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Huğlada yine 
Zelzele oldu.. 
Muğla, 4 (A.A) _Bugün (·dün) _ 

at 10,20 de şiddetli bir yer depremi ~
muştur. Hasar yoktur. 

tıan milnderecatından mes'uliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi .tabaklan çıkar .tyasi gazetedir. 
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YEN! ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Milli Şefimiz dün Mecliste meşı{ul oldular 

Parti grubu hükümetin be .. 
·yannamesini tasvip elti 

• 
Hükiimetin beyannamesine hususi bir ehemmiyet veriliyor 

---··---
Cephelercte ~ar ta-

• - mır edılecek 
Va z 1 ve t Hiilıiimet meclisin !JU· 

-J günlıü içtimaında itımat 

A ..... J t reyi istiyecelı •• 
gır a ş 1 ~nkara, 4 ~ ~elefo~la ) .-:- ~.~nıhur 

reisı !sınet İnonu bugun (dun) ogleden 
sonra Büyük Millet Meclisine giderek ---·+- -

Demolıraııar ve Mih· 
verciler bu ağırlığı 
lıendi aralarında 
tahslme uğraşıyorlar 

meclisteki dairelerinde geç vakte ka
dar meşgul olmuşlardır. 

P ARTt MECLİS GRUBU 
TOPLANDI 
Ankara, 4 ( A.A ) - Cümhuriyet 

Halk Partisi meclis grubu umumi hey{'-
HAKKI OCAKOÔLU ti bugün (Dün) saat 15 te reis V{'kili 

Trabzon mebusu Hasan Sakanın reisli

Suvyet Rusy:ıda kanlı boğuşn~a~ar de
\ am ediyor. Biiyiik cihan harbının en 
ağır t:arpı!<maları ı?imdi Don havzasında 
,.c Kafkas eteklerinde olmaktadır.. Mı
sırdaki mevzii topçu dü<'ilolan istisna 
edilirse ııe A nupada, ne Pasifikte ,·e ne 
de Uzak doğuda ehemmiyetli muhare
beler cereyan e;\'lememektedir. 1\fücadc
lenin siklet merkezi Sovyct Rusyamn 
renup cephesinde toplanmış bulunuyor .. 

Almanlar bu yeni hanıleforini bütün 
hızh·le altı haftadan beri dcvnm cttiri
yoriar. Sovyet topraklarında altı yiiz 
Jtüsur .kilometre ilerlcmeğe muvaffnk 
olmuşlardır. Elde ettikleri neticeler is
tisgar edilmiyecek kadar büyüldiir. Fa
kat mihver umduğu gayeye varamamış
tır. l\fihverin hedefi Kmlorduyu imha 
etmek ve onu zarar ika edemiyecek bir 
hale koymaktı. 

Sovyet]er ağu kayıplar vermislerdir .. 
Fakat nasıl Alman harp makinesinin 
bamle kabiliyeti eksilmemiş ise Kızılor
dunun da mildafaa kudreti zara uğra-
mamıştır. . 

Almanlar günlerce savaşmı~lar, kar~ı
larında bulduklan kuvvetleri ezmişler, 
flerlemişlerdir. Lakin daha gerilerde 
KmJorduyu daima dimdik karşıla
rında bulmaktan kurtulamamışlardır. 

Sovyetlerin gösterdiği bu çetin ~~
vemet cidden dünyayı hayretler ıçınde 
bırakmıştır Daha da bu memleketin es
rarlı kuvv~tinin neler yaratabileceğini 
anlamak ve kestirmek miirnkün oannyor. 

Bunun içindir ki harbin muka~dera!1 
hakkında en salahiyetli ağızlar bıle bır 
fahminde bulunmak imkanlanndan 
ınahrumdurlar. 

Yalnız sövlencııler sunlardır : Mihver
tiler Sovyetlerin Kafkas petrol kaynak
lanndan mahnım kalacaklarını, Ukray
na ve Don gibi en çok mahsul vere~ 
hav.ıaları ka:vbcttiklerini, bii~iik sanayı 
merkezlerini;, ellerinden çıktığını, bina
enaleyh mukavemet kudretlerinin kın
lacağmı ileriye siirerek nihai zafere 
ümit besliyorlar. 

ğinde toplaDmıştır. Celsenin açılmasını 
ve geçen zabıt hülnsasının okunmasını 
müteakip sürekli alkışlar arasında kür
siye gelen başvekil Şükrü Saraçoğlu 
muharip gruplarla olan münasebetimiz 
ve dış siyasetimiz hakkında izahat ver
dikten sonra hükümetinin beyanname
sini okumuş ve alkışlanmıştır. Söz alan 
13 hatibin takdir yollu mutalaasından 
sonra hükümetin b('yannamesi müttefi
kan tasvip edilerek saat 18,15 te celse
ye son verilmiştir. 
MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR 
Ankara, 4 (Telefonla ) - Yarın (bu

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

iKiNCi CEPHE iŞi 
-=----+ 

B. Hul hiç hir ş~y söy-
lemek istemiyor 

-*-
İfıinci cephenin açılması 
hayal lnlıbarına sebep 

olacafı, fafıat-
Vaşington, 4 (A.A) - Hariciye na

zırı B. Kordel Hall, ikinci cephe açılıp 
açılmıyacağı hakkındaki bir suale şu 
cevabı verıniştir : 

c - Ben bu mesele hakkında söz söy
lemeği harbiye ve bahriye nazırlarına 
bırakıyorum. > 

BtR AMERlKAN 
GAZE:I'ESt D!YOR K.t... 
Sanfransisko, 4 ( A.A ) - Sanfran-

sisko Kronik! gazetesi ikinci cephe 
hakkında diyor ki : 

Londra gazeteleri ikinci cephe için 
lüzumlu meseleleri İngiliz halkına bil
dirmeğe başlamışlardır. İkinci cephenin 
açılmaması büyük bir hayal inkisanna 
sebep olacaktır. Fakat şurası da bir ha
kikattır ki ikinci cephenin açılması şu
rada burada yapılacak mitinglerle ka
rarlaştırılamaz. 

Valimiz B. Sabri öııcy 

VALiMiZiN BEYANATI 
---*---

laş e i leri her-
kesi memnun 
edecek şekil-
de düzelecek -·-Çift<:i hububatıru seve seve veriyor .• 

Halkımızdan rica - Kömür ihtiyacı 
ve yol işleri.. 

Valimiz B. Sabri Öney dün bir mu
harririmizin muhtelif auallerine cevaben 
§U beyanatta bulunmuııtur: 

c - Bir ay oluyor ki lzmirde ife baş
lamış bulunuyorum. Bu müddet zarfın
da memleketin önemli işlerine birer birer 
el koymakla meşgulum. Bugüne kadar si
ze bir şey söyliyemedim. Şimdi memle
keti ilgilendiren bazı ifler hakkında söy
liyebilirim. 

iAŞE iŞLE.Ri 
Biliyorsunuz ki günün en mühim me· 

selesini iaııe itleri teşkil etm~ktedir. Son 
zamanlarda alınan kararlar da maliimu
nuzdur, Sayın Ticaret vekilimiz Dr. 
Behçet Uz da bir kaç gün aramızda ya
ıadı ve İzmirimizi alakadar eden ticari 

(Sonu Sahife 2, Siitun 2 de) 

Demokr"asi cephesi ise Sovyetlerin bii
fün ihtimalleri önceden derpiş ederek 
lJrallann ~erisinde geni~ mikyasta istih

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

SON ASKERi VAZİYET 

• 
prım-

leri azaldı 
'J'icaret velıtiletinin 
bu husustafıl tebliği 
4 ncü sahifemizdedfr, 

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

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

Ruslar tehlikeli yerlerde 
gayret gösteriyorlar 

----~-----------
Biiyülı Don dirseğinde ve Stalingrad önlerinde 
mulıabll Rus taarrıızlar ı Almanları sarsıyor .... 

Müttefilıler gemi lıa yıplarını lıarşılıyor 
Radyo gazetesine göre Alman resmi 

tebliği ordunun seri teşkillerinin hızla 
ilerlediklerini ve K.ubana vardıklarını, 
Salskta ta cenup istikametine doğru iler
lediklerini bildirmektedir. Alman mo
iörlü kuvvetlerinin Kuban suyuna var
ma an üzerine Azak denizi sahilindeki 
R .. ı~ kuvvetlerinin geriye çekilmelerine 
imkfin kalmıyacak demektir. Bu kuv
vetlerin mukavemeti oralarda esaslı tah
kimat olmaması yüzünden kısa bir uı
man süreceği tnhmin edilebilir. 

Alman ileri kuvvetlerinin K.uban su
yundan sonra bir petrol §ehri olan Mny
kof ile Krosnador bölgesini tehdit etme
leri mümkün olacaktır. 

Krosnadorun elde edilmesiyle Tnman 
yarım adasına ve Novrosiskiye gidt?n 
yolların düğüm noktası da Almanların 
eline geçmiş bulunacaktır. Bu suretle 
'faman çabuk düşecek, Novrosiskinin 
zaptı da kolaylaşacaktır. Fakat Rusların 
bu limanı Sivastopol kadar şiddetle mü-

{Soau Sahife 3, Sütun 3 te) 
S k le . rt .-: .... u" yatarak Almaıı tayyarelerine ateş ediyorlar ov11et as er rı st ....,. 

1 1 

icten • u y etiri iyor, yen· bi 
a fabrikası a a açı acak 
---*·---

Memurlara ve f1le-
rine bedava birer 

kostümlük ve ayak· 
kabı verilecek 

----·----
Zalli re sat~larıserbest 
Şelıer ve lıömür bellıl 

biraz ucuzlıyacalı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Hükümet 

iaşe işleri üzerinde geniş, esaslı mühim 
tedbirler almağa karar vermiştir. Mev· 
cut ia,e teşkilatını lağvettiği gibi bir çok 
yeni tedbirler de almaktadır. 

MEMURLARA YARDIM 
öğrenildiğine göre bu tedbirler ara

smda memurlara ve etlerine birer koa
ti.imlük kmnaş ve birer çift ayakkabının 
parasız verilmesi de vardır. Bu tasavvur 
heman heman tahakkuk etmek aafba. 
sındadır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun J de) 

NORVE ÇTE HADiSELER 
---*·---

Motörlü deniz 
ve a ·ti Alman

la ı • 
emrıne 

• • 
verı ıvor -·-Kralın yıldönümü Nor· 

veçte hadiselere 
sebep oldu.. 

Norvcçin meşhu:r c Kuisling > i 
. Stokholm, 4 (A.A) - Norveçin Kuls

lmg hükümeti bütün motörlU gemi sa
hiplerine 24 saat içinde gemilerini kay
dettirmelerini emretmiştir. Bu gemiler 
Almanların hizmetine verilecektir. 

