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Vaziyet ağırlığını 
muhafaza etmefdc 
beraber netice 
halılıında hiç IJlr 
şey söylenemez •• 

HAKIU OCAKOCLU 

Alman ordusJlllUn So\yet Rus~a~a 
ilerleyişi ba1.ı noktalarda ~iddetlı bır 
muka\·cmetc çarpmasına \'e ağırlaşma~ı
aa rağmen yine devam eylcmekte~ır: 
Şark cephesindeki vaziyet vehnmetını 
muhafaza ediyor. l\loskova konferansı 
etrafında bic bir malümat sızmamakta
dır. Almanl~nn yaz ta~z:ıından elde 
etmek istedikleri gaye ~u ıdı: 

Kızılorduyu imha e~ek \'ey~ bu or
duyu tehlike teşkil etmıyecek bır duru-

ma getirmek.. ·. . .. .. . 
Harp mevsimmın buyuk. bır kıs?.'ı 

eec;miş olduğu halde bu n~ticeye henuz 
•anlamamıştır. Kızılordu şımal ve mer
ke-L kesimlerinde hatlarını muhafaza ey· 
)emekte hatUl Voronejde teşebbiis~ elin
de bulundurarak taarruzlarını ıdame 
ettirebilmektedir. 

l\fukavcmeti kırılan. Kafkas dağlarına 
çekilen cenup ordulnndır. 
Yalnız bu kısımda elde edilen muvaf

fakıyetler Alınanları umdukları netice
Yc 'nrdıramaz. Bununla beraber Alman 
iaamızu sona enniş değildir. Havalnrın 
vaziyetine göre mih\·eriıı elinde .kıştan 
l'Vvel harekfıta mü ait daha bir buçuk 
avlık bir miiddct ,·ardır. 
~Bu zaman zarfında Alman ordusu ne 

yapacaktır? 
iki şey hatıra gelebilir. 
Ya AlmanJnr Knfknslnra miifcvcccih 

taamızlannı devnm ettirecekler \'e yn· 
hut bu kesimin müsait bir yerinde mü
Önfanda kalarak şimale döneceklerdir. 

Birinci ihtimalde Almanlar, Rusyada 
bir harbini ul zorunda kalı 1 . 

Çünkü şimal kesimindeki orduJnr 
mihvere karşı mücadele kudretini mu
hafaza ettikçe Almanlar ne kendilerini 
n ne de A\Tl.lpayı emniyet içinde bula
mazlar. 

Mihver kuvvetlerinin. kışı yine Şark 
cephesinde ge<:İnnesi Anglo Saksonlara 
bnzırlıklarmn devam imk8ııını vereceği 
gibi Alman ordusunu biraz daha yıprat
mak neticesini doğuracak ve bilhassa 
mihver umumi efkarında hayal sukut
larım intaç eyliyecektir. . . 

Bitler Kızılordunun mukavemetinı 
kırdıkta~ ~onra kıs me\·siminde kunct
lcrini Mısıra te,·cih e\·lemek Süveyş, 
Kafkas kıskacı i ·inde İngilizleri Akde
nizden ve orta şarktan kovarak Avu· 
paya bir nizam ,·ermek istiyordu. 
Eğer emcJinc muvaffak olurı.a ~aki

katen Avrupanın harp mukavemeh ar
tacak, ve İngili7.lcrin zafer ümitleri hay· 
li zaafa uğrıyacnktL Böyle bir hal ta
haddfüıünde dahi dünyanın sulha kaVtı· 
§&cağını ummak bir hayaldir. Mihver 
büfün Avrupa. Akdeniz ve Orta Şark 
hakimiyetini kurmuş bulunsa dahi bu 
harbin sona ermesi ümit edilemez. 

Anglo Saksonlar yine mücadelelerine 
devnm annini göstereceklerdir.. Bunu~ 
n~ticcsi şu olacaktır ki Avrupa kendı 
kendine yeterlik politikasına kuvvet -ye
recek Akdeniz bir mihver gölii halıne 
gelince harp yalnız ~avalar.a ve uzak 
denizlere inhisar eylıyecektir. 

Nilıai zafer için her iki taraf daha 
uzun seneler çnlı mak zonında kalacak· 
lardır. 

Sertleşecek bir harp k~smda zafer 
ümitlerinin sinirlere iki tarafın mukav~
met kudretine bağlanması gayet tabn
dir. Halbuki sark cephesi yıkılmadıkça 
Almanlar icin' bövle bir imkana kavuş
mak mümk.ün d~ğildir. Akdcnizde. v~ 
orta sarkta İngilizlerin mevcudıye~ı 
mihver kin devamlı bir tehlike te~kıl 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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Almanlar nehri ge-
çerken ağır kayıp· 

Jara uğradılar 
-*

UlıraynaJı bir çete on üç 

• 
B. St.cılin, hariciye komiacri Molotofkı birlikte 

Alman askerleri RttS1Ja içlerinde bir ileri hareket esnasında 

ALMANLARA GORE TiCARET VEKiLiMiZ Dış slya8etlmlz 
---*--- ---*·---

Bakii yolun~ Ekmek mev 
zuunu tet

kik etti 
da bir şehir 

alındı 
-*

Voronejde Ruslar 
-*-

Jıöprüyü berhaua etti, 
beş treni yoldan çılıardı 

Moskova, 15 (AA) - Öğleyin ne~ 
rolunan Sovyet tebliği·: Gece kıtalan-
mız Kotelnikovonun şimalinde, Kleska
yanın cenubunda, Mizanovoda, Maykop 
ve Krasnodar bölgelerinde düpnanla 
çarpışmışlardır. 

Diğer kesimlerde ehemmiyetli bir de
ğişiklik olmamıştır. 

Türkiye, Atatürkün kur
duğu "Milli Birlik,, yolu

nu gerçekleştirmiştir 

şaşırtma hücum
ları yapıyorlar 

-*
Volldıof lıesiminde gö· 

ÇOCUK 1 STIHKAKI 300 
GRAMA ÇIKACAK 

Moskova, 15 (A.A) - Öğleyin neşro
junan Sovyet tebliğine ektir : Bir Al
man teşkili Kleskayamn cenubunda 
mevzilerimize dt?rinliğ1ne nüfuz etmiş
tir. Kotelnikovonun cenubunda daha 
müsait mevzilere çekildik. Krasnodar 

Fransada çılıan uFigao » ue ingHtePede ~ılıan 
n!'lmesn dq siyasetimizi talıdir ediyorlar-

ğüs göğüse muharebe· 
ıer oluyor •• 

Berlin, 15 (A.A) - Alınan resmi 
tebliği: Kafkasya bölgesinde Alman ve 
müttefik kıtaların ilerleyi~ dağlarda 
inatcı muharebeler neticesinde fasılasız 
devam ehnektedir. Dağlık b ölgenin şi
malde Rostof - Balul demiryolu ÜZerin
de Georgiycvak §ehri zapt edilmiş, 20 
ağır top nlınmışbr. Ştuka ve tahrip tay
yarelerimiz dü§mıın mukavemetini kır
mak için kara birliklerimize yardım et
mişler, ricat eden Rus kıtalarını ve kara 
deniz sahilinde Rus gemilerini hücumla
ra hedef tutmuşlardır. Bir muhrip ve 4 
sahil gemisi batırılmış, başka bir muhrip 
hasara uğratılmıştır. 

Voronejin ıimalinde ve şim~l batısın 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

-*
Blrlilıler halılıında acele 
bir lıarar uerilmiyecelı •• 

İstanbul. 15 (Yeni Asır) - Ticaret 
vekilimiz Dr. Behçet Uz tetkiklerine bu 
gün de devam etmiştir. 

Vekil gıda maddeleri, ekmek iııi 
üzerinde uzun müddet meşgul olnıuı ve 
temaslar yapmıştır. Söylendiğine göre 
ticaret vekili ekmek istihkakının arttırıl
ması hususunda içli tetkik yapmaktadır. 
Çocukların istihkaklannın 300 grama 
çıkarılmnsı ela .:fü;tnül.mıelcteair. 

Vekil petrol ve toprak ofisleri itle
riyle uğraştı ve ra&yonel çalı~a imkün
larının neler olacağı üzerinde durdu. 

Dok tor Behçet Uz. öğleden 90nra dn 
mayi mahrukat tesislerini gezdi ve tica
ret odası mümeasileriyle görüşecek ve 
ticaret müdürlüğünde meşgul olacaktır. 

Ticaret vekilimiz, ihracatçı ve ithalat
çı birliklerinin faaliyetlerini bilhassa 
tetldk etmektedir. Bu hususta acele bir 
karar verilmiyeccktir. 

cevresinde hava ve tank kuvvetlerimiz 
Kuban nehrini gcçmeğe teşebbüs eden 
Alman kıtalarına ağır kayıplar rdir
mişlerdir. Buna rağmen bir kesimde 
düşman nehrin cenup sahiline geçme
ğe muvaffak olmuştur. 

Bir kesimde Ukraynalı bir çete aylnr
aan beri yaptığı hare etler neticesinde 
G2 Alman subay; ;Je 600 asker b1dürmUş 
13 köprüyü hnvnya abnı.ş ve beş ııskeri 
treni yoldan çıkarmıştır. 

Moskova, 15 (A.A) - Royter ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : K:ızılor--
du Voronejin cenubunda Don nehrinin 
doğu sahilinde batıya kaçmak için top
lanan düşman döküntülerini temizleme
ğe devam etmiştir. Almanlar ellerinde
ki tank ve topları gerilerine düşen RU9-
lara kapb.rmamak için büyük bir gay-

Vişi, 15 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyot : (Figa.ro) 
gazetesi (Türkiye ve harp) başlıklı bir 
makalesinde başvekil Şükrü Saraçoğlu
nun Türkiyenln durumunu Büyük Mil
let Meclisi huzurunda bir kerre daha 
kaydettiğini tasrih ettikten sonra yeni 
hariciye vekili Numan Menemencioğ
lundnn bahsederek diyor ki: 

Numan Menemencioğlu Fransa için 
yabancı bir şahsiyet değildir. 1939 da 
mühim bir ticari anlaşması akdi maksa-

i-S()'N'-ASKERI VAii"Y ET ] 
•-•-•-•-•-•-·-•-•-•-r-11• -•••-•-•-•-•-• •- ..- • 

ret sarfed.iyorlar. ·Sovyet hava kuvvet
leri durmadan dü..cmıana hücum ediyor-
lar. Ba~a mahallerde Alman karşı hU
cumları aklın kalmıştır. 

