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YENt ASIR Matbaasında basılmıştır. 
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.Şimal Afrikcıda faaliyC>t gösteren ııçan kalelerden biri ö1ıiirulc 
Ameri1can Kumandanları ha.ztrlıkla nıcşgıı! 
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çi leri rans zlarda 

m ___ * __ _ 
Merkezde Sovyetle-. 
'İn açtı ları gedik-

ler kHpatıldı 
-*-

olga • on arasında ve 
5 aHngPCU.!da us dt· 
cuınları deuam edi~o • 
sa da üslıü ülüyor 
Bc.rlin, 26 (A.A) - Alman tebliği : 

VoJga ve Don arasında bu ikinci nehrin 
oüyük dirscğindo Rus piyade ve zırhlı 
kıtnlarının hücumları devam etmiştir. 
Şiddetli muharebelerde bütün bu hü
cumlar püskürtiilmüştilr. Düşman çok 
tt•nk kaybctmiştır. Uçaklarımız d~a
na asker ve malzeme olarak ağır kayıp
lar verdirmiştir. 
STALİNGRADDA 
Stalingrndda düşmanın hücuml:ırı 

akim bırakılmıştır. 

til 
a ı · 

gitti ce 
' 

ıy 

-*-
Kı kaç ka JC nırs t 

250 binden faz a ' i h· 
. verci yok olacak __ ..,._ 
ing· izler .Rus t ar
ruzunun ·· ü Jnş 
devam edece§ine 
i tima v ri],1or a 
Londrn, 26 (Radyo) - Dcyli ile· 