HADlSELER VE TEVKtFLER 
Oslo, 4 (A.A) - Kral Hakonun do

ğum yıldönUmU münascbetile Norveç
lilerin göğüslerine çiçek takmalan ya
sak edilmiştir. Fakat bazı tezahürler ol
nı~tur. Çiçekçi dükkfuılnn akşama 
kadar kapatılmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Sovyet süı1arileri bir hücum esnasında a 
------------------------~ 

HAVALARDA HARP 
---*·---

Düsseldorf 
şehri tah
rip edildi 

-*
İngilizler Düsseldorfta 

bir colı f abrlfıayı ue 
bina111 yıktılar .. 

Londn, 4 (A.A) - ltesmen bildiril
diğine göre İngiliz uçaklan, iyi hava 
şartları içinde Hollanda Uslerine hücum 
etmiş ve Hollanda kıyılarında sarnıçlı 
mavuna1ara bombalar atmıştır. Mavuna
lardan bir kaçının battığı ve yandığı gö
rülmüştUr. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

SOVYETLERE GORE 
---*·---

Bir köprü 
başında du
rum sıkışık 

-*-Don Jıavslnde mitıhlı 
harpler oluyor, lıöyler 

elden ele geçiyor_ 
M'oıskova, 4 (A.A.) - Sovyet teblilt • 
KO§eskaya bölgesinde ş.iddetli muh 

rebeler yapılmaktadır. SimiliyaSlı::ayaaı
~k kanlı muharebeler olm~ ve bu k 
sımde 8 tank tahrip edilmiş, 250 er ve 
subay Yok edilmiştir. 

Kleskaya bölgesinde uçaklarımız 18 
(Sonu Sahile 3, Sütun 2 de) 

2 nailyon kilo üzüm satıldı 
-..-ı~----------------

S atışın "62,, kuruştan 
yapıldığı söyleniyor 

Alıcı Alrnanyadll'. ın111s .... 1ar ld•esı llUPU .,. 
YGf üzüm alacalı· Piyasa ne zaman açd~OP?
Dün borsada üzüm mahsulü üzerine 

henilz mahiyeti anlaşılamıyan bir hare
ket hazırlığı görülmüş, yapılan satış az 
olmuştur. Fiyatlar 9 numara 40 kuruş, 
10 numara 43 kuruş, 11 numara 45 ku
ruşu mUhafaza ebnlştir. Bununla bera
ber ellerinde üzüm bulunduranlar satış 
hususunda acele göstermemi~lerdir. 

Bu vuiyetin sebebi ihracatçı birlikle
rinden tahkik edilmişse de şayanı kayıt 
malUınat alınamamıştır. Ancak öğleden 
sonra anlaşılmıştır ki Ticaret vekaleti 
üzüm sa~ı hususunda Ankarada dış 
memleketlere gönderilecek iki milyon 
kiloluk bir parti üzüm hus\ısunda anlaş
ma hazırlamıştır. Bu satışın Almanlara 
yapıldığı Ankaradan telefonla şehrimiz
deki bazı tacirlere bildirilmiştir. 

