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! 11AKKJ OCAKOGLU ;;ı 

- --

Amerika bahriye 1uızın B. Knoks sivil müdafaa. komitesinde çalışırken 

AN 
UZAK DENiZ HARBi 

NUM *·-
Menemencioilu Salomonda 
Yeni R,.,..;e ueldlinds• çarpışm 3 de 
le 1ıaldne dalla ziyade 
lıınnHdlenntlfdl'· Ba ta· d • 
~dış poıldlıarnızın vam e ıyor 
detffntezllğlnln yeni . 

,,.,. d=:::-AKooLu Ammııal~d111nıııı 
için sebep olmadığı, ua-

iatanbuı mebualutune seçilen Numan zlyetln lehte gelfftlğl 
Menemendoflu Hariciye vekaletine ıe· 
tiri)mqtir. eu,.n Millet Mecllsinln ve 1ılllllUdlndelef'-
.. ....ı ......._.. hararedi sevgisi ile . 
........... e_. bir MineMa mazhar Vaşington, 14 (A.A) - Bahrıye nazı· 
.._ !J11b11 ~ bblnesi bu yeni n al~y Knoks cUmhurreisi Ruzveltle 
t1ıy1a ile bira daha kuvvet bulmuştur. kısa bır konuşma yapmıştır. 

Numan Menemencioğlu 1914 te bari- Albay Kn~ks Sa~omon adalarındaki 
ciyeye intisap eylemiş, Viyanada başki· muhaı:e?elerın seyrı h~kıııdaki suale 
tiplik etmiş, Bükreş, Beyrut general cÇok ıy11 cevabını vermış ve Ruzveltle 
•ırıal11 ......... w ........... wa ~mutat~ W
lwiciye velEiletl birtnd ıılaire mamnl ri olduiunu söylemİ§tir. 
111üdürlüiilne ptirihaifti. Hariciye mili- MUHAREBE DEVAM EDİYOR 
teşarhimda, hariciye ummni kitiplltbı· Vaşington, 14 (A.A) - Bahriye na-
- UZUD yıllar vazife ıören Numan Me· zırı dün akşam şu tebliii neşretmiştir : 
~ Cllmhuriyet hariciyesinin Salomon adalarında muharebe devam 
llaşardılı Mlyil dlvalann be.,.,inde ve etmektedir. Başka bildirilecek bir şey 
mı safta yerabmş, muvaffakıyetleri dai· yoktur. Bir tayyare gemisinin ateş aldı
.. Ebedi Şefimiz Atatiirldin ve Mil· ğı hakkındaki haberleri teyit eder bir 
li Şefimiz İsmet İnöntintin hararetli haber alınmamıştır. 
takdirlerini buınmışhr. (Soma Sahife ,, Sütun ! de) 

TUrk hariciyesi memleketin ba ıizide 
evJWı De daima iftihar eylemektedir .. 
Montrö müDkerelerinde ve muahedele
rin haarlamnasmda, en Mlyil milli di· 
nlarmmdan birini teşkil eden Hatay 
••eluinıle •- keskin zekismdan -ve 
iinyetlnden awni cleneede istifade 
........... ..n.: u .. 

SiJml ıuı1epn•••nla olduiu ··- .... 
~ devletlerle yaptıimm ticari muabe
tlelerin mibakerelerinin idaresinde -ve 
tamiminde onun iyi ve isabe~ görii~
leri, ecnebi mahfillerinde temin eyledi· 
li kuvvetli sempati daima büyük rol oy· 
namqtır. Numan Menemencioilu Türk 
hariciyesinin kuvvetli bir uzvu olmak 
teref"mi inkıtasız usun yıllar ommlann· 
tla taşunak mazhariyetine kavuşmuş bir 
hahtiyanbr. 

Bu itibarla böyle lmdre01 ltir evlidı· 
Dm çok ..ık .......... yaşadıimm 
böyle Wr ,onde Barielye -.eWletine .. 
tirihnesi Türldye umumi efHnm çok 
91ıviJMlintiibıde şüphe yoktur. 

Her şeyden evvel Şükrü Saraçoğhmu 
çok isabetli seçiminden dolayı tebrik et• 

mek :isteriz. •• 
Saraçotlu yeni kabinesmı kurarken 

Japonlara karıı harp eden Amerikan 
ku1'Vetlerindftl Mcırilaftd knı110Zörü 

Japonlara göre · Hariciye veklletini uhdesinde muhafaza 
eylemişti. &aşvekiletin çok aiıı: yflkle-
rine banu da ilave etmekle yenı başve- * 
ldlimiz clq politikamızda en kilçilk bir s l d 
değişiklik vücuda gelmiyeceğinin temi- a om on a 
utını içe ve dışa klll'ŞI vermiş bulunu· 
~ordu. Nitekim htikilmetin programı 
bütün dünya matbuatında çok iyi karşı- k d •ı • 
lanmış, dış politikamızın diiriistlüğil ve en ı erı 
samimiJili takdirlerle bir kerre daha 

<Sonu Sahife Z. SDtun 8 dal 

Mal nakli ve satışı tamamen serbest 

irçok yer
de teşebbüs 
Ruslarda 

Her türlü el koymalar ve 
idari tahditler yasak 

Ruslar yalnız Kaf· 
kasta müdafaa vazi· 

* Bu kararlar zeytin· 
yağına da pmil 

* 
Yetinde bulunuyor Yalnız ffpd ,,.,.,,,,.., 

IHdıl lıalıyoP. -*- Ankaıa. , .. (A.A) - Ticaret vekili 
Souyetler Kaflıasta fkl• dünkü tarih ile umumi müfettitlik ve 

detll lllr nialıauenaeı ~ıiklere aşağıdaki tamimi gönd~ 

gösterlyof'IGf' ue llaua 1 - icra Vekilleri heyetince vekile-
ıaarruzlarlyle time verilmit olan aelihiyetlere dayana-
d-AdJltUnf'fGI' rak evvelce alınnut her türlü elkoyma 

. -ıl .. ,,_ " kararlarının 2S temmuz 1942 taribiaıden 
Berlin, 1~ (AA) - .. Alman tebliği : itibaren kaldırıldığı tamimen tehlli edil
Kafkaş bölgesınde duşman şimal Kaf- mit ve aynca radyo ile newrolunmU§lu. 

k_as ?man ve de.n~ yol_!arından yaptığı Buna raimen bazı mahallerde elkoyma
rıca~ ~klamak ıçın dağlık arazide şid- nın halen tati>ik edi1diii yapılan miira
detli hır mukavemet göstermektedir. caatlardan anlqılmakt:adır. Bu 'ftZiye-

Bunlara hava kuvvetlerimiz taarruz- tin dem.I ialahı ve lıı6tün ihtiyaç madde 
1arda bu1urunuş, mukavemet eden bazı ıerinin eerbestce •bfma ma..de edil· 
kı~a~ dağıtılmış ve sahilde iki nakliye me9i. 
gemısı de batırılmıştır. z - Bazı mahallerde bir ban mad-

(Sonu Sahife Z, Sütun 6 da) (Sonu Sahife 4, Sltan 1 de) 
Sovyet ukerleri elleri11e geçen bir Alman telaiz takımına tetkik ediyorlar 

AKDENiZ HARBi SOVYETLERE GORE 
* * lngiliz kafi- Kafkasta 

Kurultay htıtı 
~----------ıww,~----------

-·- -·-·-·-.. • Milli Şefimiz •-·- -·-·-·-·
son celseye de şeref verdiler lesi parça- Alman bas

lanırış? kısı hikim REISIG HURU!llZUIJEIUIWUIWWLUQ HiTAP· 
LiRi • I lRfl~·uillf G8ZEf. Bfit ıarur fRID ETTi * * Maa>affalıGflt WIN• .,_...,_. INla yepleNle 

Ankara, 14 (A.A) - Dördüncü Dil 
Kurultayının .kapaDl§llll müteakip re
isicümhur İsmet İnönü toplantı salo
nundaki locasında başta baJkaıı Maa
rif vekili Hasan Ali Yücel olduğu hal
de yeni genel merkez kunilu heyeti
ni kabul buyurmuşlar ve kendilerine 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 

• - Seçiminizi tebrik ederim, Ku
rultayü ıöriilen muvaffaklyet sble
re yeniden ve evvelkinden daha illa 
(l!lışm•k ve ıelecek kurultaya daha 
çok verimli çıkmak 'borcunu :rtikle
mekte4tir. Ana davalanmmlaa biri 
olan dil meeelesini karulta7 sislere 
mwaet etmi§ oluyor. Bunu da tös 
ilntinde tutarak _. ıöre çahpdiı· 
nmlan anlnim.. Hepinize ı.fanJar 

beri devam eden Türk Dil kurultayı- ,,.,,..,.,. ............ ......... ,,..,,.,.,.,,.,,.e,, ue dlll'Cllı· 
na bugün de Millt Şefimiz huzurlari- Pini pelı tldlnlyOP l1e lıa- IClnıalıla IH1Pallef' Kaf• 
le şeref vermişler ve kurultay maarif fileden çolanan .,.,,,._ lıa.da Ra .... da 8Planalı 
Vekili Hasan Ali Yücelin güzel bir ...,. IHIPCI•.._ -•--•w De Yo--•.ae .. _,.._ __ 
söylevi ile kapanmıştır. ,,_ •• ......,.. .... ,,_ ,,__ss.- U1Cr-~ 

YENt İDARE HEYETi Berlln, 14 (A.A) - Alman husuat lloakova, 14 (A.A) - Gece yarısı 
Kurultay bugün yeni idare heyeti- teblili : İngilizler, llwrda bulunan or- ııep-olunan Sovyet teblili: 

ni ~. Bu arada cene1 Mkreter- dularmm maruz kaldılı mrluklan ha- 13 aiustos gecesi kıtalanmız Kleçka
liie İbrahbn Necmi Dilmmı, Sayman- fifletmek ~ Z1 pmWk bir bflie ile ya, Koçelnikof, Maykof ve Krasnodar 
lıia Besim Atalay aeçibni§tir. levazım atindermele tetebbOs etmifllr.. ve Cerkut cenubunda dUpnanla çarpıf-

MAARIF VEK.iIJNtN Bu kafile Oç zırhlı bir uçak gemisiyle bir maktadır. 
KAPANIŞ NUTKU çok muhrip " hOeumbotlarmm himaye- CS-. s.lalfe • S8tma ı de) 
Ankara, 14 (A.A) - Dönttlnc6 line wrilmiftir. .., 

Turk oo kurultaymııı 3 6ncG umumt _ A.'lıu.ntleri 11~!~!!!1 ~i~~1~· ~ Su ihtiyacı 
toplantısı Maarif ftkW R.-n AD ""' --- uu --..-:;,• ~ 
Yücelin bir nutku ile -1.-.. ı---- hücumlara beflamıflar ve ayni gtinde * 

~- tıopyekan 90 bin toniıJAtoluk gemi batır--
son vermiftir. - •• 1 .. -ı.... Bunlar ansıııda r .... 1 .. ·-iP C' h • • 
tirvkt~ bu nutkunda ezcUmle demit- ;:;;de vardır. ---~ a.s~e rımıze * • - ArkadaoJanm, yurdun d6rt k5- Bundan başka İtalyanlar l'Uriib uçak 

KURULTAY KAPANDI teainden geldiniz. El birlili ettiniz... gemisini de alır hasara~ " 

dilerim..· 

• 
Ankara, 14 (Husus!) -Bet gUnden (Sonu Sahife z. satun J de) yan yatan gemi Cebelilttarıia dojru 

.O.o--..;;, ~-;;;-~_;.;;,_.;.,~-.-;;;. _;,;;,~-:... __ ,..;;.;, ;,:.,.;...., -·---..;.;;.;;;;;..;;;;;;;;;..;;.;~;;;.;;.;;~ (Sana s.Jalfe Z, 8lltaa Z de) 

Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış 

Her şeye rag-men Rus or
dusunun ~oto 8Bpasaglaın 

Almanlar Kafkasın anulı y~rJerine 

ıçmesuyu 

getirilecek 
* Ya ,.,.., JN1 B• iN.,._ 

dan iyi,,,,. ............... 
tunll•e isale edllecelı.. 

SON DAKiKA girdiklerinden yavaılıyacaklar 

VJ.ll.yetin eea.ı. Yaridat ~ 
dan biri ob Şqal 8U)'UDUD ,. ... mzlıılC 
yüzünden eon nmanlarda teLrimize ib
tiyaç milr.tannda setirilmedii:i ve ballan 
bu audan ilôfadeai az olduğu Wlyet 
mN.amınm nazan dikkatini --L-• • 
~-:- h-1'- ~ar. 
....,.. .. uuu. aq;ı daha ziyade içme auyu 
olarak Bornovadan muntazam SUTette 
arabalarla ıetirilen Bornova wyunu io
mektedirler. • • • • • • • • • • • • Alınanlar ftallnflPad ue Don 1ı1111alnde dlll'd"""'· 

Akdenizde Iogi- dalcue. VONneJ ,,,.,.plePlnln eflenanlyed ~-
Radyo gazetesine göre dünkü Alman 

I• ı • d• "' • tebliği Karadeniz sahil çekilme yolla
JZ enn ver it(! rııu ellerinden kaçırmak istemiyen Rus

lanıı aruiden faydalanarak şiddetli bir 

kayıplar mukavemet gösterdiklerini; dünkü Sov
Yet tebliği de Krasnodar bölgesinde Al-

(Sonu Sahife Z, Sütun 2 de) 

,.__Hl-NO-IS-TA_N _OE_R_O~l --t kazanmış 
-*- * manlann pUskilrtiildilğil, 2000 Alman 

ı ~ lıf'lllHIZÖI' ' mallf'lp J .,,. lıPauazÖI' oe ,,.,. ö~dilrWdilğünü ve 70 ~ ile bir. ~ Hintlilt-rin tuttuğu 
~ol y~11hş ••• 

Bana Rlntll eslıl ,,,,. 
IHquelıll söyUyoP .. 