rald gazetesinin askeri yazarı dıyor ki: 

~~~~-k·~~~~ -·İngilizler zaferden 
(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) Harbin şiddetle devam ettiği \Tolga kıyılan yanarken 

cRus kıskaç hareketinin Almanlara 
muazzam kayıplar verdirmesi pek muh· 
temeldir. Bu fevka18.de harekA t bütün 
kıı mevsiminde devam edecek bir tnar· 
ruzun başlangıcı olabilir. Şimdiki Rus 
taarruzu Almanların Don nehrini Voro .. 
nej kesiminde geçmelerine mani olan 
Sovyet mukavemetinin bir netice 'dir. 

•• • • arının buhranlarına 
rşı bugünden 

Jıuvuet i m ·· esseseler 
ııurm 1ı mümlıündür 

şüphe etmiyor, alıat 
Tunus harplerinin 
çe ·n olacağını 
söy üyorlar 

oe a pv z ye ı * KISKACIN KAPA TILM \K 
tSTENILDlôl YER 
Filistin radyosuna göre Stalingrad 

çevresinde ileri hareketine devam eden 
Sovyct kuvvetleri bir kaç kasabayı da
ha işgal etmişlerdir. Şimal batıdan ve 
cenuptan ilerleyen kuvvetler Klcskaya
da birleşmeği hedef tutmaktadırlar. 

HARKIOCAKOGLU 

Harp onrn ı dünynsının nasıl bir §C· 
kil alacnğı, iktisadi kalkınma da\'alnrı
nm nı:ısıl t nzlm ve idare cdilccci:İ mcsc· 
Jcsi hcııiiz hnrbın mukadderatı belli ol
madan, dünyn milletlerini me.;gul eden 
ıııiihim bir hadise halindedir. 

Zafer ne §ekilde ve kimin olursa ol-
un hnrp incin ı milletlerin sinelerinde 

i yle onubnaz yurnlar açmıştır ki hun
i. rm nasıl sarılacağı, nasıl telafi edilecc
gi mnlum dcğildıı. Çok muhtemeldir ki 
~ armın sıkıntıları ve c;öküntiileri yıımn
cfa bugiinlıü vazı.,,ct bir bahtiynrlık diye 
t.ı\sif olunabilecektir. 

Ticnret '•ekUlcti de t~kil ettiği hnrp 
c konomisi biiro undn harp sonrası me
~c.lcleri için mtlidcn hazırlıklara bn la
nm; bulunu~or. 

Gelecekteki buhranlara karşı bugün
tlcn hazırlık yopmıymı nıillctlcri çok 
korkunç akıbetlerin bekliyeccğinde te
reddüt etmemclıdir. 

Biz snnayilesme ~olunda büyük gay
retler snrle~ lcmekle beraber büyük vas
fımız yine çiftçıliktir. Çiftçilerimiz bu
ı:üniin artlnrı içmde refah \'C kalkınma 
yolunda luzla ilerlemektedirler. Hatfa 
lıüküınetiıı takip eylediği polililm saye-
inde miistnlı illerimizin eline umduk

lanndnn çok fnzlı> ımrn geçmektedir. 

Londra, 26 (AA) - General An
dcrson kumandasındnki birinci Britan
ya ordusu Tunusa karşı hareketlerind~ 
memnuniyet verici ter:ıkkilcr elde et
mfııtir. 

(Sonu SrJıifc 3, Sütwı 1 de) 

UCUZ SEKER ___ * __ _ 

z gelirlile
ever·ı ek 

•• uz ere 
---··---

Az gelirli vatandaslara tevzi edilecek 
şekerler hakkındc. hazırlanmış olan ta
Jımatname Ziraat bankası müdürlüğüne 
gelmiştir. Az gelirlilere ilk kanun ayın· 
da kilosu 140 kuruştan şeker verilmeğe 
başlanacaktır. Bu hususta liizumu olan 

(Sonu S.ılıifc 2, Siitun 1 de) 

şey ne 
----·---

B. VilJıi bu suallerin 
cevapları belir ilme· 
si i 11e 1 arpten son· 
ra da Rusya ile 
i ~ bi liği istiyor 
Tarnnto, 26 (AA) - Rusynya yar

dım işlerini tanzim için Kanadada ku
ru lnn komitede söz söyliyen Vandel Vil
ki birleşmiş mHletlerin bu harpte ne 
yapmak istcdiklc:rini, niçin mücadele et· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

de 

o 
e 

---*·---
Moskova, 26 (A.A) - Hususi tebliğ: 
Stalingrad bölgesinde ileri hareketi

miz dcvarn ediyor. Bir çok demiryolu 
istasyonları ve meskun yerler düşman
dan ternizlenmi§lir. 

Stalingradın şimal batısında ilerleyen 
Sovyet kuvvetleri düşmandan makineli 
tüfenk yuvası olarak kullanılan 157 tan1t 
ve on top almışlardır. Zaptedilen bir 
b~şk_a köyde 29 top, 3 tank ellinize geç
mıştır. Burada 600 düşman askeri yok 
edilmiştir. · 

Stnlingradın cenubunda da taarruzu
muz inkişaf etmiştir. Bir çok meskfuı yer 
kurtarılmış, bir düşman taburu imha 
edilmiştir. 

Stalingrad şehri içinde şimalden gelen 
kıtalarla kuvvetlenen müdafiler fabri
kalar mnhallesjnde ve şehrin banliyo

(Sonu Sahife il, Sütun 2 de) 

• 
1 

Bu bol ımranın miisfohsillcri isnıfa 
alıştırdığını, scfnlmtc siiriiklcdiğini id
dia edenler de pcl< çoktur. Buna muka
'bil altıyiiz scnedcnberi ilk defa bu maz
hnrb ete lmvusnn Türk k(iylüsiinden bi
raz para snrfotıncsi zevkinin de kıskn
nılnmması Iuzun ~cldiğini miidafna eden
ler mevcuttur. 

Biz bu iki dü~tincedcn hanği anin da
ha haklı olduğunu burnda mutalna ve 
tetkik edecek dci;riliz. . 

Age a a - Elagey a yolu
un yarı inı ge, ti er ve Mihver ·e 

Mubakknk olnn hır cihet vardır ki 
'Jiirk köl lii ii bugiin döktüğii alın teri
nin muktıhilini fnzlasilc eline geçirmekte 
ve kazanmaldndır. Knzancını i:sraf et
n1emc i cok temenniye şayandır. Çün· 
kü bu kazruıc günlerin\ bir de şiddetli 
huhran devirlerinin takip cyli;rcccği mu. 
haki aktır. Ciftcinin borctnn kurtulması 
hir bnlıth arhktır. I..fıkin yarının buh· 
rımlannn · knrşı dn miicelılıez Iıulunmnsı 
kı::ti bir znnırct hnlindedir. l\Innlcsef bu 
ıı:a~urcti mii talı illerimiz kendiliklerin· 
den takdir edecek mc,·kidc buhınmu
yorlar. Bunlnrn yol gösterecek, onları 
nıeclıuri bir tasnrrufn mecbur kılncnk 
yine de\'lct olacaktır. 

(Sonu ~ahifc 2. Sütun G da) 
. -: .. - ~-·-J-·-~-~.-...0 ..... ~~·,· 

1 - .. 2 • er t 
' ç ıyo:· 

- --·--- 1 316 • 332 Doğumlarına dahil ve i 
şimdiye kadar ihtiyat hizmete sevk 1 
edilrnemis bütün acemi ihtiyat erler 
acı:le n kcrlık şubesine duvet edil- I 

l mcktedir. Bu husustaki tafsilat f 
L.2 ~ei s~~~;~e~:_-__ -~:· 

teması m ha az.a ediyorlar 
-*-Kahire, 26 (A.A) - Tebliğ: Sekiz.inci 

lngiliz ordusu Agcdabya ile Elageyla 
arnsında düşmanla temasta bulunmakta
dır. Kara harekfıtında başkaca bildirile
cek bir şey yoktur. 

HA VA HÜCUMLARI 
Libyada hava faaliyeti bilyilk olına

mıştır. Ağır bomba uçaklanrnız Salı ge
cesi Trablusa hücum ederek tspany21 
rıhtımına isabetler kaydetmişlerdir. 
AY?ı g~ce torpil uçaklanmız Sicilya

nın şıınolınde cenuba doğru seyir eden 
bir ticaret gemisine hücum ederek gemi
yi yarı batar bi rhaldc bırakmışlardır. 
Müttefik avcıları Sicilyanın Celo hava 
meydanına akınlarında tesislerde ve bi
nalarda yangınlar çıkarmışlardır. 

Trablusun 190 kilometre ilerisinde 
Mısrata açıklannda Mihver gemilerine 
taarruz edilmiştir. Bir ticaret gemisine 
isabet kaydedilmiştir. 
Düsnıanın Maltaya karşı hareketinde 

bir tek düşman tayyaresi bile sahili gc
e memiştir. 

Bu hareketlerden iki müttefik tayya
resi geriye dönmemiştir. 

Knhirc, 26 (A.A) - Bir Roytcr habe
(Sonu Sahüe 4. Siitun 3 te) 

Afrikadaki Amerikan hava kuııvet-
1.>.ri Kumandanı Gcn<?Tcıl Ma7~s

vet Anderscm 

AMERlKA UE HARP 
---*·---

rharpkabi e-
si teşk.li •• u-

•• • ••• 
ş n u or 

-*
Amel'ilıa harp teşfıi· 
ıatını b~tan başa 
yeniden tensiJıe 
hazırlanıyor 
Madrid, 26 (A.A) - Gazetelerin Va

şingtondan nldıklnrı haberlere göre, Bir
leşik devletler harp teşkilAbnı baştan 
başa yeniden tensile etmeğe hazırlnn
mnktadırlar. 1917 - 1918 de olduğu gibi 
bir harp kabin si teşkili de düşUnül
mektedir. 

Vaşington, 26 (A.A) - B. Ruzvelt 
(Sonu Sahife z, Sütun 1 da) 

o KISKAÇ KAPANIRSA 
Londrn radyosundan: Stalingrad mın• 

takasında Rusların kıskaç hareketiyle 
meydana gelen vasi çıkıntıda tahmin 

(Sonu Snhife 2, Sütun 2 de) 

. . 

Ameri1calı1ar tarafından alınan Japon esirlerinden biT kısmı 

Do~u şi t • 

• DiZ 
n 

k 
yenide· 

b ve 
.J ponlarıtt 4 muhrilJ. batırı dı, ııı si ağır 11 sara 

u(lr tddı. Bir çolı Japon aslıerf de IJo9uJdu 
---*·---

Melbum, 26 (A.A) - Cenup Pasi- mımrrmummmmmnmnnnnmn 
fik umumi karargahının tebliği: 

Müttefik bomba uçakları 2 Japon 
muhribini batırmış ve bir diğerini de 
hasara uğratmıştrr. 

GUNA VE SUNADA 
Guna ve Sunada muharebeler batak

lık ve ormanlık arazide §iddet!e devam 
ediyor. Burnda kuvvetli mevziler ha
zırlanmıştır ve kaleler gibi sığınaklar 
tel örğülü mevziler vardır. 

Japon ve müttefik hava faaliyetleri 
devn.m ediyor. 

CENUP GiNEDE 
Düşman <!eniz birlikleri karanlıklar

dan istifnde ederek karaya çıkanna tc
~büsünde bulunmu sa da bu hareket 
akim bırakılmışbr. 

Cenup Ginede iki düşman muhn"bi 
batırılmış ve birisi de çok ağır hasara 
uğrnhlmıştır. Bunun da ba.tmış olınası 

(Sonu Sahife 2, Sütun t da) 

ınmınıııııımııııııııunıııııw 

IONOAKIKA 
•••••••••••• 

Sovyetleri n ilerleyişi 
devam ediyor 

Alman Jıayıplarının 
ar tı ı IJildiril or 
Londrn, 26 (A.A) - Moskova rad

yosunun cepheden alarak verdiği haber
lere göre Kızılordu perşembe günil 
( diln) öğleden sonra saattan snata iler
lemiş ve Almanların zaten bUyiik olan 
koyıplarını ru1tırmnğn devam etmiştir. 
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TUNUS HARBi ÇOK ÇE· 
TIN OLACAK 
(Başt:ırafı 1 inci Sahifede) 

!UNUSA VE BiZERTE DOôRU 
Cezayir radyosuna göre birinci Bri .. 

tanya ordusuna mensup kıtalar Tunus 
şehrinin 40 kilometre cenubuna varmış
lardır. Sahil boyunca ilerleyen kuvvet
ler de Bizerteye yaklaşmaktadırlar. 

HUDUT GEÇiTI..ER! 
FRANSIZLARDA 
Cenuptaki Fransız kıtaları yelpaze 

şeklinde ilerlemektedirler. İki gün iki 
gece devam eden çetin çarpışmalardan 
sonra T rabluRtan T unusa giden geçitler 
Fransızların elinde kalmıştır. 

MüITErtK HAVA HOCUMLARI 
Londra 26 (A.A) - Amerikan- In

giliz hava kuvvetleri Bizerte hava mey
danına tekrar hücum ederek dokları ve 
gemileri bombalamışlardır. Ametikan 
uçakları Tunus üzerinde hava muhare
belerinde 14 mihver uçağı düşürmüşler
dir. Düşürülen bu tayyareler arasında 
Gabeste düşürülen 7 ltalyan nakliye 
tayyaresi de dahildir. 

lngiliz avcıları birhli 80 asker taşıyan 
büyijk bir Alman nakliye tayyaresiyle 
diğer biT Alman uçağını düşürmüşler
d.iı. 

MiHVER HAVA 
KUVVETLERi ARIT! 
Londra, 26 (AA) - Müttefikler 

karargahında bulunan gazete muhabir
lerinin bildirdiklerine göre. MihveT Si
cilya ve Sardonyadaki hava kuvvetleri
ni çok takviye etmiştir. Hava ~artları 
tnihvercilerin Tunus ve Bizcrteye yap
tlklan sevkiyata mani olmağı çok güç
leştirmektedir. 

İtalyan donanması hila bir mevcudi
yet ifade ettiğinden müttefiklerin bu sa
hillere çıkaTtma yapmaları ehemmiyet1i 
<lerüz kuvvetlerinin himayesine ihtiyaç 
göstermektedit. 

ASKERi MONEKKiTLERiN 
GöRüŞLERI 
Londra. 26 (Radyo) - Deyli Eks

pres gazetesinin askeri yazarına göre, 
Biz.erte karadan ve denizden kuvvetli 
mi;dafaa imk0.nlan bahşeden tahkimat 
hatlarına maliktir. 

Oeyli Mail diyor ki: cAlmanlar T u
nus bölgegindeki mevkilerin~ kuvvetlen
dirmek için sürat ve azimle hareket edi
yorlar. Bu mıntakada önemli miktarda 
bomba ve av uçakları toplarriışlardır. 
Sicilya boğazı çevresinde düsman hava 
kuvvetlerinin bu tehaşşüdi.i dar boğaza 
hakim olmak için karada cereyan ede
cek muharebelerle birlikte en büyük 
hava mubarebelerjne de intizar etmemiz 
gerektiğini göstermektedir.> 