MIŞIRDA DURUM 
----c*·-----

Mih ver iaşesini 
düzeltme~e 
çalışıyor -·Jnglllzler mlhvefte kqe 

.ue ievazım götüren .,._ 
sd~ara hücum .ediyor-

İki milyon kilo üzüm, mevcut stokun 
~~~~~~~~~§~~~~· dörtte birine tekabül etmektedir .. Satış 
"' fiyatı hakkında maliimat yoksa da sa-

Kahire, 4 (AA) - Iaıe aistemini 
dah~ iyi bir duruma sokmak istiyen 
mot~r takılmış yelk~nlileri kullanmakta
motor takılmış yelkenleri kullanmakta
dır. Süratleri on mil olan bu va11tlar si· 
lahlıdır. İngiliz hava kuvvetleri bunla
rın sahil boyunca bomba, makineli tÜ• ····-······· 

Sovyetler sık 
sık taarruza 
battJladılar :s 
---*·----

Almanların bir çolı yer-
lerden çılıarıldığı 

IJUdlrlllyor-
Moskova, 4 (AA) - Royterin husu

si muhabiri b!ldiriyor: Dün Ruslar K.les
kayada bir kanş yer terketmemişlerdir 
ve sık sık taarruzlarda bulunarak Al
manları bir çok yerlerden çıkarmışlar
dır. Almanların cenuptan mühimmat 
naklinde istifade ettiği yol da bir kaç 
yerinde'! kesJlmistir. 

tışın bugünkü borsa fiyatlanndan biraz 
yüksekçe olduğu anlaşılmıştır ve bir ha

(Sonu Sahife 3, Sii.tun 1 de) 

(Sonu Salıife 2, Siitun 4 tc) 

MınT ~öllerinde tcınklcmn himayesinde ilerliyen tngitfzler 



SAHIFE2 l'ENJ ASIR .5 A.tlrutos 

1< utlll ŞEF)) GONO VAll:ıiıZiN BEYANATI 
---·----

dün "Giresun,, da ha- (Haş-·tan:-ı ınci Sahifede} ş D -~ il ,. ·nE., - ep 
işler ve bu meyanda iaşe işleri hakkında &'1IAS ai\\f .s:a ~ halkımızı layıkı veçhiyle aydınlattı. Hü- 1 V • 
kümetimizin ittihaz ve tebliğ ettiği ka- r-•!ııt•9m•••~•=•ı::am:ı.111~ma:ı::ıaııc~•=s::1••••••m13111a•a2s=ı1a•s:ı:3~mmmıama:::m'11 a Z i 
rarlan tatbika çalışıyoruz. 

raretle kutlandı 
Çiftçi, hububatın hükümetçe yükseı.. fzm:rı•n •a y • d l d 

fiatle alınacak hisse!Uni seve seve teslim ~ ı şe ve e11ı ers vı ı a oö-ru A -
ediyor. Vilayetimiz için yüksek fiatle -. gır 

-*-
MHli Şefimize bağlılıfı 
tezahüratı 11e aslıeri bir 

gecit res.mi yapıldı.. 
alım müddetini Ağustos nihayeti olarak darrıtma iş! ri ---------~·--------------
tesbit ve ilan ettik, bu müddetten sonra - iz mı·r n aarı·fı· bı·ı1a ve Giresun, 4 (Hususi) - Giresun hal

kı. Milli Şef İsmet fnönünün şehrimize 
geldiklerinin yedinci yıldönümünü em
salsiz bir törenle ve heyecanla kutlamıs
tır. Şehirde güzel bir tak kurulmuııtu~. 
Milli Şefın büstü bir otomobile konmu~ 
ve hükümet dairesi civarında bü t vali 
tarafından izcilere verilmiş ve el füıtün
de hükümete getirilmiş, şiddetle alkış
lanmıştır. Merasimde halk Milli Şefe 
bağlılık tezahüratında bulunmuştur. 

Bundan sonra Mehmetçiklerimiz bir ge
çit resmi yapmıştır. Törene geceleyin de 
devam edilecektir. 

vuku bulacak mubayaalarda bu fiati ya- f d _ 
rıya indireceiii.z. Fakat ben çiftçinin hatta et:k"8 10 8 

(Başt 

sal için hazırlan 
yük stoklar vüc 
ordunun Almıml 
tazamen ricat ey 
sunun, Napol:ro 
Jamıyat'ağmı id 
iki taraf ta niha 
lememis. ve bu ii. 
cck mesnet bula 
cadeleye devam 
bette iki tarafı 
hesaplan vardır 
yanlı') olduğunu 
si gösterecektir. 

Ağustos sonuna kalmadan borçlarını hü-

kümete teslim edecelderine kaniim. -- '*' - mu··esseseler kazanıyor 
Ticaret v.kilimiz burada iken bir yrl ~,Yet • eledi)le ara• 

kaymakamlar toplantısı da yaptık. Son ~ • &.J ı· il. alınan kararların tatbik tarzlarını görüş- sın"a ı;u r ı!'li • Yeniden 

---o---
MİLLİ ŞEFi . tz DÜN MECL S· 

T~ MESGUL OLOUL AR 

tük ve bir esasa bağladık. Hasılı hükü- mani Otura dağıtıfacaJı •• 
meti merkniyenin aldığı ve alacağı isa- Belediye reisi B. Reışat Leblebicioğlu 
betli kararları ve vereceği direktifleri dün aksama katlar iaşe işleriyle meşg11l 
tatbike çalışmak !!Uretiyle yakın zaman· olmuş, belediyenin iaşe bürosuna gide
da ia e işlerimizin muntazam ve halkı rek muamelatı tetkik eylem!:cıtir. 
tamamiyle memnun edecek bir şekle gi- Vilayette vali B. Sabri Öneyin rcisli
receğine katiyen eminim. Yalnız sayın ğinde belediye reisinin de istirakvle 
halkımızın alınan kararların tatbiki eıra- yapılan bir toplantıda vilayetin ve schri
sında hüki.imete yardım etmelerini rica mizin iaşe işleri görüşülmüştür. , 

Maarif müdürlüğünde, yeni okul bi
naları inşası ve tedariki hususundaki 
çalışmalara devam edilmektedir. Halka
pınarda inşası tekarrür eden yapı ve us
ta okulu binasiyle erkek sanat okulu bi
nası için ayrılan arsa vekaletçe muva
f1k görülmüştür. Yakında istimlak mu
amelesi yapılacaktır. 

MENElVIEı'l" ORTA OKULU 
Menemende halkın teberri.ileriyle in

şa edilecek orta okul binasına ait ka
nuni fol'ınalite ikmal edilerek bu husus
taki evrak dah:Iiye vekaletinden kay
r.1akaınlığa gönderilmiştir. 

sının in~atı ve her türlü noksanları :k
mal edilmiştir. Maarif vekaletinin ver
diği emir üzerine bu yeni binanın mobil
yalariyle talebe için lüzumlu sıralar, 
müdür, JilUavin ve muallim odalarının 
mobilyası İzmir erkek sanat okulunda 
imal edilmiş ve yeni binaya yerleştiril
miştir. 
Binanın muvakkat kabu1 muamelesi 

de yapılmıştır. Bu sene Kız Sanat oku
lu, yeni binasında tedrisata başlıyacak
tır. 

Lakin bugiin 
l•et varsa o da 
lunduğu ve tar 
diisHi.kleridir. 

edeceğim. Vilayet. belediye ile mutabık olarak 
iaşe müdüriyetinin lağvı ve bu işlerin ic.şe işlerh' bir kül halinde ıele almıstır. 

belediyeye devri üzerine belediyede bu Belediye. İzmir belediyesi hudutları da
işlerle meşgul olacak bir teşkilat vücu- hili.n<leki ha1kın iaşe işlerjni tnnzim Ye 
de getirilmektedir. Bu meyanda vila- !dare edecektir. Kazalrırın İ:lşe islerini 

<Haşt.arah l inci Sahilede) 
gün) .ı;aat 14 te Bi.iyilk Millet Meclisi 
toplanacak ve bu celsede hükümet 
proğramını okuyarak itimat reyi isti
yecektir. 

BEYANNAME HAKKINDA 
TAHMİNLER 

yette de bir büro kurduk. , Yilayette foa liyete ~eçirilen üç kişilik 
MAHRUKAT iŞLERt bir inşe kadrosu idare edecek, valimiz 
lzmire gelir gelmez ilk el koyduğum bu biiroyu sıkı kontrol altında bulundu

işlerden biri de müessesatm kömür ihti· racaktır. Vilayetteki kadroya belediye
yaciyle halkın kışlık odun, kömür ihti- den üç memur vedınistir. 

Binanın in~atına da başlanmış ve te
meli tamamlanmıştır. Şimdi duvarları 
yÜ kselmektedir. 

Maarif vekaletinden gelen bir emir 
üzerine şimdiki binadaki bütün eşya 
yerinde bırakılmıştır. Bu em;rden, bu 
sene Göztepede bir akşam sanat okulu 
şubesi açılacağı anlaşılmaktadır. 
KARŞIYAKA LİSESİ 

Ml)Skova, Kız 
)etmek. ağır ha 
m:'.\ni olmak id 
rika ve İn~ilt~r 
cephe açılması 
va bu noktai n 
gö<;terecek bir 
tadır. 

İstanbul, 4 ( Telefonla ) - A:nkara
dan bildiriliyor : Saraçoğlu hükümeti
nin yarın (bugün) mecliste okuyacağı 
beyannameye husu.c;i bir ehemmiyet 
atfolunmakta ve bu beyannamenin kla
s:k hükümet programlarına benzemiye
rek bir hususiyet arzedeceği tahmin ediı
mektedir. Beyannamede hükümetin ça
lışma esaslarının izahlı işaret ve ifade
sinden ziyade kısa hatlar halinde üze
rinde ehemnı:yetle durulacak ve riayet 
edilecek çalışma prensipleri anlatılacak
tır. deniyor ki : 

yaçlarını temine çalışmak olmuştur. Bu- İzmir emrine vcril~cck tevzie tabi 
nu da a~ğı yukan emniyet altına almış maddelerden sehir ve kazalar hissell!ri 
bulunuyoruz. Müesııesatın kömür ihtiya- ayrılacak, belediye yalnız şehrimizin 
cını temin için Zonguldağa vapurlar hissesini !htiyaca uygun bir tarda idare 
gönderilmiştir .• Son günlerde fırtınalar E:decekt ir. 

Menemen halkı bu iş için 20 bin lira 
verm!ştir. Bina tamamen Menemen hal
kı tarafından ikmal edilecek ve maarif 
\·ekaleti emrine verilecektir. 

Karşıyakanın bir liseye ihtiyacı mey
dandadır. Karşıyaka orta okulunun şu
besi olan eski Dam Dösyon binası istim
lak edilmektedir. İstimlak muamelesi 
bitince bu binaya bahçe kısmında dört, 
bes dersane daha ilavesi ve Karşıyaka 
lisesinin bu binada açılması tetkik edil
mektedir. 

İngiltere ,.e 
('abuk bitirmek 
da ınesgul hu 
A vrupada ikin 
tardırlnr. Faka 
lunduldarma 
mış değildirler. 
lan içinde A 
açmak pek kol 
man ordusu ç 
yorgundur. Bu 
ğer bir nokta 
Amerikanın u 
ıığlrlığıdır. 

dolayısiyle kömür yükletilme!İ bir az Belediye, halka yapılacak dağıtmalar
teahhüre uğradığından buraca lazım ge- 1.ı büyük bir titizlikle meşgul olarak her 
len tedbirleri aldık, bugünlerde yüklen· türlü suitefehhümlcrin önüne geçecek
mekte olan vapurlan bekliyoruz, ayni tir. 

Bu suretle Menemen ilk okullarında 
yetişen gen(!ler Menemen orta okuluna 
devam "tmek imkanını bulacaklardır. 

KIZ ENSTİTÜSÜ BİNASI 

zamanda Somadan linyit te getirtmekte- YENİ MANİFATURA TEVZtATI 
yi:ı. İzmire yeniden 12~ bin füalık mani-

c: I:.üzumunda zamanın istilzam ettiği 
yeni tedbirlere tevessül ve edinilmiş 
tecrübelerden istifade edilerek sakatlık
ları tamir cihetine tereddütsüzce git
mek, Saraçoğlu hükümetinin takip etti
ği yollardan birini teşkil edecektir. Son 
günlerde alınan ve inşirah uyandıran ik
tisadi tedbirlerin yerinde olduğunu ic
raatile ispat etmek Saraçoğlu hükümeti
nin bağlı kalacağı çalışma tanı olacak
tır. Yeni hükümet memleketin bütün 
faal kadrolarında gençliğe layık olduğu 
mevkii vermeği şiar edinecektir. > 

Mangal kömürü ihtiyacını civar kaza- Catura eşyası getirümiştir. Henüz tevzi 
lardan ve vilayetlerden temin edeceğiz. edilmemiş 94 bin liralık manifatura e.ş
Ayrıca kışın halka kullandıkları soba yDsı da tevzie hazır bir vaz.'.vettedir. 
adedince yakacak kömür de vereceğiz. Bu ceman 219 bin liralık iki parti ma
Bunun için dağıtma birlikleri vasıtasiyle nifatura esyası belediyece İzmir halkına 