Bns mnkavemeil ~-· . - ·-·-·- -·-·-·-·· 
YENi VAPURUMUZ 

Çardak bir haylı arttı . 
B. Ruzvelt, Pero cumhurreisi Manucl 

Prado ile bir arada 

AMERIKANIN .GAYRETi 
donanması Rodo'su 12 Ingiliz 

dakika 

va~. uruna 
Mersinde törenle 
bayrağımız çelıDdi 

---*---
Ş ili Cümhurreisi 

bombardıman etti 
Amerikaya da

vet edildi 
Radyo gazetesine göre hafta sonunda 

cephe vaziyetinde ~üyük bir değişiklik 
görünmiyor. Kafkas dağlarında bütün 
etekler ve geçitlere varılmıştır .. 
Doğu Kafkaslarda ise bir ileri hare

keti olmamıştır. 
Bugünkü Alman tebliğinden Rus mu

kavemetinin oldukça arttığı bildirilmek
tedir. Bu tebliğde Almanların Gorgiefi 
zaptettikleri bildirilmektedir ki bundan 
şu anlaşılıyor : Demiryolu . üzer_in~e 
ilerlemek istiyen kuvvetler, şıddetli bır 
mukavemetle karşılaşm1şlar ve bunun 
için de daha şimalden bir hamle ile ce
nuptaki bu kuvvetlerin gerilerine düş-
mek istemişlerdir. 

Büyük Don dirseğinde Kleskaya böl
gesinde Alman baskısı artmıştır· Al
maıllar Sovyet mevzilerini bir noktada 
yannağa muvaffak olmuş ve zırhlı, ıno
törlü kuvvetler Don nehrinin bir kolu
na kadar ilerlemişlerse de Sovyetler 
derhal buraya ihtiyatlar getirerek bu 
hareketi önlemeğe teşebbüs etmişlerdir. 

(Sonu Sahife 4, Siltun % de) 

Mersin, 15 (A.A) - İskenderiyeden 
liınanunız.a gelen (Çardak) bahriye va
puruna dün törenle Türk bayrağı çekii
ıniştir. Vildyet erk.dnı ve parti idare he
yeti erkdnı ile davetliler törende hazır 
bulunmu§lardır. Deniz harp okulu ko
mutanının kısa ve veciz bir hitabesin
den sonra gemiye bayrak çekilmiş ve bir 
deniz lcıtanuz selhn resmini ifa etmiştir. 

Gelenbe Köyft 
·i·-0-·-·-·-~ Son Zelzelede <--·---.;· 
l Adeta enkaz haline geldi 1 
i . ~-----------~~-

K t Z t LA Y l N ŞEFKATLi ELi, AÇIKTA KALANLARIN YAR· 
Dl~nl ~A YETıŞTI. ÇADIR VE PARA Gôf4DERILDI 

~------~~~-x*x~~---~----

-*Boliuya De Amerilıa 
arasında bir anlaşma 

imzalandı 
Vqington, IS (AA) - Hariciye 

nazırı kordel Hal. Şili cümburreisi mös
yö Riosim davet edildiğini teyit için 
bu davetin kabul edilip edilmediği hak
kında bir oey söylemiyeceğini fakat ce
vap gelınio olduğunu bildirmiştir. 

Santiyago, (Şili) 15 (A.A) - Cüm 
hurreisi. Ruzveltin davetine ' bugün ce
vap verecektir. Mösyö Riosim hususi 
katibi davetin kabulünün ihtimali oldu
ğunu söylcmi§tir. Mösyö Rios şimdi an
nesinin matemini tutmaktadır. 

HAM MADDE lHTiY ACI 

V~. 1 S (AA) - Had>iye na
zırlığının bildirdiğine göre 25-30 mil
yon dolıırlık ham madde muhayaaa1 bak 
kında birleşik Amerika - Boüvya hükü-

Mıınisa, 15 (Telefonla) - Kırk-. lenbeye giderek icap eden inceleme- metleri arasında bir ·anlaşma imzalanmııı 
ağacın Gelenbe nahiyesinde evvelki leri yapınıı ve ilk tedbirleri aldıktan tır. Bolivya meclisin<le tasdik edilecek 
gece vukua gelen zelzele çok tiddet- aonra Kızılayın yardımına ihtiyaç olan bu anlaşma mucibince Bolivyada 
ll geçmİJ ve henüz uykuya yalınlf 1ıöstenniıtir. Ankara.dan gönderilen yeniden yollar yapılacak ve kalay, antl-
bulunan nahiye halkını korku ile ya- 300 çadınn bugün gelmesine intizar munn, kinin ve kauçuk maddelerinin »-
takfanndan kaldtrml§tır. Sanınb o edilmektedir. Açıkta kalanlar bu ça- tihsalı arttırılacaktır. 
kadar şiddetli idi ki uyanık bulunan- drrlara yerlc§tirilecektir. Muhtaçlara Vıı§ington, 15 (AA) _ lngiltere-
lar bile dehıeı içinde kalml§lardD". •ıcak yemek temin edilmİJtir. 

Uk sarsmbda bir çok evler yıkılınıı, Ankara, 15 (Hususi) 12/13 Ağus- den dönmekte olan kiralama ve ödünç 
bunu takip eden ikinci aanmtıda Yl- toı geceıi vukua gelen yer sanmtıssn· verme komisyonu reisi demiırtir ki: 
kılmıya meyyal bulunan bazı köy da ha.sara uğrayan Manisa vilayetinin c lngilterenin ham maddelerini çok 
evleri de enkaz haline ge1miıtir. Kırkağaç knzasınm Gelenbe nahiyesi iyi kullandığını gördüm. İngiltereyi zi-
Esasen bu nahiyedeki evlerin hepsi halkına Kızılay merkezi tarafından yııret edenlerin görecekleri ba~ mesele 
de köy evlerinden ibaretti. müstacelen 300 çadır ve 1000 lira lnziltere Te Amerikan milletlerinin bir-

diy]e Parisc gelen Türk heyetine reis
lık ediyordu. O zaman bu büyük diplo
rr.ntın müstesna maharet ve yüksek ik; 
tidarını yakından takdir irnkfuunı bul
mu§tuk. Numan Menemencioğlu müza
kerelerde nezaketle tam zamanında mü
dahale etmesini bilen değerli bir diplo
mattll'. 
Saraçoğlunun beyanatı Millet Mecli

since ittifakla tasvip edilmiştir .. Türki
ye başvekilinin nutkunda şimdiye kadar 

(Sonu SBhife 2, Sütun 1 de) 

HUSUSf TEBLIC 
---*·---

Eagltayya 
re gemisi de 

batmış! -·Almanlar : H1ngllizlerin 
2 lır1111azör, J ntııhPlp ue 

ıs ticaret uapurunu 
IHıtırdılı, diyarlar_ 

Berli.n, 15 (AA) - Alman bat ko
mutanlığının husu.si tebliği: Mihver ha
va ve deniz kuvvetlerinin kaharmanca 
mudahaleai aayeainde Akdeniz han ve 
deniz m~yd~n m~arebesi dü§manın 
tam hez:ımetıyle neticelenmiştir. Alınan 
son haberlere göre çok kuvvetli hima
ye altında Sicilya boğazını geçmeğe te
oebb~ eden lngiliz kafile.inden, yani 
2 1 ticaret ve petrol gemisinden top ye
ldin 180 bin tonilatoluk 1 S gemi batı
rılpıı~tır. Kafilede bulunan petrol vapur 
lıınnın hepsi batınlmıotır. &tnuyan bir 
kaç ticaret vapuru da hasara uğrayarak 
Maltaya varbihniftjr. 

(Sonu Sahüe 3, Sütun" ı de) 

SO DAKiKA 
•••••••••••• 

INGlLIZ TAYYARELERi 
---*·---

Yanlışlıkla bir AfO"au 
~ 

kasabasını bom-
baladılar 

-*-7 Jıişi öldü, 20 eu de 
harap oldu •• 

Ankara, 15 (A.A) - Afgan Bahter 
ajansı bildiriyor: 30 temmuz 1942 tari
hinde Qç İngiliz harp tayyaresi Afgan 
hududuna tecavüzle Host vilayetine 
bağlı bir sınır kasabasını bombardımnıı 
et~iştir. Siv1llerden yedi kişi ölmüş ve 
4 ki§i yaralannuştır. 20 ev ve bir mescit 
harap olmu§'tur. Bu hadise üzerine Af-
gan hükümcti İngiliz hükümeti nezdin
de kuvvetli bir protestoda bulunmuştur. 
İngiltcrenin Kabil elçisi hUkümetinin 
mazeretlerini beyan etmiş, İngiliz hilkü
metinln ölen ve yaralananların nileleriY"' 
~e evleri harap olanlara tazminat verme. 
g<' hazır olduğunu resmen bildirmiştir. 

Salomon cıdalannda Japon hava üslerini işgal eden Amerikan tavvarecileri 

Manisa vaIW hi.cfue akebinde Ge- 1ıönderi1miıtir. birini thndiki ka,day iyi biç bir zaman 
~~._, _________ ._._.. ..... ~--~~---.-. .... ----.._.~~--~~!.9!lJ~t~N>~·p~n,.d~~·~~rmı ~mM:tadu.~ ~~~~.Jrr.r~~~~~IQ 
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Aı ... kara - lzmir yarışı . ı - - -- ..... • 

. . ŞEHİR DABERLl:RI: Şark Cephesinde Bısıklet yarışı program - · --~-
ve ta)İır atnamesİne dair VALiMiZiN ·e~ TEŞEBBÜSÜ Pjyasa biraz geç açılacak 

---*·---

• 
yenı tafsilat "1z~ir': h:ıkkın- Menemende bağlar yağ-

da ılmı hır eser ,, 

Vaziyet · ağırlığını 
m uhafa za etmekle 
IJeralJer netice 
hakfıında hiç IJi r 
fey söylenemez .. 

Şeref mayosunun illı ko nakta geçen senenin IJi· 
rindsi Osman Palı giyecefı ... 