RUSLARA GÖRE HARP 
VAZİYETi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lannda muvaffakıyetler kazanmışlardır. 
Şehrin şimalinde stratejik önem taşıyan 
bir tepeyi işgal ettik. Düşman burada 
300 ölü vermiştir. 
Ayrıca bir Alınan alayı imha edilmiş

tir. 
SAVAŞLARIN TAFS!LATI 
Moskova, 26 (A.A) - Sovyet haber

ler bürosunun tebliği: 
Dün kıtalarımız Stalingrad çevresinde 

düsmanın mukavemetini kırarak evvel
ce -bildirilen istikametlerde taarruzları
na ve ileri hareketlerine devam etnıiş
ler ve bir kaç meskUn yeri daha zaptet
mişlerdir. Kurtarılan yerler arasında 
Riçkofski şehriyle Novo Maksimovsk, 
Stara Maksimovsk istasyonları, Odyani
kovo. Malaya Donçinka kasabaları var
dır. Bu son iki n1evki dolaylaFında ku
satLlan 22 inci Alman tank tü1neni boz
guna uğratılmıştır. Bu harekatta Alman
lardan daha 15000 esir alınmıştır. Bu 
suretle ayın on dokuzundan beri di.lş· 
ınandan aldığımız esirlerin sayısı 51 bi
ni bulmustur. Aynı müddet zarfında 
1300 top, 52 cephanelik ve 5600 kamyon 
iğtinaın ettik. 

25_/Sonte~rin günü düşn1an öli.i ola
rak 6000 subay ve er kaybetmiştir. 

N O T: Riçkoski şehri Donun doğu
sundadtr. Sovyellcrin işgal ettikleri di
ğer önen11i den1iryol merkezleri ise Don 
nehrinin :Ştr ile birleştiği yerdedir. 

HARKOF YOLUNDA 
Moskova, 26 (A.A) - Krasnaya Ves

ta gazetesine göre, Rus birlikleri Har
kofa giden esas dcıniryolu üzerinde So
navikino sehrindc Aln1anları ezici biı· 
bozguna Üğratarak düşmanın ricat hat
tını kesmiş ve düşman artçllarını in1ha 
etmi!?Ur. 

HABERLER BÜROSUNUN 
TEBL1Ct 
Moskova, 26 (A.A) _ Rus haberler 

bürosunun tebliği: 
24 Sonteşrinde Stalinı;radda kltalan· 

nıız taarruzlarına devam etmişlerdir. 
Şimalde 40 kilometre mesafede iki kasa
ba işgal edilmiştir. 
Kleskayanın batısında cevrilmis olan 

üç düşman tümeni mağJliP edilmiŞ ve 3 
Generalle I<.ur:nay heyeti esir alınmış· 
tır. 

KUVVETLER B1RLEŞT1 
Hücuın eden kuvvetlerimiz. siınaldekJ 

kuvvetlerle birleşmiştir. Cenupta 3 ka· 
saba ~gal edilmiştir. 

24/Sonteşrinde alınan esir sayısı 12 
bini bulmuştur. Henüz tam olmayan ra· 
kamla.ra göre 1169 top, 431 tank. 88 
uçak elde edilmiştir. 

Dey!i Telgraf diyor ki: Son zaferin 
lcirne ait olacağı hakkında en küçük bir 
şüphe mevcut değilse de Mısır muhare .. 
bea.inde mühim rol oynıyan hava üstün
lüğüniln Tunusta te:krar tesis edilme!i 
için müttefilClerin zamana muhtac oldu-

!erinde VU'ku buJan hav~ mı..tharebe]e
Tinde düşman sekiz uçak kaybetmiştir. 
Bizim kayıbımız 6 uçaktır. 

lu muhakkaktır. · 
KOTI...E HOCUMl.ARI l.AZIM 
Bern, 26 (AA) - La Süis gazetesi 

Tunus muharebeleri hakkında diyor ki: 

1TALYANLAR BiR HARP 
GEM!St VE BlR MUHRiP 
BATIRMIŞLAR 
Radyo gazetesinden: İtalyan radyosu~ 

nun verdiği bir habere göre bir !talyan 
denizaltısı bir Amerikan harp gemisiyle 
bir muhı·ip batırmıştır. İtalyan muhriP
leri de 3 Amerikan taşıtını batırmıslar-
dır. , 
Şimdiye kadar İtalyanların şimal Af

rika sahillerinde 10 taşıt, 2 kruvazör ba
tırdtklarını ayru kaynak bildiriyor. 

lTALYAN TEBL!Ct 

1ZM1R S!C!Lt T!CARET MEMUR
LUôUNDAN: 

(İncir ve Üzüm Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği teşkilıl.tına dahil memur
lar istihlak maddelerini ortaklarına ve 
bilcümle müstehliklere dağıtmak ve 
ortakların ihti;•açlarını karşılıyacak sair 
teşebbüslerde bulunmak, ortakların si
gorta ihtiyaçlarına tavassut etmek, uy
gun görülen her nevi gayri menkulleri 
almak veya yapmak gibi işlerle uğraş
mak üzere teşekkül eden işbu s.irkctin 
esas mukavelcnamesi ticnet kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4685 numara· 
sına kayıt ve tescil edildiği il8n olunur. 

1 - Mukavelename: 
tzınir sicili ticaret meınurluğu resn1i 
n"liihrü ve F. Tenik in11ası. 

T. C. Ticaret vekaleti teşkilallandır
nıa Um. Md. Tip statüler serisi No: 1: 
İSTiHLAK KOOPERATiF! STA-

TÜSÜ 
Kuruluş, Maksat, Unvan, Merkezi. 
KURULUŞ: 
Madde 1 - !sbu statün ün altında ad

ları ve ~oyadlar; ve ikametgahları yar.ılı 
fzn1ir İncir ve Üzüm Tar1m Sabş Koo. 
pcratirıeri daimi ve muvakkat kadrola
rına dahil memurlar ve mezkCır teşek
kül yönetim ve kontrol kurullarında 
üye olanlarla sonradan aynı teşkilatın 
dain1i veya nıuvakkat kadrolarında, yö
neHnı ve kontrol kurullarında vazife 
alacak, bu statünün hükiimlerini kabul 
ederek ortaklığa girecekler arasında 
mesuliyetleri teahhüt ettikleri sermaye 
mikdarlariyle mahdut olmak iizere 
<mahdut mesuliyetli• bir istihl~k ve 
kredi kooperatifi kurulmuştur. 

MAKSAT: 
Madde 2 - Kooperatifin maksad.: 
a) Gerek kendi gerek başka istihlfık 

kooperatifleriyle birleşerek, satın aldı
ğı istihlak maddelerini ortaklarına ve 
bilcümle mlistehliklere dağıtmak ve or
taklal'ın ihtiyaçlarını karşılayacak sair 
Lesebbiislerde bulunmak. 

b) Tesekkül edecek istihlak koopera
tifi biı·lik veya federasyonuna girmek. 

c) Ortakların sigorta ihtiyaçlarına ta
vassut etmek. 

ç) Kooperatif kültürünün intişarına 
çalışmak. 

d) Bir yuva sahibi olmak isteyen or
takların bu teşebbüslerini tahakkuk et
tirebilmek için toplu veya münferit bir 
halde vuku bulacak müracaatlarını in
celeyerek mümkün olan kolaylıkları 
gösterınek. 

e) Ortaklarının iştirak edecekleri bir 
yapı teşekkülünde teşrikimesai ederek 
loptan aı·sa ve inşaat malzemesi alarak 
bu teşekküle dahil ortakları arasında 
tevzi eylemek. 

f) Gayelerine uygun gördüğü her ne
vi gayri menkulleri satın almak veya 
yaptırmaktır. 

UNVAN: 
----
Madde 3 - Müessesenin adı İncir ve 

Üzüm Tarım Satış kooperatifleri birli
gı te~kilatına dahil memurlar istihlAk 
kooperatifidir. 

MERKEZ: 

Madde 4 - I<-Ooperatifin merkezi İz
mirdir. Falaiyet mıntakası ise İzmir İn
cir ve Üzüm Tarını Satış kooperatifleri 
faaliyet bölgesidir. 

Bu iş mıntakası dahilinde kooperatif 
ticaret vekaletinin müsaadesiyle istediği 
kadar şube açabilir. 

MtrDDET: 

Borsa 
OZOM 

819 inhisarlar 
1 72 P. Klark N. M. 
1O1 H. Elbirlik 

72 A. Recep B. 
71 Talat T. 
62 kaptan Hilmi 
56 Ş. Uğur 
52 Ege Şi. 
5 1 C. Ali,an o. 
5 O Z Mehmet Y. 
49 S. Öz şınlak 
25 A. Muhtar A. 
22 M. İzn1ir o. 
2 1 M. Sait usla 
14 N. Elbirlik 
13 S, Erkin 
4 B. Tevfik Nazlı 

19 Akşehir T. evi 
1673 yekun 

2 1 7516 dünkü yekun 
219189 umuın yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

iNCiR 

57 59 25 
56 61 
60 50 61 50 
63 63 
61 50 62 50 
63 _63 
62 25 63 75 
59 59 50 
69 65 
63 63 
64 64 
62 62 
69 75 
63 50 63 50 
57 56 
72 72 
61 61 
50 58 

7 
8 
9 

10 
11 

57 
56 
59 
62 50 
yok 

188 incir T. A. Ş. 78 78 
81 
75 
90 
64 

l -19 Fümigce 78 
5 5 Nuri Sevil ve H. 75 
30 Sükrü Uğur 85 
14 M. lzmir oğlu 64 

436 yekun 
23478 umum yekGn 

22300 kilo 
Z. YA{;J 

116 
ZAHiRE 

l 04 Nohut 5 2 
2 3 Börülce 35 
73 Susam 67 

126 

53 
35 
67 50 

B~vıiih ı..rr ital"J1an 
zırhl1~ı hasara uqrad~ 
Kudüs, 26 (Radyo) - Cenevenin 

bombardımanında büyük Romatr811l' 
Atlantik vapurunun battığı, 35 bin ton
luk trnpero zırhllSlrun hasara uğradığı 
bildirilmektedir. 

--~...-...-.J.Y".--..... _~ __ 

1 
Ankara_!adyosu 1 
BUGUNKU NESRIYAT 

acrJ""~J9'.-ot:o=r:==c•~===a~::::cccr 

7,30 program ve memleket saat aya. 
rı, 7,32 vücüdümüzü çalıştıralım. 7.40 
ajans haberleri, 7,55-8,30 müzik: (pL) 
12,30 program ve memleket saat ayan. 
12,33 müzik: (pl.) 12,45 ajans haber

leri. 13,00-13,30 müzik: saz eserleri ve 
şarkılar. 18,00 program ve memleket 
saat ayan, 18,03 müzik: fa..ıl heyeti. 
16,40 müzik: (pl.) 19,00 konu~ma (ik
tisat saati). 19,15 müzik: Oyun havala
rı. 19,30 memleket saat ayarı ve aj.,,. 
haberleri. 19,45 müzik: klaaik lürk 
müziği programı. 20. 1 5 radyo gazetesi. 
20,45 müzik: (pi.), 21 ,00 konuşma 
(evin saati). 21,15 temsil. 22,00 mü
zil<: radyo salon orkestrası. 22, 30 mem
leket saat ayarı, ajano haberleri ve bor
salar. 22,45-22,50 yarınki program ve 
kapanı§. 

KAYIT .KAPANIYOR 
KARŞIYAKA 

dngiltere halkı şimdi mihverin gönder
diği takviyelerle Tunusun zaptı mesele
Bini güçlel}tirecek kadar çetin bir vaziyet 
hasıl olduğunu görmektedir. Mihverin 
ırönderdiği kuvvetler meseleyi güçleşti
recek kadar mühimdir. Tunusta mevcut 
c.§ki istihkamlar ve arazjnin topografya
ei mihver müdafaasını kolay]a.ştırmak
tadır. Bunun içindir ki müttefik1erin 
mühim deniz, kaTa ve hava kuvvetleri 
tophyarak bu mevkileri zapt etmek için 
kütle hücumuna geçmeleri lazım gele
cektir.> 

ALMAN TEBLtôl 
Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 

Roma, 26 (A.A) - Tebliğ: . 
Dün Sirenaikada ve bilhassa Tunusta 

faaliyetler olmuştur. Bir kaç temasta 
düsmandan bir mikdar esir alınmıştır. 

Hava faaliyetleri her iki tarafta da 
artmıştır. Hava muharebelerinde 6 düş
man uçağı diişürülmiiştür. 

Madde 5 - Kooperatifin müddeti te
sis tarihinden itibaren 30 senedir. Bu 
müddet umumi heyet karariyl~ uzatı
labilir. 

FASIL: II 
ORTAKLAR 

ORTAK ADED1: 

Makbule Kebare dikiş yurdunda ka
yıt kapanıyor. 1 - 12 _ 1942 sah günü 
d_erslere başlanacaktır .. Beş ayda Maa
rlf .".'üdürlüğünden musaddak diploma 
Verilir. Tedrisat başladıktan sonra tale
be alınmaz .. 

Tunusun dağlık yerlerinde motörlü kol
lara hücum edilmiştir. 

Akdenizin işgal altındaki batı sahil-

Palermo ve Sicilyada bazı kasabalara 
yapılan hiicumlarda bir İngiliz uçağı 
düşürülmüş ve atlayan bir pilot esir 
edilmiştir. 

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

~ Devlet Dem1r Yollarıncıan ~ 
.......••...•••.......................•.........•.................................... : 

KALORİFERCİ ALINAC~4.K 
ihtiyaca binaen Ankarada istihdam edilmek üzere lüzumu kadar kaloriferci 

aLnacaktır. 

Yapılacak imtihanda muvaffak olanlara liyakat derecelerine göre birinci sı
nıf ustalık muadili 1 00 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

A_sker?~n! yapmış ve halen ilişiği bulunmayan taliplerin dilekçelerine bon
servıslerıru şımdıye kadar çalıştıkları yerleri bildirir kısa hal tercümelerini nüfus 
hüviyet cüzdanı tasdjkli Örneği ile en az okur yazar belgelerini ve iki adet vesi
ka fotoğraflarını ekliyererek en geç 30/ 11 /942 tarihine kadar Anlcarada cer 
dairesi reisliğine göndermeleri 21 23 25 27 6556 (2961) · 

İLAN 
İnhi&arıar Şarap Fabrilıasından: iZMİR 

- Halkapınarda Şehitler caddesinde bulunan fabrikamız binasında yangın 
söndürme tesisatı 10/ 12/942 günü saat on beşte fabrikada müteşekkil komis
yonda açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Keşif bedeli ( 9040, 15 ) liradır. 
3 - ilk tem.inat ( 698,42 ) liradır. 
4 - Keşif ve şartname fabrika müdürlüğünde her gün görülebilir. 

25 27 29 1 3 6632 (3009) 
~~~~~~~~~~~~. 