evlerde istimal edilen sobaların mikta· tevzi edilirken kazalara ait kısmını da 
rını tesbit ettirmek üzereyiz. ~azalardan gelecek mutemetlere beledi

--·""'''"'o---
BOLLUGA DOGRU ADIMLAR 

{Baştarab l inci Sahifede) 
YENt BASMA F ABRtKASI 
Bundan b-.ka hükümet yeni bir bas

ma fabrikasının kurulması cihetini de 
tetkik etmektedir. 
BU~DAY GETIRiLECEK 
Memleketimizde istihsal edilenden 

batka hariçten mühim miktarda buğday 
ithali hususunda da ~imdiden yeni anl~
malara varılmlftır. Amerikadan da hu
bubat allllDIAll temin olunmUf, istediği
miz miktarda buğday verileceği hükü
metimize bildirilmiftir. Bunlardan bir 
kısmı Amerikan vasıtalariyle memleke
timize kadar gönderilecektir; mütebaki 
bun da kendi vasıtamızla getirilecek
tir. Bu hususta hükümet bazı ecnebi va
purlarını kiralamak için icap eden ted
birlere ha§ vunıuıştur. 

İngiltere.den a111Utılf olan bir kısmı 
buğdaylar memleketimize getirilmi~tir. 
Bazı partiler de yoldadır. 

SERBFSTUK VE UCUZLUK 
Alınmakta olan tedbirler arasında ıu 

da vardır: 
Pirinç, fasulye, mercimek ve nohut 

gibi zahire maddelerin.in aatı§ı tamamen 
serbest kalacaktır. 

Devletin elinde olan kömür, teker 
vesair maddelerin fiyatlannda hiç bir 
artış olnuyacağı gibi ufak mikyasta da 
olaa tenezziiller yapılması imki.nlan 
araştırılmaktadır. 

TURISTiK YOLLAR 
Hususi bütçenin kabul ettiği tahsi~at 

dairesinde turistik yolların inşaatına 
devam ediyoruz. işe bozuk kısımları 
yapmakla başladık. bir kısım yollar mü
teahhitlere ihale edildiği gibi şehir civa
rındaki asri mezarlık yolu ek .. iltmeye 
konulmuş ve Katipoğlu - Kızılçullu yolu 
eksiltmeye çıkarılmak üzere bulunmuş
tur. Yamanlar yolu turistik yollar meya
nına alınmıştır. 

lzmir turistik yolları programına alı
nan Bergama. E.fcs ve Çeşme yolların
dan Bergama yolunun en bozuk kısmı 
olan (dört} kilometresi ile Torbalı • 
Arapçı yolunun (on bir) kilometrelik 
kısmı müteahhide ihale edilmiştir. Ber
gama yolu ile Arapçıdan itibaren Efes 
harabelerine gitmek üzere emaneten ya
pılmakta olan ( 26) kilometrelik şose
nin önümüzdeki cümhuriyet bayramında 
küşat resminin yapılacağını ümit ediyo
ru:ı. 

İzmir - Torbalı yolunun 1 O kilomet
relik kısmını da ahiren eksiltmeye koy
duk. 

DlôER YOL iŞLERi 
Hususi bütçeye mevzu tah"lisatın bir 

kısmiyle İzmiri kazalara bağlayan yol
larda mevcut 18 kadar köprüyü esaslı 
c;urette tamir ettiriyoruz. Karaburun yo
lundan bir kısmını eksiltmeye çıkardık. 
ödemiş - Çatal yolunun geçit vermeyen 
kısımları da eksiltmededir. Vili\yetin 
yollarmı kabili murur bir halde bulun· 
durmağa çalışıyoruz.> 

---o---
Bornova cluarında 
Orman 31angını 
Bornovanın Kara çam köyile Beşyol 

köyü arasında Kuzkaya mevkiinde bir 
~>-'><.'>- -.-,,...:;:::-,..c;~~~-=>''>'<::>-<::>~;<:::::::.<~ orman yangını çıkmış ve halkın gayreti-

MÜBAREK le söndürülmü.ştür. Devlete a.it olan bu 

MIRA
. ,. GECESi' ormanda 300 çam ağacı kısmen yanmış 

"' ve ba7.J ağaçlar yangından ütülenmiştir. 
İzmir MÜftülüğünden: Mübarek ---c.---

Miraç gecesinin önümüzdeki pa- B ff • • .JI 
zar akşamına, yani pazartesi gece- • a~met şelırımtzue 
sine rastladığı asil milletimize bil- Devlet deniz yolları umum müdür 

d
. ·1· muavini B. Ha§met Dülgen İstanbuldan 
ırı ır.. eh 1 ~~~.,..ç:y;::~~~:-..<~~~ç::,..~<:, ş rimize ge miştir. 

•-•-a-••,.• 

• 

ye :aşe bürosu teslim edecektir. 
---o---

nE~T cnıı !l RtrJtt Z 
-*

Ber~ama ve Difıi· 
liye gitti .. 

Defterdarımız Bay Mümtaz Tarhan 
maliye te!lkilatını ve tahsilat i~lerini tet
kik ve teftiş eylemek üzere Bergama, 
Dikili kazalarına gitmiştir. 

B"'r ehmeJı satısı işi 
daha mahlıemede 

Alsancakta pazar yerinde satıcılık ya
pan Mehmet oğlu Mustafa ekmeğin be
herini kartsız olarak 35 kuruşa sattığı 
iddiasile tutularak milli korunma müd
dehımumiliğine verilmiştir. 

BİRKADIN 
Mahfılim oldu.. 
Bergamanın Talat paşa mahallesinde 

oturan Lütfiye Değerli adında bir ka~ 
dın, ayni yerde oturan 25 yaşında Naci
ye Kalkanı dövdüğü ve hadiseye müda
hale eden mahalle bekçisine de hakaret 
ettiği iddiasile tutularak adliyeye ve
rilmiştir. 

Lütfiye Değerli, yapılan duruşma so
nunda 47 gün hapse ve 23 lira para ce
zasına mahktim edilmiştir. 

---o---
ZABITADA 

Sarhoslujjun sonu 
tkiçe.şmelikte Şeref Ali sokağında 11 

numaralı evde oturan Hüseyin oğlu Ali, 
Hüseyin oğlu Mahmut ve $aban oğlu 
Fettah sarhoş olarak şişe ile İbrahim oğ
lu Mustafayı ve Sükrü oğlu Faiki yara
ladıkları iddia edildiğinden tutulmuşlar
dır. 

Çirkin .bire taıerrıızun 
maznımları tutul u 
ödemişin Korucaova köyünde c:A> 

adında evli bir kadına çirkin bir şekilde 
taarruza teş~'bbüs etmekten maznun 
Mustafa İnce ve Mehmet Karabaş tutu
larak adliyeye verilmişlerdir. 

başı miğferimi ona verdim, o da kanatlı 
miğferini bana verdi. dedi. 

İzmir cümhuriyet kız enstilüsü bina-

lzmir avcılarının güzel bir kararı 

Domuzlar gelir kayna
haline getirilecek "" 

gı 

Zirai istihsalatımızın artması uğrun
da hükümetimizin sarfetmekte olduğu 
büyük gayretlerden ilham alan İzmir av
cılar cemiyeti idare heyeti ziraatımıza 
geniş zararlar yapan yabani domuzlara 
karşı ciddi ve devamlı bir mücadele aç
mak ve ayni zamanda elde edilecek hay
vanattan yurdumuza yepyeni bir gelir 
kaynağı yaratmak maksadile bir anonim 
şirket kurulmsını kararlaştırmış, bu ka
rarını kuvveden fiile çıkarmıştır. 

c Av ürünleri Türk Anonim şirketi » 
unvanile kurulan şirketin esas mukave
lenamesi heyeti vekilenin tasdikine ikti
ran etmiş, hissedarlar tesisi umumi he
yeti içtimaını akdederek şirketin idare 

MISIRDA DURUM 
(Baştaraf.ı 1 inci Sllhifede) 

fek ateşleriyle faaliyetlerine mani ol
makta, bunları batırmakta ve yahut ha
sara uğratmaktadır. 

İngiliz tayyareleri mihver limanlarına 
hücuma devam ediyorlar. Eldaba ve 
Marsa Matruha karşı yapılan hücumlar 
bunlar arasındadır. 

Malta, 4 (AA} - Resmi tebliğ: 
2/3 Ağustos gecesi düşmanın hava 

faaÜyeti hafif olmuştur. Malta üzerinde 
hava muharebelerinde 2 Messer Şrnit 
109 düşürülmüştür. 

Malta üzerine yapılan iki düşman ta
arruz teı:ebbüsü avcılarımız tarafından 
püskürtülmüştür. 

Malta, 4 (AA) - 5akin geçen pa
zardan sonra düşman pazartesi gunu 
hücumlarda bulunmuştur. Düşmanın 
akınları püskürtülmüş ve hasar, insan 
kayıbı çok az olmuştur. 

Berlin, 4 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 
Alma,n savaş uçakları 3 ağustosta ve bu
gün Iskenderiye yakınlarındaki İngiliz 
hava meydanlarını ve asker kamplarını 
bombalam1ştır. 
Şimal Afrikada ve Malta üzerinde 

yapılan hava muharebeleri esnasında 
müttef:k avcıları tarafından 9 İngiliz 
uçağı düşürülmüştür. Uçaklarımız hiç 
bir kayıba uğramamıştır. 

meclisi ile murakıbını tasdik etmişler
dir. tdare meclisi riyasetine Kemal Pe
gün, murahhas azalık ve mUdürlüğüne 
de senelerdenberi İzmir Avcılar cemiye
tinin reisliğini yapmakta olan Mustafa 
Barutçu oğlu seçilmiştir. 

Şirketin bütün hissedarları cemiyete 
mensup tanınmış avcılardan mürekkep
tir. Şirketin idare merkezile iş yeri Sal-
hane şimendifer istasyonunun karşısın
da hazırlanmaktadır. tlk defa olarak 
yeni bir sahada milli bir müessese kur
mağa muvaffak olan İzmir avcılarını 
bu güzel kararından dolayı tebrik eder 
hayırlı işler temenni ederiz. 

HAVALARDA HARP 
(Haştarab 1 inci Sahifede) 

Ayni günde başka bir keşif hareketin
de Spitfayerler eşya trenlerine hücum 
etmiştir. 

ÇIKARILAN YANGINLAR 
Doklarda, bir çok depo ve antrepolar

da yangınlar çıkarılmış ve fotoğrafların 
alındığı sırada bu yangınların hfil de
vam ettiği görülmüştür. 

SARBRUKJ'A 
Sarbrukta hava hücumlarının tesiri 

büyük olmuş ve Erhart ve Şimert fab
rikaları yıkılmış, diğer fabrikalarla bü
yük hangarların harap olduğu ve yandı
ğı tesbit edilmiştir. 

DÜSSELDORFA YAPILAN 
MÜTHİŞ HÜCUM 
Londra, 4 (A.A) - Londrada resmen 

bildirildiğine göre Düsseldorf hava bom
bardımanına ait fotoğraflar neşredilmiş 
ve cuma gecesi bu sehirde büyük hasar
lar yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bombardımandan 12 saat sonra yapı

lan keşif uçuşlarında yangınların hala 
devam ettiği görülmüştür. Şehrin sana
yi bölgesinde ve ikametgah mahallele
rinde hasar pek büyüktür. 

YIKILAN FABRİKALAR 

Bir taraftan 
mek. buradaki 
tını Aınerikad 
nan Büvük B 
bin kişilik bir 
noktaya ihraç 
bilecek tehlik 

Yeni bir Dr 
İngiliz prestiji 
direceği gibi h 
bir duruma s 
scbbiisü :mca 
kıyct ümidiyl 
gilizler zama 
ıniittefik tanı. 
~abuk bitinn 
yollariyle zar 
]er. Binaenale 
i1'inci cephe 
bilecek karaı· 
Diğer taraf 

durumda ola 
Sibiryaya hü 
dirler. Böyl 
arasında bıra 
ve Alman or 
mek arzusun 

Japonlar b 
cekler mi? B 
hala Çin da,· 

Japon ordt 
manyada Hi 
mıstır. Sovy 
Japon adalar 
tere maruz 
lar Pasifik 
yetlerden Ja 
istemişlerdi. 

Moskova i 
ıunda kalın 
medi.. 

Sovye6er 
gailelerin az 
bugiine kad 
i<_:in yaptıkta 
lardır. 

Bu sadak 
mi? 
Burası ma 

ki gerek mi 
harp yükler 
taksim için 
ler. 

Bu gayret 
leri yeni 
mu.'ıtemcltfi 

HA 

1 1 ! 
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BUYUK f;tiKAYE - _ra_._.._, t 
Hilgo, ç6k müteessir oldu ve : 
- Eyvah... dedi, kurt başlı miğferi 

giyen adamı ahmak gibi kaçırdım. Onun 
yerine de bu zavallı suçsuz adamı öl

bulmak ve intikam almak için Fransaya 
gitmek müsaadesini kraldan istedi. Fa
kat kral bu müsaadeyi, ancak kalenin 