30 ağu.s!Ds 942 pazar günti Ankaradan 
başlıyacak ve 9 eylül 942 çarşamba günü 
İzmirde sona erecek olan 2 inci bisiklet 
yarışı hakkındaki B, T. U. Md. bisiklet 
federasyonu proğram ve talimatnamesi 
başlıca şu maddeleri ihtiva etmektedir : 

Bu yarışlar on konaklıdır. Yarışa 30 
ağustos 942 pazar sabahı 8 de Ankarada 
Ulus meydanında Atatürk heykeli önün
de başlanacaktır. Yarış 9 eylül 942 çar. 
şamba günü 9,15 te !zmirde Birinci Kor
donda Atatürk heykeli önti.nde na ere
cektir. 

!ZMlRLl YARIŞÇILAR 
Bisiklet yarışlarına dördü İzmirli ol

mak üzere 8 bölgeden 27 rakip iştirak 
edecektir, Bu yarışlara iştirake hak ka
zanan dört İzmirli yarışçı şunlardır : 

1 - Muzaffer Gidici, 2 - Hamza Ak
çokrak, 3 - Bayram Adıvar1 4 - Ah
met Silnbül. 

KOLAYLIKLAR 
Masrafları kendilerine ait olmak üze

re her bölgeden başka koşucular da ya
rışa iştirak edebilirler. 

Mazeretlerinden ötürü yarışa giremi
yeceklerin adlan vaktinde umum1 mü
dürlüğe bildirilerek kafile sayısının ek
silmemesi temin olunacaktır. 

Yarışçılara günde üçer lira yemek ve 
otel parası verilecektir. Ayrıca muayyen 
tarifeli nakil vasıtaları için 2 inci mevki 
parasız gidip gelme bilet temin oluna
caktır. Bisiklet nakliye ve hammaliyesi 
ayrıca ödenecektir. 

MEOBURtnm...ER 
Konulan kıyafet ve diğer mecburiyet.. 

!er şunlardır : Bisiklet forması, pant<>
lonu, ayakkabısı ( siyah ve beyaz ), bi
siklet çorabı, bisiklet gözlüğü, kep ve su 
bidonu, eşofman, yedek lastik bulun. 

'durmak ve müsabakayı demir tekerlek
le yapmak, fazla eşya getirmemek. 

DIŞ S IYASETIMı Z 
(Baştarafı 1 inci Sahi(ede) 

'IOk defa tasrih edilen ve olaylar tara
fından da teyit olunan hususattan baş
ka dikkate değer derin noktalar da var
dır. Saraçoğlu İngiliz - Türk ittifakının 
Türk politika sisteminin esaslı bir un
suru olduğunu söylem.iş ve Almanya ile 
imza edilen paktın da iki memleketin 
lı:arşılıklı anlayış ve dostluk zihniyetini 
:reniden mUhUrlemiş olduğunu kaydet
miştir. Türkiye başvekili milletin mu
kaddes bir birlik te<kil ettiğini söylemiş 
ve bu birliğin 1939 senesinden çok ev
vel kurulduğunu, harpten beri ~aha zi
yade kuvvetlendiğini i!Ave etmiştir. Sa
raçoğlu bunu reisicümhur İsmet İnönü
nün sarfettiği gayretlere ve milletle 
kendi arasında yaratmağa muvaffak ol
duğu karşılıklı güvene atfetmiştir.. Bir 
kellme ile hüla<a etmek lazımsa, Türki
ye Atatiirkün kurduğu milli birl:k ve 
Ahenk yolunu gerçekleştirmiştir. Türki
yenin kendi hudutları dışında her hangi 
bir sergüzeşte niyeti olmadiğı hakkında 
başve'tllin sözleri tahrikçi bazı <ayiaları 
yalanladiğı gibi Atatiirkün esas prensi
bini de teyit etmimir. 

TİMESİN MAKALESİ 

Londra, 15 (AA) - Taymis gazetesi 
Numan Menemencioğlunun Tiirkiye ha
riciye vekilliğine tayininden bahsede
rek diyor ki : Yeni hariciye vekili şim
diye kadar işgal ettiği muhtelif mevki
lerde o kadar dikkate değer dirayet ve 
maharet göstermiştir ki Tiirkiyenin dı
şında bile en çok takdir edilen bir dip
lomat şöhretini kazanmıştır. Yeni T\irk 
hariciye vekili aşağıdaki görü melerde 
esaslı bir rol oynamıştır: 

1 - Boğazlar mesele<:ni halleden 
Montrö anlaşması. 

2 - 1940 senesi ilk blnununda Lc>n
dra ve Paris zi,·antinden sonra İngil-

ŞEREF MAYOSU 
Geçen., seneki yarışta olduğu gibi bu 

sene de şeref mayosu vardır ve düz sar1 
renktedir. Bunu, mesafeleri en kısa za
manda kat eden giyecektir. Koşunun 
devamınca en Heri mevkiini kaybederse 

-bu mayoyu en ileri gidene terk etmeğe 
mecburdur. 

Yarışın sonunda bu n1ayo n1erasimle 
bırınci gelene giydirılecek ve 1 inci, ya
rı gelecek .sene de tekrarlanırsa bu ma
yo} u taşımak hakkını kazanacaktır. 

Gecen senenin birinci'ii olan Esk · . e
hir bÜlgesinden Osman Pak yarışın bi
rinci konagında bu mayoyu giymek hak
kına maliktir. 

MUAYENE MECBURlYETl 
Bölgeler müsabikler1 muayene et

tireceklerdir. Yarıc;a muayene raporu olM 
madıkça iştirak edilemiyecektir. 

KONAKLAR 
Yarış esnasında konaklar şunlardır 
1 - Kızılca hamam, 2 - Bolu, 3 - Ada

pazarı, 4 _Yalova, 5 - Bursa. 6 - M. Ke
malpa<a, 7 _ Balıkesir, 8 - Ayvalık, 9 -
Manisa, 10 - İzmir, 
Yarım konak olarak aralarda Gerede, 

tzmit. Havran, Turan, Aliağa çiftliği de 
vardır. 

MÜKAFATLAR: 
Birinciye bir bisiklet, ikinciye bir 

kronometre, üçüncüye bir bisiklet elbi
sesi verilecektir. 

Birinci gelen bölgeye - takım tasnifin
de - bir kupa hediye edilecektir. 
Ayrıca yol ve konak mükfifatları da 

vardır. 
Gazeteler, cemiyetler, mahalli beledi

yeler ve azaları ve eşhas tarafından ada
nacak hediyelerin bölgelerce umum mü
dürlüğe bildirilmesi lazımdır. 

Yarışın umumi mesafesi 1112 kilomet
redir. 

ALMANLARA GORE 
(iJaştarah l inci Sahifede) 

da düşmanın boş yere yaptığı bir çok 
~a ırtma taarruzları kuvvetlerimizin mu

kavemeti ve hava teşkillerinin yardımile 
püskürtülmüştür. 93 tank tah rip edilmiş
tir. Viya.rmanın doğusunda Rjcf böl
gesinde çoğu ağır olmak üzere 8 3 tank 
hi.18. devam eden çetin müdafaa muha
rebelerinde yok edilmi~tir. 

Jlmen gölünün cenup doğusunda ve 
Volkof kesiminde düşman hücumları 

bazen göğüs göğüse cereyan eden mu· 
harebcler neticesinde püskürtülmüştür. 

tere ve Fran~a ile akdettiği iktisadi an
lasmalar, 

3 - Geçen ilk tesrinde imza edilen 
Türk - Alman anlaşması. 

Bu çetin meselelerin hallinde gö.ter-
diği kabiliyet ve muvaffakıyet çok bü
yüktür. Numan Menemencioğlunun 
Türkiye hariciye vekilliğine tayininden 
sonra Türkiyenin dıı; siya'°ti •u üç •ah
siyet tarafından idare edilecektir: 

1 ...:_ Türk siyasetine ilham ve veçhe 
veren, gerek LOzan konferansında, ge
~ekse bunu takip eden 15 sene içinde 
ba~vekil sıfatiyle devlet adamlığının ve 
ciiplomatlığın en parlak vasıflarını gös
teren İsmet İnönü, 

2 - Hariciye vekili sıfatiyle harbin 
en buhranlı zamanında üç seneden beri 
büyük isabet ve mahar~tle Türk dış si
yruıetini idare eden Şükrü Saraçoğlu .. 

3 - Nihayet yeni hariciye vekili Nu
rnan Menemencioğlu.. 

Bu suretle Türkiye bu güç anlarda 
gen'ş tecrübell, bilgili ve maharetli si
yasi bir zümreye malik olmakla bahti
yardır. Bu, bütün memleketlerin gıpta 
tdeceği bir talihtir_ 

l_l _B_UY_UK __ lı .. _IK_AY_E_i _j 
Kızıl B· k i r e 

Ser ider Haygarddan nakleden: F.$. Benlioğlu 
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Şehirde hangi kapuya baş vurdularsa 
kovuldular. Zaten hiç bir evde hayat ve 
hareket yoktu. Bir alc;am, bir evde ı<ık 
gördüler : · ' 

- Hele bu kapıya da baş vuralım, 
belki bi1i buraya kabul ederler, dediler. 
Kapıyı çaldılar; fakat içeriden cevap 

alanadılar. Buna rağmen içeriye girdi
ler. Daha ilk adımlard~ korkunç bir 
manzara ile karşılaştılar : Etrafında kan
diller yanan bir karyolada, gelin elbise
leri_giymi~. fakat ölmii• genç bir kız bul
dular. 

üç arkadaş, sabahı bu ölünün etra
fında buldular; sabahleyin, genç gelin 
cenaz.-yi kulenin avlusunda kazdıkları 
mezara gömdi1ler. Korku ve telaş bütün 
Avrupada o kadar ilerle-mjşti, ki herkes 
ö1iile!ini bile gilpımP\..ten vaz ~e-çmiş
lerdil 

Erles.i &ün llilgu ve arkada,,ları Paııa 

!ık sarayına müracaat ederek papayı 
görmek müsaadesini istediler, Fakat, Ve
nedikten geldikleri anlaşılınca bu üç ar
kadaşa istediklerini yapmadılar, 

üç arkadaş döndükleri vakit, her rast 
geldiklerine Akur adlı bir kimse tanıyıp 
tanımadıklarını sordular. Çoğu bilıne

diklerini, pek azı da böyle bir isim duy
duklarını söylediler. Bu suretle hiç bir 
kimseden müsbet cevap alamadılar. 

Nihayet Vasi\ dö Tur adlı birisi ken
dilerine ertesi gün müsbet malumat ve
rebileceğini vaad etti, halbuki bu adam 
Akurun adamlarından idi ve tehllkeyi 
hemen Akura haber verdi. 