Vilıiiyet Daimi Enedimeninden : 
Etibank deposundan memleket hastahansine nakledilecek 1 76 ton kok ve 

Soma kömürünün boşaltın• ve yerleştirihnesi dahil nakliyesi 15 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmışbr. 

Muhammen bedeli 623 Ura ve muvakkat teminatı 47 liradır. ihalesi 3/12/ 
942 perşembe günü saat 15 te villl.yet daimi encümeninde yapılacaktır. Taliple-
rfo encümene müracaatlan 21 24 27 30 6573 (2962) 

Madde 6 _ Kooperatifin ortak adedi 
gayri mahduttur. Hissedarlık sıfat ve 
hukuku şahsidir. Ancak kuruluşta as
gari ortak adedi yedidir. 

ORTAKLIK ŞARTLARI: 

Madde 7 Kooperatife, onun faaliyet 
nuntakası dahiUnde oturan ve birinci 
maddede yazılı birlik teşkil~tında vazi
feli her müstehlik ortak olabilir. 

ORTAKLIK HtSSE SENETLER! 

Madde 8 - Ortaklara, koçanlı bir 
defterden çıkartılmış numaralı ve nanı• 
muharrer hisse senetleri verilir. Hisse 
senetleri, idare meclisinin müsaadesiyle 
ve ancak kooperatif defterlerinde kayıt 
muamelesi yapılmak suretiyle ortaklık 
evsafını haiz olan başkasına devir olu
nabilir. 

ORTAKLICA G!RME: 
Madde 9 - Çalışma mıntakası dahi

Unde bulunan ve işbu statü b!lkUınleri
he riayet edeceğini kabul eden ve en az 
bir liliıse yani (yirmi lira) teahhüt UA 
teahhüt ettiği hissenin dörtte birini te
diye eyleyen her müstehlik kooperatife 
girebilir. 

Madde 10 - Ortaklığa kabul her za,. 
ınan olabilir. Bunun için talibin tahri
ren müracaatı ve idare meclisinin de 
kabul karan l!zımdır. 
İdare meclisi 15 gün zarlıncla talibin 

kabulü hakkında karar vermeğe ve ka· 
ranrun alikadara bildirmeğe mecbuı'
dur. İdare meclisi talebi reddederse ta
lip murakıplara \>e kooperatif umumi 

İzmir Vaflıflar Müdürlüğünden: heyetine müracaat hakkına maliktir. 
idaremize aü seher hanun vakfından Abdullah ağa çiftliğinde 552 numara- ORTAKLARIN VAZ1FELER!: 

da kayJtlı on dönüm miktarındaki tarlanın senelik ican on liTa ile üç sene müd .. 
detle pey altına aLrunıştır. ihalesi 26/ 1 1 /942 cumartesi günü saat ondadrr. Madde 11 - Ortakların kooperatife 
Fazlasına talip olanlann lzmir vakıflar idaresine müracaatlan ilSn olunur. karşı vazife ve teahhütleri şunlardrr: 

19 27 6529 (2964) A) !şbu statü ile teahhüt ettikleri bi-
------------------------------.. J !Omum hususlara tamamen riayet eı-

. Hahlıumi yet ııanı ıııek. 
lzmir Milli Korunma C. ltf. umumlliğinden : ıı!!m'!tt t.eahhütlerini vaktinde yerine 

Müteaddit kimselere fazla fiyatla arpa satmaktan suçlu Kartı~ Çiğli kö- C) Şirket aleyhinde hiç bir faaliyette 
yünde oturur Ahmet oğlu Muhittin Bostancı oğlu hakkında yapılan duruşma- bulunmamak. 
da, suçu sabit görüldüğünden milli konınma K. 4180 sayÜı K, 32 A. 59/3 Ç) Alış veriş kabiliyeti en dun bu-
63 ve T. C. K. 80/81 nci maddelerine tevfikan 8 lira 1 O kuruş ağır para ce- lunan azl mertebesinde kooperatifle 
zasiyle mahkumiyetine ve 2462 buçuk kilo arpanın müsaderesine dair 7 /7 / muamele yapmak. 
942 tarhli hükmün katileştiği ilan olunur. 667~ (3032) - SONU YARIN -

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

ADRES : Karşıyaka Yemişçi paşa 
sokak No. 5 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 (3004) 

Veni PUDRA 
RENKLERİ 

önii,n,Je 

KADINLARIN HAYRETİ 

's\l\RAtA\Z s\R 
KO\.OR\1Af;1!i\!E ttııill &\il~~ 
11-.ı.111t ~ EOlll.11 1..iC\ll\ OM M 

\S'l'\ll~Oll.. LI l\RTTll\111. 

ile 
T eııinııe en UJVUİı gelecek pudra· 
l!ın tam rengini veren yeni bir Kolo-ı 

rimetrik nıakinı icıdedilmiştir.' 

Bu sayede tlmdlye kadar gö• 
.r1llmemı. emsalsiz bir güzelllkte, 
·or!jtnal pudra renklerinin lstlhza
,rına lmkln verllmlştl,r. Bun1M1-
yalnız Tolı:alon pudralarında bu-' 
labll!rslnlz. Bu pudra rilzgArlı ve. 
yaj!ınurıu havalarda bile bütü111 
giln sabit kalır. Burnun parlaması~ 

,na mani olur. Hususi ve beratlı bin 
usul dairesinde istihzar edllm~tır. 
,ııu )'eni Tokalon pudrasının en 
,son yeni ve cıızlp renklerini bu
,(!iinden tecrübe edlnlz. Daha gen~ 
ve güzel görününüz. 

SAHiFE 1 

Bütün Nebati Yai Tasirhanele
ve müstahsillerinin • • 

rının 

ı. ... aıarı dikkatine 
İzmir incir ve üzüm Tarım Satı$ Kooperatif· 

ıeri Birliğinden : 
1 - 16/ 11/942 tarihinden yürürlüğe giren 4307 sayılı kanun geregınce 

zeytin yağı, prina yağı ve pamuk. yağı istihsal eden sınai müesseselerden mua• 
mele vergisi karştlığ1 olarak istihsal ettikleri yağların '?~ 12,5 ğu dev1et hesabı
na alınacaktır. 

2 - 14/ 11 / 942 tarihinde yürürlüğe giren K '393 sayılı koordinasyon ka
rarnamesi gereğince de gerek ham ve gerekse tasfiye edilmiş zeytin yağı, prina 
yaKı ve pamuk yağlariyle, tasire müteakip tasfiyeye tabi tutulacak bilumum 
diğer nebati yağların J'O 15 leri kararnamede muayyen fiyatlarla Ticaret ve-
kiileti nam ve hesabına satın alınacaktır. 

3 - Bütün meınleket · dahi1inde birjnci ve ikinci maddelerde zikredilen yağ
ların tesellüm, depolanması, tevzii veikinci maddedeki yağların te!W'!l1ümünü 
müteakip bedellerinin tediyesi jşiyle birliğimiz tavzif edilmiştir. 

4 •• Ege bölgesinde bu iş Birliğimiz tarafın· 
dan doğrudan doğruya ve diğer bölgelerde Birt• 
liğimiz namına a$ağıdalıi te$hiller tarafından 
ya.,ıla!:alıtır •• 

MARMARA BÖLGESi - Bursa Koza Tarım Satış kooperatifleri birliği 
tarafından. 

