyalı 
13 S. Erkin 
59 Muht::ır :\taman 
52 M. Russo Işık 
:ı2 A. R. Barki 
25 Kaptan Kavaklı 
20 M. Sait Ustooğlu 
:1:1 ~aban Özşınlak 
19 Sabri Akvo1 
l 1 )'ako E. Eencuya 
10 Dınnr Şır. 
7 Cemal Alışan o. 

1591 Yekun 
214620 Eski yekun 
216211 Umumi \'ekun 

No. • 7 
~o. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
!l Şükrü Uğur 

97 Nuri Sc\•il 
6.5 Osman Cilengir 
3::1 l\I. j. T~.t'~nto 
18 M. İzmitoğlu 

5 H. Levi 
227 Yekun 

22709 Eski yekun 
22936 Umumi .rekwı 

50 
Gl 
59 
GO 
GO 
59 
GO 
5G 50 
tl7 50 
GO 
59 50 
G3 
59 
64 
60 
65 
61 

62 
G2 
79 50 
75 
GO 
GO 

9600 kilo Zevlinyağı 116 
.ZAHİRE 

40 çuval Fasulye 51 
54 çuval Börülce :l~ 
44 balya Pamuk Aka.95 
25 ton Pamuk çekir. 18 

liO 50 
Gl 
61 
(i3 
63 50 
6;) 

Gl 
G3 
67 50 
GO 
59 50 
63 25 
GG 
G4 
60 
65 
61 

57 
58 
60 
G2 50 

G2 
G2 
79 50 
81 
(il 50 
GO 

1:ı2 

• )') ,,,, 
95 
18 
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7.30 Pl'ogram ve memleket saat aya
li 7.:32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik (pl.) 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Bayan okuyuculardan fasıl şarkı
hm.. 18.00 Program ve memleket saat 
ayarı 18.03 Müzik : Fasıl heyeti 18.45 
Müzik : Radyo ılans orkestruı l!l.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 l\tüzik : Yurttan sesler 20.15 Rad
yo gazetesi .. 20.45 Mü7lk : Bir Hnlk 
türküsü öğreniyoruz.. 21.00 Konusma .. 
(Evin saati .. ) 21.15 Miizik pi. 21.30 
Temsil - Kimgil ailesi.. 21.50 Müzik : 
RiynseticUmhur bandosu 22.30 M emle
ket saat ayarı , njans haberleri ve bor
salnr 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanı~ .. 

Bütün Nebati Yai Tasirhanele
r inin ve müstahsillerinin 

ı_a~arı dikkatine 
İzmir i ncir v e iiziim Tarım Satış Kooperatif· 

leri Birliğinden : 
1 - 16/1 1/1942 tarihinde yürürlüğe giren 4307 sayılı kanun gereğince 

hütün zeytinyağı ve sair nebati yağları istihsal eden sınai müesse5elerden ve 
muamele vergisi karşılığı olarak tasir ve istihsal ettikleri yağların yüzde on iki 
buçuğu devle~ hesabına aynen alınacaktır. 

2 - Yine 14/ 11/1942 tarihinde yürürlüğe giren 393 sayılı koordinasyon 
kararnamesi gereğince istihsal edilen yağların yüzde 15 i hükümetçe tesbit edi
len fiyatlarla ticatet vekaleti nam ,·c hesabına salın alınacaktır. 

3 - Bütün memleket dahilinde birinci ve ikinci maddelerde zikredilen yağ
ların tesellüm, depolanması, tevzii veikinci maddedeki yağların tcscllümünü 
miiteakip bedellerinin tediyesi işiyle bir1iğimiz tavzif edilmi§tir. 

4 •• Ege bölgesinde bu iş Birliğimiz tarafın· 
dan doğrudan doğruya ve diğer bölgeler de Bir· 
liğimiz namına a~ağıdaJıi te~Jıilfer tarafından 
yaoııacaııtır •• 

MARMARA BöLGESi - Bursa Koza Tarım Satı~ kooperı:ıtifleri birliği 
tarafından. 

iSTANBUL ve TRAKYA BöLGESt - İstanbul Ticaret Ofisi tarafından. 
ADANA, MERSiN ve HATAY BöLGELERt - Çukurova Pamuk Tarım 

Satış kooperatifleri birliği tarafından. 
GAZiANTEP BÖLGESi - Gaziantep Fıstık Tarım Satı kooperatifleri 

birliği tarafından. 
5 - Tesellüm ve ödeme işlerinin bir an evvel yapılabilmesi için, adı geçen 

kanun ve kararnameye tevfikan zeytinyağ vesair nebati yağ müstahsillerinin 
hükümetçe satın alınacak yüzde onbeş yağ mahsulü için mahallin en büyük 
mülkiye umirine vermekle mükellef bulundukları beyannamelerin birer sureti
ni birliğimize veya diğer bölgelerde birliğimiz namına hareket edecek olan 
dördüncü maddede yazılı teşkillere göndermeleri kendi menfaatleri iktizasıdır, 
ve ehemmiyetle tav~ye olunur. Bu suretle bu yağların bir an evvel tesellümü 
için tarafımızdan tedbir alınarak bedellerinin süratle tediyesi mümkün olacak
tır. 

6 - Tasirhaneler ve mengeneler de muamele vergisi olarak birliğimize ve
ya adları yukarıda yazılı te~killere teslim edecekleri yağların cins ve miktarını 
ve ihtiyaçları olacak kapları vektinde bildirerek bunların bir an evvel kaldırıl
masını ve bu suret1e fabrikalarının normal çalışma imkanlarının azaltılmamasını 
kendileri temin etmiş o1acaklardır. 

7 - Verilecek beyannamelerin aynen alınacak muamele vergisi kar§ılığı yağ
lar için tesrinisani 1 6 dan ve ~atın ~ınacak yüzde 1 S ler için teşrinisani 14 tari
hinden jtibaren istihsal edilmiş ve edilecek yağlar için tanzim edilmesi lazım
dır. 