Akur tehlikeden kurtulmak için bir 
çare düşünmeğe ba~ladi; nihayet Vasi!: 

- Buldum, dedi, bu üç lngilizi halka 
yahudi olarak bildirir ve halkı üzerleri
nc saldırırız.! 
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eylediği gibi onları muhtelif cephelerde 
harp gayretleri sarlmdan uzak bulun
duranıaz .. -*-

Eserin hazırlanmasında 
ilim adamları d a 

çalqacalı .. 
Vali B. Sabri Öney İzmire ait her tür

lü malılmatı cami. ilmi mahiyette bir 
eser hazırlanması hususunda ciddi bir 
teşebbü e girişmi~tir. izmirin tarihi coğ
rafi vaziyetle. arkeolojik malô.matı ihti
va edecek olan bu eserde eski ve yeni 
lzmir hakkında söylenmesi ve yazılması 
mümkün her sey bulunacak. Jzmirin 
ı.iyaret edilmcğe •değer yerleri, camileri 
müzeleri, hafriyat mahalleri, antikite 
mahalleri. plô..jları, ılıcaları hakkında 
kıymetli malUmat bulunacaktır. 

Bu eserin hazırlanması hususunda ta
nınmış ilim adamlarının tetkiklerinden 
istifade edilecek. ve eserin hazırlanması 
uzunca bir müddet devam ede'rek nefis 
bir surette tabcdilccektir. 

Eseri İzmir vili.ycti bastıracaktır. Bu 
eserin milli kütüphanemize mal edilmc
~i de n1ümkün görülmektedir. 

~erde İzmir için çalışan, izmirde 
büyük eserler bırakan tarihi zevat hak
kında da geniş ölçüde mallimat buluna
caktır. -----·-----
Do"an vapuru 

---+---
Bu hafta 4000 ton maden 

kömürü getiriy or •• 
Doğan vapuru bu hafta içinde 4000 

ton Zero - Diz kömürünü hamilen İz
nıire gelecektir. Bu vapurla gelecek kö
n1ürler şehl'imizdeki sanayi müesseı:;eleM 
ri ihtiyacına tahı;is ed:lecektir. 

Vali B. Sabri Öney İzmire gelecek 
kok kömürü partilerinin sureti tevzii 
ha da köınür müessesesine direktif 
verm:ştir. Beyannamelerle halk ihtiyaç
ları hemen tesbit edilerek !Uzumu kadar 
kömür celbedilecek ve en ufak bir sızıl
tıya n1eydan verilmeden bu kömürler 
halka verilecektir. Eylül sonuna kadar 
İzmirde on bin t"On kadar kok ve 80 bin 
ton da maden kömürü biriktiı·;lınesi te
min edilecektir. 

-----·-----YOL OZERINOE 
---+---

Bir ka.l!ın cece-
di btı}undu 

-*-
Bir çocuk yediği telune 

neticesinde öldü.. 
Ödemışin Adagide nahiye.inin Küre 

köyünde Mendegümeye giden yol üze
r:nde bir kadın cesedi bulunmuştur .. 50 
60 yaşlarında bir kadına ait olan bu ce
stdin hüvi,yeti hentiz anlaşılamamıştır .. 
Vücudunda yara yoktur. Hüviyeti ve 
ölüm sebebi araştırılmaktadır. 

BİR YARALANMA. 

Ödemişte Cümhuriyet mahallesinde 
Hüseyin Kavoğlu sebepsiz, Hasan oğlu 
Ramazan Domatı bıçakla yaralamış ve 
tutulmu:;tur. 

ÖLÜM 

Ber;amanın Barbaros mahallesinde 
Kemal Balcıoğlu adinda biri, ayni ma
hallede Nazifin üvey oğlu 15 yaşında 
Hasan Hüseyin Vuranere tekme ile vu~ 
rarak dalağını patlatmış ve çocuk he
men ölmüştür. Suçlu tutularak adliyeye 
\·erilmi< ve tevkif edilmiştir. 

Fakat bu iş size pahalıya mal olacak
tır. 

- Paranın bence hiç bir ehen1n1iyeti 
yoktur. 

Böyle dıyen Akur içi altın dolu bir 
kemer çıkardı. 

Üç arkadaş, bütün gün Ak.urun kona
ğını bulmak için dolaştılar; hiç bir şeye 
muvaffak olamıyarak yerlerine döndük
leri zaman, gece karanlığı hasebile yol
larını kaybettiler ve boş bir eve gi:'di
ler. Buranın bir çok yerleri, Danoviçteki 
manastıra çok benziyordu. 

Dik Hügoya: 
- Bu bina sana neyi hatırlatıyor? di

ye sordu. 
- Danoviçteki manastırı! Per Andre

nin manastırındakı armanın ayni işte 
şu değilmi? 

Bu sırada bir kapı açıldi ve içeriden 
iki kişi çıktı. Birisi uzun bir harmani 
giyn'tişti, diğerinin doktor olduğu anlaşı
lıyor idi. 

Hekim: 
- Yaşaması da ölmesi de muhteınel

dir! Fakat yaşaması ihtimali daha kuv
vetlidir~ Çünkü kuvvetli bir bünyeye 
malik bir kadındır! Allahtan ümüdimizi 
kesmiyelim. Uyandıgı vekil, hruıtaya ha
fif yiyecek ve biraz şarap veriniz. ölürse 
c ~edini nehire atınız' dedi. 

Diğeri de : 
- Hakkınız var; doktor! dedi, allalı-

zarar gördü Hele Anglo Saksoıılar Avrupada ikin
ci bir cephe arabilir1erse mihver endi
~eli bir duruına dü1ebilir. 

Yağmurun düçar olduğu zayiat, umumi rekolte· 
nin ancak yüzde ilıisine yaklaşıyor 

Hattii daha ileri giderek söyliyebiliriz 
ki ikinci cephenin muva(falayetle açıl
ma:-,ı mihveri zaf~r ihtin1a1lerindcn uzak
]a~hrır .. 

Resmi makamlara gelen malümata 
göre son günlerde yağan yağmurların 
zararı korkulduğu nisbette olmamıştır. 
Zarar, umum üzüm tekoltesi üzerinde 
ancak yüzde 2 nisbetinde bir fark husu
le getirmiştır. 

Manisa merkezi: Yağan yağmur sü
reklice, fakat hafif geçmiş, çilentinin 
ehemmiyetli bir zararı olmamıştır. Tak
riben 600, 000 kılo üzüm ıslanmışsa da 
bu üzümlere kaybolmu, nazariyle bak
mak yanlı~tır. Olsa olsa meseli. 9 numa
ı alı mal 8 numaraya inmiştir. Manisa 
rekoltesinin ancak yüzde beti ıslanmış 
bulunmaktadır. 

Menemen: Yağan yağmur esna ında 
mahsulün yerısına ya.kını scr~ilcrde bu
lunuyordu. Müstahsil, ikaz edilm.İjı bu
lunmasına rağmen yağışın geç.ikcceğini 
sanıyordu. Bu itibarladır k..i sergilerdeki 
mahsulün hemen tam•mı ıs]anmt§tır. 
Zarar yüzde 25-30 arbındadır. 

Salihli: Yağış şiddetli geçmiş, sergi
lerdeki 100 çuval üzümden ancak 26 
çuvah ıslanmıı. diğerleri içerlere alın
mııtır. 

Bayındır: Yağmurun zararı tesbit edil 
mcmiştir. 

Edremit: Yağmurun zeytinlerde fay .. 
dası görülmÜ§tÜr. Mahsul olgun]a§mak
tadır ve bir ay sonra piyasaya çıkacak
tır. 

Akhisar: Yağn1ur şiddetli olmasına 
rağmen köylü tedbirli davrandığından 
ancak 1 00 çuval kadar üzüm 1&lanm1~ 
tır. 

Nazilli: Yağmurun incir hariç, olmak 
üzere diğer mahsullere büyük fay-dası 

olmuştur. İncirlerin takriben yüzde on 
zarar görmesine mukabil dığer mahsul 
lerin temin edeceği fayda. zaraTl fazla
siyle telafi edecektir. 

OZOM PiY ASASI 
Bazı üzüm tüccarlar-ı uzum piya~ası

nın eylül ayının onundan evvel açılma
masını aralarında kararlaştırmışlardır. 
Bu hususta teşebbüsler yapılacak ve pi~ 
yasaya lüzumu kadar mahsul gelince ve 
eylülün onundan sonra piyasanın açıl
ması istenecektir. 

İstanbulda bulunan horsa reısı B. 
Cevdet Alanyalı yeni üzüm ve incir mah 
sulleri hakkında ticaret vekiline izahat 
verecek ve piyas~nın açılınası, vekiletin 
hususi bir düoüncesi olup olmadığı hak.
kında direktif ala~aktır. 

INHiSAR iDARESiNiN 
MUBAYAATI 
inhisarlar idare!'lli çekirdeksiz yaı 

üzümle şaraplık misket üzümü mübaya
atına devam etmektedir. Şimdiye kadar 
bir milyon kilo yaş üzüm satın alınmıt
tır. 

l darc, piyasa. açılınca çekj~delcsiz ku
ru üzüm de satın alacaktır. Fiat hakkın
da henüz veka.lctten direktif gelmemit
tir. Sanıldığına göre inhisarlar idaresi 
piyasaya fiyat üzerinden mubayaat ya
pacaktu. 

inhisarlar jdaresi anason mubayaatı
na da devam etmektedir. idare bu se· 
ne kiifi miktarda anason satın almı~hr. 
Yakında mubayaata son VCTilece-ktir. 

Almanlar, bunu takdir ettikleri için
dir ki her ne ı>ahasına olursa olsun kış .. 
tan cn·el şark cephesini tasfiye etmek, 
biç değilse onu Avrupa için tehlike teş
kil eylenıiyecek bir hale koymak azmiy
le \e süratle hareket kararındadırlar. 

Bundan dolayıdır ki Alman ordulan
nın Kafka•larda müdafaaya geçerek bü
tiin kuvvet ve kudretleriyle şimale yülı:
lenmeleri bü~·ük bir ihtimal dahilinde 
mütalaa olunınaktadır. 

Rusların c;;iınnl orduları heniiz yıpran
manu~tır. 