Madras, 14 (A.A) - ~ki M~d~as 
başvekillerinden Raja Noplatarı dün 
Madrasta yaptığı bir demeçte Hin· 
dinstandaki kanşıkhklardan bahse
derek demiştir ki: 
- Böyle delice tahribat ve emniye

ti bu derece suiistimal etmekle mUs
takil Hincli&Wı temin edilemiyect· )i 
pbi Gandinin projeleri de haldbt 
Wne ptirilenieZ. 

• ' ' fi d.iier harp malzem.min tahrip edildili-
denlzaltı, ıo nalıllye ıe- muJaelp 11atıı, falım ııa • ni bildirmiştir. 
misi IHd'if'ntlflm' .. 3apon le de Maltaya IHlf'dı.. Cenuba dolru yayılan . ~ . ~ri •---- ı•-- hareketi artık lrızah arazıye ginniftir .• lıayıp....-..... ge ....,.c_ -*- Buradan cenuba dolra Alman ilerl~-

Tokyo 14 (A.A) - Salomon deniz Londra, 1' (A.A) - Amirallik daire- Şİnin eski siiratle devam etin.esi belki de 
uhareb;si hakkında Japon umumt ka- si modern Mancester kruvazörilniln Ak- biraz güç olacaktır. Kafkaslara doiru 

:rcilu yeni bir teblii neıretmiftir. Bu- denizde batırıldığını bildirmiftir. Alman bulmı bilhasu Çerb8t b5lge
na göre ıimdiye kadar tesbit olunan ra- B'OYtlx BİR KUBRlP TE BATft sindedir. Buradan çok mihim Iİılır yol 
kamlar tunlerdır: · Londra 14 (A.A) - AkdeniJıde bCi-= geçm~. Bu yolun _..,,1n ~ 

Japon kuvvetleri 13 l~iliz ve ~~4:- yük bir ~uhribin battılı biJdlrilmifllr. ınevsıminde liu1Jemm..mnı • tıemin iıcin 
rikan kruvazörünü, 9 to"?ıto muhribı?1' KAl1LE llALTADA Rusların harpten evvel slriftilcJeri in
üç denizalbnı ve 1 O naJdıye semial ile Londra, 14 (A.A) _ Bir İngiliz iafe pat, ~ '8ll lnzah yer olan 41 ~ 
aynca bir krevazöril batırm.,Ja!, 3 ~ kaflJesl llaltaya vua1 olmuftur. bnetrellk Cll'ta Jmmııd- - Lmadra D.t-

. h ıb· il bir nakliye semiabai alır Yosuna a&e - mcü bu Jll bltlriJmlttir. 
pıto mu r ı e ~O!Y.)ıl ·~~"""" ~ Aı.. -.&La "'- _, lıltlkMt tlDc1e bil· 
buara uir•tnutlanhr· _,.,--.. - rn • 

(Saaa ......... z .. ) ....... a, --.. ti) 



SAHiFE 2 

KURULTAY BiTTi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

:Ana davalarımızdan biri olan ana dili
miz üzerinde gece gündüz çalıştınız. He
pinizi bütün yüreğimle tebrik ederim. 
Bizim be iki kolay ölçemediğimiz bir me
safeden, bizden sonra gelenlerin değer
lendirecekleri uzun bir yol aldığımıza 
inanın .. Lengüistik, Filoloji, Timoloji, 
Gramer, Sentaks gibi ince ve çetin bir 
ilim işinin en karışık meselelerine el 
koydunuz .. Bu yolda, üç beş gün içinde 
şaşmaz sonuçlara varılamıyacağını bili
riz. Fakat bizi bu sonuçlara götürecek 
yolları gösterdiniz .. 

Halktan söz derleme ve yazılı eserler
den söz tarama emeklerini yerinde bul
dum. Buna devam edeceğiz. Konuşmala
runızda ileriye sürdüğünüz önergeler 
gözümüzden hiç kaybolmıyacaktır. 

Dil kurultayı, inkılapçı ruhiyle, Türk 
kültürüne ve kültür ediplerine elinden 
gelen yardımları yapmaktadır ve yapa
caktır. Sayın üyeler, Hur ol prensibini 
söylerken hepinizin hahrına Türk ya
zarları gelir. Fikir ve sanat alanında ya
ratıcı kalem tutanlar dil kültürüne ne 
kadar bağlı olurlarsa eserlerinin o ka
dar değerli olacağına şüphe edilemez. 

TAKDİRLE ANILANLAR 

Siyasi ve edebi yazılarda Falih Rıfkı 
'.Atay, siyasi makalelerde Necmettin Sa
dak, tenkitlerde Nurullah Ataç, Felsefe
de Şekip Tunç, Bilim kitaplarında Ke
mal Şinasi gibi orkada:ılarımızın ve ül
küdaslarımızın hizmetlerini naçiz tak. 
dirle~imle anarım. Yazarlarımız Milli 
Şefimizin millete hitap eden beyanna
mesinde söylediği şu hakikati her kalem 
alıslarında bir kerre daha düşünmeli
dirler : •Ulusa söz işittirebilen ve oku
tabilen her aydınımız bir yabancı keli
menin dilimizden eksik olmasını özen
meğe değer bir iş sayarsa bir çok sıkın
tıları kar~ılarız .. • Hepinize en temiz di
leklerimle sevgilerimi söyliyerek dör
düncü kurultayı kaparım .. • 

MiLLt ŞEFİMİZİN ÇAYI 

Ankara, 14 (A.A) - Reisicümbur 
Milli Şef İnönü bugün saat 17.30 da 
Çankaya köskler;nde Türk dil kurulta
yı delegelerine bir çay vermişlerdir. 

Çayda Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dülhalik Renda, başvekil Şükrü Sara
çoğlu, bir çok vekiller, mebuslar ve 
yüksek rütbeli subaylar da hazır bulun
muştur. 

Milli Şefimiz bütün davetlilerle görü
~erek kendilerine ayn ayrı iltifatta bu
lunmuşlardır. 

SOVYETLERE GÖRE 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Diğer kesimlerde ehemmiyetli hiç bir 
değişiklik olmam~ır. 
DENİZDE 
Harp gemilerimiz Finlandiya körfe

zinde bir düşman denizaltısını batırmış
lardır. 

Barenç denizinde 28 bin tonilatoluk 3 
düsman nakliye gemisi batırılmıştır. 
BİR İMHA VE PÜSKÜRTME 
Moskova, 14 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan tebliğe ektir : 
Kleçkayanın cenup kesiminde sayıca 

üstün dü~manla harp eden kıtalarımız 
bir temizleme hareketi yaptıkları sırada 
bir Alman taburu i.mha edilmiştir. 

Krasnodarda şiddetli Alman taarruz
l&rı püskürtülmüş 1400 Alman öldürül
mü~tür. 

Koçelnikofun cenup doğusunda düş
man püskürtülmüştür. 

RUS MUVAFFAKIYEI'LERİ 
Briyanskta bir ırmak geçilmiş ve mes

k\ın yerler işgal edilmiştir. 
Voronejde bir mesk\ın yer alınmış, bir 

Alman alayı bozguna uğratılınıştır. 
BEŞ YERDE ÇARPIŞMA 
Moskova, 13 (A.A) - Öğle üzeri 

nesrolunan Sovyet tebliği : 13 - 14 ağus
tos gecesi Kleskaya bölgesinde, Kotel
nikofun şimal doğusunda, Çerkast, May
kof ve Krasnodar bölgelerinde kıtaları
mız dUşmanla çarpısmı~lardır. 
Diğer kesimlerde hic bir değişikl'k 

yoktur. 
ŞİDDETLİ MUHAREBELER 
Moskova, 14 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Kleskayanın cenup kesiminde 
kıtalarımız müdafaa muharebeleri ver
mi~ler ve Kotelnikofun şimal doğusun
da şiddetli muharebeler devam etmiştir. 

ALMAN KAYIPLARI 
Topçumuz bir kesimde 100 tank, 38 

zırhlı otomobil, 350 kamyon tahrip etmiş 
ve 600 kadar Alman öldürmüştür. 
GERİLEME 
Krasnodar bölgesinde müdafaa muha

rebeleri verilmektedir. Kesimlerden bi
rinde ilk müdafaa hattımızı yaran Al
man tank ve piyadeleri geriye atılmış ve 
harp meydanında 300 den fazla ölü bı
rakınışlardır. B~ka bir kesimde üstün 
düsman kuvvetl.,inin tazyikiyle yeni 
müdafaa mevzilerine '\"kildik. 

VORONEJDE VE ŞIMAL BATIDA 
Voronejin cenubunda ve Don nehri

nin batı kıyısında bir çok düşman hü
cumları geriye atılmıştır. 
Şimal batıda birliklerimiz üç gün sü

ren hareketlerde 3000 Alman subay ve 
erini öldürmüşlerdir. 

ALMAN İLERLEMESİ 
Moskova, 13 (A.A) - Akşam geç va

kit Kerkasttan ı:relen bir haberde bildi
rildiğine göre Almanlar R us kıtalarıru 
püskürtmüşler ve bir kaç mühim mevkii 
işgal etmişlerdir. 

YENi ASIR ı; Afmtos Cumartesi J942 

su IHTıYACI _ --· _ • NUIVIAN 
(Baştarab 1 inci Sahilede) ş HIR HABE 

Alakadarlar Bornova suyunu büyük ~'!enemencio,lu 
damacanalarla şehrie getirmekte ve iz- _ .. ~,,,.__ "'~ 

mirde küçük damacanalara naklederek.1~111ı;:sı•ıam•m::z:••Dmm••11!!!!11•ll:l•••••••ıııİ••••ımı:::ıı::zım•Emm-m-r-mn.-İm•""Iİllllİİ-İİııİlııı••ıW1 * 
daha fazla kar temin etmektedirler. Be-1 Yeni Hariciye 11efıilimiz• 

~~d:~:b::'·e;e~:knıi;!~!:· 1eb~1:1d~ç:~t lzmirde vergi Zeytinya"' ı ve sabun ıe ııabine daha ziyade 
temasa gelıniştir. fıuvvetlenmiştir. Bu ta• 

VALiNiN TETKiKLERi ta! s•ta""tı çok yfn dış polftifıamızın 
Vali B. Sabri Öney. Şaşa! suyu kay- "Fi ı tık ı· . n· e naklarına giderek tetkikatta bulunmuş- a y ~e 1 iıl) değişmezliğinin yeni 

tur. Şaşa\ suyu kaynağ:nda otomatik artıvor ~ ~ bir delilidir .. 
doldurma ve temizleme cihazı yapılmak ~ (Baştarab ı inci Sahifede) 

ta, yolun bozuk kısımları da inşa ettiril- --*·-- ne yapıl&~air -.~ m"ktedir. .H._ anılmıştır. Berlin ve Londra gazeteleri-
Yol ikmal edilince saşal suyunun iz- Son ifıi ayldı hfiliye 11er• nin hararetli neşriyatının akisleri hılla 

mire ihtiyaç nisbetindo ııctirilmesi temin gi tahsiliitı beş milyon ---------·------------ devam eylemektedir. 
edilecektir. Vilayet makamı, şa!5al suyu- i SaraçoğJunun şahsına karşt izhar olu-
nun bir müteahhit su ~irketine verilmesi lirayı geçti.. Tüccar itidal haddine dönmezse hüfıümet vaz • nan emniyet ve itimat yalnız memleke-
ve şehirde ucuz fiyatla şaşa! suyu sattı- Temmuz sonuna kadar İzmir defter- yeti halledecefı, cezri tedbirler fıaHanac:afı.. timizin sınırları içinde kalmamış, mu-
rılm··ı i•ini tetkik ettirmektedir. Bazı darlığının iki aylık hiliye vergi tahsi13tı d . -· t "t dil ltarip ve gayri muharip bütün memle-

~ • b · ı ı S b k ah Son günlerde piyasada sabun fiyatla- bu fiyatların eğişınıyecegı eyı e - dilm. . sucular bu hususta vil5yete teklifler bile e~ mı yon irayı geçmiştir. a ı a t - ketler tarafından teyit e 1!jtir. 