TELEFON: 34~10~~~:Eıll-s• ,ı 

Fazla malumat i~in her zaman doğrudan doğ· 
ruya mefıtup ve telgraf ife Birliğimize m iiraea· 
at ed·ımesi-

s~..r..r..r.o-..cr.r.O'>""..rA~.?.:7A~ı 
8 26/11/942 Perşembe günü 
8 DOROTHY LA1\'IOUR'un güzel· 
§ liğindcn at~, BI G CROSSBY'nin 1 
§altın se inden ze\•k, BOB HOPE'ın 

scınp:ıtismden neşe alan 

ZANZİBAR YOLU § 
~ (ROAD •1'0 ZANZIBAR) §8 

8 a VE La e' e ~ 
~...:r...o-..... ~.r.r.r.r.r..rA>~~/ ..... .r~~~ 

Telgraf adr esi rarım İzmir-Posta Kutusu:220 
Telefon No. 3ııs dlr-

25 27 29 6640 (30 13) 

İzmir inhisarlar Baş Miidürliiğiinden : 
8/ 12/942 salı günü saat 15 te Urla inhisarlar müdürlüğünde müteoekJcil ek

siltme ikorrüsyonu tarafından 2896, 1 7 lira !keşif bedeli idarehane tamirah açık 
eksiltmeye konacakbr. Eksiltme ııartnamesi ve bu i§e ait !kroki ve ketif raporu 
Urla inhisarlar idaresinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 21 7,21 liradır. isteklilerin muvakkat teminat makbuzu 
ve 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 ncü maddt>lt>rindeki vesnikle muayyen gün ve 
snaUa komisyonumuza müracaatları. 6530 .(3003). 

"' 

1ZMtR BELEDlYEStNDEN: 

1 - Hava gnzı fabrikasına birikmiş 
curııf arasında mevcut 60 ton kadar tah
min edilen kok çilrüklcrinin ayıklanma
sı i~i yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi vcçhilc ııçık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli beher tonu
nun ayıklanması, 4,5 liradan 270 lira 
muvakkat teminatı 20, 25 liradır. Talip
lerin teminatı iş banknsına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi o!an 
27/11/942 Cumn giinü saat rn da encü
mene müracaatları. 

2 - Cümhuriyet mahalJesi 1419 sa
yılı sokakta kanalizasyon yaptırılması, 
yazı i~leri müdürlüğündeki keşif ve sart
namesi vcçhile nçık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 912 lira 80 kuruş 
muvakkat teminatı 68 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak 27 /11/942 Cuma günii saat 1G da 
encümene müracaatları. 

ı::ı. J 7. 21. 25 6427 (2912) 

1 - Şükrı.ikaya Bolvarının Dr. Mus
tafa Envt'r caddesinden ilib:ırcn Alsan
cak meydanına kadar olan kısmının 600 
metre boyda kanalizasyon yptırılması, 
yazı işleri ıniidürliiğüdck: keşif ve şart
namesi VP.çhile açık ck>illmey<' konul
muştur. Keşif bedeli 8607 lira muvak
kat teminatı G45 lira 55 kuruştur. Ta
liplerin tı.-minatı İş Bankru;ına yatırarak 
makbuzlariy1e ihale tarihi olan 2112/ 
942 e<ır§aıııba günü ~aal rn da encüme
ne müracaatlar.. 

2 - i tfaiye müstahdcmleriyle sıhhi
ye ve iş otobiis şoförlerine kumaşı bele
diyeden Ycrilml'k şartiyle 67 takım elbi
se yapltnlması, yazı işleri müdürlüğün
deki .şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulın .. ştur. Muhammen bedeli 1340 
lira muvakkat teminatı 100 lira 50 ku
ruştuJ'. Taliplerin teminatı 1ş bankasına 
yatır•rak makbuzlariylc ihale tarihi 
olar. 2/12/942 çar;jamba günü snnt 16 
d1 encümene müracaatları. 

17 21 25 3 6491 (2939) 

* 1 - İsmet Kaptan mahallesi 1334, 
1335, 1362, 1363 ve 1370 sayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre murabbaı 
kesme taşlarla döşeme yaptırılması 
ve 1360, 1361 sayılı sokaklarda mevcut 
1025 metre murnbbaı döşemenin kesme 
t~şlarla esaslı tamiri ve 1362 sayılı so
kakta yeniden 150 metre boyda kanali
zasyon yaptırılması işlel'i fen işleri ınü
dilrlilğündcki keşif ve şartnamesi veç
hile bir ay müddetle Pazarlığa bırakıl
mıştır. Keşif bedeli 20039 lira 15 kuruş, 
muvakkat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak mnkhuz1ariyle 9/12/942 (dahil) 
tarihinden 23/12/942 tarihine kadar haf
lnnın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da t'ncümene müracaatları. 

2 - Şükrü Saraçoğlu bulvarının. ts
ınet paşa bulvariyle Kfızım Dirik cnddc
si nrasındaki kısmının ve Neceti bey 
caddesinin, Gazi ve İsmet paşa bulvarı 
arasındaki kısmının parke taşlariyle ye
niden yapılması ve Şükrü Saraçoğlu 
bulvarının Gazi bulvarı ile Kftzım Dirik 
caddesi arasındaki adi lD§larla döşenmiş 
kısmının parke taşlariyle esaslı tamiri, 
fon i~leri müdür1üğündeki keşif ve sart
naınesi veçhilc bir ay müddetle pnzarlı
ğa bırakılmıslır. Keşif bedeli 36088 1ira, 
38 kuruş, muvakkat teminatı 2706 lira 
60 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırsrak makbuzlariyle9 12/942 
(dahil) tarihinden 23 12 !l42 tarihine 
kadar haftanın Pazartesi, Çarşamba \'C 

Cuma günleri saat 1G da encümene mü
racaatları. 

3 - Kumaşı be1ecliyedcn verilmek 
üzere 13 takım odacı ve hademelere el
bise yaphnlmnsı, yazı işleri müdiirlü
ğündeki şartnamesi vcçhile açık eksilt
meye konu1muştur. Muhammen bedeli 
260 lira muvakkat teminatı 19 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuz.lariyle ihale tari
hi o1an 9/12/942 Çarşamba gi.inii saat 
l6 da encümene miiracaatları. 

25, 29, 3, 8 6639 (3012) 

KAYl'I.' K APAHJYOR 
KARŞIYAKA 

Makbule Keb::ıre dıkış yurdunda ka
yıt kapanıyor. 1 - 12 _ 1942 salı giinü 
derslere başlanal.aktır.. Beş ayda Mna
rif müdürlüğünden musaddak dıploma 
verilir. Tedrisat başladıktan sonra tale
be alınmaz .. 

KAYIT SAATLERİ . Pazardan maa
dn her gün sabah!eyin 10 - 12 arası .. 

ADRES : Karşıyaka Ycmisçi paşa 
sokak No. 5 

25 - 2G _ 27 - 28 - 29 - 30 (3004) 

lZMtR AHKAMI ŞAHS1YE MAH
KEMEStNDEN: 

Bomovarun Ulkü sokağında 13 numa
ralı evde mukim Zehra kerimesi Şah
vere Bornovada Çiçek sokağında 5 nu
maralı evde mukim Kamberin 
14/11/942 tarihinde vasi nasp ve tayini
ne karar verildiği ilftn olunur. 