zaptından sonra verebileceğini söyledi. 

-8-
Aşağı, yukarı bir sene kadar sonra, 

yani 1347 senesi içinde kale teslim oldu. 
Hügonun bulunduğu ordugahta, babası 
da vardı; Danoviçten bir gemi erzak ile 
birlikte gelen ihtiyar adam, Evadan da 
Hi.lgoya mektuplar getirmişti. Bunlar 
arasında Per Andrenin de ıbir mektubu 
vardı. 

Verp Krati1er fabrikalarının mühim 
kısmı harap olmuş ve yanmıştır. Lemon 
Plunberg inşaat fabrikalarının esas atel
yeleri yanmış ve yıkılmıştır. Föniks Ro
zenberg fabrikalarının iki büyük atel
yesi mahvolmuştur. Mühim bir kimya 
fabrikasının tesisleri tahrip edilmiştir. 

PEK ÇOK BİNA DA YIKILDI 
Düsseldorfun Kangarn bölgesinde 4 

büyük yangın çıkmıştır. Pek çok b:na
lar ve şehrin büyük caddelerine sıralan
mış büyük binalar famamiylc h~rap ol
muştur. 

Sabık . . 
rım1 

1 e 
------ -----------

Ser n·der Ha garddtın ncdıleden: F.$. Benıioğlu 
••• 17 ••• 

Hakikaten prens Dö Gal yere düşmüş 
ve üzerine de bir Fransız şövalye atıl
mış idi. Bu Fransız şövalye kont Dö 
Flander idi; Prens Dö Gali öldürmesi 
de ancak bir saniye ~i idi! Fakat Rober 
Fiçmanın vaktinde bir darbesi kont Dö 
Flandn yarı ölü bir halde yere devirdi. 
Bu suretle tehlikeden kurtulan prens 
Dö Gal ayağa kalktı ve kendisini kurta-
1·ana teşekkür etti. 

Biraz sonra, Barviç kontu geldi : 
- Fransızlar yeniden toplanıyorlar! 

!Iaberini getirdi. 

rinde kuş kanadı var ... dedi. 
Hügo, Dikin gösterdiği şövalyeye yak

lastı : 
:_ Haydi, dedi, dövüşeceğiz. Ben Hü-

go dö Kressiyim! 
Fransız şövalye, 
- Teslim oluyorum! dedi. 
- Bizim esire ihtiyacımız yok. Haydi! 
Fransız şövalye, ister istemez müca

deleyi kabul etti ve müthiş, vahşi bir dü
ello başladı. Nihayet, Dö Kressinin kı
lıncı, Fransız şövalyenin karnını deldi 
ve şövalye yere düştü. 

Dik hemen ko. arak mecruhun zırhı-

diirdüm. 
Dö la Rok acı bir tebessüm ile : 
- İ§te ... Mukadderat bizi böylece oy

natıyor! dedi. 
Hiigo, dalgın dalgın : 
- Evet... Mukadderatın nihayet bir 

oyuncağıyız! dedi. 

* Savaş bittikten sonra, Hügo ve Dik 
Gray, her iki tarafa mensup ölüler ara
sından geçerek yavaş yavaş yerlerine 
döndüler. 

Bu sırada bir ı;övalye geldi. Hügo ile 
arkadaşını kralın, davet ettiğini bildirdi. 
Kralın huzuruna girdikleri vakit, kral 

Hügoya : 
- önümde diz çök! emrini verdi. 
Hügo, bu emri yerine getirdi, kral da 

kana bulanmış kılıncını Hiigonun başı
na değdirdi : 

Babası, mektupları oğluna verirken : 
- Oğlum, dedi, bu fazıl ve alim adam 

garp için çok büyük bir felaket görmek
te ve 'bu felaketin de şarktan, ta Çinden 
geleceğini haber vermektedir. Bizi teh
dit eden bu felaketin ne gibi bir felaket 
olduğunu söylemiyor ... dedi. 

Hi.i.go, çok düsünceli bir tavırla : 
- Per Andre~in ne demek istediğıni 

ben anlıyorum. dedi. Çünkü Mork hak
kında kendisine söyl~iklerini aklına 
getirmişti. 

Hügo, bundan sonra krala müracaat 
etti ve 

--------------
riREDESPOR 
CAl.1$MALARI 
Tire, ( Hususi } - Kazamız beden 

terbiyesi teşkilatı başkanı kaymakamı
mız B. Rüştü ülken bu sene beden ter
biyesi gençlik kulübü teşkilatının daha 
verimli olabilmesi için kulüp bütçesine 
mühim tahsisa~ koymuştur. Spor mevsi
miyle beraber daha geniş faaliyetlere 
geçmek için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Tirede mevcut eski bir saha kaymaka
mımızın teşebbüsleri ve Tire belediye 
reisi B. Ali Okanın yardımı ile düzeltil
miş ve kullanılabilecek bir hale konul-- Şövalye Sir Hügo dö Kressi, bahU-

k:.~·--~~U.1.llL..nfilll.~wa.-ö..~~~~LJD.l.WlW.:.... ____ ~~--~ 

ten sonra 
led:lmiştir. 
kadar büy .. 

Cümhurr 
mal, vali 
yet ve b 
akraba ve 
lerd!r. 

Cenazeye 
kalade bir 
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J Aaustos Carsaın'ba 

tK\ M'l YON ÜZÜM SATtlDI 
(Baştarafı 1 iııci Sahifede) 

bere göre de satış kilo.5U 62 kuruştan 
yapılmıştır. Bununla beraber dün akşa: 
ma kadar bu hususta vekfıletten resmı 
m alumat almmnnmıştır. 

* . İNHİSARLAR İDARESi 
ÜZÜM ALACAK 
İnhisarlar idaresi yeni mahsul üıüm 

piyasası açıldığı günden itibaren p!.~a.~a
ya istirak ederek çekirdeksiz k~ru uz~m 
satın alma~a karar vermiştir. ldare ıh
tivacım en °kısa bir zamanda temin ed"l
c~k ve bu sene istihlakin arttığını göz 
önilnde tutarak fazla mikdarda muba
yaatta bulunacaktır. 

İnhisarlar idaresi $ehitlerdeki Şara!> 
fabrikasında teslim edilmek şarüle ana 
mahsul hastalıksız ve çürüksüz temiz. 
çcltlrdek.siz yaş üzümün beheı: kilosun~ 
toptan on bir kuruştan ve ayni :vsaI~~ 
ın~t ve Borde> nevili üzümlerın de ;n

losunu 12 buçuk kuru~an satın aJ;:n~?' 
karar vc.nniş, keyfiyet lunir başınudur-
j üğüne bildirilmiştir. . . . 

Mubayaata yakında ve yakın bn· ihti
malle bir hafta sonra başlanacaktır. Bu 
sene inhisarlnr idaresi fazlaca şarap s~ 
ku meydana getireceğinden yaş üzüm 
mubavaatı da çok olacaktır. 

üzbM PİYASASI 
Yeni mahsul üzüm piyasası hazırlık-

larına devam edilmektedir. 
Dnn şehrimizdeki alakadarlar\l gelen 

:rnalOmata göre Manisa mıntakasında 
takriben 400 çuval kuru üzüm hazırl~n
ınıştır. Manisa ooğcı1arının kanaatine 
göre piyasanın aı;ılm~sı ~ir n_ıüddet da
ha gecikmelidir ve Tunır pıynsşsınd~: 
tüccar elinde mevcut 941 mahsulu 
üzümler kooperatifler birliğince satın 
alındıktan sonra yeni mahsulün borsa
larda muamele görmesi şayanı arzudur. 
Eğer bu noktaya ehemmiyet verilmezse, 
bundan müstahsilin fiyatça zararı oh
cakbr. 

1942 

SOVYETLERE GORE 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

düşman tayyaresi tahrip etm~ir.. . 
Kareli cep'hesindc mahailı şıddetlı 

çarpışmalar olmuştur. .. _ . 
M06kova, 4 (A.A) - Oğle uzcrı neş-

redilen Sovyet tebliği: 
3 ağustos gecesi kıtalarımız Klcskaya, 

Talsk, Siıniliyanskaya ve Kuç_eskaya 
bölgelerinde dü..c;manla muharebcl re 
devam etmiştir. . . 

Cephenin diğer kcsimlerınde hıç bir 

d~şi}tlik olmamıştı~·: ÜRTÜLDÜ 
iTAI .. y ANI..AR PUSK •. v .. • 

Moskova, 4 (A.A) - Ogl~ uzerı ncc;-
rolunnıı Sovyet tebliğine ektır: 

Kleskaj a bölgesinde şiddetli muhu!e
belcr olmaktadır. To.nklaı;la takvwe 
edilmiş İtalyan kuvvdler:nin taarrı!zh
rı pilskürtülın~ ve 2000 den fazla Ita1-

yan öldürülmü~tür. 

B1R POSKOR'I'Rffi VE 
BtR GER!LEME tl . . 
K eskayada düşman kuvve erının 

neıı: geçmek için yaplığı ~una taar-
ruzlar püskürtülmüştür. .. 

Salsktn kuvv ~tlcrimiz düşmanın hu: 
cuınlarını püskürtmüş ve sonra yc.nı 
mevzilere çekilmiştir. 

KÖPRÜ BAŞINDA . 
Londra 4 (A.A) - Royter aınnsmın 

Moskovndald husu.q muhabiri bildiri-

yor : 
tzvestiya gazetes~e .. cepheaen g~1en 

bir telgrafa göre bu~k .~n ktıvsın~e 
hemmiyetli bir kopru başı mevkı

~nd: vaziyet çok gergindir. Almanlar 
~va kuvvetlerile takviye edil?1iş tank
larla mütemadiyen hücum edıyorlar. 
MüTH1Ş MUHAREBELER 
Almanlar, Don ve Koban kazaklarile 

savaş için ilerJemcğe çal~şıyorlar v~ ba
zı yerlerde ilerlemişlerdır. B~ı koyler 
elden ele geçmektedir. Blçilmış tarl~lar
da müthiş bir muharebe devam edıyor. 

Salskta da şiddetli bir muharebe ol-
maktadır 

İzmir rramuay ve Ele lıtrilı Türlı Anonim Şir• 

Jıetfndt;nd: 1 umi heyetinin 21/8/1942 tarihinde saat il de 
c:ı:..Letimiz hısse ar arı um k l~d 1 k t l t ya 

· k...,
11

~ f • d Bahrı'babadaki idare merkezinde fev a a e o ara op an 1 
şır etın zmır e 

" l 1- Jd w "lıi lunur 
çagn ma~ta o • ugu ı n lik~ 1 . bu toplantıda hazır bulunmak arzusunda olan 

En az 20 hısseye ma 0 up • . l d b · h fta evvel 
h· d l h il bulundukları hisse senetlerıru top antı an ır a . . . 
ısse ar arın am b k t 1 ve hisse senetlerının nı-

tıirketin idare merkezine veya .. bir ~n ayar~ mna.kn hamil bulunmaları ]a
zami müddet içinde yatınldıgınr gosteren ı;ıır vesı ayı 

:zimdıt. 
RUZNAMEi MOZAKERA T .. 
1 - Şirket ııtatiiwnün a§ağıdaki maddelerin ilavhcşiyl\ tadılılu ldukça mua
Mndde 45 - Şirket ticaret vekaleti tarafından er ta ep va 0 

rnelntı hakkında malumat vermeğe mecburdur. . . ·1r; d k olan ecnebi-
Madde 46 - Şirket sermayesine tesisten sonra ~§Ur.a e cc~ . 'h l 

lerin bu iştİraltini kabul etmezden evvel ticaret vekaletınden musaade ıstı sa 
etrneğe mecburdur. (2036) 

İzmir Defter arlığmdan : 
Sıra 

No.su 
Muhammen B. 

Lira Kr. 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 
526 

527 

!car 
No. 

60 00 

27 00 

752 00 

35 00 

94 50 

148 50 

35 00 

70 50 

167 50 

187 00 

tkinci karantina köprü - Mısırlı cadde.ti 1737 ada 43 
pa1'9Cl 300 M. M. 30 l / l numaralı arsa 
Akçalı Mescit Damlacık yokuşu 102 ada 5 7 parsel 2 7 M. M. 

numarasız arsa 2 l 
!kinci karantina Köprü Sami sok ak 1737 ada 7 parse 
6526 M. M. numarasız arsa 
ikinci karantina Köprü Sami sokak 1737 ada 73 parsel 

239,50 M. M. numarasdız a7r8sn0 M M. 44 tajlı Bahçeli ve 
Bornovanın Atatürk ca · · 3500 00 
kuyulu hane ~ k k 302 9 M. M. 13-13/ ı ve 30 tajlı 
Bornovanın Oayıoghı so a 4000 00 
bahçeli ve kuyulu hane l 94 50 
Koca kapı 1 (Jt)O ıncı Sinekli cad. 1850 ada 5 parse ' 

M. M. 25 tajlı arsa . 2 d ı ı 125 
Tepecik M. 1229 uncu Celincık sokak 217 a a parse 93 00 

M. M. 8 tajlı arsa . 14 71 ada 15 parsel 14.5 O M. M. 
Mersinli Bornova caddesı 380 00 • 
4 7 tajlı dükkan . yüksek sokaklar köşe 41 7 
Toraman M. Bodur Ali ve 2 .cı 
ada 4 parsel 99 M. M. 4/1 ta1lı arsa 436 d 12 l 
Umurbey M. 1505 inci Balador sokak 1 a a parse 150 00 

5 5 M. M. 6 tajlı bamka arsa k k k 13 75 ada 7 parsel 
Kuruçay M. 15 48 inci mektep ar ası 80 a 