Yapm.,_ lardır. silah bu iki ay içinde rekor den:Jecek rının makul bir sebep yokken alabildi- miştir. ihr t Bu mazhariyet Türk milleti için cid-
. ' k g"ine arttırıldıg" ını takip eden belediye Hükümet zeytinyağı · acını mene - d . "d" •1 b 

Su 1. HTIYACININ TEMiNi rıısnette arlara geçen senenin ayni ay- . • en övünç verıcı ır. Saraçog unun, u 
1 d k hs ]• b ı Ik ia•e teşkilatı bunun sebeplerin ,~tır- miştir. Harice gönderilmiyen zeytınyag- d ( k - 1 ·k . b" kıs 

Halkapınar .u Ş"ırketı" yakında hu""k"u" _ arın a i ta i atın ir mis i, evve i yı- ., 1 b" e a ço agır o an yiı ünıin ır ınını 
im ayni aylarındaki tahsilatın iki misli rruştır. Belediye reisi B. Reşat Leblebici !arın devlet fiyatiy e piyasaya arzı ır yıllardan beri beraber çalıştığı değerli 

metçe satın alınacaktır. Yüzde 25 kireci b "] sah tacır· lerı"nden hır" heyetı· be- zarurettir 1 ir fazlalık göstenniştir. og u un · arkad•<ı Numan Menemencioğ una tev-
"ht" d b b' ·c e suyu olmadı J d" d k b l d k f" ati hakk Mı·ııı korunma kanununun mal sakla- ..., 1 ıva e en u .u ır ı m - Elde edilen mukayeseli rakamlara gö- e ıye e a u ~ ere ıy ar ın- di eylemesi vaziyette en küçük bir dc-
ğından İzmir haikına icme suyu olmak re bu sene İzmir vilayeti defterdarlığı- da görü<mü~. artma sebepleri üzerinde mağa ve satıı;a arz etmemeğe, ihtikara ği~iklik •n•L-ua getirmiyecektir .• Çünkü 
· Buca n T•htalı ko··yu·· cı·varındakı· d J t aı"t hu""ku··mıerın· '- yur·· ur·· ıu··g"kte oldug"unu • ..,.. uzere nı ... nın iki aylık tahakkukatı, üç sene ev- uru muş ur. -u .}-eni hariciye vekilimizin Saraçoğlunun 
dağda pek mebzul bulunan temiz bir su- velki senenin tahakkuka! rakamlarına Tacirler, sabun fiyatlarının zeytinyağı hatırlamak lfuzmdır. en yakın mesai arkada~ı olduğu ve dış 
yun borularla şehrim'ze getirilmesi tet- tekabül etmektedir. fiyatlariyle müvazi olarak yükseldiğini 2 - Devlet, tüccarın iaşe mevzuların- politikamızda onun çok müsbet faaliye-
Jcjk d·ı ekted"r b ı d I. · d k" · - a'a çalı•malarmı her bakımdan destek-e 1 m 1 

• Gerek tahakkukat ve gerek tahsilat eynn etmiş er ir. zmır e ı zeytınyagı ' tinin öteden beri rolü bulundnğu bey-
Digw er taraftan ·~sa. 1 suyunun da bo- d ühi ikd d ]emektedir. Bankaların i~c~ mevzuların- ı· ~ rakamlarında görülen bu bar'« ve göz tacirlerinin eEn e m·· ·m m ar a -- nclmilel politika alemince pek iyi bi ın-

rularla lzmire getirilmesi bir tetkik mev- < kşayıcı inki.o;;af, defterdarımızın ve def- zeytinyağı mevcut olduğu ma\Unıdur. da tüccara kredi açması, akreditif temi- mektedir. 

zuuVoı_\lma-yeutştmura. kamı bu hususta kat'i bfr terdarlık teskilatırun gayet iyi çalıştığı- Bu zeytinyağların en mühim kısmı ni gibi kolaylıklar bu meyandadır. lenYeenniit~ımaa~vdcınkilai:_izıne.n ~enıemnaekarncı"oşg~lbeunsa-
k 1 ki b b h · na, İzmir halkınm vergi borçlarını gü- bankaların ve tüccarın depolarında mü- Bunun manası, tüccarın iaşe işlederin- , ,, ,.. 

arar vermemiş o ma a era er şe n- deki rolüne verilen değeri ifade er .. 
b nünde ödemek hususunda gösterdiği sait fiuat beklemektedir. Sabuncular da da gösterile<:eğinde hiç şüphe yoktur. miz içme suyu ihtiyacının en iyi ir su- " Ancak tüccar makul sebeplere istinat 

rette teml.nı" yolunda adımlar atılmak alakaya ve vatanseverliğe en a<:-ık delil imal ettikleri sabunları ayni suretle ye- Onun ince \•e keskin zekası, uzağı gö--
1 bil etmeden alabildığine fiyatları arttırma- 1 · · · d k b 

üzere bulunduğu ve vilayetin bu mev- sayı a · ir. ni fiyatlara intizaren depolarında bek- ğa devam ederse devletin alacağı aktif rü~ü, şef eriı:un ıtıma ını 1aza.rş u-
zuda mü•bet tetkikler yaptırmakta ol- ----·---- !etmektedirler. bazı tedbirler de bulunabilir. Bankala- lunu~u ve nıhayet Saraçoğ u ı e uzun 
dug"u anla•ılmaktadu. Tr•!t;;D ı•şJerı• Sabuncular, hükümetçe sabuniuk zey- b al 1,, . },llar dış politikamızı idarede tam bir 

, ._. rın zeytinyağı, sa un ve e umum ıa:ıe ahenk ve anlayıs.la mesai sarfetmiş bu-
---o--- tinyağlar için tesbit edilmiş olan 85 ku- mevzularında krediyi kesmeleri bu ne- . 

1 
. tind 

Poliste b~r denı"~me-. ru< fiyat üzerinden zeytin" yağı bulama- 1 ak d ... .. 1 b"lir 0 lunması Türkiyenin harıc sıyase e 
• .,, ~ ' viden bir tedbir o ar iışunu e ı · en küçük bir değişiklik bahis mevzuu 

İzmir emniyet müdürlüğü birinci şu- Basra yo!iyle gönderi• c!ık.larıru, bu sebeple sabun fiyatına ye- zaman fazla fiyat bulmak için bekletilen olamı"acag" ının yeni bir teminatı olarak 
· · 1 1 A •1o d niden bir mikdar zam yapmak zarureti t" ·ı · ıka ılınası , be müdürü B. Ismail Hakkı Akta:ı Istan- en er merı"a"a 11ar J. zey ınyag arının pıyasaya ç r kabul edilecektir. 

.r karşısında kaldıklarını iddia etmekte- b · k hal" l 
bul emniyet müdürlüğü kadrosuna nak- Yeni mahsulün dirler. ir emrıva i mi a ır. Buna ila,,eten belirtmek istediğimiz 
len ve terfian tayin edilm:ştir. İstanbulda buıunan Ticaret vekilimi- diğer bir nokta vardır ki hariciye işleri-

Yerine polis enstitüsü dahiliye müdü- İ$1enmesi.. Karşılaşılan vaziyeti şöylece mütaiıla zin diğer iaşe mevzuları meyanında zey- ni emniyetli ve kudretli bir ele tevdie 
rü B. Faik Nart tayin olunmuştur. Geçen seneki mahsulden Basra yolu etmek mümkündür: Lnyağı işi hakkında da kesm tedbirler muvaffak olan Saraçoğlu, yükünü kıs· 

AK~E,.I Z HARBi 
(Baştarab 1 inci Sahıfede) 

dönmek zorund kalmıştır. 
Ayrıca üç kruvazörle ceman 51 bin 

tonilatoluk altı şilep ve gemi hasara uğ
ratılmıştır. 

Kafilenin bir kısım gemileri Maltaya 
s~ğınmağa çalışmaktadırlar. 

Muharebe devam etmektedir ve yeni 
büyük muvaffakıyetler beklenmektedir. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 14 (A.A) - İtalyan umumi ka

rargahının batı .Ncdenizdeki hava ve 
deniz harbi hakkında neşrettiği hususi 
tebliğ : 

11 ağustos sabahı erkenden keşif tay
yarelerimiz batı Akden:zde Cebelütta
rıktan doğuya doğru yol alan 21 ticaret 
gemisi ile üç muharebe gemisi, pek çok 
muhrip, bir uçak gemisi ve küçük gemi
lerden mürekkeo büyük bir kafile gör
dükler>ni haber vermişlerdir. İtalyan ve 
Alınan deniz ve hava kuvvelleri mü
kemmel bir işbirliği ile hemen taarruza 
geçmiştir. 

Büyük hava teşkillcrinin himayesinde 
hareket eden torp'do muhripleri ve hü
cumbotlarına boıc.bardunan tayyareleri
miz büyük dalgalar halinde taarrıız et
miş ve düşmanın şiddetli mukabele ve 
mukavemetine rağmen kafileye büyük 
kayıplar verdirilmiştir. 

KAFİLENİN KA YlPLARI? 
Kafilenin kayıpları şunlardır : İtalyan 

deniz birl~k1eri bir kruvazörle üt.; ticaret 
gemisini; İtalyan hava kuvvetleri 1 kru
vazör, 2 taşıt ve üç muhrip batırmıştır. 

Almanlar da bunlardan başka 4 tica
ret gemisini batırmağa muvaffak olmuş· 
tur. 

Bunlardan ba~ka aralarında bir saf!ı 
harp gemisi bulunan diğer bir çok harp 
ve ticaret gemisi de hasara uğralllmıştır. 
Bunlardan bir kaçının da batm"i olınası 
mümkündür. 

Çok siddetli hava muharebelerinde 32 
dü~man tayyaresi düşürülmüştür. Bizim 
13 tayyaremiz hasara uğramıştır. Üsle
rine dönmüş olan tayyareler içinde ya
ralı olanlar da vardır. 
KAFİLENİN BİR KISMI MALTADA 
Kafileden bir kısım gemiler şiddetli 

hücumlar kar~ısuıda geriye dönmek zo
runda kalmıştır. Bir kısım da Maltaya 
varmağa muvaffak olmuşsa da bunlar 
da şiddetle takip edilmektedir. 

ALMAN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Berlin, 14 (A.A) - Alman basını Ak
deniz hava ve deniz muharebes:nden 
bahsetmekte, İngilizlerin gerek harp ve 
gerek ticaret gemisi bakımından uğra
dıkları kayıpları belirtmektedir. 

iKINCI iT AL YAN TEBLIC.I 
Roma, 14 (AA) - Tebliğ: Akde

nizde dü!)man gemi kafilesine k.arıı ya
pılan hücumlarda yeniden muvaffakı
yetler lcazanılmışbr. Mihver deniz ve 
hava kuvvetleri bir lcruvazör ile 3 nak~ 
liye gemisi, torpil uçakları da 4 muhrip 
batırmlf, bir nakliye gemisine d e b ir tor 
pil isabet ettirrrüılerd ir. 

1 1 Ağuıto•ta yualanarak Cebelütta
rık istikametine çekilen İngiliz uçak ge
misi Füriüstür. 

ile Amerikaya gönderilen 180 bin balya 1 - Devletin sabun ve zeytinyağlar alacağına şüphe yoktur. Yeni zeytin men ha(ifletmiş bulunacak, memleket 
tütünün arızaya uğramadan ta~amen için teshil eylemiş olduğu fiyatlar sabit- mahsulünün de idrak edilmek üzere ol- işlerinin tedvirinde müsbet gayretlerine 
Amerikaya vasıl olduğu ve teslim alın- tir ve Ticaret vekaletinin tebliğiyle de duğunu da hahrlamak lazımdır. daha büyük hız vermek imkanına kavu-
dığı şehrimizdeki alakadarlara gelen şacaktır. 
mal\ımattan anlaı;ılmıştır. C v t ki Bundan dolayıdır ki Menemencioğlu-
İŞLENEN TÜTÜNLER .:'ı.On ya~mUrUD yap 1 arl nun Hariciye vekaletine getirilmesini 
Bu sene mah.su1ü tütünlerden en bil- kabinemiz için yeni bir kuvvet olarak 

yük kısmı işlenmiştir. İmalathanelerde kabul etmekte ve bütün memleket be-
isleme faaliyeti nihayet bulmak üzere- u• • ee e e t ee t e e SDbına derin hir memnuniyet duymak-
dir. Eylül ortasında, bu sene mahsulü zum ve ıncır az, u un- tayız. 
tütünlerin Basra yolu ile sevkine başla- HAKKI OCA.KOGLU 
nacaktır. Sevk hazırlıklarına başlanmış-

tı~mlGJı-B;;k";'S-I m üdü· ler çokca zarar gördü 
rü Anfıaraya gidiyor 
Emlak ve Eytam bankası müdürü bay 

Sedat Dikmen, bankaya ait bazı işler 
için önümüzdeki hafta Ankaraya gide
cektir. Bu meyanda yapı kooperatifleri
ne malzeme temini hususundı. teşebbüs
ler yapılacaktır. 

---o---
KIZILAY 

Genı:lifı lıurumu 
Ba$fıanı qeliyor .. 
Kızılay Gençlik kurumu başkanı ve 

'.l.'ekirdağı mebusu B. Cemil Uybadın 
Bucadaki sıhhat kampını görmek için bu 
ak<am İzmire gelecektir. 

REDEN TERBİYESİ 
Bölge as ba~fıanlığı 
Beden Terb:ycsi bölge asbaşkanlığına 

vek~leten Emlak ve Eytam bankası mü
dürü B. Sedat Dikmen tayin edilmiş ve 
vazifeye baslamıştır. 

---o---
ÇİMENTO İHTİY ACl-
Vali B. Sabri Öncy dün öğleden son

ra mıntaka iktisat müdürü ile vilayetin 
e;iınento ihtiyacı üzerinde temaslarda 
bulunmuştur. İzın!rin çimento ihtiyacı 
bu mevsimde pe!t fazla olduğundan te
mini hususunda !üzumlu tedbirler alına
cakhr. 

Çimento şirketi tacirlerin bütün sipa
rişlerini reddetmiştir.. Bundan sonra 
nafıa vek3.letinin lüzum göstereceği ma
hallerde çimento kullanılacaktır. 
İzmire getirilmiş olan cüz'i mikdarda 

cimento yakın günlerde tevzi edilecek
tir. 

---- ·-·---ZABITADA 

Tel efo n t ellerin i Jıesen 
11e satan adam 
Hüseyin Baltac• isminde birinin Kan 

çeşme ve kuruçay mahallesindeki tele
fon tellerini kesıp kilosu 60 kuruştan İs
metpaı;a bulvarında hurdacı Necibe sat
tığı iddia edilmiştir. Hüseyin Baltacı ad
liyeye verilmiş, hurdacı Necip te hırsız
lık mal aldığından tutulmuştur. 

TULUM KÖYÜ N DE 

H IRSI ZLIK 
Tire kazasının Tulum köyünde Hüse

yin oğlu Alinin evine kimse bulunmadı
ğı sırada hırsız girmiş, 200 lira kıyme
tinde ev eşyasiyl~ 35 lira kıymetinde bir 
altın küpe çalıncıtır. Tahkikata başlan
mıştır. 

AFERİN KIZA! 