Fakat yiyecek ve yakacak bakımın
dan darlığa dii~müş farzedilebilir. Al
manların işgali altına düşen topraklar 
Rııslann maden ve hububat bakımından 
en verimli olan kısımlarıdır. Sovyetle
rin gerilerde ne mikdar stok yaptıkla
rını bilmiyoruz. 

Liikin stoklar ne kadar mühim ollll'Sll 
olsun maden ocaldannın, petrol kuyu
larının yarısından f112lasını kaybeden 
Rusların büyiik müşkülllt çinde kala
caklarından şüphe edilemez. İa~e duru
mu çok ehemmiyetlidir. 

i gal edilmiş bölgelerinden ce.rilere 
yi rmi milyon nüfus akın etmiştir. Bun
ları müstahsil d uruma koymak kolay bir 
iş sayılamaz. Fransanın yıkıJ.ma91 sebepM 
!erinden biri olan muhaceret meselesi 
Sovyetler icin de bir gaile olduğu mu
hakkaktır. 

Kültürparktaki hazırlıklar 

En mahsuldar top_raklarını elinden ka
~ıran, en zengin maden ocaklanndan ve 
petrol kuyularından mahrum kalan 
Rusya en az ınukavemet kudretinin ya
rısuu kaybetmiştir demektir. 

Yalnız unutmamak lılzımdır ki mih
ver orduları bu neticeyi havadan istih
sal eylemiş değildirler. Ordularını bir 
hayli yıprabıuşlar ve yorgun düşürmüş
lerdir. Çok gen iş br sahaya dağılmışlar
dır. Bu dtti•nıklık içinde milyonluk or
duların iaşe ve teçhizatını yüzlerce lı:i
lonıetre uzak mesafelerden ikmal etmek 
mevk:iindeclirler, Almanların da nakli
yat bakunından biiyük. zorluklara ına
'?~ kaldı~ları n.ıuhakkaktır. İkmal işl&
rının tanzıın edlleıncmesi en kudretli 
orduları zaafa uıtratabilir. Bir çolı: meç
hulilt arasında bilinen hakikat şudur: 

r ark e'"' I celeri 
Perşembe günü açılıyor 
Gece tenviratı mülıemm e l olacak.. SümerfJank 
paıı'}1onu, müzelerle oy un yerleri hazırlanıyor •• 

Alman zaferleri büyüktür.Ruslar ıı:or bir 
duruma diişmü,,Jerdir. Fakat henüz her 
iki tara( ta kati netice için son kO'Zlarmı 
oynamış değildirler, Önümüzdeki kırk 
bes gün içinde hadis~lerin inki:;af tan
ları ancak \'aziyete aydınlık verebilir. 
Her seye rağmen sark cephesi hali ka
ranlık içindedir. 

20 Ağustos perşembe gecesi Kültür
park. dahilindeki büyük gazinoda verile

cek gardenparti ile açılacak Kültürpark 
eğlenceleri hazırlıkları son safhadadır. 

Kültürparkımız. bütün sezon devamınca 
yapılacak eğlencelerin hazırlığı içinde 
taze bir çehre iktisap eylemiştir. 

Kültürparkta mevcut bütün gazinolar 
yeniden tanzim edilmİJ ve servis husu

sund a itina gösterilmiı, nok.sanlan ta
mamlanmıştır. Viyana döner dolabı, at· 

11 karınca, uçan ördek, p erili ev, kahka
ha evi, mağaralar, alp tep esi bu sene de 
yeni i18.ve1erle zenginleştirilmiştir. 

Kültürpark. eğlencelerinin devamı 
müddetince her gece saat ikiye le.adar 
olduğu gibi tenvir edilecek, paraşüt ku
lesinden atlamalar yapılacaktır. Halk 

Kart hırsızlığı 
Çorakkapıda Çolak sokağında otu

ran Nigar lld~lar, oğlu 1 O yaşındakj 
Nihadı ekmek almak. üzere fırına gön
dermiştir. Fınn önünde sabıkalı Tevfik. 
üçer çocuğu kandırarak üç ekmeği ve 
ekmek karnelerini alıp kaçmış ve zabı
taca tutulmuştur. 

tan ümidimizi kesmetnek lazım. 
Fakat Hügo ve Dik bu adamın sesini 

duyunca, ihtiyarsız olarak titrediler. 
Hügo hemen söze karıştı ve : 
- Rica ederim, sizden bir şey soraca

ğıın : Burada Akur adlı birisini tanıyor 
musunuz?. diye sordu. 

Harmanili adam döndü, fakat . Hügo 
bu adamın yUzünü karanlık basebile gö
remedi. Harmanili adam : 

- Kont Akuru mu?. Tanırım, Fakat 
kendisini Avinyonda görmedim. !ngil
terede görmüştüm .. cevabını verid. 
ı - !ngilterede Suffolk kontlu~ıında 

Blaisburgta mı?. 
- Evet. Fakat sizler kimler siniz?, 

Dillini bu kadar güzel biliyorsunuz ve 
Blaisburgu da tanıyorsunuz .. 

Hügo, meçhul adama daha ziyade yak
laştı ve birden : 

- O ... Per Andre Arnold ... Siz burada 
mısınız?. diye bağırmaktan kendini ala
madı. 

- Aman yarabbi... Hügi dö Kressi ve 
Dik ... Evet, ben Per Andre burada bu
lunuyorum. Hele içeriye giriniz. Size 
söyliyecek çok şeylerim var ... 

- Beni alakadar eden tek şey var : 
ffastalığından bahsetti!jiniz kadın kim
dir?. 

- Eva ... Fakat telaş etme ... Yaşaya-
caktır! 

-BtTMEDİ-

bütün eğlence vasıtalarında gece 
sından soruaya kadar eğleneceği 

yarı

gibi 

fzmir pavyonunu, Sümerbank, vakıflar 
pavyonu, sağlık müzesi, ziraat müzesi ve 
kültür müzeıini de ziyaret edebilecek
tir. 

Bazı fotoğrafçılar da Kültürparkta 
pavyon kirala•::dardır, Kızılay Afyon 
maden suyu p a \ .) onu da açlıacalctır. 

Kültürpark eiilenceleri, 26 Ağwıtos, 
30 Ağustos ve İzmirin kurtulu~ bayramı 

münasebetiyle İzmire civar vili.yet ve 
kazalardan bir çok. kimselerin gelecek
leri h aber alınmışhr. 

Suni göle tenteli ve tentesiz sandallar 
ve bir motör ili ve edilmiştir. Kültürpark 

ta büyük bir faaliyetle hazırlıkların en 
son kısmı yapılmaktadır. 

B. Mlthat Uy gaç 
Emniyet müdürü B. Mithat Uyguç 

dün polis merkezlerini teftiş ederek ça
lışmaları gözden geçirmi§tir. 

ifatifıar! 
ödemişin Çatal yol mahallesinde 

seyyar satıcı Fahri Erbil, Kaymakçı köy
lü kahveci Mehmet Gülere kilosu 9 li
radan 4 kilo kahve ıataralc ihtikar yap
bğından tu tulmu§tut. 

HAKKI OCAKOOLU 
I -----·-----Beled iyt' r eisi iaşe-

hiirosunda 
Matbaacılarla kırtai

yecilere lıağıtlar 
dağıtılıyor .. 

Belediye reisi dün öğleden evvel be
lediyenin iaşe bürosuna giderek muhte
lif iaşe maddelerinin dağıtma işleriyle 
me•gul olmuş, bilha<Sa kllğıt tevzii ha
zırlıkları yapılmıştır. 

İzmir belediye. hudutları dahilindeki 
matbaacılar, kırtasiyeciler, amballlj ve 
kese kağıtçıları davet olunarak kendi
leriyle g9rüsülmüş ve İzmir emrine ve
rilen kağıtların tevzi listesi hazırlanmış
tır. Yarın ticarethanelere bu kağıtların 
verilmesine ba~lanacak ve hemen mua
mele ikmal edilecektir. 

K lJ LTURPARK 
:Fuar G, zinosu 

20 Ağustos 1942 Pf'rşembe günü 
Fevkalade Avrupa vaıyete PROGRAMI 

MORİ ZO KAUÇUK AKROBAT 
BAYAN ŞERİFE VE KÖPEKLERİ 
'mİO VALDES MO NDEN AKROBAT 

BÜYÜK İSPANYOL ATRAKSİYON 
MEŞHUR ŞANTÖR 

TAPYO KOLMAN 
V E 

SEVİMLİ İSPANYOL DANSÖZÜ 

RAKEL SEVİLİA 
İLE TAKVİYE EDİLMİŞ LA NTOŞ ORKESTRASI 

açılış 

DENiZ GAZiNO ve RESTORAN! : 
IZMIRIN EMSALSiZ GURUBUNU SEYRETMEK 

Tevfik Esın . TEMiZ SERViS, G9~EL Y~WıE~ Tel. 4007 . 

• 



• 
TEndlR 

-''42 •~NJ 
-

J LAN 
Vilciyet idaPe Heyetinden : 

...................................................................................... . . . . 
~ Devlet Demir Yollarından ~ BtRIUÇAYDA 

INGILIZCE 
lzmirdc hallı: otclind._ yatar ıeyyar satıcı Babaoğlu Tabip Alalatt dövmek· 

ten maznun 333 sayılı polis memuru Mahmut Bölükoiilu ve 194 sayılı O.man 
Katıöz haklarında yapılan tahkikat eVTakı üzerine vil&yct idaTe heyetince 16/2/ 
1940 tarih ve 76 sayt ile mahkemelerinin men'ine karar verilmiş ve bu karann 
müştekiye tebliği istenilmiş ise de bulunduğu mahalden ayrılması ve yerinin 
malUm olmamasl yüzünden tebliğ olunamadığı emniyet müdürlüğünün yazı•iyle 
bildirilme i üzerine ceza muhakemeleri usulü kanunun 35 ve 3 7 nci ve hukuk 
muhakemclerı usulü kanununun 141·142 ve 143 ncü maddelerine tevfikan teb-
ligatın ilanen ic ra"ına ve mazbatanın bir suretinin daire divanhanesine talikine 
ve mazba ta muhteviyatının gazeteye intişarı tarihinin feradsından itibaren 15 
gÜn zarfında itiraz olmadığ ı takdirde itiraz müddetinin geçirilmiş olacağına 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kireç, 'l'uğla, ~iremit alınacak-

öORE'.l'EN DERSLER 
-------·-"-·:· 

:·------SEKSEN BİRİNCİ DERS 

D. Demir)1olları 8 inci işletme Komisyonundan : 
Aşağıda miktarlariyle muhammen bedelleri hizalarında gösterilen Marsilya 

tipi düz ve mahye kiremit ile tuğla, kireç şartnameleri veçhile mübayaa edil· 
mek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. !haleleri sıra.sile 28/ 81942 
günü saat 16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Bundan evvelki dersteki ekzersizl~re ce\'ap. 
EXERCISE I EKZERSlZ I 

!steklilerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzlarile muayyen 
vakitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnameleri isletme kaleminde g().. 
rülebilir. 