6636 (3011) 

ZAYl 
İzmir emniyet müdürlüğünden a1dı

ğun 32 - 582 numaralı ikamet tezkeremi 
zayi ettim yenisini olacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ywınn tebaasındnn Panayot kızı 
A:rgiro (3005) 

SAHİFE 3 

İzmir Defterdarlığından : 
Sıra 
No. 

Muhammen B. 
L. K. 

892 Bayraklı 1609 uncu Muradiye Cd. 2021 ada, 2 parse1 
240 M. M. 98 taj numaralı arsa 48 00 

893 Buca Yukarı Mh. (9) Ceşnıe sokak 159 M. M. 28 
numaralı nrsa 125 00 

894 Karşıyaka Alaybey 1694 üncü Sezai sokak 45 nda. 2 7 
parsel 66 M. M. 2 7 taj numaralı arsa 70 00 

895 Buca Yukar- Mh. Aktoprak ~okak 122,50 M. M. 15 
taj numara}• ev 200 00 

896 Buca Aşağı Mh. İstasvon Cd. 14 M. M. 26 tajlı di.ikkfın 200 00 
897 Buca Yuknn Mh. Çiçek sokak 120.5 M. M. 4 taj 'o. ev 150 00 
898 Buca Aşağı Mh. Sinnnpasa sokak 30,50 M. M. 1 1 ıaj 

numaralı diikkan 150 00 
899 Kuruçay Mh. 1544 sokak 1381 ada, 14 parsel 108 

l\1. M. 9 ı ı kapı No. arsa 4 3 20 
900 Kuruçay Mh. 15 5 3 sokak 1381 ada, 8 parsel 80 M. M. 

1553 sokaktan 6/1 1545 okaktan 9/1 numaralı arsa 48 -00 
901 Kuruçav Mh. 1545 inci soknk 1381 adn, 7 parsel 80 

l\1. M. 9 1 kapı numar:ılı arsa 40 00 
902 Kuruçay Mh. 1545 inci sokak 1381 ada, 6 parsel 136 

M. M. 9/1 kapı numaralı arsa 68 00 
903 Kuruçay Mh. 1553 iincü sokak 1378 ada, 21 parsel 36 

M. M. 5/1 numaralı arsn 18 00 
904 Birinci Karata Mh. Kfıtipzade soknk 609 ada, 29 parsel 

67.SO M. M 2 taj numaralı be odalı ve miiııtemilntı havi ev 

905 Hasan Hoca l\1h. Bakır hede teni 337 ada. 122 parsel 
1 > M. M. 128 taj numaralı diikkan 

906 Hasan Hoca Mh. Kara Osmanoğlu hanı üst katında 343 
ada. 24.50 l\1. M. Uı 29 numaralı fevknni oda 

907 l lasnn Hocn Mlı. Kara Osmanoğlu hanı üst katınd 343 
ada, 26 - 35 taj numaralı fevkani odanın 24 hissede 14 
hazine hissesi 

908 Kocakapı 1h. 1077 'o. sokak 1809 ada. 14 parsel 4 taj 
i'\o. 1180 M. 1. arsa ve tabakhanenin 264 hisst>de 44 

1000 00 

600 00 

600 00 

350 00 

hazine hi St'Sİ 583 40 
909 3 üncü Karatu Mh. islnhane sokak 669 ada 21parsel6193 

1. M. bila numaralı arsa 900 00 
91 O Karşıyaka 1 775 inci Osmanzade 2 inci çıkmaz 1 1 1 ada, 

14 parsel 158 M. M. 44 / I ıaj numaralı arsa 77 00 
911 Bavrnklı 1616 ıncı $ünbül sokak 2011 adn 9 parsel 194 

M. M. 1 7 tajlı arsa 58 20 
Yuk.uıda evsafı yn7ılı 20 parça emvalin pe11in para ile mülkiyetleı~ 22/ 1 1 / 

942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmnyn konulmuştur. 7112/942 
tarihine miisadif pazıırtesi giinii ııaat 14 de ihaleleri ayrı ayrı yapı1acaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.5 teminat akçesini müza
yede başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkiirde milli emlak müdürlüğünde 
mütcqekkil satı!'ı komisyonuna hiivivet dizdanile birlikte müracaatları. 

• - 68 1 (3002) 

İLAH 
İnhisarlar Sarap Fabrilıasından: İZMİR 

- 1 Ialkapınarda Şehitler caddesinde bulunan fabrikamız binasında yangın 
söndürme tesisatı 1O'12/942 günü ııaat on beAte fabrikada müteşekkil komis
yonda açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - J<Seşif bedeli ( 9040, l 5 ) liradır. 
3 - ilk teminat ( 698.42 ) liradır. 
4 - Keşjf ve şartname fabrika müdürlüğünde her gün görüleb ilir. 

25 27 29 1 3 6632 (3009) 

İzmir Gümrülıleri Ba$müdürlüğünden : 
Levazım ve satış scrvjsi ilan tahtasında müfredatı yazılı (2~9) lira kıymetin

deki 1'.uru fnsulya ile tahta ve sair eşyaların 8/12/942 salı günü saat 14 de ale
ni müzayede ile satı.ıı yapılacağından talip olan1arın ayni giin saat 12 ye kadar 
depozitolarını baş müdiirlük veznesine yatırmaları yatırmıyanlann da müzaye-
deye dahil edilmil•ecekleri ilan lunur. 25 3 6631 (3008) 

Salihli MalmUdürlüğiinden: 
l - Salihli kazası hududu dahilinde bulunan Marmara gölünde 16/ 11 / 

942 tarihinden 16/11/945 tarihine kadar üç sene müddetle balık avlama hPllı 
ile % 12 saydiye resmi 16/ 1 1 /942 tarihinden itibaren on beı gÜn müddetle 
açık artırmaya lconulmuş ihale 1/12/942 tarihine tesad ü salı günü saat 14 te 
mal müdürlüğünde mütenekkiJ komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5 7 45 3 liradı r. 
3 - Muvakkat teminat CC 7 buçuktan 4123 lira olup ihaleyi müteakip isbu 

teminat % 15 :e iblağ olunur. 
4 - Avlanacak balıklann beherinin sıkleti 641 5 gramdan a,,ağı olmayacak-

tır. 

5 - Şartname bu j)anın yapıldığı rna1 dairesinde bede1siz olarak görü1ür. 
6 - Fazla malümat almak İsteyenlerin Salihli mal müdürlüğüne müracaatları 

ilan olunur. 19 22 25 28 6368 (2968) 

İzmir Defterdarlığından : 
1 - lzmir defterdarlık binası dahilinde yapılacak olan 5 2 70 lira 68 kuruı 

keşif bedelli demir. çerçeveli tavan ve demir parmaklık açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat tl"minat akçesi 396 lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli 
Üzerinden ~ 15 şe iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme 27/11 /942 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Milli 
E.mlak müzayede salonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler keşifname ve şartnameyi Milli Emlak müdürlüğünde görebilir
ler. 