--~-----------·----
üzüm sergileri tuıl bundan sonra bcqlıyor • 2'ii· 

tün Jıırımı IJiraz gecilıecelı-
Şehrimizdeki alakadarlara telgrafla 

gelen maili.mata göre son yağmurların 

üzüm ve incir mahsulüne zararı cüzi ol
muştur. Yalnız Kıraç yeTlerdckl bağla
rın erken yetişen mahsulü sergilerde bu
lunduğundan zarara uğramıştır. 

Ozüm sergileri biitün hiziyle yarından 
itibaren mıntakanın her yerinde baıla
maş olacaktır. 

TOTONLER ZARAR GöRDO 
Yağmurların tütünlere zararı olmut

tur.. Bazı yerlerde kurutulmakta olan 
tütün ıslanmış, bazı partilerin yağışın 
vaktinde haber alınması üzerine kaldı
rılmıştır. Yağmurlar bu bakımdan tütün 

kırımını bir az gecikrirmittir. 

* MENEMENDE YlLDffiIM 
KAZALARI 
Evvelki günkü yağmur esnasında Me· 

nemenin Helvacı köyü civarında jan
darma karakol binası yanındaki telgraf 
direklerine yıldırım isabet etmiş, beş 
direği parçalamıştır. 

Yıldırım, karakol binasında yemekha
neye de rastlıyarak bir masa etrafında 
yemekte bulunan Ahmet Avcı ile Mus
tafa Benciye hafifcc temas etmif, her 
ikisi de bayılmış ve doktor tarafından 
tedavi altına alınmıştır. 

HARP VAZİYETiNE ASKER GÖZÜYLE BAKIS 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

bassa Sohum üzerine yöneltilmektedir .. 
Sohumun, bu eski kalenin yol üzerinde 
bulunması bilhassa bu yolun ehemmiye
tini artırmaktadır. Eğer Sohum da dü
şerse Sovyet müdafaası pek güç, hatta 
imkl\nsız olacaktır. 

Kafkasların doğusundaki harekattan 
ne Sovyet, ne de Alman tebliğleri bir 
haber vcrmemişl~rdir. Stokholm radyo
sunun verdiği haberler de hiç bir taraf
tan teyit olunmamıştır. 

ALMAN DURAKLAMASI 
Senenin en kanlı harekatının Stalin

grad ve büyük Don kavsinde cereyan et
tiği görülüyor. Ruslar mukabil taarruz
larla buralarda Alınan ilerleyişisi dur
durmuşlardır.. Durdurmuşlardır diyo
ruz, çünkü Almanlar her ne bahaya 
olursa olsun bu dirseği koparmak zo
runda olduklarından kısa bir zaman 
sonra yeniden taarruzlara geçeceklerdir. 
VORONEJDEKİ HÜCUMLAR 
Ruslar Voroneide mesk\ın bir yeri al

dıklarını söyledikleri halde bu yerin ne-

resi olduğunu bildirmemişlerdir. 
Almanların Stalingrad ve Don dirse

ği hamleleri ilerlemediği müddetçe Sov
yet taarruzlarının cenuba doğru devamı 
gayet faydalı olur; çünkü Almanlar bu
raya başka cephelerden ve yahut cenup 
bölgelerden kuvvet çekmek zorunda ka
lacaklardır. FakaL Almanlar Stalingradı 
zapte muvaffak olurlarsa o zaman Rus
lar kendi hazırlamış oldukları torbanın 
içine düşecekler ve bunun zararı bü
yük olacaktır. 
YENİ BİR RUS İLERLEMESİ 
Orelin şimal batısında Briansk bölge

sinde Sovyetlerin yeniden bir taarruza 
geçtikleri ve bir mikdar ilerledikleri gö
rülüyor. 

SOVYET ORDUSU YIPRANMADI 
Sovyetlerin diğer bütün cephelerde 

teşebbüsü ellerinde tutmakta olması şu
nu gösteriyor ki Sovyet ordusunun bü
yük bir kısmı yıpranmamış bir halde
dir. Almanların verdirdiklerini iddia et
tikleri büyük kayıplara rağmen Sov
yetler cephelerde Mla sayıca üstünlüğü 
elde tutmaktadırlar. 

TEL: 36·46 
13/ 8/942 perşembe günü mati

nelerden itibaren 
3 Büyük Filim birden 

1-CENUP K I ZI 
OYNIYAN : B EBE DANİYEL 

2- r:otr Damın Kan buru 
OYNIYAN : Charles Lought on .İngilizce Kopyası .• • 

JJ2 Doğumlulara 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ

KANLIC:INDA N : 
312 doğumlu erat.m 15/&/942 günU 

askerlik şubesine nüfus cüzdanlarile 
müracaatları lazımdır. 
Gelmiyenler ı.skeri mahkemeye ve

rileceklerdir. 

. * İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-
KANLlGINDAN : 
FİŞ DOLDURMIYAN YEDEK 

SUBAYLARA 
Müstafi, emekli, kayıt numaralı 

tekmil yedek subayların ve askeri 
memurların fis doldurması vekaletin 
emri iktizasındandır. Fiş doldurmı
yanlara hiç bir askerlik şubesine 
kaydım icra ettirmemiş nazarile ba
kılacakhr. Bunlar hakkında 1076 sa
yılı yedek subay kanununun şube
lere kaydını } aptırmıyan\ar hakkın
daki maddesi tatbik edilecek ve ken
dileri 300 lira para cezasına çarptı
rılacaktır. Görülen lüzum üzerine 
fis doldurma müddeti 18/8/942 salı 

1 
gUnüne kadar uzatılr.ııştır. Fiş dol
durmıyanlaruı acele askerlik şube
sine gelmeleri lazundır. 

.;. •)-

AL~1ANLARA GÖRE 
<Ba:ıtarab 1 inci Sahi!ede) 

DENİZDE 
9 - 10 ağustos gecesi bir Alman seri 

hücumbotu 4000 tonilatoluk bir düş
man gemisini batırmıştır. 

DON KA VSİNDE 
Don kavsinde bir Alman kuvveti düş

manın bir hava meydanına hücum etmiş 
ve meydandaki 45 uçaktan 35 tanesi 
tahrip edilmiştir. 
VİAZMA VE VORONEJDE 
Voronejde Rusların yeni bir şaşırtma 

hücumu akim bırakılmış ve 56 Rus tan
kı tahrip edilmiştir. 

Viazmada da kuvvetli Rus hücumlan 
püskürtülmüş ve elli altısı tank savarla
runız tarafından olmak üzere 70 Rus 
tankı tahrip edilmiştir. 
İlmen gölünün cenup doğusunda ve 

Volkhof cephesinde bir Rus hücumu 
muvaffakıyetsizliğe uğratılmıştır .. Uzak 
~imalde Kolada Rus hücumları yenilen
m!şiir. 

Fin bava kuvvetleri, hava muharebe
lerinde 6 Rus uçağı düşürmüştür. 
Doğu cephesinde dün topyek\ın 125 

Rus uçağı düşürülmüştür. Bizim kayı
bımız 8 tayyareden ibarettir. 

BiR ÇETE 3 HAFTADA 
ıMHA EDiLDi 

MAYKOF VE KRASNODARDA 
Krasnodar ve Maykof çevrelerinde 

ehemmiyetsiz bir kaç noktadan başka 
hiç bir yerde A1manlar müstahkem Sov
yet me...zııerini çevirmeğe muvaffak ol
m3m.ışlardır. MaykC>f etrafında Alman 
hücumlannın hepsi ağır kayıpıark pfuı
kürtUlmU~tür. 

Modem Mancester kruvazörü da ba
t ı rılnuşbr. Mürettebatından kurtanlan-
1ar d en iz üslerine ve hastahanelere nak
ledilmiJ, b ir kıamı da T unııa kıyılarına 
çıkmıştır. 

Yeniden l O uçak düşürülınüttür. Bi
zim lı:.ıy>bımız 19 tayyaredir. 

O rta b iiyüklükte ilci gemimiz hasara 
uğramışhr. Bunlardan birisinin yaraları 
ağırdır. 

Birgi nahiyesinin Börekçi mahallesin
de oturan 23 ya:ıında Fatma Düzgören 
Paşa çeşme mevkiindeki bahçesine git
tiği sırada önüne çıkan Salih Karatepe, 
Recep Kuru ve İbrahim Değirmenci ad
larında üç kişi tarafından zorla kaçırıl
mıştır. 

Fatma bu üç şahsın çirkin tekliflerini 
reddetmiş ve geceleyin bir fırsatını bu
U.rak ellerinden kurtulmuş, işi zabıtaya 
haber vermiştir. Suçlular aranmaktadır. 

3 - ALÇAKLIK (Fransızca) 
OYNIYANLAR : Meri Oberon - Miriam Hopkins - Joel Mc. Grea 
M A T İN E L E R : 

CENUP KIZI : 2.45 - 7.05 
NOTR DAMIN KANBURU :3.55 - 8.15 
ALÇAKLIK : 5.45 - 10.05 

Cumartesi ve Pazar günleri saat tam 1.25 ı.ı ALÇAKLIKLA BAŞLAR 

Berlin, 14 (A.A) - D. N. B. ajan
sına göre cephe gerisinde b ir kesimde 
faaliyette bulunan bir Rus çetesini takip 
eden kuvvetli poliı ve himaye kıtalan 
1 2 ağustosta temizleme hareketleri sıra
sında bu çeteyi geniş bir sahada sıkııtır
mıştır. 

F aallyet ve zararları büyük. olan bu 
çete üç hafta süren harckitta sığındığı 
ormanlar ve bataklıklar arasında imha 
edilmiş. 1 400 çeteci öldürü\miif, 16 top 
1 6 mayn atar, 22 mitralyöz ve bir çok 
silah elde edilmİjıir. 
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liorsa 
ÜZÜM 

139 H. Alanyalı 
105 S. Akimzar 

7 4 M. Beşikçio. 
56 A. Lafont 
51 K. Taner 
30 Ali Akar 
29 j. Kohen 
ll Öztürk 

495 Yeldin 
217984 Umumi yekftn 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

ZAHİRE 
10 Ton Nohut 
30 Ton Susam 

40 
42 
36 
35 
33 
43 
44 
43 50 

41 
46 
37 25 
43 
33 25 
43 
48 
48 

36 
37 
40 
43 
47 

38 
54 

"""'l,~tl"i:"'"""i i'S ES'il 
Ana, ilk, Orta ve~~ TA~~:tı'· ,;~;; - Kız, Erkek il 

Türkiyenin en eski hususi Lisesidir. 
Kayıt için müracaat olunabilir. Tarifname ialeynİz. Tel : 80879 

14, 20, 28, 4, 11, 18, 25 

:::c:c:cc:c:ccc::::::c·~========~...r_,....r.ccf".cc:::c:::cr.c::c:c:: 

İzmir Defterdarlığından : 
Satıı 
No.eu 

Muhammen B. 

528 Ballıkuyu 1045 inci Ferhat sokak 1617 ada 43 parsel 
29 M. M. 23 /34 tajlı hane arsası 

531 Tuzcu ikiçeşmeİik Kalafat 711 ci soğukçeşme sokak 4S4 
ada 4 parsel 48 M. M. 4 7 yeni, 11 tajlı hane 

-
5 32 Karşıyaka Bostanlı 1 700 cü yalı cad. 1359 ada 1 parsel 

874 M. M. 71 / I tajlı arsa 

Lira K. 

15 00 

720 00 

1500 00 
533 Karsıyaka Bostanlı 1665 ci yeni sokak 176 ada 2 parsel 

<. ..,._ .,,,, ~ 7 7, 40 M. M. 34 tailı hane 

! An kar
o R d 15 34 Ballıkuyu 1043 cü çenberciler sokak 161 S ada 29 parsel 

160 00 

o 3 YOSU 68 M. M. 15 tailı arsa 
---- 535 Birinci karataş M. Halil Rifat paşa cad. 624 ada 3 parsel 

20 20 

BUGU. NKU NEŞRiYAT 309 M. M. 172 tajlı arsa 
536 Teoecik M. 1230 cu çoban sokak 2120 ada 12 parsel 

~·"""""'"""""'""'"""~"°"'"°"'""'""'""".;, 1 199 M. M. 1 1 tajlı ev 

154 50 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Haftanın Beden terbiyesi programı 
7.40 Ajans haberleri 7.55 - 8.35 Müzik pl. 
13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
13.33 Müzik : Türkçe plaklar 13.45 ajans 
haberleri 14.00 Müzik pi. 14.30 - 14.40 
İstanbul at yar11;larının tahminleri 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 18.03 
Müzik : Radyo dans orkestrası 19.45 
Radyo çocuk kulübü 19.30 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ser
best 10 Dakika 19.55 Müzik : Beraber 
şarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü
zik : Şarkı ve türküler 21.00 Konuşma 
(Ana eserler) 21.15 Müzik : Dinleyici 
istekleri 21.45 Konuşma (Şiir ve Nesir 
saati .. ) 22.00 Müzik : Radyo salon or
kestrası 22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 Ya
rınki program ve kapanış .. 

lZMlR TlCARET StCIL MEMUR-
LUCUNDAN: 4574 

( 'Ege sanayi şirketi Piyer Pallama
ri ve şürekilsı komandit şirketi) ticaret 
unvanile tzmirde Alsancakta 1456 sayılı 
Çelik sokağında 7 numarada zımpara 
tozu, taşı, bezi, k§ğıd1, pomatları, cam 
kağıdı ile boya ve tahta çivi imali için 
fabrika satın almak, açmak, işletmek ve 
bu muamelatı memleket dahilinde veya 
hariçte satmak ve bu ~!erde münase
battar muameliitı sınaiye ve ticariye 
ile iştigal etmek üze"' t~ekkül eden 
işbu şirketin ticaret unvanı ve şirket 
mukave1enamesi Ticaret kanunu hü .. 
kümlerine göre sicilin 4574 numarasına 
kayt ve tescil edildiğ lan ohınur. 