ISTANBUL ve TRAKYA BÖLGESi - lstanbul Ticaret Ofisi tarafından. 
ADANA, MERSiN ve HATAY BöLGELERi - Çukurova Pamuk Tarım 

Satış kooperatifleri birliği tarafından. 
GAZiANTEP BöLGESI - Gaziantep Fıstık Tarım Satış kooperatifleri 

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

kanun ve kararnameye tevfikan zeytinyağ vesair nebati yağ müstahsillerinin 
hUkümetçe satın alınacak yüzde onbeş yağ mahsulü için mahallin en büyük. 
mülkiye 3mirine vermekle mükeHef bulundukları beyannamelerin birer sureti
ni birliğimize veya diğer bölgelerde birliğimiz namına hareket edecek olan 
dördüncü maddede yazılı leşkillere göndermeleri kendi menfaatleri iktizasıdır, 
ve ehemmiyetle tavsiye olunur. Bu suretle bu yağlann bir an evvel tesellümü 
için tarafımızdan tedbir a1ınarak bede11erinin süratle tediyesi mümkün olacak
tır. 

6 - ~f .asirhaneler ve mengeneler de muamele vergisi olarak birliğimize ve
ya adları yukarıda yazılı teşkillere teıllm edecekleri yağların cins ve miktarını 
ve ihtiyaçları olacak kapları vektinde bildirerek bunların bir an evvel kaldırıl
masını ve bu suretle fabrikalarının norn1al çalışma imkanlarının aı.alttlmamasın1 
kendileri temin etmiş olacaklardır. 

7 - Verilecek. beyannamelerin aynen alınacak muamele vergisi içio 4307 
numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince keyfiyetin varidat dairelerince sı
nai müe9Seselere tebliğini takip eden günün tarihinden satın alınacak % l 5 ]er 
için de 14 / 1 1 /942 tarihinden itibaren tanzim edilmesi lazımdır. 

Fazla malumat için her zaman doğrudan doğ· 
ruya mehtup ve telgrafile Birliğimize müraca· 
at edilmesi •• 

Telgraf adresi Tarım tzmir·Pos.ta Kutusu:220 
Telef on Ho. 3118 dir .. 

25 27 29 6640 (3013) 

İJÇi Esnaf Cemiyetleri Birliği Başlıanlığından : 
Bilumum İşçi ve Esnaf Cemiyetleri Azalarına 

Cemiyetlerin ana nizamnamelerinin 6 ıncı maddesi mucibince mutat senelik 
umumi heyet toplantıları aşağıda yazıh listede gösterilen taTih. a:ün ve saatle:r
de birlik.binıuıında yapılacaktır. 

Görüşülecek hususlar şunlardır. 
1 - idare heyetinin faaliyet raporu, hesapların tetkik ve tasdiki 
2 - 943 senesi bütçesinin tanzim ve tasdiki 
3 - Yeni idare heyeti seçimi 
4 - Aidat ve tahsflftt hakkında konuşmalar ve dilekler. 
Birinci toplantılarda ekaeriyet temin edemiyen cemiyetler yine listede görül .. 

düğü veç.hiyle gün ve saatlerde ikinci toplantıya gelmeleri rica ve ilin olunur. 
CEMiYETLERiN TOPLANTI l'ARIH VE GONLER!Ni GöSTERIR 

• LISTEDiR 
Birinci toplan tının ikinci toplantının 

Sıra Cemiyetin Tarihi Günü Saati Tarihi Günü Saati 
No. lami 

1 Ayakkabıcılar 1! 12 / 942 Salı 15 13 / 12 1942 pazar 11 
2 Bakkalar I / 1 2/942 Salı 16 13/ 12 / 942 pazar 10 
3 Berberler 1/12/942 Salı 14 8/12/942 o alı 14 
4 Deniz işçileri 1/12/942 Salı 18 10112 / 942 per~embe 10 
5 Ekmekçiler 1/ 12/942 Salı 16 
6 Fınn işçileri 2/12/942 Çarşamba 15 6 / 12/942 salı 17 
7 Garsonlar 2112/942 Çarşamba 16 6/12/942 sah 15 
6 Gümrük işçileri 2/ 12/ 942 çarşamba 16 12112/942 cumartesi 16 
9 Güzel sanatlaT 2/12/942 çarşamba 14 8/12/942 salı 14 

10 Gömlekçiler 2 / 12/942 çarşamba 17 141121942 pazartesi 12,30 
11 imtiyazlı Ş.M.Müs. 

3/ 12/942 perşembe 19 1 l / 12'942 cuma 21 
12 Kahveciler 3112/942 perşembe 15 
13 Kasaplar 3/ 12/942 perşembe 16 9/12/942 çarşamba 17 

1 4 Kutucular 3/12/942 perşembe 18 9 / 12/942 çar~amba 18 
15 Kolonya, 

Baharat 3f12/942 perşembe 15 14 1121942 pazarte~i 16 
16 Lokantacılar 4 112/942 cuma 15 91121942 çarşamba 15 
1 7 Memurin, 

Müstahdi.min 4 12 1942 cuma 16 12 112 '942 cumartesi 14 
18 Müzayede 

Bedesteni 4 f 1 2/942 cuma 10 10/ 12 / 942 pcrıembe: 1 7 
19 Otelciler 4/12/942 cuma 11 1o112/942 perşembe 11 
20 Sütçüler 4 / 12/ 942 cuma 13 10/12/942 perşembe 15 
21 ŞofÖTler 4 1 12 / 942 cuma 14 111121942 cuma 16 
22 Terziler 5 / 12/942 cumartesi 14 7'12 / 942 pazartesi 1 7 
23 Sanayi işçileri 5/12/942 cumartesi 1 5 13/ 12 / 942 pazar 15 
24 Tütün işçiler! 5 / 12 / 942 cumartesi 16 12 / 12/942 cumarte.._~ 15 
25 Yapıcılar 5/12 / 942 cumartesi 17 10.11 2 / 942 perşembe 16 
26 Yük arabacılar 5/12/942 cumartesi 18 1o f 12 / 942 perşembe 14 
2 7 Balıkçılar 6112/942 pazar 10 

6676 (3030) 

i L .AN 
Kemalpasa Malmiidürlüğünden: 
Mevkii Cinsi KıymHi Kimden metruk olduğu 

2. inci hükümet 
caddesi dükkan 300 00 İzmirli Kalodi Yorgaki 
2. inci hükümet 
caddesi dükkan 300 00 İzmirli Kalodi Yorgaki 

1 - Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırmaya konulmuş--
tut. 

2 - Satış şartnamesi mal müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Satış açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
4 - Artırma 30/ 11 /942 pazartesi glinü Kemalpa~a mal müdürlüğünde ya

pılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 45 şer liradır. 
Yukarıda evsafı yazılı emvali metrGkeye ait 20/1 l / 942 gününde ihalesi mu

karrer iken taBp zuhur etmemi.ı, olduğundan 2490 sayılı kanunun 43 uncu 
maddesi mucibince müzayede ve ihalenin 30/ 1 1 / 942 pazartesi günü saat l 4 
de icra edilmek üzere 1 O gün müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. 
.. Taliplerjn depozito makbuzlariyle birlikte muayyen gün ve saatte komi"SY~ 
na müracaat etmeleri ilan olunur. 6662 (3031) 

İzmir Defterdarlığından : 
Şerif zade Mahmudun yeni şubeye milli emlak satış bedelinden mevcut 16250 

lira 9 kuru~ umum borcunun temini tahsili için yarısı hazineye birinci derecede 
ipotekli bulunan İzmirde Kasap HızıT mahallesinin Ali paşa ve ütücüler ... oka
ğında kain 248 kütük, 310 ada, 26 parsel sayıda mukayyet (77, 79, 81, 83, 
24. 24/ 1-2, 67, 69, 71, 18, 20) kapı numaralı ve 24000 lira kıymeti mukay
yedeli avlu ve dükkanlan müşlemi! büyijk Leblebicioğlu hanı tahsili emval ka
nunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 7 / l 2; 942 tarihinde saat 16 da lzmir vilayet idare heyetine mü-
racaatları ilan olunur. 17 22 27 2 6166 (2937) 
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ISVEÇ TETiKTE... ITAL YAN TEKZiBi 
---* *----

IJarp vaziyetlerine asker giizii y Je ha kıs .. 

yeni başlıyan R s t.aar .. Tehlike zail Sulh arzula-
uzlarının hedefi ve oln~adı rınıo aslı 

netices· e o ahili ? diyorlar yokmuş 
R d~ o gawt •c::ine göre Rusların tanr

ruz!::rı n icesinde Stalingradda ha lı
yan büyuıe meydan muharebesi şiddeti
ni kn~ b eden devam etmiştir. Sov~ et 
kıtaları s rngradda bir çok yerlc.ri el
de ederek Stalin kanalına kadar varmıs
tır. Fnkat bu maninları henüz geçeme
mi tir. Bu da Mihverin burada çok mu
kav('mC't gösterme inden ileriye gelmek
tedir. 

Sovyet ileri hareketi üç gi.in evve 1ki 
süratini muhafaza etmemiş ve bir az ya
vaşlamıştır. Sovyet tebliğlerinde alındı
ğı bildirilen yeni yerler, bundan üç gün 
evvel alınml§ olan yerlerin pek yakının
dadır. 

Bir ucu Stalingradda olan ve diğer 
ucu da batıya uzanan Mihver koridoru 
da henüz kapatılrunamıştır. Bu da Sta
lıngradda Mihver müdafaasının ne pa
hasına olursa olsun muhafazasına azme
dildiiini gösterir. Bununla beraber du
rumun nezaketi devam etmektedir ve 
Sovy('tlerin ufak bir ilerleme hareketi
nin bu koridoru kapatmak ihtimali dai
ma mevcuttur. 