5 - Eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı evsaf ve eraiti haiz olduklarını gösterir vesikalarını komisyona ib-
raz etmeğe mecburdular. 16 25 6409 (2934) 

:··········· ········································································: . . 
E Devlet Demır Yol/arından E 
: .....•...........••••.•.....•••.•......... ........................................... 

O. D. YOLLARI 8 t NCl iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Alaııehirin Sarıkız mevkiinde idaremi ze ait bir hektar bahçe şartnamesi veç

hile üç sene müddetle kiraya verılecekti r. Açık artırması 4/12/942 günü saat 
1 S ıe lzmir Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası 225 lira olup ~uvakkat temin.atı ( 16,8~) lira
dır. isteklilerin muayyen vakitte muvakkat temınat makbuzlanyle komısyonu
ınu:za gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kalemind..: görülebilir. 

18 21 25 28 6511 (2955) 

KALORİFERCİ A.LlNA CA.K 
ihtiyaca binaen Ankarada istihdam edilmek foere lüzumu kadar kaloriferci 

nlınacaktır. • 
Yapılacak imıihancla muvaffak olanlara liyakat derecelerine göre birinci sı-

nıf ustalık muadili 100 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 
·Askerliğini yapmış ve halen ilişiği bulunmayan taliplerin dilekçelerine bon

servislerini şimdiye kadar çalıştıkları yerleri bildirir kısa hal .t~rcü~~erini nü~s 
hüviyet cüzdanı tasdikli örneği ile ~n az okur yazar belgelNını ve ıkı adet vcsı· 
ka fotoğraflarını ekliyererck en geç 30 ı 1 1 /942 tarihine kadıır Ankarada cer 
dairesi reisliğine cöndermeleri 21 23 25 27 6556 (2981) 

AKHfSAR ASLtYE HUKUK HA
Ktl\IT.1 C tNDEN: 

Akhisar Şehler mnhnllesinden 34 sa
yılı sokak 20 lu evde Marmaralı Sabri 
Kıran karısı Zekiye Kıran tarafından 
kocası Sabri Kıran aleyhine açılan bo
şanma dflvasının müddeialeyhin iknmet
gahının meçhuliyetinden dolayı ilanen 
yapılan tebligat üzerine durusmaya gel
mediğinden gıyabında şahitler dinlenil
miş ve muameleyi gıyap karannm teb
liği için duruşma 1/12/942 Salı günU 
saat 10 na talik kılınmış olduğundan beş 
gUn zarfında itirazla vakti mezkurda biz
zat hazır bulunması veya bir vekili ka
nuni göndermesi aksi takdirde duruşma 
gıyabında devam edeceğinin tebliğ ma
kamma kaim olmak üzere ilan o1unur. 

6626 (3007) 

ZAYl 
Gerek ziraat bankası ile olan muamelfı
tımdn ve gerek diğer işlerimde kullan
dığım mührümü zayi ettim, bu mühürle 
kimseye verilmiş bir borç senedim ol
madığı gibi tahtı tasarrufumda bulunan 
tekmil cmlCikim hakkında satış ipotek 
ve.sair uretlc cereyan etmiş hiç bir mua
mele mevcut değildir. Yeni mühUr yap
tıracağımdan eki.sinin hlikmü olmadığı 
ilfin olunur. 
Manisanın Çaprazlar mahallesinden 
Kardiçalı İsmail oğlu Ömer öztur-
han 6628 (3006) 

TASH1H 
Gazetemizin 20 22 24 tarıhınde intişar 

eden Türk hova kurumu Aydın şubesi
nin Hanında ihalesi 8/12/942 Sah günü 
yazılacak iken sehven 18/12/942 o1ara'k 
çıktığından bu yanlı~hğı tashih ederiz. 



S~lllFE 4 

Harp vaziyetlerine asker gözii} f e bakış 

Almanların Sta1inRrad-
~-

da kain· aları tehlikeli 
Almanların Don lıavsinde b i r müdafaa attı 

ktı!=ru:darı i h timali hafif - Lib31ada J1eı( m!i 

Yl:HI A.SM 

ŞILI · MiHVER 
---*·---

icabında 
n1ünasebat 
kesilecek 

UZAK DOGUDA 
---*---

Japonlar 
Yeni Gine
de geriledi -·-

.... 

Sö'N;··H~BER 
~. ' '·'.ı.~' . ' · ... ·' ,. :..Jı 1'4- • • • 1 • 

Parti l\ılt>clis grubu dün toplan<lı 

iki Vekil sor~lan işlere 
verdiler sava~lar yakın, ranus a ;n ·:ııefihlcu

;ıııiyatla harelıet ea~ycrlar.-
-*

K!tnnın menfaati Eçin arda da Ame-
cevap 

Radyo gazdcsınden : Stalingradın cc
r.up ve ~.mal batısında taarruza geçen 
her ikı Sovyet ordusu ıleri hareketine 

n.aları ihtimali de ortnaan k. 1 . 11 

C<-ktır. 
AFRİKADAKt HAREKETLER 
Şimal Afrikadaki hareketlere gelince, 

sekiz.inci ordu birlikleri Elageyln önle
rine kadar geJnııslerdir. H~nuz miıhim 
muharebeler olı.1am1ştır. 

d"vam etmektedh-. Almanlar Stalingrad 
şehri içinde yemden bir iki hücum te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Bu keyfi
yet Stalingradd3 harp eden mihver kı
talannın henüz arkaları kesilmediğini 
anlatıyorsa da Don kavsindeki duru
mun nezaketi kaı·şısında bu hücumlar
c!a ısrarın m~ası anlaşılamamaktadır .. 
Alman tebliğinde itiraf edildiği gibi 
Don cephesi ynr:lmıştır. Tebliğ mukabil 
tedbirler alındığını bildiriyorsa da ta
ru-ruzların durdurulduğu veya durdu
rulacağı hakkında bir kaydı ihtiva et
miyor. Yalnız yüzlerce Sovyet fankının 
fahrip edildiğinı bildiriyor. Tamamlayı
cı haberlere göre Sovyet taarruzları 
Don dirseğinin 200 kilometre batısın
da bir noktayı da ihtiva ediyor. Bu ta
orruzlar gelişme gösterirse Almanların 
Don kavsinde bir müdafaa hattı kur-

İngilizlerin bu bölgede kendılerinc 
ceki düzen verdıktcn. noksanlarını ta
m~mladıktan ve haz.ırlıklarını ikmal ct
tJkten sonra ikinci bir hamle yapacak
ları ~imdiden tahmin olunuyor. 