1 - Mukavelename 
İzmir sicil ticaret memurluğu 

resmt mhüril ve F. Tenik imzası 
Bugün 8/8/1942 bin dokuz yüz kırk 

iki senensi Ağusto.. ayının sekizinci cu
martesi günü saat on bir sıralarında 
İzmirde doktor HulQsi bey caddesinde 
Kardıçalı han 15 numaralı dairei mah
susunda Türkiye Cumhuriyeti kanun
lanrun ~ettiği salahiyetle vazife gö
ren İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay 
yanıma gelen kanuni ehliyet ve vasıf
ları haiz olmakla şahadete ehil olduk
ları görülen Karşıyakada Aydoğdu so
kak 10 numarada Ali Kzım Güneş ve 
ayni evde mukim Fuat Gün~ nam şa
hitlerin tarif ve şahadetlerile taayyün 
eden ehliyeti kanuniyeyi haiz bulunan 
lzmirde Karşıyakada banka sokağında 
48 numaralı evde oturan ve mezkılr ma
halli kanuni ikametgah ittihaz eden Pi
yer H. Pallamari, ve İzmirde Karşıya
kada Alaybcy Milat paşa caddesi 1675 
nri sikakta 51 numaralı evde oturan 
ve bu evi kanuni ikametgah ittilıaz eden 
Lüsyen Pallamari ve yine Karşıyakada 
Muradiye sokağında 3 numaralı evde 
oturan Hennan Pallamari ve tzmirde 
Karşıyakada Kurtuluş sokağında 12 
numaralı evde oturan ve burasını ka
nuniikametgah ittihaz eden Polikarpfi
linesi ve lzmirde Peştemalcılar başında 
Mimar Kemaleddin caddesinde 47 
numarada ticaret eden ve tzmirde İnönü 
caddesinde 804/ 3 numaralı evde oturan 
ve bu evi kanuni ikametgah ittihaz 
eden Süleyman Sağıroğlundan sebebi 
müracaatlarını sorduğumda anlatacak
ları gibi tarafımdan resen bir mukavele
namenin yazılmasını istediler. lsim ve 
adresleri yukarıda yazılı şahitler yanın
da müttefikan söze başlıyarak aşağıda
ki şarllar dairesinde bir mukavele ak
dettiklerini beyan ettiler: 

Madde 1 - Şirketin nevi : 
Şirketin nevi (komandit) dir. 

Madde 2 - Şirketin sıfatları: 
Şeriklerden Piyer Pallamari ile Lüs

yen Pallamari her ikisi gayri mahdut 
mesuliyetli ve diğer şerikler Herman 
Pallamari, Polikarp FiJ!nesi ve Süley
man Sağıroğlu mahdut mesuliyetli (Ko
manditer) şeriktirler. 

Madde - 3 Şirketin merkezi ticareti: 
Şirketin merkezi İzmir ve merkezi 

ticareti tzmirde Alsancakta 1456 sayılı 
Çelikel sokağında 7 numaradadır. 

Madde 4 - Şirketin unvanı : . 
Eğe Sanayi Şirketi Piyer Pallaman ve 
Şürekası Komandit Şirketidir. 

Madde 5 - Şirketin temsili: • 
Şirketin bilumum ukut, muamelat 

ve taahhüdatında unvanı şirket altında 
gayri mahdut mesuliyetli şeriklerden 
yalnız Piyer Pallamarinin vaz edeceği 
şahsi imzası şirketi ilzam edecektir. 

Madde 6 - Şirketin mevzuu: Zimpa
ra tozu, taşı, bezi, k3ğıdı, pom.atlan, cam 
kağıdı ile boya ve tahta çivi ima! için 
fabrika satın almak, açmak, ~lebnek 
ve bu mamulatı memleket dahilinde 
veya hariçte satmak ve bu işlerle müna
Af"battar muame18tı sınaiye ve ticariye
~-· ~~:ı~maktan ibarettir. 

P,dde 7 - Şirketin sermayesi: 
~:rketin •ermayesi (55,000) elli beş 

300 00 
537 Tepecik M. 1223 cü Hilal sokak 2133 ada 2 panel 

360 M. M. 28 tajlı kahvehane ve bahçe 550 00 
538 Tepecik M. 1213 cü meydan sokak 2183 ada 4 parsel 

175 M. M. 24 tajlı arsa 175 00 
539 Kuruçay M. 1550 ci Aziziye sokak 1372 ada 5 parsel 

59,25 M. M. 31 tajlı arsa 36 00 
5 40 Akdeniz M. Girit hanı içi 969 ada 7 parsel 

1 OM. M. 10/ 38 no.lu arsa 200 00 
5 41 fmariye M. 1090 cı Sinekli cad. 1646 ada 2 parsel 

6660 M. M. 188 /2 tajlı tarla 500 00 
542 Oğuzlar M. 1254 cü Elvan sokak 1518 ada 52 parsel 

25 M. M. 18 tajlı aroa 25 00 
543 Karşıyaka Bostanlı 1811 ci karakol sokak 1354 ada 13 parsel 

296 M. M. 3/1 tajlı arsa 68 80 
120 00 
120 00 

544 
545 
546 

Bornova birinci yaka sokak 122 M. M. 7 tajlı hane 
Bornova yeni cami ikinci tarlaba!n so. 12 3 M. M. 7 tajh hane 
Umurbey M. 15 18 el Cesaret sok~k 1414 ada 5 parsel 
86, 75 M. M. 19 tajlı arsa 65 00 

547 ikinci karantina M. Arap hasan çeşmesi 3403 M. M. 5 - 7 
tajlı hane 400 00 

548 ikinci karantina M. Araphasan çeşmesi 216.50 M. M. 
1 7 ıajlı hane 100 00 

Yukarıda evsafı yazılı 19 parça gayri benkulün peşin para ile mülkiyetleri 
11 /8/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arhrmaya konulmuştur. 26/ 
8/942 taTihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihaleleri ayrı ayn yapılacak
tır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 70 7,5 teminat akçesini rnüzaye .. 
de başlamadan evvel yatırarak yevmi mezkiirde milli emlak müdürlüğünde 
müteşekkil sabş komisyonuna müracaatları. 4525 (2131) 

İzmir Defterdarlığından : 
Muhammen B. Sabş 

No. su Lira K. 

5 29 Buca aşağı M. Liôle ve Halk 141 M. M. Halk sokağından 
1 3 taj numaralı arsa 84 60 

Yukarıda evsafı yazılı arsanın peşin para ile mülkiyeti 1 1 / 8/942 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 26/8 / 942 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 te ihalesi ayrıca yapılacaktır. 

TaJ;plerin muhammen bedel üzerinden % 7,5 teminatını yatırarak yevmi 
mezki'irde milli Emlak müdürğünde mü teşukil satış komisyonuna müracaatla-
"· 4626 (2134) 

İzmir Defterdarlığından : , 
Muhammen B. Satı, 

No. ıu Lira K. 

5 30 Karantina köprü M. Mahmudiye sokak 806 ada 7 parsel 
59.25 M. M. 7 tajlı hane 800 00 

Yukarıda evoafı yazılı hanenin peşin para ile mülkiyeti 11 /8/942 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 26/8 / 942 tarihine mü
sadif c;.arşamha günü saat 15 te ihalesi ayrıca yapılacaktır. Taliplerin muham~ 
men bedel üzerinden % 7.S teminatını yatırarak yevmi mezkUr milli emlak 
müdürlüğünde müteşekkil satış kom.isyo nuna müracaatları il8.n olunur. 

4427 (2133) 

. -· 
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bin Türk lirasından ibarettir. 
Bu sermayenin, 
3,000 Uç bin lirası gayri mahdut me

suliyetli şerik Piyer Pallamari, 
3,000 Uç bin lirası gayri mahdut me

suliyetli şerik Lüsyen Pallamari, 
10,000 On bin lirası Komanditer şerik 

Herman Pallamari, 
17,000 On yedi bin lirası Komanditer 

şerik Polikarpfilinesi, 
20,000 yirmi bin lirası Komanditer şerik 
Süleyman Sağıroğlu tarafından vaz olun.. 
muştur. 

YekO.n 55,000 
Madde 8 - Komanditer ortaklardan 

Polikarp Filinesi, Şirkete tevdi eylemiş 
olduğu faturalar mucrbince 6/8/942 ta
rihinde satın aldığı makine, alat edevat 
ve malı ayni satın alma bedeli olan 
(19873,45 on dokuz bin sekiz yüz yetmiş 
üç lira ve kırk beş kuruş mukabilinde 
ve sermaye hissesi olarak ve şirketin 
malı olmak üzere şimdiden şirkete de
vir ve temlik ettiğini ve diğer şüreka da 
ayni bedelle mezk<lr makine, al!t, ede
vat ve malı şirketin malı olmak üzere 
kabul ettiklerini beyan ederler. Pilikarp 
Filinesinin ~bu a!At, edevat, makine ve 
malın bedellerinin sermaye olarak şir
kete vaz'ını taahhüt ettiği 17,000 on yedi 
binden fazlası ilan (2873,45) iki bin se
kiz yüz yetmiş üç lira kırk beş kuruşu 
mumaileybe sennayei şirketten eda ve 
tesviye olunacaktır. 

Madde 9 - Şeriklerin karo zarar 
hisseleri: 

Şirket muamelatının. ica~ ettirdiği bü
tün imi.18.t, iadre ve saır bılumum masa
rif ve maaşat tenzil edildikten sonra ta
hakkuk edecek oafi kar aşağıdaki şek.il 
ve nisbetler dairesinde ortaklar arasın
da taksim edilecektir. 

a) Tahakkuk edecek safi kardan ev
vel&. kanuni amortisman ve ihtiyat akçe
si. 

b) Şirketin umum muameli.undan yu
karıda yazılı amortisman ve ihtiyat ak
çesi ayrıldıktan sonra tahakkuk edecek 
kann yüzde onu şürekldan piyer palla
miriye ve boya işinden tahakkuk ede
cek kardan amortisman ve ihtiyat akçe
si aynldıktan sonra tahakkuk edecek 
kardan % 5 yüzde beş Lüsyen Pallama
riye ayrıldıktan sonra kalacak olan kir 
ortaklar arasında sermayeleri miktarı 
nisbetinde taksim edilecektir. 

Zarar vukunda dahi zaran vaki yine 
sermayeler miktarları nishetinde taksim 
edilecketir. 

Madde 1 O Şirketin müddeti: 
Şirketin müdeti 8/ Ağustos/942 tari

hinden batlamak ve 3 1 /Birinci kiinun/ 
948 tarihinde bitmek üzere altı sene 
dört ay yirmi iki günden ibarettir. 

Madde 11 - Şirketin müddeti hita
mından altı ay evvel ıürekadan biri hi
tamı müddete §irlr.etin müddetinde !M
fiye edilmesini istediğini bildirmediği 
taktirde şirket kendiliğinden daha üç 
sene için temdit edilmi§ olacakbr. 

Şürekldan bir kısmı §İrketin temdit 
edilmesini talep ettikleri taktirde aynl
mak. isteyen ortağın veya ortakların ka
bul edebilecelr.leri teminat mulr.abilinde 
sermaye ve kB.r haldan muayyen vade
lerde ve azami bir sene içinde ödemeği 
kabul etmek euretiyle temdidi arzu eden 
ortaklar ıirketi devam ettirebilecekler
dir. 

Çekilen ferikin kar ve zarardaki iıti
ri.k nisıbeti eermaye ve klnnı ödemiı 
bulunan şerike ·intikal edecektir. 

- SONU YARIN -

Acele satılık az 
kullanılmış motör 
36 beygir kuvvetinde NASYO

NAL marka sıcak kafa mazotla ça
lışır iyi bir mitör ile zeytinyağı tlisir 
fabrikalarına mahsus muhtelif alet
ler satılıktır. !stiyenlerin eski ke
restecilerde No. 44 de Rifat Tarhana 
müracaatları. Telefon 3791 

13 15 17 (2113) 

BAŞ MVREBBirE 
ARAHIYOR •• 

İzmir Sağır, Dilsiz ve Körler müesse
sesinin 75 lira aylık ücretli baş müreb
biyeliği açıktır. Vazife geceli gündüzlü
dilr. İaşe müessesedendir .. 
Baş öğrebnen, öğretmen, baş hemşire

lik etmiş olanlaı· tercih edilir. Tafsilil.t 
müesseseden alınabilir. İsteklilerin 7 ey
lül 942 de Alsancaktaki müesseseye 
şahsen müracaatları. 

8 - 15 - 24 - 29 44.96 (2062) 

tZMtR tK!NC! SULH HUKUK 
HAK!ML1C!NDEN : 

Hazinei maliye vekili avukat Sadık 
Boratav tarafından Karantina 213 üncü 
sokak 9 sayılı evde Emine aleyhine 942/ 
444 numara ile açılan alacak davasında 
müddeialeyhin ikametgahının meçhul 
bulunmasına binaen ve ayrıca yapılan 
zabıta tahkikatı neticesinde ikametga
hının meçhul bulunması hasebile tebli
gatın ilioen icrasına ve muhakemenin 
muallak bulundutu 7 / 9/ 942 saat 10 da 
mahkemeye gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde hakkınızda 
gıyap kararı tasdir kılınacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere işbu davetiye 
il3nen tebliğ olunur. 4750 (2130) 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

1ZM1R BELED!YEStNDEN: 
Dolaplıkuyu mahallesi 744 sayılı so

kakta adi döşeme yaptırılması, fen işle
ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçlıile açık eksiltmeye kinulmuştur. 
Keşif bedeli 554 lira 90 kuruş muvakkat 
teminatı 41 lira 62 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel tş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ibale tarihi olan 
21/8/942 cuma günü saat 16 daencüme
ne müracaatları. 