YENl RUS TAARRUZLARI 
Muharebeler Stalingrad bölgesinde 

böyl ce gelişmeler gösterirken Ruslar 
Stalingraddan 1100 kilometre şimal ba
uda ve Moskovadan da 150 kilometre 
batıd:ı ffjevde yeni bir taarruza başla
nuslardır. Bu şehrin de 160 kilometre 
uza -;.ında ikinci bir taarruza geçmiş
lerdir. 

g 
y 

• tere 
sefer 

Rusların bu taarruzlara ne ıçın geç
tıklt'ri vc btı toorruzlardan hedd eı inin 
ne olou"u kat'i c::ekılde bilm 11 ekle 
beı aber. ta ı ruzlara bu rre\ kı r cı
varındaki Smol nsk, V"~, zın:ı 'e d' er 
yerlcr·n etrafındaki bü.} ük M'hver ç.ı
kıntı mı koparmak V(' g('ni'i ölrüd-. bir 
imhıı muhareb si yaratmak için girişil
m ·s 01m~ı ihtimali vardır. 

Sovyetler geçen kışta da böyle h.r ha
rekete teşebbüs etmişler, fakat muvaf
fak olnmamışlardı. Şimdi tekrarlanan bu 
tes"bbüsi.in ne d"receye kadar muvaffak 
olacağı hakkında şimdiden bir şey söy
lenemez. Fakat bu mevkilerde bir sene
den beri tutunmus olan Mihverin bura
larda mühim tahkimat viicuda getirmiş 
olması tabiidir. 

AFRtKA HARPLERİ 
Şimal Afrika hareket1erine gelınce, 

Libyada Elag('ylada heniiz ciddi bir ha
rck t başlamış değildir. 

Tunusta müttcfiklnrin hareketleri ba
zı gelişmC'lcr göstcrmL"'se de bunlar he
nüz büyük hareketler değildir. 
Şimal Afrika~·a gönderilen yeni müt

tefik kafileleri yeni tip Sbitfayerler ta
rafından himaye edilmektedir. Bu ucak
lnr, çok yükseklerde de hareket edcbil
diklerindf'n Mih.ver ucakları için aman
sız bir silah demektedir. 

Londraya göre Maltadan uçan uçak
lar 2 Mihver taşıt uçağını düşi.irmüşler
dir. Bu uçaklar 80 eri taşıyabilmekte
dir. 

•• t • u 

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

Londra, 26 (Radyo) - Büyük Bri- Bu parlak neticede kadınların oynadık
tanyada end üstriyel seferberlik bu lan rol mühimdir. Son aylarda daha 
memleketin inşa kudretini şimdiye ka- 1, 750,000 kadın mühimmat ve harp 
d ar görülmemiş bir yüksekliğe çıkarmış- malzemesi i ler;nc alınmıştır. Bunlar 
tır. H er üç ibüyük Britanya vatandaşın- imalatın daha kolay olduğu bölgelere 
<lan ikisi harp imalntında çalışmaktadır. nakledilmişlerdir. 

• in İsar mad e erı eden az? 

inhisarlar Ve i i nkara .. 
•• uhabirim · ze m 

ve d. 
-

hinı tafsili 
ısı·ıııaıı artmış bulunuyor . i s tü al ve na!d zor· 
1uh1arı • 'l'edbirıer • H all:a ü en vazifeler 

Ankara, 26 (Yeni Asır) -- Gümrük 
ve inhisarlar vekili Reai: Karadenizi zi
yaret ederek son zrunanlarda piyasada 
inhisar mallannın bulunmadığını sor
dum. Vekil §U beyanatta bulundu: 

c - Evvela sizinle birlikte vaziyeti 
tesbit edelim. Suali piyasada niçin bu
lunmuyor şeklinde değil, bu maddeler 
neden eskisi gibi bol bulunmayor diye 
eormak lazım. Evet, bu maddeler her 
tarafta eskisi gibi bol bulunmuyor. Se
beple?ini izah edebilmek için size en 
mühim inhisar maddelerinden olan tü
tünle rnkıdnn bahsedeceğim. 9 38 de 
memlekette istihlak edilen tütün mikta
n 13,592,000 kilo idi. Bu miktar mü
teakip yıllarda artarak 1941 de 16 mil
yon 315 bin kiloya çıktı. Bu yılın beş 
ııylık satı~ seyirlerine göre 17,500,000 
kiloya kadar yükseleceği anlaşılıyor. Bu 
rakamlara göre harp başlıyalıdanbe?i 
istihlak dört milyon kilo kadar artmış 
demektir.> 

RAKI SARFıYATI 
inhisarlar vekili rakı sarfiyatının artı-

ı 9 38 de 7,400,000 litreyi bulunduğu
nu, 9 39 ve 940 da bira, şarap imnlatını 
artırarak fiyatlarını indirmek gibi ted
birlerle bir az azalma alameti gösteren 
nıkı i!ltihlukinin 941 de yeniden 8 mil
yon 364 bin litre) i buluduğunu knyde
derek dedi ki: 

c - Bunda asıl amil keyif maddele
ri istihlilkini artıran umumi sebeplerdir. 
içinde bulunduğumuz yıla gelince bu
giine kadar devam eden seyirden istih
lakin yekunu 9 mılyon litreyi bulacağı
nı anlıyoruz. 

Sö lediğim rakamlar fiili satı lardır. 
Yine her t rnfta bulamıyoruz. alamıyo
ruz denildiğine göre piyasaya daha faz
la mal verebildiğimiz takdirde istihlak 
y~kürlnrının bir az daha kabaracağı 
tnhmin olunabilir. 

lSTtHSAL lMKANLARI 
Mevcut tesisatımıza gelince bidayc

trn bu derecede geniş istihlak olabilcce
V,i ni he aplannrnk kurulmadıkları için is
tihsal kabiliyetleri de geniş değildir. 
Ancak tesisat eniş olsa dahi bunların 
i-,lrt lebilmesi için 1azım olan şartlar te
nı n rd lmezse istihsalde aksaklık ola
Cllf·ını t kdir buyursunuz. Bütün gayret-
1.-rC' rnğmen umumi duıumun tesirlerin
<l .. n kurtulamıyoruz. Mesela zamanında 
koıı Ur bulunmazsa, mazot tedarik edıle
nın c, haıiçt.en getirdiğimiz sigara ku
iıtları günündt" yetişmezse koln, deks-

trin gibi malzemeden biri noksan olursa, 
iptidni madde iş yerlerine zamanında 
tıışınmnzsn, istihsal faaliyeti bunlar te
min edilinceye kadar tevakkuf etmek 
zorundndır. 
NAKLıYAT MOŞKOLATI 
Halen en büyük müşkülutımız nakli

yattır. Kara ve deniz vasıtalarının bazen 
dnha mühim işlere hasredilmeııl wrure
ti bizim sevkiyatımızı ikinci planlara bı
rakır. Halbuki nakliyat inhisar işlerimiz_ 
de en mUhim rolü oynamaktadır. Bu 
ehemmiyeti iyice tebarüz ettirebilmek 
için size iki hrıdiseden bahscdeyim:Çamal 
tında tuzlar yığınlıır halinde beklerken 
ihtiyaç nisbetinde vapur tahsisi müm
kün olmadığından bu tuzların beklendi
ği mıntı:ıkalarda tuz sıkıntısı çekilmekte
dir. 

Haydarpaşada mamulatımız ınavu
nalaıda vagon sırası beklerken hükümet 
merkezi bazen sigarasız kalmaktadır. 

STOK KALMADI 
Harpten önce yurd içindeki satış an

barımızda yerine göre iki üç, bazen altı 
aylık stoklnrımız vardı. Bir taraftan is
tihlôkin artışı, diğer taraftan istihsal ve 
nakil zorlukları üç yıl içinde yavaş ynvaıı 
bu Btokların t.ükenmesine sebep oldu. 
Ambarlar her gün istihsal yerlerinden 
mnl beklemek, ancak geldiği zaman sa
tış yapabilmek mevkiine düşmüşlerdir. 
Mallar bazen geç gidiyor. O sırada hnlk 
aradığını bulamıyor, gelince de atiden 
endişe ederek ihtiyaçlarından fazla mu
bayaalarda bulunuyorlar. Fırsat bilen 
vur~ncular da faaliyete geçiyorlar.> 

Bu hadiseler karoısında vekaletçe ne 
dü,.ünüldüğünü sordum. Raif Karadeniz 
dedi ki: 

c - Evvelfı şunu söyleyelim ki talep
lerin bu arlı§ına karşı, her şeyden evvel 
kaçakçılığa meydan verebileceği için, is
tihlflki tahdit etmeği düşünmüyoruz. Bü
tün talepleri gücümüz yettiği kadar kar
şılamak azmindeyiz. Tesisatı gen~letmck, 
mevcutlarından azami randıman alabil
mek için muhtelif ç:ırelere baş vurmak
ta, bunların arkasından koşmaktayız. 
Nakil vasıtalarını boş z.amanlanndan 
istifadeye çalısarak her tarafta tükenen 
stokları yeniden tesis emelindeyiz.> 

HALKlN VAZiFELERt 
Vekil bu yolda muhtelif tedbirler 

alınmakla b~raber bazı mıntakalarda 
nrasıra mamulat noksanlığı görülebile
ceğini, bu işle vatandaşlara düşen vazi
feler de olduğunu, bu halin geçici oldu-

- *-(( isve; istild cilin i 
mu i~ • z e ,. .ği 

if;ss2 cenQ&lJ halıiıa 
~e._ er~~~r etmeli )) 
St kholın, 26 (A.A) - İsVl~ bac:ku

ı nndnnı ordu mensuplarına bir nutuk 
ı..öyliyerek is,·e:: tehdit eden harici teh
i k 1 riıı h:ila zail olmadığını söylemiş 
•, e: müdafaa azmınin gevşetilmeınesıni 
hwsiye ederek demiştir ki : 

a - İsveç bugüne k~dar h:ırpten kur
~t: lnı uş olduğu vı> istıklalini muhafaza 
ettiği icin All:ıha teşekkür etmelidir. ıı 

era ö 
ı..eı'im ~ebati öld .. 