Tunus cephesinde önemli muharebe
ler vuku bulmamıştır. Müttefiklerin 
büyük kuvvetleri muharebe sahasına 
sokmanm; bulunmaları harekatta büyük 
tE'enni il~ hareket ettiklerine delalet 
eder. Vaziyet ct;aflıca incelenirse bu 
teenni yel'inuedir. Zira fozla acele ve 
atılganlık mtittc:fıkleri belki de bir ye
nilgiye ut,<ratabıl.r. Çünkii mihverciler 
bugüne kadar Tunus bölgesine önemli 
diye vasıflandırılacak kuvvetler çıkar
mı~Iardır. 

"Vişi,, Fransası lng te
reye ve A meri aya harp 

ilan etn .e i i ·ş 
FFJansız filosunun Angıo SaJısonlara Jıarşı h -

relıete geçmesi i steni'i;yor ... 
Paris 24 (A.A) - Vagram sarayında cevbaı hala beklenmekted~ .• 

büyük 'bir toplnntıda halk partisi reisi Hatip İngiltere ve Amenka:> ~ derhal 
Jak Dorya ile Benuva Meşen birer nu- harp ilan. edilmesini, Fra~ı~ fılosunun 
tuk söylemişlerdir. Benuva Meşen de- şimal ~fz:ı~ayı ~u~tarmak ıçın harekete 

· tir ki: Fransız imparatorluğu bir hi- geçmesını ıstcmıştır. . 
~ t Anglo $akson darbesine kur- Doryo da aynı ~ahıyetlc beyanatta 
h~c ~ı:iştir. Almanya bize .işbirliği bulunmuştur. Hntıpler hararetle aikış
tcklif etmiştir. Ve Fransız hükümetinin lnnmışlardır. 

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

R sya harbi ve ln~iliz er 
---------------~,_,,,,,~~~--------

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ı;ıen kurmayı ile binlerce esir daha al
dıklarını bildiri} orlar. Akçaide düşma
nın dünkü kayıbı 3 bin kişi idi. Bu sa
bah daha 1300 mihver askeri ya ölmüs, 
ya esir edilmiştir. Bir tayyare meyda
nında 25 uçak tahrip edilmiştir. 

Stallngrad şehrinde Ruslar fabrikn
L-:r mahallesinde teşebbüsü ele nlarok 
:Almanları on beş top mevziinden at
mışlardır. 

TEŞEBBÜS RUSLARDA 
Moskova radyosunda konuşan bir 

Amerikalı -tözcü Rusların Almanlardan 
aJdıklan esir mikdannın yüksekliğine 
d•kkati çekmektedir. 
STALİNGRAD VE B. HİTLER 
Londra, 24 (A.A) - Müttefik taar

ruzlarının gittikçe şiddetlendiği şu sı
rada 1ngiliz basını Rus ordusuna takdir 
ve tazim duygularını bildiriyor .. Taymis 
gnzetesi diyor ki : Kafknsyada müstev
liler için büyük bir darbe olan ge en 
hftaki karşı hücum gelecekte mühim 
şeyler vadediyordu. Stalingrad dolayla
rmdn üç günden beri cereyan eden bü
yük sm·aşlar dört ayhk muhasarada 
maddi ve manevi bir imtihan geçiren 
iki taraftan hangisinin bu imtihan içi_n 
daha hazırlıklı olduğunu göstermiştir .. 
Almanlar geriye çekilmekle daha iyi 
bır tabiye kullanıyorlar. Buna mecburi 
o1arak karar vermişlerdir. Şimdi Hitler 
şıddetini ispat ıç~n ne yapacaksa hU
kümsüzdür. Alı:mnlar Stalingrada kar
şı hücumlarına devam etmekle hiç bir 
netice e!de edemezlerdi. Almanya an
cnk Hitlerin şahsi prestijini korumak 
mülfihazasiyle hu taarruza devam edebi
lirdi. Bu prestij ise artık kolayca tamir 
edilemez. Hitlerın Stalingradı ele geçi
receği vadi kati idi ve hiç bir şarta bağ
lı değildi.. 
DEYLİ TELGRAFA GÖRE 
Deyli Telgraf söyle diyor: Alman ko

mutanlıgı Rus ftarruzunun büyük öl
c•ide olduğunu 'e şiddetli kış aylann
C:a Alman ordıı unu doğu cephesinde 
t sbıt amaciyle yapıldığını bildirmekle 
bu fona habere Alman umumi efkUrını 
hazırlamak liizuınunu hissettiğini gös
tl°!nn· tır. Şimdı, Rusyada sergüzeşte 

tatbik edilmiştir. 
Rusların hücumu hatta simdi var

dıkları noktada durdurulsa bile Stalin
grndda savaşan Alman!arın vaziyetı yi
ne tehlikede olacaktır. Almnn ileri kuv
vetlerinin bu vaz.iyettc dar bir geçitten 
malzeme tcdar;ki zorunda kalmaları 
çok vahim neticeler d?ğurabilir. İl~~i
yatlı generallel" böyle bır duruma duş
mektense ricali tercih ederler. 

Fakat ricat Stalingradı zaptetmek 
için yapılan sa'i< c;ların tam muvaffakı
yetsizliğe uğradlğını itiraf etmek ola
caktır. 

TARİHİN TEKERRÜRÜ 
Deyli Telgraf diyor ki : Bugünkü du

rum 1941 deki duruma her cihetçe ben
zemektedir. 12 oy evvel Almanlar düş
manın tamamen czılmiş olduğunu ve 
bir daha kendısini toplıyamıyacnğını 
iddia etmislcrdi. O tarihte Moskovaya 
yapılan ikinci muazzam taarruz bilindi
ği gibi tam bir muvaffakıyetszliğe uğ
ramıştı. Zira T' noçenko hasmına bir 
darbe indirerek Rostofu geı·iye almış
tı. Bu önemli Jıadiscnin yıldönümün
den evvel Rusl.ır evvela Kafkasyada 
l:azandıkları muvaffakıyetle sonra Sta
l"ngrad cephesindeki darbeleriyl" 1941 
cieki durumu lıc.tırlatmışlardır .. Şimdi
den Ruslar VoMnejin cenubundn bütün 
Alman cephesinı değişikliğe ugrattı1ar. 
MAGLÜBİYET TOHUMI..ARI 
Mancester Gardiyona göre R?manya

nın düşündüğü cıbi Avrupa savaşların
da Rusyanın tesiri izale "dilmcm~tir. 