7 11 15 19 4558 (2055) 

~ 

ı 
KAÇIRILMAZ 

iri BİR F.IRSAT 
Yolculuk dolayısiyle acele satılık 

kılrgir bir hane altında bir dükkan 
Damlacık caddesi 413 sokak 5 Nu-
maralı hane ;;atılıktır. 4 oda bir sofa 

ı mutbah ve taraçası muntazamen beş 
yol ortasındadır.. 1 

Almak ve görmek istiyenler için
dekilere sahibine müracaat .. 

~~.::--,....._--...""""-~ 

IZMlR BIR1NCt lCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Çelebi zade Ferit varislerinin Emlak 
ve Eytam bankasından ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek eylediği 
lzınirde Hacı Mahmut mahallesinin Hacı 
Mahmut sokağında 180 adanın 47 parse
linde kain yeni 49 eski 35 kapı numaralı 
ve 156 metre murabbaındaki 6000 lira 
kıymeti muhammeneli ve sair lüzumlu 
malumat 39/3703 sayılı icra dosyasın
daki vaziyet ve takdiri kıymet raporun
d.a ve arttırma şartnamesinde yazılı gay
rı menkulün mülkiyeti açık arttırma su
rctıle ve 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartiyle arttırması 15/9/ 
9~2 salı güü saat 16 da yaptlmak üzere 
bır ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli 
talunin olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok arttırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 2280 numa
ralı kanuna göre satış geri bırakılacaktır. 
Satış peşin para ile olup müşteriden yal
nız yüzde iki buçuk tellaliye masrafı alı
°!"· ~bu gayri menkul üzerinde her han
gı hır şekilde hak talebinde bulunanlar 
e~er~deki resmi vesaik ile birlikte yir
mıtl gün zarlında İzmir icrasına müraca
a arı lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma
lum olmadıkça paylaşmadan hariç ka
l~lar. 17 /8/942 tarihinden itibaren şart
y~zde yedi buçuk teminat akçesi veya 
mılll bir banka itibar mektubu ve 39/ 
3703 dosya numarasile İzmir birinci icra 
memurluğuna müracaatları iJ§n olunur. 
il lş No. 390 

Vilayet Daimi 
Nevi K. No. Köy mahalle 

DiKKAT 
Piyasada bir çok şeke~ler Ali Galip şekeri diye satılmakta ise de şeker

lerinıin üstünde (ALI GALİP • İZMİR) Markası vardır •. 
Taklitlerinden sakınmak için bu markaya dikkat edilmesini rica 

ederim .• 

Şekerci Ali Galip 
8-9 11 13 15 

Avdın vilayetinden : 
. 934 modeli fort marka üzerindeki dört ve bir adet yedek liistiğiyle 1500 
lir~ ?'uham'?en bede~ ola~ vil~yet hizmet o_tomobili peşin para ile 2 7 /8/942 
tarihınde vılayet daımı encumenınde sa tılacagından taliplerin p.ıtnameairü ve 
otomobili görmek. üzere her gün vii.yet daimi encümenine müracaatlan illn 
olunur. 1 5 10 15 4439 (2001) 

Kemalpaşa Mal Müdürlüğünden : 
] - '.aptırılacak İş: 4980 lira 30 kuruı kotif bedeli Kemalpaııa hükümet ko

nagı tamıratı 

. ~ - Şartname, keşifnanıf"; p1.in ve sair evrakı mal müdürlüğ:,jnde görüle
bılır. 

3 - Ta!nırat açık eksiame ıuretiyle yaptırılacttktıı 
4 - Eksiltme 25/8/942 salı günü Kemalpaşa n,•lmiıdürlüğü odasınd, ya

pılacaktır. 

5 - Mu.vakkat teminat 373 lı ra 52 kuruıtur. 
6 - Ta.lıp olan. müteahhitlerin izm'r nafia müdürlüğünden musaddak ehli-

yetnamelerını hamıl olacaklardır. Talı" olanların muayyen nün ve saati "-
1 ! .il. 1 a • emu racaat ey eme erı an o unur. " 1 1 15 19 4594 (2081) 

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

~ /Jevtet Demır Yollarından ~ 
.........................................................................••..•....... : 

DEVLET DEMiRYOLLARI MODOORLOGONDEN: 
. M~~m.men bed;li 18000 (on sekiz bin) lira olan 5000 (beı bin) kilo in· 

gıliz sıcımı (27/Aiust.os/1942 > .. perıe?'be günü ıaat ( 15.30) on beş buukta 
Haydarpaıada Gar bınası dahılındek.i komisyon tarafından kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 (bin üç yüz elli) liralık muvakkat t · t 
k . . •. ik 1 la klifl emına • anunun tayın clbgı vcs a ar tc · erini muhtevi zarflarını ayni gün aaat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
il 15 19 23 4600 (2094) 

(Elbise ile lıaslıet ve oalto :vaotırdacalı .. ) 
o_ o_ YOLLARI 8 NCI iŞLETME f<OMISYl>NlfNDAN: 
Aıağıda miktar ve nevileriylc muhammen bedelleri gösterilen reımi talum el

b~se ile kasket ve paltoya ait kuma§, saten ve kazalini idarece verilmek ve 
dığer te~err~~h m~teahhitleri tarafın~an t~min edilmek şartiyle elbise ile k~ 
ketler bır muteahhıde, paltolar da dıger bır müteahhide diktirilmek üzer ka
palı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 31 /6/942e tari
~in~~ &a~.t 1 6 .da lzmir - Alsancakta i§le tme binasında komisyonumuzca yekdi· 
gerını muteakıp yapılacaktır. 

Ta~plerin ka.n~n.en ~ani bir halleri bulunmadığına dair teahhüt beyanna
~elerı~le, bu gıbı .~şler~ muvaffakıyetle başarabildiklerine dair vesikalarını aoa
gıda hizalarında gostenlen muvakkat teminat miktarlarını havi makbuzlannı 
teklif mektuplariyle birlikte usuli veçhile ayni gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine veya teahhütlü olarak posta ile göndermeleri li.zımdır. Şartnameleri 
lzmirde i§letmemiz, Ankarada ikinci velstanbulda Sirkeci dokuzuncu işletme 
kalemlerinden bedelsiz alınabilir. 

Adet Yaptırılacak İJ 

1564 
1584 
900 

Takım elbise 
Kasket 
Palto 

Muhammen bedel 
Lira Kr:ı. 

17676 00 

Muvakkat teminat 
Lira Kl"f. 
1325 7S 

8 13 15 
7200 00 
19 4571 

540 00 
(2069) 

.. At8:ğıd.a miktarı muhammen bedel ve teminat miktan ile istihsal mahalli 
goste..'ilmıı olan 1 kalem b~l~ot kapalı zarf usuliyle sahn alınacaktır. Münakaea 
20 a_gustos 942 perşembe gunu saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A E. 
komısyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva eden kapalı zarflarını ayni 
gün saat 1 O a lcadar komisyona vermeleri l&zımdır. 

Ocak Km. si miktarı 

168-170 7000 M3 
5 9 13 15 

Muhammen 
bedeli 

24500 
4462 

teminat 

1837.50 
(2030) 

Deulet Demiryoııarı umumi idaresinden • 
1 - Haydarpaşada birinci işletme personeli ile Mudany da M d• 

B · l · li · · 2707 k Jb a u anyaur~ ış etmesı persone ıçın ta ım e ise, 1 713 adet palto ima.I ettirile-
cektır. 

. Kuma~~ siy~~ .. setcn, ve ~?l astarı i~are~e intihap edilen neviden aynen vc-
rılmek. dıgcr burun harcı, dugme ve alameti farikaları müteahhit tarafınd t 
min edilmek fB.rtiyle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu§tur. an e-

2 - Eksilt.me 27 /~ /942 tarihinde perşerr:be günü saat on bette Haydar
paşada gar bınasında 1şletme arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacak.br. 

3 - Muhammen bedel 3804 7 liradır. Muvakkat teminat 265 3 lira 5 3 lr. 
tur. 2490 o.lu kanun şartları içinde teminatları ve teklif mektuplar i1ıaJ uruıı
. d b' li k ı e aaa-tın en en geç ır saat evve ne adar Haydarpa§a işletme arttırın k-"t-'- · ·ı lid' a ve e ..., me &.omısyonuna verı me ır. 

.4 - Mclbus.~t~ nümuneleri Haydarpaşada işletme arttırma ve eksiltme Ir.o
mısyonunda gorulebılir. Mukavele ve şartnameleri meccane almak · · H 
darpaşada mezkG.r komisyona Ankarada ve Jzmi.rde gar şe~c in ~ a~ 
edilmelidir. c8436> 1 O 15 20 25 4619 ( 2091 ) r e muracaa 

İLAH 
YARIM MOTÖR ALIHACAK .. 

Vifeiyet Daimi Encümeninden: 
Nafia kamyonu için. s~tın alı.n~cak olan 1 ~00 li.ra muhammen bedelli yanın 

motor 12/8/ 1942 tarihinden ıtibaren 1 5 gun muddetle açık eksiltmeye ko ul
duğundan isteklilerin şartnamesini tetlr.ik ederek 2490 sayılı yasa hükım:i -
dairesinde 90 liralık muvakkat teminat ile 27/Ağustos/-942 perşembe güe'!_ 
eaat 11 de vilayet daimi encümenine b"l vurmalarL 15 21 4670 (213Z) 

Mahlıtimiy et ııanı.. 
İzmir Milli Korun~a ~üddeiumumiliğinden : 
Kamesız ekmek satmak suTebyle rrul li korunma kanu h"lr." 1 · k 

h k çlu G .. ed 857 nu u um erıne ay '" 
are etten su oztep e no. fırında Osman -1 K d · y·ik 1 hak 

k d 1 d 
og u a rı u se .. 

ın a yapı an uruşma sonunda: 
Suçu sa?it görüldüğünden milli korunma kanununun 55/2 63 T C K 

nun 80 neı maddeleri mucibince 29 liTa 1 O kuruş 8 c;1 • vle · hk... .' 
. h"k" fık . . • • r para cezasıy e ma umı-

yetıne ".~ ~. um . ra~~~ı~ _!lazete ile ıla nına dair verilen 30/7 / 42 tarih ve 290 
sayılı hukmun katileştıgı ılan olunur. 4760 (2129) 

Encümeninden: 
Mevkii M. Murabba>. Muhammen bedeli 

--
Teminat 
mikdarı 

İzahat 

Ev 
Ev 
Bağ 

264 
53 

Tan :lkiçe;ımelik caddesi 3500 00 
2500 00 

310 00 

263 00 Tamamı 
188 00 Tamamı 
23 25 Tamamı 

Bağ ve kulesi 

Tilkilik Osınanzade 
Narlıdere yeni köy Mezarlık üstü Urla 

şosesi üzerinde 
Ömekköy Bostanlı yol ile çay 

arasında 

2298 

7741.50 600 00 45 00 Tamamı 

1 - Yukarıda evsafı yazılı id3"'i hususiyei vilayete ait gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak üzere aleni m" _ 
yedeye çıkarılmıştır. uza 

2 - Müzayede müddeti 5/8~ tari~den itibaren 20 gün müz.;ıyede ve ihalesi de 24/8/942 tarihin .. dil 
zartesi günü saat 10 da vilil.yet d/ım! encümeninde yapılacaktır. e musa pa-

3 - Muvakkat teminat n;Jkdarı her gayri menkuliin hizasında gösterilmiştir. Talipler bu ınikdar temin tı --"---
bei hususiye vemesıne yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. a m........,..,. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek lstiyenler ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler h .. muhasebei 
hususiye varidat dairesine ınür• caat edebilecekleri ilan olunur. 9 _ 15 ,..:;.r gun ........ (2083) 



SAHIFE4 YENi ASIR 

SiY ASI VAZİYEr MiHVERLE SAVAŞ HAVA HÜCUMLAR! GAZETECiLERiMiZ 
••••••••••••••• ---*--- ---*·--- ---·*---

·AI m '! 01'!~ Atlantikte 
Azerı Turkle-

Mayans şeh Bulgarista-
rine hitaı.larda korsan ge- • 

rı yanıyor 

bulunuyorlar misi mi var? ---*·---
Ingilizler bu Alman 

---·*----
Radyo gazetesine göer günün siyasi 

manzarası şöyle görünüyor: Hindistan 
meselesj hi.13. ön plinı işgal etmektedir. 
Gerek mihver ve gerek müttefikler bü
tün dikkati Hindistan üzerine toplamı~ 
bulunuyorlar. 

Dün Hindi.tanda tiddet tedbirlerinin 
alındığının 6 ıncı günüydü. 5 gün içinde 
heman her tarafta asayiş idade edilmek
!~ beraber vaziyetin sük<llıe doğru gitti
ği de görülüyor. lngilizler bu altı gün
lük olaylann plinç.osunu henüz verme
m~lerCÜr. 

Mihver kaynaklan bu müddet içinde 
Hindi.tanda 500 kitinin öldüğünü ve 
3000 kitinin de yaralandığını bildir
mektedir. Bu rakamlar doğru olaa bile 
400 milyonluk bir halk kütlesiyle ilgili 
bir mcaelede bu kadar ölü ve yaralı çok 
görülemez. Zaten bu meselede en ziya
de mühim olan. hô.diselerin harp gayre
tini ne kadar baltalayacağı keyfiyeti idi. 
Son hadiseler harp gayretlerini küçük 
ölçüde hile sarsmamıştır. 

AZERİ TÜRKLERİ VE 
ALMANLAR 

Alman radyosu Azeri Türklerine ait 
neşriyata azami bir hız vermiştir. A1man 
radyosu dün Azerilere yapbğı ne9riyatta 
demiştir ki: 

c - Azeriler; ortada hiç bir sebep 
,ok iken canınızı tehlikeye atmak akıl
aızlık değil midir? Kimin için mücadele 
ediyorsunuz? Alman ordusu aize saadet 
ve hürriyet getiriyor. Şimdi sizi kolhoz
dan kurtaracağız, topraklan o topraklar 
da çalı§Bn çiftçiler araamda taksim edi
yoruz. Bu topraklarda ça)lf&cak ve ka
Zanacak.sınız.. 