A) She is more beautiful than her sister .. 
O kız kardeşinden daha çok güzeldir .. 

B) '11ıis mountain is higher than that one 
Bu dağ o dal:dan daha yüksektir .. 

C) My hook ismmore interesting tha n yours 
Benim kitabım si:ciııkinden daha e nteresana • 

D) Her eyes are bluer than the sky 
Gözleri gökten daha mavidir .. 

E) His horse is quicker than mine . . 
Onun atı benimkinden daha süratlıdır.. _ 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 4 789 (2144) 

isparta C. M. V. fiğinden: 
Eğirdir kazası mahkemesi 20 lira asli maaşlı ba§ kitipliğiyle Sütçüler lcazaıı 

20 lira asli maaşlı baş katip muavinliği münhaldir. Lise veya orta okullardan 
mezun ve memurin kanunun 4 ncü maddesindeki şartlan haiz ve 20 lirayı ala
bil4f,cck kimselerden talip olanların evrakı müsbiteleriy1e birlikte İsparta adliye 
enclim~nine müracaatları ilBn olunur. 4779 (2147) 

Miktar lan 

150 ton 
100000 Adet 

25000 Adet 

2500 Adet 

' 

Muhammen bedeli M. teıninalı 
Cins ve nevi Lira Kr. Lira Kr. 

Kireç • 4650 00 348 75 
Tuğla 2400 00 180 00 
Marsilya tipi düz 2S75 00 ) 

kiremit ) 240 00 
Marsilya tipi mahye 325 00 ) 

kiremit 
12 14 16 19 4639 (2101 

EXERCISE II EKZEl:- ,., 

A) He is as tali as his brother 
O erkek kardeşi kadar uzundur .. 

. . Mahlıümiyet ilanı. •• 
lzmir Milli Korunma Müddeiıımumiliğinden : 
Fazla fiyatla emzik satmak auretiy}e milli .korunma kanunu hükümlerine ay .. 

kırı hareketten suçlu lzmlr Karııyaka Kemi! paşa caddcırindc 73/ 1 sayılı tu· 
hafiyeci dükkanında çırak Namık oğlu Hamd; Aykuç hakkında yapılan duru!!" 
ma ttonunda: suçu sabit görüldüğünden milli ko: kanununun 32 ,A. 59 / 3. 62 
ve 63 cü madd~leri n1ucibince beş lira ağlr para cezasiyle mahkUmiyetine ve 
yedi gün müddetle çalıştığı dükk8..ntn kapatılmasına ve bu müddet zarfında 
ticaretten men' ine ve sed keyfiyetinin büyük harflerle y,zılarak dükkinın göze 
çarpacak yerine asılmasına ve keyfiyetin gazete ile ilinına ve para cezasının 
tahsilinde dükkUn sahibi Hüseyinin de malen ve müteselsilen meSuliyetine 
dair veri len 29 6 942 tarih ve 2 35 sayılı hükmün katilcştiği ilan olunur. 

Sümerbank iplik ve dokuma fabrikaları möes• 
sesesi Nazilli Basma fabrikası müdürlüğünden : 

B) That town Is as big as Manchester .. Fabrıkamız sahasında -mevcut ve mahzenlerile çı rçır dairesinden çıkacak pa· 
muk toz ve döküntüleri bir sene müddetle açık arttırma ile satılacaktır. O şehir Manchester kadar büyükt ur .. 

C) She i.• as intelligent as her husban d 
O kocası kadar akıllıdır.. . 

D) This motor . car is as quick as the lraın 

3/ 8/942 tarihindeki kati ihale 1/ 9/ 942 tarihine müsadif salı günü saat 15 e 
bırakılmıştır. Taliplerin mukarrer günde fabrıkamızda hazır bulunmaları . Satış 
şartnamesi muamelat servisimizden tedarik edilebilir. Posta pulu gönderildiği 
takdirde taliplerin adreslerine gönderi lir. 12 14 16 18 4638 (2103) 

4796 (2149) 

Bu otomobil lren kadar süratlidir. . .. 
. b th . od ac; one ı n the counlt ~ 

E) A holıday ey e <ea ıs as go . k d hilde geçirilen kadaı· iyid r 
Deniz kenarında tatil müddeti geçırme ~KRARLAMA 

REVISION 
OPPOSITES - Aksi manalı kelimel~L~ELY DIFFERBET WORDS 

EXAMPLES OF OPPOSITES OF COM . 1 . 
Tamamen ayrı kelimelerden mürekkep aksıG~a ar. WHITE 

GOOD LIGHT LI VY BLACK 

§~.-.-....... ..--..-....... ~=-~ 

~~ ~!~-~ ~.~::~ı 
tZMtR TlCARET 

LUCUNDAN: 
SlCIL MEMUR-

4574 

BAD DARK HEA 
EXAMPLES OF OPPOSITES FORMED BY PREFIXING •UN• . 

. . b UN ·1& siyle teskil olan aksı mana veren kel mıeler : 
Kelımenın aşına • • 1 ve WN' HAPPY 
COMFORTABLE KNO 
UN COMFORTABLE Un known UN HAPPY 

n1evkii Meneınen caddesi üzerinde S 

- Dünkii Nshadan Mabat -

EXAMPLES OF OPPOSITES FORMED BY PREFIXING •iN • . 
· · b JN ·ıavesiyle aksi mana veren kelımelerden mısaller: 

Kelımenın aşına • • ı XHAUSTIBLE KUMAN 
DESCRIBABLE E . INh 
İNd 'b bl INexhaustible uman 

ka Komerçiyale ltalyana İzmir şube- \ 

1 
sine müracaat. § 

1 • 8 (2085) 
):r~-c------..oır...:r.r....ı:ıc<:.~.,,._,;,ı~ 

Şurası mukarr~rdir. ki tirke~ten ayrıl-.. 
mak isteyenler şırketin amorbsrnan he
aabından her hangi b;r hak talebe seli.· 
hiyettar olmayacaklardır. 

Madde 12 - Şirketin devamı esna· 
sında tirketln işi iyi gitmez veya idare
sınde intiza.mıızlık ve jşlerin seyrinde 
idaresizlik gibi busuut vaki olduğu tak· 
tirde komanditer ıerilclerdcn Polilr.arp 
Fili nesi ve Süleyman Sağırojih.ınun ( 3) 
ay evvel ihbar etmek f&rlİY1" firltctio 
fc•h ve tasfiyesini isteyebilirler. lfl>u iki 
~erik bu taleplerinin müstenidatJru isba
ta mecbur değildirler. Mumaileyhanın 
idareyi ve i:şi fena görmeleri bu talebi 
dermeyan ve bu talebin diğer ıeriklerce 
kabul edilmesine sebebi kô.fi olacağı §İm 
diden ortaldarca kabul edilmiştir. 

EXA~~ ~F ADJECTIVES FORMED WITH oFUL• and •LESS• 

K 1. · una ·FUL• ve .LESS• ilavesiyle yapılan sıfatlar: 
e ımenın son Th ht FUL 
p · FUL Harın FUL oug p:::: LESS Harm LESS Thought LJ'.SS 
EXERCISE I EKZERSIZ l 

GIVE THE OPPOSITES OF THE FOLLOWING WORDS: 

Care FUL 
Care LESS 

Asağıdaki kelimelerin aksilerini yazınız: 
WHITE NEW BAD DA,ll HEAVY · HlGH SMALL 
EXERCISE ll EKZERSİZ Il 

MAHiSADA 
Acele satılılı e11 .. 

GIVE THE OPPOSITES OF THE FOLLOWING WORDS: 
Aşağıdaki kelimelerin aksilerint yazınız: 
Happy Definite Careful Useless Unhe ard Indistinct Comfortable 

REVISION (PART Il) Tekrarla~a (Il kı:sun) . 
OPPOSITES OF VERBS FİİLLERIN AKSILERI 

Madde 1 3 - Komanditer ortaklar 
ticaret kanununun kendilerine verdiği 

11.ilaiiriiıii .. •m-••••••••••lllhak ve sclilhiyct dahilinde muamelatı 
şirketi ve hesabatı tetkik edcbilcccklcr· 

İzmir kasaba caddesi Nişancıpaş-ı 
mahallesinde 79 numaralı hane, boş 
oda iki, hayat, bir mutfak ve bir kiler 
ayrıca bir bahçeyi havi ev acele sa
tılıktır. Evi görmek istiyenler Mani
sa Borsa katibi Ahmet Atacana ve 
taliplerin de İzmirde Yeni Asır gaze. 
tes;nde Necati Giilpaka müracaat-

THE FOLLOWING OPPOSITES ARE EXPRESSED BY DIFFERE:n • ...... ds 
Aşaj<ıc!aki fiillerin aksileri ayrı kelimelerle ifade edilir .. 

GO REST LIVE 
KAYf~ f dirMaddc 14 - Şirket her sene blanço· 

...:_ 31 birinci lti.nunda tanzim ede-
COME WORK DIE 

PREPOSITIONS MAY BE USED TO SHOW 9PPOSITES 
'.Aksi bir mlna vermek ic;in edatlar kuU anılabilir .. 

Nazillinin Cümhuriyet mahallesin- i. sunun 

~ğ1!:~~~r:~ğ::l~e~==:: :~~~ ~ c~:~:~~fa~ !den ~:~:~n v~;::;i m~~:= 
GO UP COME IN WALK OVER ~ elenamenin inkizuına kadar ticaret Nuri Alpsoy ü~ sene mukaddem }' sv 

kaybolınuşlu .. kanununun hükümleri dairesinde 'rke-GO DOWN . COME OUT W ALK UNDER 
B - Ge.: nlE-rde İzm.irde Ule :s!c-.e-ma t ~ te devam edecektir. 'l'he PREFIX •U• Y BE U ED TO D OTE THE OPPO TE ol 

Kelimenin baııına •UN• getirilerek bir fiilin aksi ifade ed'lir. civarında görülmüştür. ~ Madde 16 - Dokuzuncu maddede 
DO WIND DRESS 
UN do UNwind UNdre" 

Bilenlerin veya tanıyanların insa- yazılt kir l)issesinden baıka kollektif 
niyet namına ;;dresime b'ldirmeleri· ortaklardan Piycr Palamari ayda (200) 

."' ni yalvarırım. . / iki yüz ve Lüsyen Pallamari de ayda THE PREFIX (DIS) IS OFTEN USED 
Ekseriya kelimenin basına .nıs. getirirler .. 