Deyli Meyl diyor ki : Büyük Rus ta
arruzunun ehe:nmiyeti meydandadır .. 
Bu hareket bazı bakımlardan Alman 
ordusunun 1918 den beri uğrıyac~i:,tı en 
büyük mağlübiyetin tohumlarını taşı
~abilir. Eğer mareşal Timoçenko şim
ciôden eline geçıı diği iki şimendifer yo
hında mevzilerir.i kuvvetlendirirse Knf
krısyada bulunan Almanlann Stalingrad 
cephesindeki Almanlar gibi iaşe ve· i~
mal yolları kesilmiş olacaktır. Bu hakı
k'i tehlikenin mevcudiyeti Sovyetlcrin 
Orjenikitsede önemli bir muvaffakıyet 
I-nznndıkları dakıkadan beri eınlaşılmış 
bulunuyordu. 

----- ~----

Şelfi fje cdıar ığa 
i D.lZI!!' •• 

St'ntiya ,o, 24 (Radyo) - Şili Ciiın
hurreisi Rios aı;a«ıda (i beyanatta bu
lunmuştur: 

« - Memleketimizin müdafaası başka 
tedbirler alınmasını icap ettirirse biz. 
bunları almafüı hazırız. Hatta Şılinin ve 
Amerikanın müttefikleri uğrunda yine 
icap ederse Mihverle diplomatik nıiina
sebetleri kesmekten çckinmiyeseğiz. 
Casuluğa kaı-şı şiddetli tedbirler ala

cağız. Amerikalı dostlarımız bilmelidir
lcrki burada o~lara karşı samimi hisler 
'Oardır. Biz Amerikan kıta.sının müşte
rek menfaatleri namına azami fe<lakar
lıi:,tı yapmağa hazmz.> ----·----A MERİKADA 
SVİİ 'EİM A.LLE 
Boston, 24 (A.A) - Büyük Federal 

Jüri heyeti Birl~şık devletlerin Ameri
kan sanayic"leriyle yaptığı mukavelele
rJn tatbikinde vuku bulan baı.ı suiisti
malJeri incelemektedir. 

Tahkikatın haftalarca süreceği tahmin 
ediliyor. 

----
IRArJD VURGU CULUK ____ * ___ _ 
aşveki sa a
,iyet erini 
u acak 

-*-
Kıvam üs sa tana Hı~a-

tör ülı ı.snat ıarını 
re~ e i o 

Ankara, 24 (Radyo g.:ızctesi) - lran 
radyosuna göre İran Başvekili Kıva
müsstıltnna iı;tcdiği salahiyetleri neden 
aldığını şu suretle anlatınıştır: 

« - Ben bu salahiyetleri vurguncu
lara, rnuhtekirlere, memleketin zararı
na çalışanlara hükümetin kahir yumru
ğunu indimıek içın istedim. Bu keyfi
yet kanun esasiye aygırı değildiı·. Bu
giin 305 vurguncu tevkif edılmiştir. 
Bunları cabuk cczalanclırmnk ve bu ce
zaların ~ücssir ibret olmasını temin et-
mek için sal:ıhiyetimi kullanacağım. 
MemlckC;timizin menfaati müttefikleri
mizle çok iyi geçinmektir. 

Gazetelerde benim diktatörlük emeli-

r-ıı n ilerle]}işi 
ePJam edi.YOP •• 

Melburn, 24 (A.A) - Cenup batı Pa
sifik müttefik t~bliği: Kuvvetlerimiz 
Gunaya girmiştir. Şimdi Kaynaya doğru 
lerliyorlar. Düşmanın sağ kanadında 
Eldana zaptedilmiştir. 

Yuna etrafında şiddetli muharebe de
vam ediyor. Uçaklarımız hücumu des
teklemektedir. 

Nevyork, 24 (A.A) - Zaptedilcn Gu-

naya Yeni Ginenin doğusunda japonla
nn inatla tutunmağa çalıştıkları iki des
tekten biri jdi. Avusturalya kuvvetleri 
Cunadan sekiz kilometre ilerde japonla
rın çıkartma plajı olan Serbandaya yak
la~maktadırlar, diğer taraftan .A.merika
lılar B una yakınındaki bir burunu zap
tetınişlerdir. 

SALOMONLARDA 

Guadelkanarda Amerikan kuvvetleri
nin ileri hareketi yavaş devam ediyor. 
Düşmanın batı kanadında şiddetli ja
pon mukavemeti karşısmda kuvvetleri
mizin terakkisi batıdır. 

Ameriknn ucakları Matanikandn ja
pon mevzilerin~ devamlı akınlarda bu
lunmuş~ardı ... 

----- -------
AR EŞ AL SfiiUTS 00 DO ___ * __ _ 

Afri har11leri 
• 

perı masa ına 
be ziyor -·-(( " ih~er n v111e !eri ya -

hında A.fr·l:adan 
atılccalttır •• > > 

Ankara, 24 (Rudyo gazetesi) - Ma
re:şal Smuts Londradan Pretoryaya av
det etmiştir .. Mnrcşal bu dönüş seya
hatinden ev\ el Libyada lınrp sahası 
üzerinde bir tcfü.şte bulunmuştur. Ga
zetecilere beyar:ıatttn bulunaı·ak demiş
tir ki: 

" - Son be ~ aftanın tarihi bir peri 
ıra!.alına henzıyor. Baslongıçta kendisi
ne çok gü\ eni olan bir düşman karşı
ımzda yeralınıştı. Şimdi bu düşmanı 
eski ini olan El.1gcyfaya sığınmağa çalı
şır görmekteyiz. Tobrukun intikamı 
alınmıştır. Tohruk harbin sonuna ka
dar elimizde kalacaktır. 

ne kapıldığıma dair yazılar gördüm. Bu Sl\flJTSUN MESAJI 
memlekette ilk mnşrutiyetin ilanı kale- . . . 

Mihver kuvvct1erinin yakında Afri
kadan atılacağını ümit etmekteyim .. • 

· · "d' B d ı •- 1 b. / Mareş&l Smuts sekızıncı ordu ku-mınun eserı ır. u yara ı ışkl o an ır d ı M · b" 
d d 'kt t"" ı··k · d b"I man anı genernı ongoınerıyc ır me-n ama ı a or u ısna ı ı ınem ne .. . . d k 

s~jında duşmanı takıp ıle me~ul ol u -
derece doğru olur.> lnrmdan kendisiyle ve amiral Kanin-

---- o- -- g&mla görüşemedii,rine müteessir bulun

Sa~gonda büyüİl 
bi!r uapur battı .. 

---*·-- -
Londra, 24 (A.A) - Vişi radyosu 

dünkü yayımında Hindiçini<le Saygon 
hava meydanını bom1>alıyan Amerikan 
h.ıva kı.ıvvetlerinin en aşağı 15 bin ton
luk bir ~:apuru batırdığını bildirmiştir. 