25,25 M. M. 8 tajlı .~a~~ka "nkrsavl k k 1428 ada 1 parsel 
Umurbey M. 1514 uncu Tur og u &O a 
70,50 M. M. 16 tajlı arsa .. k k 158 ada 15 
Karşıyaka Soğukkuyu 1836 ıncı Musavat 80 8 344 00 
parsel 1 72 M. M. 26/ 1 tajlı arsa . 70 00 
Bornova Subaşı 349,50 ~· ~-k ~~ı' s!~~~ arB6 ada 13 
Karşıyaka Bostanlı 1811 ınr.ı ar 
pnrsel 670 M. M. 20/_1 tajlı arsa k k 655 ada 4 parsel 
Oçünc.ii karataş Asansör ve sabahat so a 
9 77 M. M. 2 7 tajlı arsa 

- 6 . l hane 48 00 
20 Bayrnklı 1606 ıncı Sahil sokak 1 ~J n?.j~ tleri ve bir parça gayri 
Y uke.rıda evaııfı yazılı 1 7 p~rça emv ;tın l j;19 :; tarihinden itibaren 1 6 gün 

rncnkulün bir senelik icarı pcşın pnr
1
a

8 
ı1~42 t .h. müsadif pazartesi günü 

müddetle artırmaya konulmuştur. 1 7 T r f rı. ıne uhammcn bedelleri üze
~at 15 te i alcleri ayrı ayrı .Y~Pıl~caktır • b:"ra;:ıda;1 evvel yatırarak yevmi 
:rınden % 7,5 teminat okç7_sı~ ~v~~yede .. ~ kkil satış komisyonuna müracant-
ınezkurde Milli Emlak mudurlugunde muteşe 4249 (2029) 
ları. 

YENi OPYA 
TÜR'.~ÇE SÖZLÜ 
3 FiLiM BiRDE 

-1-

z A GELi 
Tarzanlnnn en müthişi.. 

-2-

OR 

A ENİ AL ATIKSA 
Hazım - V n.sfi - Feriha - İ. 

-3 

A 

Galip .. Halide .. Muammer .•• 

R MANL 
VALLAS BERRİ 

SEANSLAR : 12.15 - 2.00 - 6.30 DA ... 
CUMARTESİ ve PAZAR 9.30 DA BAŞLAR ... 

YENi ASIR 

SO ASKERi ZtYET 
(Bn~.fl l inci Sahifede) 

dafaa edecekleri muhakkaktır. 
Voroş:.Iofgradı zapteden Alman kuv

vetlerinin cenup•an ziyade cenubu şar
ki istikametinde ilerliyerek Viladi Kaf
kası elde etmeleri ve Daryal geçidi tle 
Sokum kale boğazını zorlamalan müm
kündür. 

Daha şimalde en müh=m hareketler 
Kres.knya bölgesinde bUyiik Don dirseği 
\'C Stalingrad şehri için ecre_ aı.n etmek
tedir. 
Buralarını müdafaa etmek ve Alman

lann Don havzasının şimalinde bir köp
rübası tesis etmelerine meydan v·crme
nıek maksad.iylc Ruslar bütün gayreHc
r:ni sarfetmektedirler v~ hatta Alın n
lan bu kesimde mukabil taarruzlarla 
s:ırsmnktaclrrlar. 

HA VA KA 1.'1PLARI 
Almanlar doğu cephesindeki ha,·a hn-

1 ekiHında mühim ınikdarda Rus uçağı 
tahrip ettiklerini bildiriyorlar. Alınanla
rın nisbetsiz Rus kayıpları :ddiası taar
ruzun başlangıcından, _yruıi temmuz ipti
<lııo;ından beri devam etmektedir. 

Almanlann doğuda hava üstünlüğünü 
elde ettikleri kabul edilse bile, kendi 
kayıplarının daima onlar hanesini geç
memesi ve Rus knyıplarmın daiına yfü:
ler h~nesiyle biJdirHınesi akla u~rgun 
ı?elmemruttedir. Kır.ıloi'du da tcbl:ğlerin
cle Alınanlara - kendi ka~·ıpları daima 
daha az olmakla beraber - mühim tay
\'are kayıpları verdirildiğini bildiriyvr. 
fakat bu iddialar daha makul ve akla 
daha ynkın<lı.r .. 

Mısır cephesindeki harekiit daha zı
\ ade hava keşif faaliyetlerine inhisar 
etmiş görünmektedir. Ohinlekin taarru
zu geciktirmesi yavaş yavaş teşebbüsün 
Romelin eline geçmcs!ni mümlriin kıfa-
c~t ıı·. · 
DENİZLERDEKİ HARP 
Den;zlcrde harekô.tın pek azald®, şu 

!:Irada sinsi sinsi de\-;run eden bir deniz 
harbi v~dır : Denizaltı muharebesi_ 

Alman tebliğine göre 942 senesi ilk 
altı ıu•ında Almanlar 815.900 ton!latolult 
müttefik gemisi batı.rmı.,,c;lardır ki geçen 
seneki rakamlardan çok üstündür.. Bu 
mikdarın 613 bin tonilatosunu Almnn 
cicnizaltıları batırmıştır. Buna mukabil 
Amerikan inıant tezgahları temmuz 
ayında 790 bin tonilatoluk 71 gemiyi 
Öcnize indirmi~lerdir. Buna göre Alınan 
denizaltı tahribatının yalnız Amerikan 
tezgfihlnrı inşantiyle karşılanmış oldu~u 
görülür. Bundan başka mevsim ikt;znsı 
Alman denizaltılarının faaliyet sahaları 
çok daralacak ''c önümüzdeki aylarda 
müttefik gemi zayintı çok azalacaktır. 

AnkaJ"a 

" 7.30 Progrnm ve memleket snat nyarı, 
7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 MUzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.20 - 8.35 Evin saati 12 :~o 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar 
18.00 Program ve memleket saai ayarı, 
l 8.03 .Müz.ik : Radyo dans orkestrası 
18.45 Müzik : Fasıl heyeti.. 19.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : Şarkı 
ve türküler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Halk türküsü 21.00 Ziraat tak
vimi .. 21.10 .Müzik : Hicaz makamından 
şarkılar 21.30 Konuşma (Sağlık saati. ) 
21.45 Müzik pi. 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleı·j ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış. 

e _ vor 
Orta tahsilli bir bay ve ayrıca sanat 

öğretilmek için üç baya ihtiyaç vardır. 
Talipler Marifet matbaasına müracaat 
etsin. 1 - 3 (2031) 

- --
lZMIR SULH HUKUK MAHKEME

SİNDEN: 
Hasan ile Hüseyinin şayian mutasar

rıf oldukları İzmirde 4 üncll Sultaniye 
Hacı Mevlf1t 588 inci sokakta kliin 4 sa
yılı hane mahkemece verilen izalei şu
yu kararına istinaden 28/8/942 tarihine 
müsadif cuma saat 15 te İzmir sulh hu
kuk mahkemesinde satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada gayri menkule tabınin 
olunan bedel 1000 lirnnın yüzde 75 i ve
rildiği takdirde talibine ihalesi yapılacak 
aksi takdirde satış 10 gün daha uuıtıla
rak arttırması 10/9/942 tarihine müsa
dif perşembe gtinü saat 15 te yine daire
mizde yapılacaktır. Gayri menkul O.ze
rinde hak talebinde bulunanlar varsa 
ellerindeki vesaiki resmiyesile dalın faz
la malumat almak istiyenler dairemi7.İn 
942 / 395 dosyasına müracaatları ilan 
olunur. 4513 (2034) 

··--.. -o-ô-itTÖR-·f 
a ahei ·n T KAN 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

fOTEL ~ssisı 
Haatalannı her gün ö~levin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numar;;ıda husuat muayenehane
ıinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

·~..r~J!r.r~~ 
DOKTOR 

İS AİL VASJF AHAL 
KULAK, BOÖAZ, BURUN HAS

TALIKLARI l\1i}TEBASSISI 
Her gün öğleden evvel 10 • 12 
Öğleden sonra 3 • 6 ya kadar hasta
lannı kabul eder •• 
İkinci Beyler Sokak No. 79. Mua
yenehnne Tel. 2727 •. Ev Tel. 2701 
~cccaccc:r..r~· 

tZMlR BEI.ED1YES1NDEN: 
1388 nci sokakta 63 ncü adanın332.50 

metre mu.arbhaınd.aki 23 sayılı .arsanın 
satışı yazı işleri müdürlüğündeki şart· 
:nF.mesi veclıile açık artırmaya konul
m~ur. Muhammen bedeli 3325 lira 
muvakkat teminatı 249 liı-a 40 kuruş
tur. Talip.lcrin teminatı ğöleden evvel 
iş bankasına yatırarak makbuzlarile 
ihale tarihi olan 7/8 42 cumn günü 
saat l 6 da encümene müracaatları. 

23--27--1--5 4224 (1903) 

• - ltfaiye için 8 - 10 Atmosİer tazyi-
ka mütehammil keten veya kendir ol
mak üzere 80ü metre hortum satın alın
ması, yazı ~leri müdürlüğündeki şart
namesi vcchi1~ açık eksiltmeye konul
nıuştu.r. M

4

uhammen bedeli 4720 lira 
muvakkat teminatı 354 liradır. Taliple
rin teminatı öğleden evvel i.5 bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 / 8/ 942 Cuma gilnü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

24, 28, 1, 5 4250 (1914) 
;, 

1338 nci sokakta Küçük Tuhafiyeci
ler çnrşLSlnda Belediyeye ait 18 dükkt... 
nın satışı, yazı işleri mUdilrlilğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bede.li 750 lira 
mu•-akkat teminatı 26 lira 25 ku~tur. 
Taliplerin teminatı ö•leden evvel tş ban
kasına yatırarak makbutlariyfo ihale 
tarihi olan 19/8/ 942 çarşamba giinil sa
at 16 da encümene mürncaatlnn. 

5 9 u 18 4510 (2032) 

* Hükümctçe fiat murakabe komisyon-
farına mevdU vazife. ve salahiyetlerin 
belediye encümenlerine devri münase
betile 1942 yılı belediye bütçesinde ya
pılmasına lüzum görülen bnu değişik
likler ile a~ıda yazılı diğer hususatı 
müzakere ve karara bağlamak için be
lediye meclisinin 7 /8/942 cuma günü 
saat 16,30 da fevkal&.de olarak toplanması 
kararhıştırılml§tır. 
Sayın azanın gösterilen gün ve saatta 

belediyeyi teşrifleri ilan olunur. 
Belediye rebi N. 

Celal Özyürek 
RUZNAME 
ı -- Geçmiş zabıt hülftsasırun tetkiki. 
2 - 1942 yılı bütçesinde yapılması 

teklif olunan tadilatın tetkik ve karara 
raptı. 

3 - Bu yıl yapılacak belediye intiha
batında reylerin sandıklara kaç günde 
atılacağının tayin ve tesbiti. 

092 (2035) 

TecrübeU Ebe 

Sen°ye Pekel 
İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomalı ' 
Hastalarını Karşıyaka Fahrettinpa

şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
eder. 

Husrui Pul müsaulrl 
CELAL PUL - AH 

Büyük Kardiçalı han No. 58 
TELEFON : 3184 
Damga kanunu muamellı.tiyle işli· 

gal ve istişare kabul eder. 
>CCCO"~..r~· 

r-;;~···~· .. 
1 

Eşrefpap Haıtaneai Cilt, Saç ve 
Zehrevi hastalıkları mütehaası ı 
Adres: Şamlı sokak No. 6 bmir 
Her gün saat ( 3) den sonra hasta-

§ !arını kabul eder. 
~J'"~:ı:,:;t"'..cc"~ 

DOKTOR 

HİKMEX ALADAC 
Kadın Jınstalıklan operatörü \'e 

DOCiUM l\fÜTEHASSISI 
McınJeket hastanesi nisaiye ,.e \Cln

diye servisi muavini ... 
Birinci Kordon Tayyare sinemaı;ı 

bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 
"!:<'ceo=~==a~aaaacoaaaaac=:I€ 

DİŞ TABİBİ 
N.EStP DOLUNAY 
Paris fakiiltesinden mezun .. 

Muayenehanesi : İkinrj Beyler so
kak No. 79 Telefon : 2727 

1-- 13 (1421) 

DOKTOR 
Kemaı SaJffa Aysay 

Sari hastnJıkJar mütehassısı 
BAKTERİYOLOG 

Dahili luıstalarıw 1.'ilkilikte Hatu
niye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. 2 de kııbul eder. 

Telefon : l{LİNİK: 4223 
Evi: 3536 

~~..r~ 
DOKTOR 

NAFİZ YA~GAH 
Aydın Gazi bulvarı, gümrük önü 

No. 102 .• 
Askerlik vazifesini bitirip gelmiştir. 

Ve hastalarını her &:tin muayeneha
nesinde kabule başlamıştır. 
~~~cıcıcccco.. 