TRUST 
DIStrust ! Nazillinin Cümhriyet mah_alle- ~ ( 100) yüz lira maaş alacaklardır. 

sinde 8 numarada Bozdoganlı Madde 17 - Şirketin gayri mahdut 
kuyucu MEHMET ALPSOY t, mcsuliyctli ortaklarından bulunan Piycr LIKE 

DISlike 

HUSUSi TEBL!G 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

32600 tonluk Eagl tayyare gcmi•i, 
9300 tonluk Mançcster ağır kruvazörü, 
diğer bir kruvazör ve üç muhrip aynca 
batırılmışbr. Bunclan başka illustrous 
tipinden 23 bin tonilatoluk uçak gemi· 
aiyle 22400 tonilB.toluk Furisou~ tayya
re gemİ•İ de ağır hatıı;&~ uğr~!ara.~ Ce
belüttarıka dönmüAlerdır. Oıger UJ kru
vazÖT ve bir muhrip çok ha.sara ugramı~ 
!ardır. Alman ve ltalyan kayıpları hafif. 
tir Bu muvaffakıyet birlikte iş ııören 
mihver ve hava deniz kuvvetleri tarihi
ne şanlı bir sahife olarak geçecektiT', 

M•drit, 15 (A.A) - D. N. B. aı~n
stna Valanstan gelen bir habere gor.e 
Akdenizden geçmekle olan lngiliz k.~~: 
lesinden bir ticaret gemisi cuma gunu 
Valans limanına gelmiştir. Gemi çok 
hasara uğramıştır. t~panyol makaml~~ı 
halkın vapura girme!lini ve vapur mu
rettabahnın karaya çıkma"ını ya"ak et
mi~lerdir. 

;-;;::;:::;;::;:c:::~:::;;:;;;:~~ r A;kara Radvosu ~ 
~ BUGUNKuNEŞRIYAT ~ 
"'~· -""'""'-~ 

8.3v Program ve memleket saat ayarı. 
8.32 Müzik : HaU program pi. 8.40 aıans 
f.aberleri 8.55 Müzik : Hafif parçalar ve 
Marşlar pl. 9.20 . 9.35 Evin saati 12.30 
Pro«ram ve memleket saat ayarı 12.33 
Mü; ik : Saz eserleri 12.45 Ajans haber· 
Jer; ı• 00 Miizik : Şarkı ve türküler 
1~ 30 . 14.30 Müzik : Radyo salon orkes· 
Lr a <ı 18.00 Progr~m ve memleket saat 
av arı 18 n3 Müzik : Radyo dans orkes
t;a<ı 18.40 Müzik : Fasıl heyeti 19.3~ 
Memlekel saat ayarı ve ajans ha~rlc~ı 
19.45 İstanbul at yarışlarının netıcelerı, 
19.55 Müzik : Güzel sesler pl. 20.15. ~ 
nusma (Tutıım ve Bakım) 20.30 Mü · 
Karışık makamlardan şarkılar 21.00 ~o
nuşma (Ziraat saati .. ) 21.10 Temsil ... 
Kimgil ailesi 21.30 Müzik •Karmen ope· 
rasından pi.• 22.30 Memleket saat ayarı 

BU HAFTA LALEDE 
ı - 24 !asım Tekmili' birden 
ÖLİİM MAKİNESİ 
Heyecan, deh~et korku filmi .. 