Zonguldak, 26 ( Hususi ) - Beş yıl
c.lanberi Havza3a vazife alını~ bulunan 
profesör operatör Dr. Kerim Sebati 
l;alp zaafından ü~müş, dün cenazesi İs
l:ınbula gönderilmiştir. 

FR 

e ek 
-*-

1!' eni ta di aea ay 
ba~!n an itibare 
-•.&ıı>nlll>lln ~or 

Vişi, 2G (A.A) - Resmi gazetede çı
kan bir karnrnamc ilk k5nundan itibaren 
g!da maddelerinde: yeni kısıntılar yapı
lacağını bildirmıstir. Bilhassa tereyağ

!:ırile diğer yağla. azaltılacaktır. Şimdi

yekadar nüfus b<.şına günde 15 gram 
verilen yağ lO g~ama indrilccektir. - ----

LIBYAOA ESASLI OEG Ş· 
rt1E YO 

(Baştarafı 1 mci Sahifede) 
rinc göre sekizinci ordu Agcdabya ve 
Elageyla arasındaki yarı mesafeye var
mış olup mihver nvcılari ·le temasta
dır. 

ALMAN TEBLlC1 
Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
Sirenaiknda ileri müfrezeler arasında

ki çarpışmada esirler alınmış, bir çok 
motörlü taşıtlar elimize geçmiştir. Ban 
Sircnaikada hava kuvvetlerimiz dii§ma
nın topcu mevzilerini bombalamışlar
dır. 

* TAYMtSfN BUGÜNE VE 
YARINA A1T MÜTALAALARI 
Londrn, 26 (Radyo)- Taymis gazetesi 

yazıyor: Afriknda müttefik orduların 
kazandıklan muzaff eriyetin dünya ef
karı umumiyesindeki tesiri çok derin ol
mustur. Fakat bu muzafferiyet bizi dü
şüncesizce b!r nikbinliğe veya tedbirsiz
ce bir sevince sevk etmemiştir. 

Bilakis şimdi daha ziyade bundan 
sonra yapılması gereken şeylere dikkati
mizi çevirmiş bulunuyoruz. Harpten 
sonra durumun kendiliğinden diizelemi
yeceği aşikardır. Şimdiden geleceği ku
caklayan etraflı tedbirler ve pl5nlar ha
zırlamak lazımdır. İstikbal için böyle 
bir siyaset memleketimizin harp g:ıyrc
tinc yC'ni bir canlılık vereceği gibi Bü
yi.ik Britanyanın hayatiyet ve kudreti 
hakkında yabancı memleketlerde daha 
kuvvetli bir itimat havası uyandıracak
tır. 

Aynı gazete başmakalesinde Mareşal 
Rommelin Mısırdaki mağlubiyetle şimal 
Afrikanın işgali hadisesinin Yunanis
tandaki akislerini tetkik ederek divor 
ki: . 

Yunan - İtalyan · işbirliği hakkında 
mihvercilcrin besledikleri parlak hayal
ler ortadan kalkmıştır. Yeni Yunan 
Başvekili Koca Manisin Mihverin bü
tün tekliflerini kabul ettikten sonra 
Çolakoğlunun istilasını vermis olması 
gösteriyor ki eski Başvekil Mihver dev
letleri tarafından Yunanistana yüklen
mek istenen zilletlere daha fazla katla
namıyacağım açığa vurmuştur. 

ğunu bilmeleri lazım geldiğini, stok yap
mak heveslilerinin bundan vaz geçmele
rini, ihtikar ve yolsuzluk yapanların 
derhal haber verilmesini, sigaraların bir 
iki neviden ibaret kalacağı yolundaki 
r.ayialnrın asılsız olduğunu, sadece satış
ları az olan sigara ve tütün nevilerinden 
bazılannın imalabna nihayet verildiği
ni, Sipahi, ellilik, çeşit, Boğaziçi Gelin
cik, Serkildoryan, Bafra maden, Gelin
cik, birinci ince, halk kalın, köylü sig:ı
ralariyle Bafra ve tatlı sert tütünlerin, 
ayrıc:ı asker, subay, doğ.u signralariyle 
diğer bazı tlitün çeşit1erinin imallerine 
devam edileceğini söyledi. 

YAT.AN ŞAY..tALAR 
Ve diğer şayialar dolayısiyle dedi ki: 
c - 1nhisarların Suma bulamayınca 

İspirtoyu su katarak rakı yaptığı ve ra
kılara sertliği temin için göztaşı karış
tırdığı şeklinde havadis yayanlarm bu
nun ne demek olduğunu temyizden nciz 
sadece merak verici haberler yaymak
tan-zevk duynn s !diller olduğunu z~n
ncdiyorum.~ 

-*-a·r itaıyan gazetesi 
Lo~d aJlf al: sın söz 
ve g ·;Et·· le'4ini 
. oc ahça bııla;~or · 

. Roma, 2G (A.A) - Jurnale Ditalya 
luılyan şehirlerinin bombardımanı ne-
Ccesinde Almanya ile İtalya arasında 
gerginlik hasıl o"duğunu, İtalyanın har
be arlık devam etmek istemediğini ve 
hu memleketin Belçika ve Fransa gibi 
io::gal altında olduğunu söyliyen Lord 
Halifaksın bcyanutını çocukça bir iddia 
l"ddctmektedir. Bu gazete Birleşik dev
letlerin İngiltere üzerindeki nüfuzunu 
Lord Hlifaksm izah etmesini istiyor ve 
şunu ilave ediyor : 

İtalya işgal altınd:ı dcğildiı·. Almanya 
ile tam bir fikir ortaklığı içinde yanyana 
harbediyor. Bir çok İtalyan tümenleri 
müşterek d:ıvanın zaferi uğrunda doğu
O:! dövüşmcktedirler. 

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

<(CEBELUTTARIK)) TA 
---*---

b·r • em 
• v r 

-*-
ı z ili, çalı gemi i, 
2 ağır lır vazör de 

emirli 
Lalinea, 26 ( A.A) - Cebelüttarıkta 

halen 52 ticaret ve taşıt gemisi ile 2 has
l'1ne gemisi mcvı:uttur. Koyun ağzında 
muhripler ve korvetler devriye dolaş
maktadırlar. 

Askeri limanda bir zırhlı, bir uçak 
gemisi ve 2 ağır kruvazör demirlemiş 
l:ul unınaktndır. ----·----

~ sızlar 

ııa g ' 1 ••• ___ * __ _ 
A m iral Dar an A.f ri
lla a u unduiıça 
F ansızlara hitap 
eılıni~ec:e ıer 
Londra, 2G (A.A) - Londıa radyo

sunda her gün Fransız halkına karşı iki 
defa neşriyatta bulunan Hür Frruısızlar 
spikeri bugün ilk defa olarak bu neşri
yatı yapmaınıştır. Radyo demiştir ki : 

• Şimal Afrikada amiral Darlan bu
lundukça nesriyatımızı yapmıyacağız. • 

----~fl-..ıww----

İH\IERE GORE RUS HARBi 
<Ua~tarafı l mci Sahifede) 

Merkez cephesinde Kaleninde ve Ta
ııateyin batısmd& düşman yirmibeş 
srın teşrinde beklendiği gibi ge
ııiş cephede harekete geçmiştir. Büyük 
muharebeler olmuştur. Düşmanın açtı
ğı mevzii bazı gedikler karşı hücumlan
mızla kapatılmış, düşman tardedilmiştir. 
]8 Rus tankı tahrip olunmuştur. 

Filistin radyosuna göre Alınan kay
naklan Leningrad - Smolensk arasında 
ve Moskovanın şimal batısında Rusların 
iki yeni büyük taarruzundan bahsct
u1ckte<lirler. 

Berlin, 26 (A.A) - Alman resm1 
Ajnnsına göre Ruslar Kalenin cephe· 
sinde de taarruza geçmişlerdir. Bu cep
he Moskovanın şimal batısındadır. Rus
lar bazı mevzii gedikler açmışlarsa da 
çetin muharebelerden sonra bu gedik
ler kapatılm~tır. 

Berlin, 26 (A.A) - Alınan gazeteleri 
Stalingrad cephesinde başlıyan Rus ta
arruzuna karşı yeni Alman silahlarının 
kullanıldığını haber vermektedirler. 
Nasyonal Çaytung, dakikada 3000 mer
mi atan yeni bir mitralyözün doğu cep
hesinde kullanılmağa başlandığını, her 
ıstikamette alev saçan tankların da ha
rekete geçtiklerıni, bu tankların yanla
rındaki çelik borudan çıkan alevlerin 
bjnaların beşinci katına kadar yükseldi
ğıni yazmaktadır. 

Donanmada da mahiyeti gizli tutulan 
fenni tekamüller vardır. 
İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 26 (A.A) - İtalyan gazeteleri

nin Berlin muhabirlerine göre Stalin
grad muharebesi kati safhasındadır. 
Tribuna gazetes!ne göre R uslar hedef
lerine varabilmek içip harp sahasına mu
azzam ihtiyatlar getirmeğe mecbur ol
muşlardır. Alman ve Rumen kuvvetleri 
kaybettikleri yerjeri hemen hemen ta
mamen geriye almışlardır. 
Şimalde Rus1ar insan ve malzeme ge-

1irmek için daha müsait vaziyettedirler. 
Zira mükemmel çifte hatlara maliktir
for. Cenupta vaziyetleri böyle değildir. 
Bu sebeple en büyük Rus baskısı şimal 
kesiminde hissedilmektedir. Alman ve 
Rumc.nler çekilmeğe mecbur oldukları 
1.aman Donun batısındaki tepelerde mu
kavemet yuvalarını bırakmışlardır. Don 
kavsi içinde bir ~ok Rus tankları karlar 
içind.e yatmaktndır. 