· IQ'-....:c:ıc:ır..ccıı""....oooe"" 
Böbrek, Mesane, Prostat; idrar yo-

lu ve tennsill hastnlıklan mütehassısı 
UROLOC - OPERATÖR 

DOKTOR 

HAY.RİSA AM 
• Hastalannı her gün öğleden sonra 

1 
ikinci Beyler, Numan zade sokak 

No. 5 te kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 
~ 

S A.11111' E J 
STAJYER ALINACAK 

İzmir P. r. r. MVDVRLVGVNDEN : 
1 - Muhabereci yeti~tirilmek üzere 34 1 doğuml\llnıd 1\ müsab\ıka 

yer alınacaktır. 
2 - Müsabakaya gireceklerin orta mektep mezunu olması ve yaş ki). 

hariç 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartlan hliz 
lunması lazımdır. 

3 - Milsabakada muvaffak olanlara s.tajyer namiyle ilk defa kırkar lira üc 
ve ayrıca fevknlfide zam verilecektir. ve talimatnaıneslnc göre muvaffak old 
tan sonra 15 lira asli maaşlı memurluğa geçirililecektir. 

4 - Müsabakaya girmek isteyenler l eylül 942 şalı günü akşamına kad 
dilekçe evrakı müshiteleriyle birlikte müdürlü'"üm~e müracaat etmelidirler. 

5 - Müsabaka 2/ Eylül/ 942 çar§Smba günü saat 1 O da müdürlüğümüz 
yapılacaktır. 2 5 9 13 17 21 25 29 4463 (2008) 

P. • EN: 
Sayın halkımu:a kol ylık olmak üzere P. T. T. idare,,i §imdilik Ank n 

i.tanbul ve izmir şehirleri için her h vale ba§ına yo.\nız beş kuru§ munza 
ücret mukabilinde 25 liraya kadar olan havalelerin ikametgahta ödenmesi m 
nmelesine ba§lamıştır. 

Posta paketlerile kıymetli mektupların mutedll bir munzam ücret karşılığı 
da ikametgahta teslimi muamelesi ise her yerde yapılmalctadır. 

Bu hususta posta gİ§elerinden nıaHlmat alınabilir. 
30-2-S--8 4,84 (1980) 

Ziraat Velı -ıe .. an sa örneJı çiftliği çiftli 
melıtebi mü ürl ·ıwn en : 

A - iki senelik tahsil mUJd~tli Çiftltk mektebine parasız - yatılı talebe al 
nacaktır. 

·~!3 - Mektepte .. ziraatin bütün ıubeleri : Ziraat snnatlan, h y.van ydiJtiric. 
lıgı, çayırcılık, baccılık, bahçavnncılık, U. ziraat, çiftlik i,lctmeei. ziraat maki 
neleri tmktör, lokomobil i§letme ve tamirleri elektrik nazari vo am~ olara 
öğrctiUt. 

KABUL ŞARTI.ARI : 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep mezunu olmak, 
2 -- Yaşı 1 3 den n ağı bulunmamak, 
3 - Ziraat işlerine dayanıklı ve hastalıl:aız olduğuna dair doktor raporu 

•§ı vo eyi J.ıal kağıtları 
4 - Dilekçe ve .3 fotoğrafile eylül 1 S e kadar mektebe milracaat etmeleri. 

29 2 S 9 13 17 21 2S 4367 (1966) 

İzmir Valııflar Müdürlüjünden : 
Kıymeti Numarası Cinıi Mevkii 

Lira 
Vakfı 

150 
500 

50 

40 

17 .. , 
126 

26/1 

Ah§Sp ev 
Klgir ev 

32,5 metre rnu
rabbaında ana 

Tamaplık Zübeyde kadın 
Mir Ali 1057 el sokak Servili meııdt 
Mir Ali 9.54 cü sokak c 

80 metrelik Tamatahk 1021, 1024 cü c 
arsa sokak 

Yukarda mahalle ve evaafı aaireıi yazılı akaratın rnülklyetl PC§ln para ile hi
zasındaki tahmin edilmi;ı kıymetlerle müzayede ile satılığa çıkanlmıftır. lha· 
lesi 6/8/942 perşembe günü saat onda dır. Talip olanların ve fazla tafslli\t b-
tiyenlerin vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 18 S 411 7 ( 165 7 

Beden rerbiyesi Bölge baıııanlığından : 
Futbol sahası ue atletizm pisti yaptıl'dacalı-

16309 lira 12 kurug keşifli Karşıyaka spor saha.sının atfetiz:m plııti ve futbol 
sahası inıaab kapalı zarf usuliyle ihaleye vaz edilmiştir. 

PIA.n keşifname ve şartnameler her gün bölge merkezinde fen işleri ,cfli
ğinde görülebilir. 

ilk teminatı 1223 lira 18 kuruştur. ihale 6 Ağustos p rıembe günü bahçeli
ler hanında bölge merkezinde alım satım komisyonunda yapılacakbr. Zarfların 
en geç 6 Ağuıtos sabahı komisyona ver mi~ bulunması f81'lhr. Bu gibi itleri ifa
ya mukdedir olduklarına dair vesaik ibraz edecek taliplerin ihıılo gilnü aaat 
17,30 da teminatları ile birlikte bölge merker.inde bulunmalan il .. n olunur. 

• 22 29 5 4206 ( 1694) 

Av&ın vilayetinden: 
934 modeli fort mnrka üzerindeki dört ve bir adet yedek lastiğiyle 1 SOO 

lira muhammen bedeli olıın vilayet hizmet otomobili pe§in para ile 2 7 /6/942 
tarihinde vilayet daimi encümeninde satılacağından taliplerin prtnamesini ve 
otomobili görmek üzere her gün vi&yet daimi ~ncümenine müracantl rı ilan 
olunur. 1 5 10 15 4439 (2001) 

Perak~~d~ Z~vti.ny~~ı satışı ; 
Kupdası zeytinyagı tufıyehanemızde Rafıne edılnıiş halis zeytinyağlnn 

Kemeraltındaki ıatıg mağazamızda perakende olarak satışa çıkanlmt§br: " 
BüyUk tenekede kilosu 112,50 Krı. 
Şi§ede litre~! 102,30 Kr . 

İzmir İncir ve Ozilm aabf \ 
( 196 7) Kooperatifleri Birliii 

~\ 

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

~ Devıet Demır Y ollarınaan ~ 
: •..•••.•....•.......•.•............................................................. : 

DEVLET DEMtRYOLLARl UMUM MODORLOcONDEN : 
Apğıda miktarı muhammen bedel ve teminat miktarı ile istihsal mahalli 

gösterilmio olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın nlınacaktır. Münakas.ı:ı. 
20 Ağustos 942 peroembe günü saat 1 1 de Sirkecide 9 iıletme binasında A. E.. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İ tekülerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva eden kapalı zarflarını ayni 
gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilebilir. 
Muhnmmen 

Ocak kın. si Miktarı bedeli Tcıminnt 

168-170 7000M3 24500 1837.50 
5 9 13 15 4462 (2030) 

Muhammen bedeli 19000 (on dokuz bin) lira olan 100,000 (yüz bin) kilo 
Bilnma karbonad Dö sud ( 21 /Ağustos/1942) cuma günü saat ( 16) on altıda 
l lnydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından knpalı zarf usuliyle 
satın alınncaktır. 

Bu i§C girmek iısteyenlain 1425 (bin dört yüz yirmi beş) liralık muvakkat 
temin.at, lcanunun tayin ettiği vesi.kalar 1 ~e~~i!lerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat { 15) on heııe :kadıır komııyon reıaligıne vermeleri 1&.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır . 
5 9 13 17 4479 (2028) 

------------------------------
HAF l A E ALE İ UBE 

MVDUJU.VGV DEH: 
14/8/19.42 tnrihine rastlayan cuma günü saat ( 16) da Tirede su iııleri 20 

inci oube müdürlüğünde kapalı uırfla eksiltmesi ypaılacak olan ( 11.000) lira 
mUhammen bedelli dekovil malzemesin in mubayaaıından sarfı nazar cdilmiı 
olduğu ve bu iş için evvelce yapılmış bulunan iliınatın hüküms~ olduğu ilan 
olunur. 4493 (2033) 

G·zliç·çek 
Eczacı Kemal K. Ak

ta 'ın en son eseri 
(Altınriiya) ko1onynsuun ciddi ra

kibi 2evk, sruınt, bednyi hep bir arada 

hilal l:.czanesi 
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S IY ASI VAZIYET 
••••••••••••••• ----*·-~- ----* *·---

B. Mussoliniye 
~Öre müttefik
ler yeni cephe 

' '36,, saat Ariantinde Amerika ih-
havaıarda . Ticaret Vekaletinin bir tebliği 

siyasi bir tıyacını te- " . 
çarpışıldı tecavüz nıin ediyor ithalata mevzu prımler açamazlar! 