Bu vapuprun büyük bir nakliye veya 
küçük hir uçak gemisi olduğu sanılıyor. 
Liman tesisleri de bombalanmış ve li
manda büyük vangınfor çıkarılmıştır. 

---o~--

lm{f· ··z r m •· -
kemnıel bir 
u ak daha 

y tı ar 
~----"*·~----

Londra, 24 (A.A) - Spitfayerlcrin da-
ha mütekfunil bir şekli olan Sifayer avCJ 
uçakları şimal Afrika muharebelerinde 

duğunu bildirmiştir. Mesaj şu eühnle 
ile hitam buluyor: 

uTrablusa doğru birinci ordu ku
mandanı Andersonla yaptığınız yanş 
,.e avda size iyi tali dilerim .. ,. 

---~tt-·-~-

Kri sn çe i me 
s· ve A an ar ___ * __ _ 
AL ~ANLAR UÇ MÜTALAA\ 

YOROTOYORLAR -·-Berlin, 24 (A.A) - Yan resmi mah-
fillerde lngiliz kabinesindeki değişiklik
ler münaebetiyle aşağıdaki mütalaa yü
:riitülınektedir: 

Stafford Kripsin İngiliz harp kabine
sinden çıkması şu üç önemli mesele ile 
ilgilidir: 
ı - Yanında lliç bir rakibinin sivrJ-

mesine müsaade etmeyen Vinston 
Çö~ilin dahili siyasette oynadığı rolle, 

2 - Hindistan işinde İngilterece ta
kip edilen Emperyalist siyasetin kuv
vetlenmesiyle, 

3 - Vinston Çörçilin Birleşik devlet
lerin genişleyen nüfuz siyasetine karşı 
koyma temayüliyle ... 

Soğulı v e yağqlara fıarşı demiryo!larımızın 
muhafazası ve denizaltı subaylarına 

verifecelı tazminat ••• 
Ankara, 24 (A.A) - Cümhuriyet 

halle partisi meclis grubu heyeti bugün 
(dün) saat 15 te reis vekili Seyhan meb
usu H ilmi Uranın reisliğinde toplandı, 
celse açılarak geçen toplantıya ait zabıt 
hülasası okunduktan sonra r uznameye 
geçildi. Ruznamede Diyarbakır mebusu 
General Kılzun Sevuktekin tarafından 
verilmiş iki takrir vardı. 

Bu takrir1erden b irisinde soğuklara 
ve şiddetli yağışlara karşı demiryoJlan
mızın muhafazasını temin için ne gibi 
tedbirler alındığı münakal!t vekilliğin-

den sorulmakta ve diğer takrir de deniz
altı subaylarından kazaya uğrayanlara 
kanuni 1azminata illveten bir tazminat 
verilmesi derpiş edilip edilmemekte ol
duğuna Milli Müdafaa vekilinin cevap 
vermesi istenmekte idi. 

V ekiller k endilerine te:ılluk eden 
suaUere ve bu mevzu üzerinde söz alan 
bir çok h at iplerin suallerine cevap ver
mişlerdir. 

Saat 19,30 a kadar devam eden m üza
kere sonunda toplantıya nihayet veril
miştir, 

Istanbuldan Ankaraya 
yeni demiryolu yapılacak 
Mevcut hatta İstanbul· İzmit Jıısmının çift hat

ta t ahvili de dü$ünülü~or .. 
İstanbul, 24 ( felefonla) - İstanbul- e~~ kcsafetli bir istihlak merkezini bu 

ı\nkara demiryolunun, son yıllarda ge- ikı hatla iç Anadoluya bağlamak ta k_fl
nişliyen yolcu \'C eşya nakliyatına ki- !i görülmediğinden ~evcut ha~tn İzm.it-
f t t d.ğ. ·· ·· ıd·· ~.. d ·ık :f r Istanbul kısmının çıft hat halıne kon-
aye e ıne ı ı goru ugun en ı ı - B ·· ··k ı· eg··1 uz·· e . . ması ve ayrıca ozoyu - n o -
s~tta bu hatta yardımc.ı .bu'. hattın ın- rınden Bursa ve Mudanyaya da demir 
şası muka~erdır. B u ıkıncı hat Bolu yolunun temdidı bahis mevzuudw· .. B u 
üzerinden lstaııbula bağlanacaktır. hattın etüdü tamaml:ınmıştır. 

Bundan başka İstanbul gibi büyük Ayrıca Osmancık - Amasya - Erbaa 
bir limanı, ithalfıt ve ihracat merkezi, hattının da etüdleri yapılmaktadır. 

Ça ışan .ahkiln. ların 
kazandıkları para 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ceza ve 
tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilatı hakkındaki kanunda ba
?.ı dcği§iklikler yapan ve kanuna bazı 
yeni hükümler ekleyen Hlyiha meclise 
verildi. Projeye göre iş esası üzerine ku
rulan ceza evleriyle ıslah evlerinde ça
hştırılan mnhkOmlhra ne kadar günde
lik verileceğine adliye vekfilctince karar 
verilecektir. Bu mahkumların gündeli
ğinden yiyecek karşılığı çıkarıldıktan 
sonra geri kalan para her mahkum için 
açılacak he.saba yazılacaktır. Mahkuın
krın hesabında yazılı paralar ancak ka
nuna dayanan sebeplerle salıverilme
si gününde kendisine veya ölümünde 
mirasçılarına verilir. MahkGm kaçar 

veya uygunsuz hareketi sebebiyle diğe.r 
bir ceza evine gönderilirse o zamana 
kadar hesabında biriken para mütedavil 
sermayeye gelir olaralC yazılacaktır. 

Ceza ve tevkif evleriyle ıslah evleri
nin mütedavil sermayesiyle alf\kalı iş
ler hakkında muhasebei umumiye, art~ 
tırma - eksiltme ve ihale kanunlnriyle 
harcamadan önce divanı muhasebat vi
zesi usülleri cari olmıyacaktlr. Kurul
dukları günden başlamak üzere zirıü, 
sanayi ve her türlü işlerinden, yer ve 
yapılarından ötürü cezaevleriyle ıslah 
evlerinden ve iş bürolanndan vergi 
alınmaması da bu layiha ile teklif edil
mektedir. 

sefiri izin aldı ve ln1{iliz 
"Berut" a hareket etti 

Ankara, 24 (Telefonla) - İngiltel'enin 
Ankara büyük elçisi dün gece refikası 
ile birlikte Toros Ekspresiyle Bey.ruta 
müteveccihen şehrimizden hareket etti. 
Mezuniyetinf istimal etmekte olan bü

yük elçinin Beyı·utta bir d Uddet kaldık
tan sonra iki seneden beri gitmediği ana
vatanına hareketi de muhtemeldir. Bü
yük elçinin Beyrutta bir müddet kaldık
ze dönmüş olacaktır. 