Azerbeycanhlar, aiz silahlarınızı atı
nız ve Almanların tarafına geçiniz, ca
mnızı kurtannız. Bir an jçin hür ve müs 
takil Azarbeycanı habrlayınız. Kafkas
yanın şanlı tarihini gözünüzün önünde 
tutunuz. Alman askerine dostluk göste
riniz, o askerler sizi kurtarmağa geli
yor.> 

lıte Alman radyosu Azeri Türklere 
bunları söylüyor. 

!TAL YADA T ASFIYELER 

Bir kaç gündenberi ltalyadan gelen 
haberler faıiat partisinde büyük ölçüde 
tasfiye yapıldığını bildirmektecür. Lon
dra radyoıuna göre 7 6000 fqist parti· 
den çıkarılmıştır. Üyelerin sicilleri may19 
ayındanberi tetkik edilmekte idi. Çı· 
kanlan üyelere istinat edilen suçlar 9un
lardır: Partiye karşı ilgisizlik; yurt mü
dafaası için milia kıtalarına yazılmaktan 
kaçınmak; faşist remzi taşımamak; iaşe 
işlerinde gevşeklik göstermek.. 

Londra radyosu Bulgarca netriyatın
da fatiat partiai genel ockreterinin bir 
demecte bulunarak parti cliaipline aykm 
hareket eden bütün üyeleirn partiden çı 
kanlacağmı bildirdiğini haber veriyor. 

ALMANLARDA iAŞE GA YRETI 
Alınan kaynakları Alsasta Majino 

hattı dolayıaiyle boı bırakılan 150000 
hektarlık bir yerin ekilmesine karar ve
rildiğini bildiriyor. Bu arazinin ekilme
llİyle hiç olmazaa mahalli ihtiyaçlardan 
bir kısmının karşılanacağı dütünülmek
t<odir. 

AMERIKADA 
VESiKA USULO 
Muhtelif kaynaklardan gelen haber

ler, birleşik Amerikada muhtelif eşya
tun vesikaya bağlandığını bildiriyor. Bu 
haber üzerinde duran Alman kaynakla· 
n dünyanın en zengin bir memleketinin 
harbe girdikten sonra çok kısa bir za
manda Avrupanın durumuna düştüğünü 
ıöylüyorlar. Amerikalılara göre ise ak.ar 
yakıt gibi dahilde bulunan ıeylerin tah
didi, ancak nakil vasıtalanndan tasarruf 
için yapılmak.tadır. 

Kauçuk gibi dışarıdan getin1en mad
deler de sivil istihlak kaldınlmı,tır. ln
gilterenin bütün kauçuk istih.salitını 
Amerik.aya satmağa razı olmasına ve 
eentetjk kauçuk yapılmasına rağmen 
kauçuk ihtiyacı büyüktür ve harp de
vam ettikçe artacaktır. 

İNGİLTEREDE TAHDİTLER 
lngilterede de yeniden bazı tahditler 

yapılmıştır. Bunun da başlıca sebebi va
sıta tasarrufudur. lngilterede tavuk be .. 
lenmesine müsaade edilmemiştir. Çün
kü tavuk yemi hariçten gelmektedir. Yu
murta ithali daha k3.rlı görülmüş ve dı.
şandan kemikleri çıkanlmış kesilm~ et 
ve tavuk getirilmesine karar verilmiştir. 

Görülüyor ki her memleket hatp icap 
1arına şröre iate tedbirleri a]mağa de
vam ediyor ve harp uzadıkça bu tedbir· 
lerin daha artacağı ~üpheaizdir. 

-----~oww---
MA L NAKl I VE SATIŞI 
T~ AMEN SERBEST 

-*-( Haştarah 1 inci Sahifede) 

delerin idari tahditlere tAbi tutularak 
d iğer mahallere nakline müsaade olun· 
madığı haber alınmışbr. Bu gibi hare· 
ketlerin hükümetçc alınan tedbirleri 
akamete uğratacağı göz önünde tutula
rak buna meydan bırakılmaması, vatan
daşların bir mahalden diğer bir mahalle 
gönderecekleri maddelerin serbestçe 
nakli, alınıp aatılmaaı için her kolay lığın 
gösterilmesini rica ederim. 

NOT - Fiyat tartlanna riayet edil
mek suretiyle bu hükümlerin zeytinyağı. 
na da tamil olduğu bildirilmittir. 

şehrine bir hava akı
((Y~NI GiNE)) DE JAPONLARA nı daha yaptılar 
HUCUMLAR DEVA EDiYOR -*-

---*---

-*-
Vaıington, 14 A.A) Bahriye 

nazırlığı sözcüsü cenup Atlantikte Ame
rikan harp gemileri.rrin bir Alman kor
san gemisini kovalamakta olduğuna da
ir çıkan haber hakkında bir ıey söyle
memi.J. yalnız cBu haberi ne yalanlar 
ve ne de doğrularız. Harp gemilerinin 
yerini bildiremeyiz c demiıtir. 

JAPONLARA HOCUMLAR 
Melburn, 14 (A.A) - Cenup batı 

Paııilikteki müttefik umumi karargahı
nın tebliği: Yeni Gine çevresinde orta 
ve ağır bomba uçaklarımız düşmanın 
harp ve taşıt gemilerine üç defa hücum 
etmiıleTdir. Hava müsait olmadığından 
neticeler görülmemiştir. ilk hücumda 
ağır bomba uçaklarından müteşekkil bir 
teşkilimiz Zero tipinden altı düşman av
cısı tarafından karşlıanmıştır. Bunların 
ikisi düşürülmüş ve üçü hasara uğratıl-
mıştıı. 

!kinci hücumda orta büyüklükte 
bomba uçaklarımız ayni tipten 7 uçağın 
hücumuna uğramıştır. B.ir düoman avcısı 
tahrip edilmiştir. 

Bizim uçaklarımız hasara uğramış ol
mak.la beraber geriye dönmüşlerdir. 

Şimal batı kesiminde yalnız keşif fa
aliyeti olmuştur. 

RUZVEL TıN MESAJI 
---·*---

"Barbar kuv-
vetler yenilince 
mesut zaman 
gelecektir" 

-*
Atlantilı demeçinin yıl• 

Alman hücumu ingilte· 
rede hasara ııe insanca 
az lıayıplara sebep oldu 

Londra, 14 (A.A) - Resmen bil
dirildiğine göre Mayana üzerine tekrar .. 
lanan hava taarruzunda pilotlar bir ge
ce evvelki taanuzda çıkarılmış olan yan
gınların haıa devam etmekte olduğunu 
tC!bit etmişlerdir. Şehrin üzerini kalın 
bir duman taba.kası örtmüş bulunmakta 
idi. Tayyareler bu duma" tabakasının 
altına geçerek vazifelerini t.amamlamıJ
la.rdır . 

ALMAN HOCUMLARI 
Londra, 14 (A.A) - Perşembe gü

nü 1 ngilterenin cenup doğu ve cenup 
batı sahillerinde düşman hava faaliyeti 
olmuştur. Bazı noktalara bombalar atıl
tru,tır. Hasarlar ve insanca az kayıp var 
dır. Pertcmbe akşamı bir Alman bom
bardıman uçağı bir İngiliz avcısı tarafın
dan cenup sahilinde düşürülmüştür. 

Londra, 14 (A.A) - Hava ve dahi
li emniyet nezaretinin tebliği: Dün gece 
az sayıda düşman uçağı Jngilterede bazı 
noktalarda bombalarla hafif hasar yap
muıJardır. Hiç bir insan kayıbı yoktur. 

ALMAN TEBLICI 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: 

Hafif tayyare kuvvetlerimiz dün lngil
tere kıyılarında taarruzlarda bulunmuş
lar ve büyiik bir yat ile bir hücum botu 
batırmışlardır. 

Demir haç nişanının Meşe dallı şöval
ye rütbesini hajz tayyarecilerimizden 
teğmen Oserman 1 02 nci hava taarru
zundan dönmemiştir. 

Akdeniz ve Mı
sırda son harp 
haıteketleri 

dönümü münasebetiyle * 
Çörçile gönderilen Rados, robrulı, soııum 

mesaJ- bombardıman edildi 
Vaşington, j 4 (A.A) - Atlantilı: Kahire, 14 (A.A) - Çarşamba akşa· 

demecinin birinci yıl dönümü münase- mı Radosa yapılan bir taarruzda tayya
betiylc reia Ruzvclt Çörçile şu mesajı re meydanında yangın çıkarılıwştır. 
göndermiştir: Ayni gece bomba uçakları Tobrukta-

< Bundan evvel barbar bir kuvvete ki tesislerle gemilere, Sollum hedefleri
mukavemete çalışan milletler ayrı ayrı ne taarruz etnrişlerdir. 
harp eden gruplar halinde idi. Şimcü bu Avustralya bomba uçakları perşembe 
milletler ve gruplar birleşmişlercür ve gecesi şimal Afrika kıyıları açıklarında 
bunlar müşterek dü§mana kartı dünya mihverin iki mavtınasını batırmıştır. 
ölçG.ünda bir zafer kazanarak Atlantik İTALYANLARA GÖRE 
demecindeki programın tahakkuku için Roma, 14 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 
biiyük bir muharebeye giritmiılerdir. Alman ve İtalyan hava kuvvetleri düş
Bunlar dütmanı yenmek uğrunda çalış- man taşıt v~ topluluklarına hücumlar
maktadırlar.> da bulunmuştur. Tobrukta dört motör-

Ruzvelt, cün, cül ve fikir hürriyetlerin lü bir düşman uçağı alevler içinde dü
den de bahiale demecini ,öyle bitirmiı- şürülmliş, diğer bir uçak Pantelarya 
tir: üzerinde denize inmeğe mecbur edil

e Bu prensipler bizi daha mesut bir ıniştir. 

zamana getirecektir. • -----·-----

-J-A P-ON-LARA'G-Ô-RE- Makineye 
-*-(Baştarab 1 inci Sahifede) 

JAPON KA YJPLARI 
Japon kayıpları ehemmiyetsiz add..di

lebilir. İki kruvazör hasara uğraııuşsa 
da muharebe dışında kalmamıştır. 2 1 
tayyare kaybedilmşitir. Bunların pilot
lan fevkalade bir cesaretle kendilerini 
tayyareleriyle birlikte hedefleri üzerine 
atmışlardır. 

\"erilirken 
TURK GAZETECiLERi ÇAR· 
ŞAMBA GUNO MACARIS· 

TANDAN AYRILDILAR 
Budapeşte, 14 (A.A) - Macar ajan 

sı bildiriyor: Bütün Budapeıte gazeteci
leri Türk gazetecilerinin Macaristanı zi-

B!R AMERiKAN yaretlerinden uzun uzadıya bahsetmek· 
GAZETESiNE GöRE te ve Macar nazırlarından M. Antal ile 
Neyyork, 14 (A.A) Nevyork Türk mebuslarından Necmedcün Sadak 

Taymis gazetesi diyor ki: Salomon ta .. tarafından söy1enen nutuklan aynen neD 
kım adalan meydan muharebesi mesut reylemektedirler. Poster Loyd gazetesi 
neticeli bir ıaşırtma olmuştur. Japonlar ilk sahifesinde dostluk münasebetlerin
Amerikan kuvvetlerini geriye atmakla den bahaeredek söyle diyor: B. Antalin 
meşgul olduğundan Sibiryaya karyı sözleri si.~aai icap1;arına g"..~e . söylcmif 
muht<omel bir hücum planını ,;mdilik mutad aozlerden ibaret degildır. Macar 
terke mecbur kalmışlardır. nazın Macarlann kalbinde derin kökler 

BüyÜ]t Japon kuvvetlerinin Mançu- salmış olan samimi duygulara tercüman 
koda toplanmalarının manası Japonlar .. olmuştur. Sanki mense.ini tanıyan Maca .. 
ca bir fırsat kollandığıdır. Biz Mercan riııtan Ken:ıal ~tatürküı;ı yarattığı mu~
denizinde Ruslar için dövüşüyoruz. Rus t~şem eserı daı~a takdırle tem~. etmış
lar da bizim için Volga kıyılannda çar- tir. Kemal ~taturk M~rlar gıbı f8rk~ 
pıııyorlar. olan fakat yıne onlar gıbı Avnıpa zıhnı

yeti ile yoğrulmllf bulunan bir millete 
diğer milletler arasında layık olduğu 
mevkii vermiştir. Türk.iyenin bugünkü 

----·----UZAK DENiZ HARBi --*- devlet reisine tahsına müstekna askeri 
(Baştarab 1 inci Sahifede) ve siyaııi meziyetleri toplamı§ büyük bir 

. . . tcftir. Türk.iye hak ettiği bugünkü sağ-
$IMJ?ILIK HABER VER~CEK lam mevltlini böyle yüksek meziyetlere 
Vaşıngton, 13 (A.A) - Bahrıye na- borçludur. lk.i millet a.raııındaki dostlu

zırlığının kısa bir tebliğine göre Sala- ğun ileride de devam edeceği hususun. 
mon adalarında faaliyet devam etmekte- da B. Anlat tarafından izhar edilen ka· 
dir. Esaslı tafsilat alınıncaya kadar hiç naat bütün Macar milletince benimsen-
bir haber verilmiyecektir, miı bir kanaattir. Macariatan Türkiyeye 
VAZİYET LEHTE hak ve iııtcklerinin gercekleştirilmcııi 

yolunda muvaffakıyetler dilerken Türk 
gazetecilerinin memleketlerine canlı ve 
hararetli bir dostluk intibaı götürecek
lerinden emin bulunmaktadır. 