Muharebelerin cereyan safhalan bak
J.ında daha fazla bir şey bildirilemez. • 

= N'J!F.SRiH CUMA ıta -, 

SC>N. _ .. H .ABE.R 
. . . . . .~ 

Yeni intihabata doiru 

Meclisin fesih kararı ver
muhtemele .. • 

mesı 

Ankara, 26 ( Yeni Asır) - Haziran
da müddeti bit~cek olan Büyük Millet 
Meclisinin şimdiden kendi kendini fes-

he ve yeni itihabata karar vermesi muh
temeldir. Bunun sebebi şudur : Mali 
~ene haziranda başladığı cihetle şimdiki 

meclisin yeni bütçeyi hazırlyıp tasdılt 
etmesi ve bunun yeni meclis zamanında 
tatbik edilmesi muvafık görülmemek-
te, yeni bütçenin hazırlanma ve tatb k 
edilme işlerinin yeni meclis tarafından 
yapılması ihtiyaç ve ahvale uygun gö
rülmektedir. 
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a rif teşkilitıı ın tak
kararlaşıyor • 

vıyesı 
• 

·~~------~~-__,..,.--~--~-----~-
Ankara. 26 (Telefonla) - .. "-arüm· tilm , .. uu imkan nisbetinde genişle · ekte ve 

inki§afı vekUletin vaz.ifelerini artınnak- kuvvetlendirilmektedir. Kadrodaki 80 
t:>, idare teşkilat.le mekteplerin, ilim ve lira maaşlı tedris heyetine ait profesör
~anat müesseselerimizin kadrolarının lük kadro1arı da ihtiyaca kAfi gelme
gcnişletilmcsi ve daha kuvvetli eleman- mektedir. Profesörlük salfilıiyetini ka
!arln beslenmesi yolunda tedbirler alın· zanmış bir çok doçentler de kadro mü
masını zaruri kılmaktadır. Bu sebeplerle s:ıadesizliği yüzUnden unvanını taşıdık
vekfılet merkez ve vilayetler teşkiHitile ları memuriyetin maaşını alamamakta 
fstanbul üniversitesinin ve bir kısım mü- idiler. Yeni layihada mevcut 70 lira 
esseselerimizin kadrolarında bazı deği- n1aaşlı üç profesörlük kadrosile 30 lira 
ş:klikler yapan kanun layihası meclise maaşlı doçentlik kadrolarından sekizi 
verildi. Teklif edilen layiha ile !stnnbul kaldırılmış, yerine 15 tane 80 liralık 
üniversitesi idaı·c ve tedris kadrosu da pıofesörlük kadrosu konmuştur. 

teh ·r edilen
et ve maaşı 

Ankara, 26 (T('lefonla) - 45 günlük zuv ve teşekkül halinde bulunan iktisa
taliın ve manevra maksadiyle silah altı- d1 devlet teşekküllerinin randımanla ça
na alınıp ta vaziyet dolayJSiyle tersihle- l~masında mUhim bir funil olan inşaat ve 
ri tehir edilen memur ve müstahdemle- işletme teknisyenlerinin de bu hüklim· 
rin hizmet ve maaş bakımından t.!lbi ola.. lerdcn istifadeleri muvafık görülmüş, 
cakları hükilmler kanuni müeyyidelerle bunun için maaş kanuna ek 4161 sayılı 
tesbit edilmişti. Bu sefer aynı mülaha- kanunun bazı maddeleri del,riştirilmiştir. 
zalara istinaden müesscsatta çalışan ec- Layiha yarın (bugün) mecliste göriişU· 
zacılarla kimyagerlerin ve henüz taaz- !ecektlr. 

ist ihsali tımız • • 
ıyı Kömür 

--~-~- ----~--~-~-~~-----
Ankaıa, 26 ( Yeni Asır) - Zongulda!ktan alınan haberler istihsalin normal 
~ilde günde 8500 ton üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Aynca elli bin 
ton kömür stoku yapılmıştır. 

• a ne e 
• 

erı r en 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

RUSYAOa H RP V VİYETİ 
Berlin, 26 (A.A) - Alman resmi 

Ajansının bildirdiğine göre Ruslar Ka
lenin cephesi boyunca taarruza geçmiş
lerdir. Kalenin cephesi Moskovanm şi
mal batısındadır. Ruslar mevzii bazı ge
dikler nçmı§lnrdır, Alman Ajansı askeri 
mahfillerden aldığı malfunata dayana
rak bu gediklerin derhal kapatılmış ol
duklarını ilAve etmiştir. 

STALINGR D CEPHESi DE 
• ZIYET 

Londra 26 (A.A)Moskova radyosunun 
Stnlingrad cephesinden gelen haberlere 
atfen bildirdiğine göre Kızıl ordu Per
şembe günü öğleden sonra da her saat 
bir az daha ilerlemeğe, esasen ehemmi
yetli bir derecede olan Alınan kayJplnn
nı fazlalaştınnağa devam e~tir. Esir 
sayısı 63000 e çıkmıştır. 

K ı R Si 'DA 
sunı LE E CE 

Londra, 26 A.A) _ M. Anthony Eden 
bugün Avam Kamarasında Amiral Dar
lan hakkında da her türlü münakaşanın 
mevsimsiz olduğunu söylemiştir. M. 
Eden bu mesele hakkında bir müzakere 
tarihi tcsbit etmek de istemiştir. K.omu
nist mebuslardan Gallacher israr edince 
gürültU çıkm1ş ve reic; müdahnlP. zorun
da knlmıştı.r. O zaman Eden şöyle de
mişlir: 
Başka suallere cevap vermeğe hazırım 

fokat önceden bildirmek lazımdır M. 
Eden radyo yayımlarının muvakkaten 
tatil edilmesinin İngiliz hükümeti tara~ 
fından verilen bir emirle yapılmış olma
dığını söylemiş, bu yayımların en kısa 
müddet içinde tekrar boşlaması için 
elimden geleni yapıyorum demislir. Si
ma} .Afriknsınd:ı sivil idarenin İngiliz 
kontrölüne tabi olmadığının doğru olup 
olmadığı -eualine M. Eden şu cevabı ver
miştir. 

Gerçekten böyledir. Askeri idare 
.Amerikalılar da, şimdilik sivil idare de 
Frnnsızlardadır. Bizim durumumuz bu 
iki vaka gözönündc tutularak müt~lai\ 
edilmelidir. Bunun üzerine mebuslar
dan Beyan Birleşik Amerikanın büyük 
Britruıyaya arzu edilmeyen bir politika 
empoze ettiği h'1kkında dışarda şayialar 
yayılmasının iki memleket arasındaki iyi 
münasebetlerin faydasına olup olmıya
cağını sornıuş hariciye nazın hiç bir ?.a
man bö~·}e bir beyanatta bulunrpadığı 
cevabını vererek şunları ilave eylemiş
tir: 

Kıtalarınuz ve Amerikan kılaları mü
cadelenin kat'ı safhasına girmişken olu-

Konservatuvar 
mezunlarına e bise 
Ankara, 26 ( Telefonla ) - Devlet 

konservatuvarının tiyatro, opera ve ba
let şubeleri talebesinden devlete hizmet 
taahhüt etmiş olanlara mezun o1duklan 
zaman bedeli 250 lirayı geçmemek tizc
re konservatuvar idaresi tarafından el-
bise vrilmP.si muvfık görüldü. 
H vacı ra eıo! ceh 
zamlar ve t z inat 

Ankara, 26 ( Telefonla ) - Hava sı
rufı mensuplarııırı verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren bir layiha mcc· 
l:se verildi. 

Par i - a e he31eti 
to1:1ıandı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Cümhuri
yct halk partisi idnre heyeti bugtin 
(dUn) toplnnmıştır. 

Ord mensuplaPını 

te avisi 
Ankara, 26 ( Telefonla ) - Askc ri 

hnstnne ve sıhhl müec::sese ohnıyan yer
lerde tedaviye muhtaç görülen bütün 
crdu mensupları hükümet ve villiyct hu
susi idarelerine ve belediyelere ait has
tnne ve sıhhi mtiesseselerde tedavi o1u
nacaklardır. Bunların tedavi masrafı tn
mamen ait olduğu vekalet veya daire
leri bütçelerinden verilecel..-tir. 

is~anbulda bir 
şerirı tutuldu 

İstanbul, 26 ( Yeni Asır ) - Karn
glimri.ikte yakalarunak üzere olduğunu 
anlıyan sabıkalılardan Sabahacldin po· 
!ıs Şemseddine ateş ederek kaçmağn baş. 
lamışsa da diğer polislerin yardımile bir 
köşede sıkJ§tırılmıştır. Sabıkalı tekrar 
ateş etmişse de polislerin mukabelesi 
l:zerine iki ayağından yaralanmak sure
tHe yakalanmışt1r. 

· s n ulda t.ıı$ ev eri 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Birinci 

kanundan itibaren Kızılay aş evlerinde 
şehrimizde lG bm yksula her gün sıcak 
yemek verilmeğe başlanacaktır. Aş ev
leri Karagümrük, Topkapı, Eyüp, Bc
şlktaş, Üsküdar ve Lalelide faaliyete 
geçeceklerdir. 

gan üstü nazik bir durwnu karşılamak 
zorunda bulunduğumuzu meclis a~
nın takdir edeceğini sanıyorum ve Par-
15.rnento azasından yeni sualler sormak 
arzusunda iseler beni önceden haberdar 
etmelerini istemekte kendimi haklı ad
dediyorum. Roytcr Ajansının Parlamen
to muhabirinin öğrendiğine göre M. 
Eden şu tında milli menfaatlere nykın 
addedilen aleni müzakereden sakınmak 
için Partamenlonun bütün aziisma açık 
bulunacak gizli celc::ede 1afsilfitlı izahat 
verecektir. 