..<.::::~.<::>-~::::::,..c;::::,..c;::::.-c;::><;:::~.<::>-c;:>"~~ 

Ista bulda sahte ekmek kaır
tı yapanlar t utuldular 

-----~~-------~ 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Cağaloğ

lunda evvelce randövu evi olarak kul
lnmldığı için kapatılan 12 numaralı evin 
arka tarafında sahte ekmek kartı basıl
dığı haber alınmış ve bu ev basılmışhr. 
Burada 1200 sahte ekmek kartı ele ge-

çirilıniştir. Kartları hazırlayan Ahmet 
A tınan, satılması için çalı,.c;an Sadi, kli
şesini yapan Hamdi ve Hasan H üsnü 
haklaı-ında yapılan tahkikat ikmal edil
m~, suçlular müddeiumumiliğe v eril
miştir. 

Boru ve caın fahri kal arı açılacak 
-- - ---------

İstanbul, 24 (Telefonla) - Pek ya- sene bu zamanlarda piyasalarımızda 
kında yurdumu' iki yeni fabrikaya ka- Türk camı satışa arzedilebilecektir. 

İkinci fabrika, Karabükte kurulması 
vuşacaktır. Bunlardan biri cam fabrika- mütasavver boru :fabrikasıdır. 
sıdır. Halen şişe imal eden Paşabahçe B u fabrikanın makinelerinin temini 
:fabrikasının genışletilmesi ve cam ima- için Sümerbankla b ir R umen grubu 
li için gerekli makinelerin celbi karar- arasında yapılnn müzakereler ilerlemlş
laşmış ve temin olunmuştur. Gelecek tir. 
~~~ 

Sümer bank •• mu •• •• uru An karada 
üniklenen Al .... n ordusundaki asker

i rden pek çokl.ırının geriye dönülmiye
c.ek bir ., olcu!u 1a hnzır olmaları lüzu
mu anlasılmaktadır. 

Rus taarruz ruhunun -şimalde de 
kendini g0c;tereccğinden şüphe yoktur .. 
Rusya H.tlerin tasovvur ettıği gibi zn
rar vcre:miyecek bir hale asl5 konula
n•amı lır. Führcr korktuğuna uttramıs
tır. Şimdı Alman ordusu doğuda ve ba
t da hücum ı m ıruz bulunuyor. 

Sennazar iiss ·· 
bomba and 

önemli bir rol oynamışlardır. İngiliz do
nanması bu sayede karadan gelecek ha
va hücumlarına karşı çok kuvvetli bir 
uçağa malik olmuştur. Spiti'ayerler top-
la mücehhez olup uçak gemilerine in
melerini kolaylaştıran tertipleri vardır. 

* (..._.._._ 1_gmı t_l!'._.._.._..._D_D_Q_ll_ ı -0•1· 
« 15)) ALMAN AU UÇ GI 1 Ko onya şehri bugün 

---~·----
Fransız im arator 
ğundan Vişiyi 
tan yan ar ... 

----··---

- İstanbul 24 (Hususi) - Sümcrbank 
deri kundura fabrikası müdürü memur
lara dağıtılacak bedava ayakkabı imali 
işi üzerinde temaslarda bulurunk üze
re Ankaraya gıtnıiştir .. 

Öğrendiğime göre fabrika halk için 
de ucuz ayakkabı yapmak .işinde tecrü
beler yapmaktadır. tyi neticeleı· alındığı 
takdirde imalata dcrnal başlanacak
tır. 

RCS PLAI\I 
Londra 21 ( R d~ o) - Ttı.} misin ;-s

keri muharrıri }~Zı or : Stalingrad cep
h ·ııdt> simdide:n büyük mm. ffakıyet
lcr knzanan haı ... katın inkişafı Alman
forı en mühim ı t.nat noktalarından at
ınnk istiyen mükemmel bir pH'ını haber 
vermektedır. Bu pl:ın bnskın eklinde 

DÜŞÜRÜLDÜ bir har b . en ·baret 
Nevyork, 24 (A.A) - lngiltere- ı 

Londra, 24 (A.A) - Uçan kaleler ve nfn Vaşington hava ateşesi Forton 
Liberatörler öğleden sonra Sennazer de- İngiliz uçaklarının Kolonyaya akın-
niz üssüne yeni len hücum etmişlerdir. larında 250 fabrika ile 20 bin bina-
Bir çok bombalor hedef üzerinde patla- nın tahrip edildiğini, ayrıca 20 bin 
mıştır. Alman avcılariyle muharebede binanın hasara uğradığını söyle- i 
15 düşman avcısı dü~ürülmüştür. Bri- nı.iştir. 700 bin püfuslu Kolonya t 
tanya avcıları şaşırtıcı hin1ayo uçuşları l şehri_nden 200 ~in ki~i şehri -:e ~~: 
yapmışlardır. ! lerinı terk elmışlerdır. 20 bın olu J 

Amerikan bombardıman tan ar lerin- ! vardır. 
den dördü dönn1emişı.ir. ···- - - - -- - ·--- - ·-- - -·:· 

T.ondra, 24 (A.A) - Fransız Antil
lcri ve Guyanın da Vişiden ayrılmasJ 
üzerine Fransız ımparatorluğundan Vi
şi ile hfıla münru;ebetini muhafaza eden 
yalnız j apon himayesindeki Hindiçini 
ile Fransız som:ıllsi ile Cibutidir. 

Aniillerde Birleşik devletlerle amiral 
Rober arasındaki anlaşma üzerine yedi 
yarduncı kruvazör, Emil Bertan zıı·hlısı 
ve Bear uçak geınic:i harekets'z kala cak
lardır. 

a athaııede gar ·p b~r hırsızlı _________ ,_,,,.., ________ ~ 
İstanbul, 24 (Hususi) - Geçen gece 

Kandilli rasathanesinde garip bir hır

sızlık olmuş, rasathanenin arka tarnfın
daki catnı kırarak içeriye giren hır!:iız 

misafir odasınd.:ıki maroken takımları
mn jiletle yiizünü keserek almış bir 
kısmını d:ı sökUp götilrmüştür. 

Geceyi rasathanede geçiren hırsız 
sobayı yakmış, bir müddet uyumuşt~. 
Odada Mahmut .;dında birine ait hilvı
yet ciizclanı bulunmuşsa da bunun ~ır
sıza ait olmadığı anlaşılmıştır. Tahkıknt 

neticesinde Reşat Çetin adındaki hırsız 
yakalanmıştır. Resat sucunu itiraf ey
kmiştir. 