Bahriye mahfilleri bedbinlik için hiç 
bir sebep olmadığı, vaziyetin müttefik
ler lehine geliştiği kanaatindedirler. 
İLK BÜYÜK MUHAREBE 
Yedi günde_n beri devam eden muha

rebe müttefik ve Japon harp gemileri 
arasındaki ilk büyük muharebedir. Çün
kü Mercan denizi muharebesinde karşı
laşan gemiler birbirini görememiş ve 
uçak gemileri ise ekseriya birbirinden 
250 kilometre uzak kalmışlardır. 

Budapeşte, 14 (AA) - Türkiyenin 
Budapeıte elçiııi çarpmba günü Türk 
gazetecileri heyeti ıerefine bir öğle ye
m_ı;ği vermiııir. Türk miaalirler ziyafet
ten aonra Budapeşte entemuyonal fua. 
rıru ırezmitlerdir. Fuar re.men 14 ağu.
tosta açılacakbr. Türk gazetecileri çar
f&Dlba akf&DJı hareketlerinden evvel 

nı ziyaret 
ediyorlar 

---*---
BULGAR BAŞVEKiLi GAZE· 
TECILERIMIZI KABUL ETTi 

-*-
Sofya, 14 (A.A) - Bulgar Telgraf 

ajansı bildiriyor : Almanyadan dönen 
Türk gazetecilel' grubu Bulgaristanı 
resmen ziyaret etmek üzere saat 18 de 
Pirot istasyonuna gelmiştir. Türk gaze
teciler Pirot istasyonunda Türkiye elçi
liğinin mümessili, Bulgar basın direk
törü Avranof, protokol şefi Çokef ve 
mihmandarlığa tayin edilen Matof tara
fından karşılanmış, trende şereflerine 
bir akşam ziyafeti verilmiştir. 

SOFYADA 
Misafirler Türk ve Bulgar bayrakla

riyle süslenmiş olan Sofya garına saat 
22 de varmışlar ve burada Türkiye elçi· 
si Berker, basın genel direktörü Niko
layef, Bulgaı· ajansı direktörü Tunçef, 
Alman elçiliği basın ataşesi Berger, 
Salya belediye reisinin bir mümessili 
ve bir çok gazeteci tarafından seHl.mlan· 
mışlardır. Türk gazeteciler La Bulgari 
oteline inmişlerdir. 

ZİYARET VE KABULLER 
Bu sabah saraya giderek hususi def

teri imzalamışlar ve harp ölüleri abide
sine bir çelenk koyınqşlardır. Başvekil 
Filof Türk gazetecileri kabul etmiştir. 

-----~-----
ALMAN • RUS HARBi 

* uslar Kafkas
yada çok büyük 
bir mukavemet 

gösteriyorlar 
-*-

Bazı nolıtalarda Alman 
tanlıla,.ı ııe piyadesi 
birbl,.lerinden ayrıldı 
Moskova, 14 (A.A) - Royterin hu-

auai muhabiri bildiriyor: 
Almanların Hazer denizine varan de 

ıniryolu boyunca ileri hareketlerine rağ
men Ruslar Kuban doğusunda ve Kaf
kasyada büyük bir ıiddetle mukavemet 
göatennek.tedirler. 

BiR BIRLIK YOK EDiLDi 
Ruslar Krasnodarda adı bilinmiyen 

biT nehirde ta§ırhcı bir müdafaa göster
miflerdir. Nehri bir an için geçen bir Al 
man birliği karşı ııalıilde yok edilmiftir. 

RUSLARIN MUKA VEMETI 
Moskova, 14 (A.A) - Royterin 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Rus komutanı Koçelnikof Şimal 

(!oğueunda çok büyük miktarda top tah 
fit etmiıtir. Açılan tiddetli baraj atefİ, 
bir an için düf111an tanklannı hareketten 
men etmiftir. Ruıı kıtalan sık ıuk kalJI 
hücumlar yapmakta ve hava kuvvetleri 
de çok faaliyet göstermektedir. 

Dün de, Stalingrat cephesinde Ruslar 
fiddetli muharebelerde bulunmuıtur. 
Alınan tanklan ve piyadcai birbirinden 
aynlml§tır. 

Kl..ESKAYADA 
Harp, Kle9kayan1n cenup ve cenup 

doğusuna uzanan bir çevrede yapılınl§ 
bulunmaktadır. ---o--Bir tngflfz tayyaresi 
Portefıize indi.. 
Lizbon, 14 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor : Çaıqamba günü saat 22 de bir İn· 
giliz tayyaresi Lao pl~jında yere inmiş
tir. Dört kişilik mürettebatı tayyareyi 
yakmak istemişlerse de Portekiz polisi 
iıuna mAn.i olmuştur. 

---o---
Belçllıda 38 bin 
Yahudi teııfıif edildi 
Madrid, 14 (A.A) - Belçikada ecne· 

bi tebaası olan 43 bin yahudiden 38 bini 
tevkif edilmştir. Bunlar umumi hizmet· 
!ere sevkedleceklerdir. 

---o---
Almanıar Hollanda lıa· 
dınlarını ifçi taburla· 

,.,na alıyorlar 
Londra, 14 (A~A) - Londrada 

Hollandalılar tarahndan çıkarılmakta 
olan Holanda gazetesinin yazdığına gö
re 18-45 yaşı 1 daki Hollandalı kadınların 
hepsi de Almanlar tarahndan işçi tabur
Janna kaydolunmağa davet olunmuşhrr. 

B. Ruzııeft Şifi cümllur 
Reisini daııet e"ı .. 
Santiyago, (Şili) 14 (A.A) - Rea-

men bildirildiğine göre cümhurreiai 
Ruzvelt Şili cümhurreiairu Amerikaya 
davet etmİ§Iİr. 

yaptıkları beyanatta Macaristandal:i in
tibalan ile Tür*Ier ve Macarlar arasında 
kan rabita.sından ve ananevi Macar IJ\İ.. 
oafirperverliğinden hararetle bahsetmİp
lerdir. Memleketlerine dönmekte olan 
Türk gazetecileri Macar hududundan 
baıvek.i1 B. Kallaya bir telgral ~ekerek 
gördükleri mioalirperverlikten dolayı 
Macar hükümetine teıekkürlerini bilcür
miılerdir. 

Mecliste müzakere ve kararlar 

Dün ikinci teşrine kadar 
tatil kararı verildi 

B. Numan .Menemenc:foğfunun hariciye ııelıilfiği 
allıışla lıarşılandı ııe bazı lıanunlar lıabul edildi 

Ankara, 14 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün doktor Mazhar Germenin 
reisliğinde toplanmıştır. 
YEN! HARİCİYE VEKiLİMİZE DAİR 

Celsenin açılmasını müteakip vekaJe
ten idare edilmekte olan hariciye vekil
liğine başvekilin inhası veçhile İstanbul 
mebusu Numan Menemencioğlunun ta
yin edilcüğine dair Riyaseticümhur tez
keresi okunmuş, muvaffakıyet dilekle
ri ve alkışlarla karşılanmıştır. 

AND İÇME 
Bundan sonra Erzincan mebusluğuna 

seçilen Safi Erden and içmiş, daha son
ra mücbir ve zaruri sebeplerle takip ve 
tahsiline imkan görülmiyen borçların 
terkinine, eşkiya müsademesinde ınalill 
olanların iktisadl buhran vergisinden is
tisnaiyetine ve lııhisar beyiyesinden is
tifade husus~da harp malfilü hükmün
de olduklarına dair kanunun birinci 
maddesinin tefsirine, Samsun eski bele
diye reisi İhsan Kefeli ile mühendis Ali 
Ragıp Ruskayın cezalarının affına ait 
kanunlar müzakere ve kabul edilmiştir. 

Askeri tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki knunun 36 ıncı maddesinin 
tefsirine ait mazbata ile askeri memur
lar hakkındaki 1455 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadü-

Ticaret vekili 

lü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin milli müdafaa vekfileti 
kara kısmında değişiklik yapılmasına, 
İskenderun limanının Devlet Demiryol
lıırı ve limanları işletme urmmı müdüı-
lüğiine devrine ve mezkilr umum mli· 
dürlükçe işletilmesine, Mersin liman iş
leri Türk anonim şirketine ait hisse se· 
netleriyle menkul ve gayri menkul mal
ların satın alınmasına, Mersin limanımn 
devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum umum müdiirlüğünce işletilme
sine ait kanun layilıalariyle mesleki tek· 
nik okulları açılmasına ve mevcutların 
büyütülmesine, telsiz kanununun on 
dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun lftyihalan 
da bugün meclisin kabul eylediği lftyi· 
halar arasındadır. 
TATİL KARARI 
Bu müzakerelerin sonunda Büyük 

Millet Meclisinin ruznamesine dahil mü
hinı ve müstacel l§yiha ve teklifler ta
mamiyle intaç edilmiş olduğundan Aza
nın intihap dairelerini tetkik ve teftiş
lerine imkan bırakn}ak üzere gelecek 
içtimaın ikinci teşrinin birine gününe 
talikine dair Trabzon mebusu Hasan Sa
ka ve Seyhan mebusu Hilmi Oran ta
rafından yapılan teklif tasvip edilerek 
içtimaa son verilıni.ştir. 

Istanhula gitti 

Her yerden buğday ge
tirtilmeğe çalışılıyor 

ithalat • thracat blrlilıle rı, simit ııe bislıüııl ima· 
ıatı halılıında yalıında bir lıarar ııerilecelı ... 
let:anbul. 14 (Yeni Aaır) - Ticaret 

vekili doktor Behçet Uz eksprese bağla
nan busuııi vagonla bugün (dün) ıehri
mize gelmit, vali Lütfi Kırdar, mmtaka 
ticaret müdürü, ticaret odası erk&nı, ve
kalete bağlı rnüeııaeseler müdürleri ve 
doatlan tamfından lcarJılanmııtır. Vekil 
beyanatında latanbulda bir hafta kala
cğını, ticazet vekaletini alikadar eden 
iflerle meşgul olacağım söylemi§ ve tun 
lan iliilve etmiıtir: 

c - latanbulda clunek vaziyeti mem 
nuniyet vericidir. Bir gazetenin Arian
tinden buğday getirilmesini teklif eden 
yazHllDI ben de okudum. Yalnız Arjan
tiııdcn değil mümkün olan her yerden 
bl!ğday getirtmek için tetehbüalere gcç
mif bulunuyoruz. 

ldıaliit ve ihracat birlikkri meeelesi 
ve börek, oimit. piaküvi imiili hakkında 
burada yapacağım tetkikllerden eonra 
karar verilecektir.> 

Vekil, ofia ıımum müdür muavinin
den lstanbclun buğday stoku hakkında 
izahat alml§ ve on bet gÜne kadar lotan· 

bulun ·buiday alockunu_n bir aylıık Uı.tiya

ca ·tekabul edecek miktara çıkarılacağı
nı oöylemiftir. 

VEKiLiN öCLEDE.N 
SONRAKi TETKiKLERi 
~;ıcaret vekili öğleden sonra vali ve 

belediye reiai Lütfi Kırdarla birlikte iafe 
teşkilatını gözden geç.irıniftir. 

V dcil ekmek işleriyle çok yakından 
alalı:adar olmllf, lıokantalarda larneoiz 
olarak verildiği mevzuu bahsolan ek
melclerin lokantalar tarafından ne auret
le ele geçirildiğini aorın"'tur. 

Fınncılar böyle bir vaziyetin mevzuu 
bıdıııolmadığını ancak karne mukabilin
de ekmek verildiğini bilcürmitlerdlı. 

Tıcaret vekili lııtanbuldl' aanayi ve ti
caret odasının bulunduğu dairede katibi 
umumiden çah§ma tarzı hakkmda izahat 
almıtbr. Vekil biliilıara ticaret mmtııka 
müdürlüğünde yapılan toplantıya riya
- etmİf bu arada lzmri ve lstanbul bor 
aa heyetlerini kabul etmİf, makama ve 
pisküvi fahrikatörlerinin mümesaillerile 
görüterek iatcltlcrini clinlemlftİr. 

'' 415 ,, halk türküsü ve 
oyunu daha derlendi 

Ankara, 14 (A.A) - Haber aldığı
mıza göre Maarif vekfileti bu ytl ela 
muhtelif memleketlere ait halle türkü ve 
oyunlarının pl§ka alınması için bir he
yeti bir buçuk aydan beri İsparta, Bur
dur, Antalya ve Muğlada bulundurmak
tadır. Bu heyet 415 hail< türküsü ile 
oyunlarını plaka ahnağa muvaffak ol-

-1-

muştur. 
Antalyanın doğu yörükleri yaylada 

olduğundan bunların halk türkü ve 
oyunlannın plaka alınması, İçeli ve Ha
tay vilayetlerinde yapılacak tetkik se· 
yahatine bırakılmıştır. Altı sene içinde 
bu şekilde alınan plllklar 6000 adedini 
bulmuştur. 

BUGÜN 
'YENi KOPYA 3 ŞAHESER 

FiLiM BiRDEN 

Haruntrrreşidin ,özdesi (TÜRKÇE) 
Musiki : SADETrİN KAYNAK Şarlolar : MÜZEYYEN SENAR.

- 2 -

Kralın Hazinesi (ŞERLOK HOLMES) 
Türkçe sözlü dehşet ve heyecan F i L M i 

-3-

Demir Maske (TÜRKÇE VE INGILIZCE) 
Bu filmin Türkçesi yalnız cumartesi, Pazar 12.15 te ve İngilizcesi her 

gün 5.45 te ı0sterilecektir •.. 
S E A N S L A R 

Demir Maske Harunurreşidin Gözdesi Kralın Hazinesi 
5.45 3.45 - 9.15 2.00 - 7.45 

Cumartesi, Pazar ıfuıleri 12.15 TE B A Ş LA R. .. 
DİKKAT : llaftanm her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATİNE

ı ,ER1nt&.,, SALON 20 KURUŞTUR. .. 