(2151) '{. ve Lü•ycn Pallamari bütün vakit ve 
~~~ mesailerini şirketin iş.lerine ha.ar ve tah .. 

Ais edecekler ve --1.ısları hesabına her 
r.ıı=::cxo.x1..ec:~~===c======o=aır::l',· h ...,. 
k'i\ angi bir iı ile jotigal edemiyecekleri 
~ Acele satılık ev ~ gibi her hangi bir işt• alilkaıan olamıya· 

Borsa 
ÜZÜM 

92 O. Tarını 37 
41 
. ı.ı 

l\ caktır. 
41 50 İ.uuir Alsan<ak Mesudiye caddesi ~ Madde 18 _ Bu ıirkcte dahil yuka· 
46 • 1164 • Karakol sokak) üncü sokııkla ~ rıda yazılı şeriklerden ba~ka bir 'erilr. 52 S. Akimsar 

7 F. Solari 44 t 32 numaralı lciı:gir bir hane satılık- 9 ve şirket yoktur . 
tır... Almak istiyenlerin Bomova § Madde 19 - Şirketin taofiyeıi ta

:, Mersinli istasyonunda 1588 inci 5'!" f karrur ettiği taktirde tasfiye muamelatı 
( kaktn (3) nıınıaralı bal1çede Halı!; şürekaca intihap edilecek bir veya mü-

151 Yekun 
217984 E>ki yekun 
218135 Umumi y~kun 

No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 No. 

ZAHİRE 

:16 
38 
41 
« 
48 

1en!!i.iye miiracaatları.. ~ teaddit ta.afiye memurları tarafından Y... 

:'':':: ı?..,c;~~ÖÖ:2:0::cc~2150) :ccrlı pıl~:~~~ 20 - ŞiTltctir. dcvarru c•na

tZMIR BELEDtYEStNDEN: 
ınnda veya oirketin tasfiyesinde çık.ah~ 
lecck her türlü ibtili.fat halr.cm suretiyle 

Karşıyaka belediye sahil gazinosu- hal ve faal edilmesi ortaklarca şimdiden 
43 çuval Fasulya 32 50 nun yeniden yapılacak büfesi müsteciri· kabul edilmiotir. HakemJ..ri iı1tibap 
10 Ton Bakla 24 50 ne ait olmak üzere bir sene müddetle vckli ve tetkik ve muhakcmeclc takip 
20 çuval Nohut 38 50 kiraya verilmesi işi bir ay müddeti~ edilecek usulü muhakeme hukuk usulü 

--------------- zarlığa bırakılmıı,br. Muhammen bedeli muhakemeleri kanununun olbabdaki 
icari 250 lira, muvakkat teminatı 18 li- hükümlerine uygun olacaktır. "'§ y,r.-:-:r.::>Z:7.J:lC;~7.A":r.J'"...-..~fi:::!>' il - d 

'"1 S ra 75 kuruştur. Taliplerin teminatı ög- lş,bu mukavelename yirmi madde en 
S ş••k •• u v 8 leden evvel it bankasına yatırarak rnak- ibarettir. s !l ru S{Ur § buzlarile 26/ 8/942 dahil tarihinden Taraflar başka bir diyecekleri o~a-

8 7 /9 / 942 tarihine kadar haftanın pazar· dığını beyan ve ilr.rar etmeleri üzcrınc 
Üzüm, kuru yenıiş, Kantariye, tuz S tesi çarıamba ve cuma günleri saat 1 ~ ben yeminli noter aıfatiyle yazıle.n bu 

Sabun, Yağ, Sicim, Urgan ve emteai da. encümene müracaatları. Şartnarnesı mukavelenameyi açıkca ve yük.sek ae.9-
umumi'-·c tic:nrethan~i · 1 · ··d ı - ı k nJ ttı D'lc-,, yazı ış erı mu ür ügündedjr, e o udum. Ve manasını a a m. 1 

12-16-20-25 4669 (2107) dikleri gibi yazıldığını benim ve şahit· Haliınağa çar§ısı, ~uru yemişçiler 
No. 5-IZMİR 

1 
Her nevi sipariş kabul edilir. Va· S§ 

gonla tuz göuderilir 

lerin yanında tamaınen kabul ve ikrar * eyledikten sonra ben de iınza ve tasdilr. 

i 
Tel adresi : UCUR - İzmir.. H 
Posta kutusu : 150 .. Tclcloıı : 289:1 ' 

~ 16 - 23 - 30 (2136) •• 
,:e.z..,,:..;:.r~:.!-~~-ccc:c::· § 

TASHlH 

Şehitler caddesi 1512 inci sokakta 1525 
sayılı sokaktan itibaren 320 metre boy· 
da adi taşlarla döşeme yaptırılması, fen 
işleri müdürlüğündeki şartname ve ke
şifnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3018 lira 90 kuruş 
muvakkat teminatı 226 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş ban· 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 31/ 8/ 942 pazartesi günü saat 
16 da encümene ınüracaatlan. 

16 20 24 29 4793 (2148) 
• 

* 

Devlet demir yollan 8 inci işlebne ko
misyonunca alınacak kireç tuğla ve ki
remit ilanında ihalesi 28/ 8/ 942 tarihinde 
yazılacağı yerde 12 ve 14 ağustos 942 ta
rihli nüshalarımızda sehven 25/8/ 942 
olarak neşredilmiştir. thalenin 28/ 8/ 942 
günü saat 1-6 da yapılacağı tashihen illl.n 
olunur. 

1942 • 1943 mahsul yılı için ticaret ve
kaletince tesbit edilip 8/8/ 942 tarih ve 
24073 sayılı yazılariyle tebliğ olunan ve 

ınki belediye encümenince de aynen kabul 
ve ajans haberleri 22 .45 • 22·50 Yar edilen kuru ot ve samana ait fiatlar illl.n 
program ve kapanış.. olunur. 

BVGt.IH r ANDA 
2 EŞSİZ FİLİM BİRDEN 

Bütün dünyıının romanını seve 
seve okuduğu büyük eser 

EMJLZOLA 

1 - Dökme halinde iyi cins ve temiz 
kuru çayır otunun kilosu yedi kuruş. 

2 - Tel balyalı iyi cins ve temiz kuru 
çayır otunun kilosu on kuruş. 

3 - Dökme halinde iyi cins ve temiz 
samanın kilosu dört kuruş. 

cttinı. Bin dokuz yÜZ kırk ilci senesi 
Aiuatos ayının sekizinci cumartesi gü .. 
nü . 8 / 8/1942 

A. o. 
Akitlerin: imza lan. 

Sahitlcrin: imzaları. 
T . C. lzmir üçüncü noteri Sür~yya 

Olcay resmi mühürü ve iınzaıı 
Umumi No: 9897 Hususi No: 5/ 72. 
lşbu mukavelename sureti daire doe

yasında aaklı 8/8/1942 tarihli ve 
(9699) umumi numaralı a•lına uy~n 
olduğunu tasdik ederim. B;n dokuz yuz 
kırk iki senesi Ağustos ayının on üçüncü 
pcr~embe aünü. 13/8 / 1942 

A.0. d 
Mukabele edildi. imza okunama L 

5 O ve 1 O kuruıluk damga pulu üze
rinde 13 Ağu5tos 1942 tarih ve T. C 
lzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay ree
mt mübürü ve imzası. 4747 (2127) 

TASHiH 

1 
2 •• 'l'iiRKÇE MALEK YARATAN fOL MUNi 
ZORAKİ HAYDV'I' 2 - TÜRKÇE Kahramanl!k . 

4 - Balyalanmış iyi cins ve temiz sa
manın kilosu yedi kuruş. 

Bu fiatlar istihsal edildikleri mıntaka· 
!arda en yakın iskele, istasyon ve diğer 
teslim mahallerinde nihai toptan satış 

Gazetemizin 15 ağustos lJ42 tarihli nüs
hasının 3 üncü sahifesinde lzmir ticaret 
sicil memurluğundan başlı~lı ( ~e Sa
nayi şirketi Piyer Pallamarı .ve şurekAsı 
komandit şirketi ) başlıklı sıcll ilAnın.da 
Piyer Pallamari hissesi sehven 3000 !in. 
olarak yazılmıştır. Halbuki Piyı;r ~alla
mariye ait hisse 5000 liradır keyfiyetı tas.. ı,~_;z~,e~vk,;.;;;kahknh~;·~n~~.;_'.ilmı•··" --lllll!IV•A-T•A•N-F•E•D-A•l•S~I~_. fiatlarıdır 4794 (2145) hih ve tavzih eyleriz. • 

NAFIA VEKALE'l'i TİRE SV İŞLERİ 20 İNCİ 
ŞUBE MiJDiiRLVOüNDEN: 

Küçük Menderes ana yatağının Km. 11 +229 ile 14 + 41 O arasında açılacak 
(Rigol) Klaguz kanalı hafriyatı in~aab kapalı zarfla ckailtmcyc konulmUfhır. 

1 - Eksiltme 25 / 8 / 1942 salı gÜnü saat (16) da Tirede au itleri 20 ci ıa
be müdürlüğü dairesinde eksiltme komisyonunca yapılac.althr. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (20094.87) ve muvakkat teminab 
(1507.12) liradu. 

3 - Bu i~ ait şartname ve Projeleriyle sa..ir evrakı lzmirde Nafia n 
Tirede su i leri 20 inci şube müdürlüklerindo görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre ba 
zırlayacaklan veaaikle eksiltme tarihinden üç gün evvel Tirede ..,. iıleri 20 inıal 
ıuhe müdürlüğüne yazı ile müracaatla ehliyet veaikast a1malan f8.rttır. 

5 - Eksütmcyc girecekler teklif zarflarını 2490 aayıh kanu" ve cluıil.tme 
prtnamcainin tarifi daire.inde hazırlayarak eksiltmenin yapılacağı aaatteo bir 
aaat evvel Tirede su itleri 20 inci ıube müdürlüiiü eksiltme komisyonuna malt 
buz mukabili vermiş olmaları lhımdır. 

Poıta.da olan g:ecikmele:r kabul olunmaz. 
8 12 16 20 

Satılık üzüm 

4592 (2082) 

mahsulü 
D. D. Yolları 8 nci işletme Komisyonundan: 
ldaremiz.in Torbalı istasyonu civarındaki müselleste bulunan 20 dönüm bei

de scnci halıycde meydana gelmiş yaş üzüm mahsulü ıartnameai veçhile açık 
artırma ile 1 7 /8 / 942 tarihinde saat 15 te Alsancakta itlctme binasında ko
misyonumuzca aattlacakbr. 

Muhammen bedeli 100 lira olup isteklilerin 7,50 liralık muvakkat teminat 
makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lllımdır. Şartname~i işlet 
mc kaleminde ııörülcbilir. 4 79 5 ( 2 146) 

i LAN 
Vileiyet idare Heyetinden: 

iznıirde Keçeciler bÜyük Abdülkadir p&fa otelinde tat oc&iı uatalan Haaaa 
ve IMD&ili dövmek ve 5 gün bil& sebep kara.kolda alıkoymak auretiylc hürriyeti 
tahdit etmekten maznun Seydiköy jandarma kuma.ndaıu on ba.p Nezir Pohııt 
hakltındalci tahlıikat evrakı üzerine V'.İliyet idare heyetince 30/6/1941 tarih ve 
224.~Y_t ile ~ahkemeainin menine karar verilmif ve bu k.arann mÜ§tekilere 
tebliııı ıatcnıruıte de bulundultlan mahalden ba,lta bir yere gitmeleri yüzündeo 
tcbliii olunamadığı vilayet jandarma ltu mandanlıiiının yazısiyle bildirilmif ol
makla ceza muhakemeleri uıulü kanun unlln 35 ve 3 7 nci ve hukuk muhake
meleri usulü kanununun 141~142 nci maddelerine tevfikan tebligatın ilinea. 
icrasına ve mazbatanın bir suretinin daire divanhanesine talHdne ve mazbata 
muhteviyatının ve gazeteye intişan tarihinin fe:rda.sından itibaren 15 gün zar
fında itiraz olunmadığı takdirde itiraz müddetinin geçirilmiş olacağına tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 4790 (2143) 

İzmir c. MüddeiıunumUlğinden : 
lzınir ıcra daircırindc muhasebesinde ayda 1 O lira maaşlı bir katiplik açıl· 

mıfbr. 
Memurin kanunun 4 neü maddesinde sayılı evsafı ve feraiti haiz taliplerin 

19 /8/942 tarihine tcaadüf eden çarıamba ııünü saat 16 da imtibanlan icra hla 
nacağından taliplerin yedlerindeki vCIİ kalariyle birlikte daha evvel adliye en
cümenine mÜJ'acaatları Ye mezk.Ur gün ve aaatte lzmir adliye e:neümcni kalo-
roindc de hazll' b~n ilıin olunr. H82 (2137) 

'J'ire C. MüddeiıımıımiHğfnden : 
Milli korunma kanununa muhalif olarak dükUnında beyanname harici 29 

kilo ıclter bulundurmaktan suçlu Tırcd e yeni mahallecle Atatürk caddcCııde 
bakkal Mehmet oğlu Ahmet Evcil halr.ltında Tire A.liye ceza mahkcmeoinde 
yapılan duru!}ma sonunda sabit olan suçuna bina.en milli korunma kanunım 
55/4 maddelerine tcvfqı:an ve tcnrilcnyinni lira aill' para cezuiylc mahldimi 

yetine keyfiyetin ilanına karar vcrihniıve büküm kesbi ltatiyet cl:mİf bulundu-
ğu ilan olunur. '4783 (2138) 

'l'ire c. Müddeiıımwn iliğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif olarak 600 gramlık ekmeği 25 ltllrUJ8. aat,. 

maktan suçlu Tirenin Bahariye maballeainden Durmuı oğlu Ali SipeT baklanda 
Tire Asliye ceza mahkemesinde yapılan dunıtma aonunda aabiı: olan ouçuna 
binaen milll korunma kanunun 31 inci maddesinin A ~rası delaletiyle 59 /3 
maddesine tevfikan beş lira ağır para cezasiyle mahki'imiyetine ve keyfiyetin 
ili.nına karar verilmiş ve hüküm kesbi katiyet etmiş bulunduğu ilin olunUT. 

• 4784 (2139) 

'J'ire c. Müddeiumıımillğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif ola ralt fazla fiatla mısır darıaı satmaktan 

ıuçlu Tirenin Kurtuluş mahallesinden Hüseyin oğlu Halil Çatal hakkında nre 
Asliye ceza mahlteminde yapılan duruıma sonunda sabit olan suçuna binaen 
milli korunma kanunun 31 /2 maddesi delaletiyle 59 /3 maddcainc tevfikan 
beş lira ağır para cezuiyle mahkUm.iyetine ve tutulan ilci ayar mısır darısının 
müsaderesine ve keyfiyetin ili.nına karar verilmiş ve hüküm kesbi katiyct etm.İf 
bulunduğu ilan olunur. 4787 (2142) 

'l'ire c. Müddeiumıımiliğinden: 
Milli korunma kanununa muhalif olarak dükkanında beyanname harici 800 

gram çay bulundurmaktan suçlu Tirenin lpekcilcr mahallesinden Mehmet Ali 
oğlu 320 doğumlu lsma.il Çakır hakkında Tire Asliye ceza mahkemcoinde ya· 
pılan duruşma ıonunda sabit olan suçuna binaen milli korunma kanunun 55/2 
maddesine tevfikan yirmi beı lira ağır para cezasiyle mahkUmiyetine ve keyfi.. 
yetin ilinına karar verilmiş ve hüküm kesbi katiyet etmiş bulunduğu ili.n olu~ 
nur. 4786 (2141) 

Tire C. MüddeiwnumiHğinden : 
Milli korunma kanununa muhalif olarak bankadan kilosunu 55 kurllf& aldığı 

göz taşını 80 kuruşa satmaktan suçlu Tir~nin cümhuriyet mahallesinden eebzeci 
Şerif Ali oğlu Mustafa Pehlivan hakkında Tıre asliye ceza mahlr.cmesinde yapı· 
lan açık duruıma sonunda sabit olan suçuna binaen milli korunma kanmıu
nun 31 inci maddesi dcllUctiylc 59 /3 maddesine tevfikan bet lira ağır para ee
za.iyle mahkGmiyctine ve tiıtulan dokuz huçuk kilo ııöz taşının müsaderesine 7 
gün dükkilnın kapatllmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve key&
yetin i!Bnına ve büküm huli.sasının büyük harflerle yazılarak dükkanının ııöze 
çarpan yerine yapl§tırılmaaına karar verilmiş ve hüküm lı:csbi katiyct etmiş bu-
lundııiu ilAıı olunur. 4765 (2140) 
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