---*·---
B. Cörcil Rusyada mı?.. -*-
Kİş harbine hazırlllı.. A~erilıan uça~.ları bü· 
iranda yeni fıabine ~u~ faaliyet gosterdi .• 

Harbin sinirlere tesiri Çınlıler de ilıi muvaffa· 
Radyo gazetesine göre günün en Jııyet Jıazandılar .. 

fazla göze çarpan olayı Almanların Çunking, 4 (A.A) - Amerika hava 
Ruoyadaki muvaffakıyetleridir. Rus ve kuvvetl.,ri kararg3hının tebliği : Avcı
Alman kaynakları haberleri arasında !ar himayesinde Amerikan bomba uçak
birbirine zıt noktalar olmakla beraber lan Siyangtaki Japon karargahına hü
ıura.sı muhakkaktır ki Almanların cenup- cum etm.i§tir. Düşman mevzilerine bir 
taki normal ilerleyitleri devam etmek- çok isabetler kaydedilm~tir. Karargiih 
tedir. ittihaz olunan bina ile kışlalara tam bi-
İKİNCİ CEPHE VE B. MUSSOLİNİ rer isabet olmuştur. 
Rusyadald bu durum yüzünden ikin· Uçaklarımız Fu nehri boyunca Japon 

ci cephe m .. e!esi de her ilci tarafı ;Jgi- taşıtlarını bomıbalam~ ve kayıplar ver
lendirmektedir. Hatta ikinci cephe me- dirm~tir. 
oelesi ltalyan batvekili Sinyor Mu .. oli· HAVADA 36 SAAT HARP 
niyi de ilgilendirmiş ve bir nutuk söyle- V~ington, 4 (A.A) - Hekyanda Ja-
meğe sevketmiştir. Mussolini demiştir ponlar 190 uçakla hücumda bulunmuşlar. 
ki: dır. Japonlar bu hücumda mahirane 

< - ikinci cephe ne burada ve ne savaşlarda bulunmuşlar ve en iyi pilot
de başka bir yerde açılmıyacaktır. Mih- !arını kullanm~lardır. 
ver kuvvetleri buna her vakit için mani Amerikan hava kuvvetleri ile yapı-
olacaklardır.• lan hava muharebeleri 36 saat sürmüş 

B. ÇöRÇIL RUSYADA Ml? ve 17 Japon tayyaresi düşürülmüştür. 
Mihver kaynaklan ikinci cephenin Çindeki Amerikan hava kuvvetleri 

Rusyanın resmi bir isteğine sebep oldu- bu hava muharebelerinde hiç bir uçak 
ğu kanaatindedir. Hatta bu kaynaklara kaybetmemiştir. 
göre B. Çörçil ikinci cephe işini Stalinle Çunking, 4 (A.A) - Çin tebliği : 
görüşmek üzere Rusyaya gitmiştir. Şekyangda karaya çıkarılmış olan 

KIŞ HARBiNE HAZlRLIK Japonlar püskürtülmüştür. Japonlar ge-
Cünün ha§ meselesi olan ikinci cep~ milerine dönıneğe mecbur edilmiştir. 

h" işiyle ilgili bir kano da kış harbi ha· Şikvin şehrinin 28 temmuzda Japon
zırlıkları fikrinin ortaya atılmış olması- lar tarafından işgalinden 24 saat sonra 
dır. Rusça Pravda yazdığı bir makale- Çin kıtaları bu şehri tekrar geriye al
de demiştir ki: mışlardır. Japonlar şimale doğru rical 

« - Memleketin mühim bir kısmının etmektedirler. 
Naziler tarahndan istila edildiği şu sı- Liçodan hareket eden Japon kuvvet
rada kış için bütün kuvvetlerimizle ça- !eri Çukyanga doğru ilerlemektedirler. 

Lşmak J.azımdır. Vaziyet ağırlaştıkça bi- -·-·---
zim için daha fazla çalışmak ve faaliyet RUSYAOA DURUM 
göstermek lazımdır.:. 

Bir Macar nazırı da kış için şimdiden 
ve vakit geçmeden çalışmak, hazırlan
mak lazım olduğunu bildirmiştir. 

!RANDA YEN! KABiNE 
lran şahı yeni başvekile gönderdiği 

fermanda: 
« Memleketi islah için tecrübeli ve 

çalışkan bir hükümet reisine ihtiyaç var
Clır. Sizde bütün bu hassaları gördüğüm 
için sizi başvekil tayin ettim. Mesai ar~ 
kadaşlarınızı seçerek arzediniz. Size Al
lahtan muvaffakıyetler dilerim.:. Demiş
tir. 

Iran radyosunun bildirdiğine göre 
Şehinşah bugün lran saatiyle saat 20,30 
da lran milletine karşı bir nutuk söyli
yecektir. 

HARBiN SiNiRLERE TESiRi 
Harbin sinirler üzerindeki tesirleri 

harbe girmiş olan memlehtlerde görül
meğe başlamıştır. Geçenlerde Almanya
da halkı nezakete davet eden neşriyat 
yapılmıştı.Dün de bir Bükreş haberi Ro
manyada küfürbazlığa karşı şiddetli 
tedbirler alınmış olduğunu ve ağır ce· 
zalar tayin edildiğini bildirmiştir. Bu 
cezri tedbirler. halkın ho§nutsuzluğunun 
artmış ve sinirlerin bozulmuş olduğu 
nu göstermektedfr. Harp devam ettikçe 
bu sinirliliğin artması da muhakkaktır. 

HARPTEN SONRASI 
Londra radyosunda harp sonrası hak

kmda dikkate değer bir konuşma yapıl
mıştır ve Yeni Zelandanın yeni Londra 
mümessili Volter Naşın bazı fikirleri 
münakaşa mevzuu olmuştur. Bu konuş
maya göre 1939 eylülündeki durum ve 
nizamın bir daha avdet etmiyeceği ve 
istikbalin parlak olacağı muhakkaktır .. 
Harpten sonra Avrupayı bilhassa açlık 
çok sarsacaktır. Harp sonrası dünyaSln
daki musibetler açlık, hastalık, cehalet 
ve işsizlik olacaktır. Geçen 1914 har
b:nden sonra, işsizliğin İngilterede ne 
feci bir hal aldığını birinci dünya harbi
ni idrak edenler bilirler. Mihvere karşı 
harp eden müttefiklerin zihninde daima 
yeı bulması icap eden nokta şudur! 

Bu harbi doğuran problemler harbin 
kalkmasiyle kendiliğinden sonra ermiş 
olmıyacaktır. ----·-·---SON ALMAN HÜCUMU 

---*·---
ln?"ilterede 
nıuhtelif yerler 
bombalandı 

-*-3 İngiliz gemisine de 
isabet temin edilmiş .. 
Alman ut;alı Jıayıpları 
Londra. 4 (A.A) - Resmen bildiril-

diğine ;:ure pazartesi günü !ngiltere 
üzerir.e Alman hava kuvvetleri hücum 
etmi~. dliı;ma:ı tayyarelerinden birisi 
dü~ürüln1i1 , ve diğer birisi de hasaxa 
ıığratılrnıştır. üçüncü bir tayyarenin de
nize <lü~ürüldüğü sanılıyor. 

ALJl.IAN TEBL!Gİ 
B~r!in, 4 (A.A) - Tebliğ : Büyük 

Br:tanyaya karş! olan mücadelede Al
man hava kuvvetleri dün kısmen al
çaktan uçmak suretile Sidlenkte ve doğu 
ve cenup sahillrı·inde askeri ehemmiyet
teki tesislere hücum etm~tir. 

Portvay sular•nda bir İngiliz kafile
sinde giden 3 ticaret gemisine savaş 
uçaklarımız tara~ından tam isabetler 
bydedilnı:stir. 

---*·---
Almanlar Rus-
lardaki tank 

çokluiuna 
şaşıyorlar 

-*
Voronejde Ruslar hti· 
fıim - Karadeniz Rus 
filosunun tilıibeti ne 

olacafı?-
Stokholm, 4 (A.A) - Havasın hususi 

muhabiri bildiriyor: 
Mareşal Fon Bock ordusunun bir kı

sım kuvvetleri şimdi Kuban nehrinin 50 
kilometrelik bir kısmında bulunmakta
dır. Nehrin işgali Berlinden henüz res
men bildirilmemiştir. Ruslar bu haberi 
katiyetle tekzip ediyorlar. Bununla be
raber bazı Alman birliklerinin nehrı 
geçmiş olması ihtimal içindedir. 

RUSLARIN TANKI ÇOK 

Alman resmi sözcüsü de demiştir ki: 
• - Voronejde Ruslar halli taarruz 

kabiliyetini muhafaza ediyorlar. Rusla• 
rın cephede harbe sürdüğü tank fazlalı
ğı hayret verici mahiyettedir.. Burada 
vaziyet pek karışıkhr ve mevziler elden 
ele geçmektedir. 

KARADENİZ RUS FİLOSU 

Karadeniz Rus donanmasının durumu 
nazik bir hal almıştır. Bu donanmanın 
hfila mühim bir kuvvet olduğunu Berlin 
de tasdik etmektedir. 

Karadenizdeki Rus donanması için üç 
şık kalmıştır: 

1 - Kendi kendini batırmak, 
2 - Tarafsız bir limana iltica etmek, 
3 - Teslim olmak.. 
Berline göre bu Rus filosu birisi ağır 

olmak üzere 5 kruvazör, 6 büyük ve 11 
küçük muhrip, 38 denizaltı ve bir çok 
topçekerle hücum botlarından mürek
keptir. 

]dühim bir kuvvet teşkil eden bu fi
lonun halen barınacağı liman kalmamış
tır. Mevcut Kafkas limanlarının hiç bi
risinde Nikolayef ve Sivastopoldaki te
sisat yoktur ve Novrosiski gibi bazı li
manlar da Alınan hava taarruzları men
zili içindedir. ----·-·---
Amerika kıyıla-
rına çıkarılan 

"8" casus 
---*·---

Aslıeri mahlıeme fıara· 

rını 11erdi, fıarar Beyaz 
saraya gönderildi .. 

-*-Vaşington, 4 (A.A) - Askeri mahkE-
me reisi general Frank, Amerika kı~ ı
ldrma çıkarılmış olan sekiz Nazi tahrik
çi hakkındaki kararı tasvip edilmek Uze
r" Beyaz saraya göndermiştir. 

---*·---
HALKIN SEVOlGI AMERIKALI 

BiR GAZETtCI TECA· 
VOZE UGRAOı 
-*-Nevyork, 4 (A.A) - Tanınmış Ame-

rikan muharrirlerinden B. Frenk Ar
jantinde bir kaç haydudun taarruzuna 
uğramıştır. 

Arjantin hükümeti Amerikalı mu
harrire Arjantin topraklarında bulunma. 
sının hoş görülmiyeeeğini bHdirmiştir. 
Halbuki muharrir Arjantinde bulun
mak için Arjantin hükümetinin resmi 
bir müsaadesini haizdir. Arjantin hükü
metinin böyle bir teşebbüste bulunması, 
M. Frenkin Amerikalılar tesanüdü hak
kındaki fikirlerinin halk arasında büyük 
bir sempati ile karşılanması hükümeti 
kuşkulandırdığından ileri geldiğine şüp
he yoktur. Muharrire karşı yapılan te
cavüzün siyast bir mahiyeti olduğuna 
şüphe yoktur. Tecavüz halkın muharri
re karşı sempati tezahürlerini önlemek 
için yaptırılmıştır. ----·-·---
Japonlara 

yeni akınlar 
yapıldı 

-*
Avustralyalılar Jıarada, 

ha11ada 11e denizde 
hücumlar yaptılar 

Melburn, 4 (A.A) - Cenup batı 
Pasifikten geçen 2 kruvazör. 3 muhrip 
ve nakliye gemilerinden mürekkep bir 
Japon kafilesi Bunaye giderken hava
dan taarruza uğramış, 1 nakliye gemisi 
batıTtlmış. 2 nakliye gemisi de tam isa
betler almıştır. 

Japonların verdikleri haberlere göre 
Bunaya Japonlar pek az takviye gönde
rebilmişlerdir. 

Melburn, 4 (AA) - Resm.t tebliij:, 
Laye, Salamaorada düşman mevzileri 

bombalanmıştır. Büyiik bir düşman ge
misi aldığı tam isabetle yanarak karaya 
oturmu~tur. 

Bunada kaybolduğu sanılan bir pilot 
Üssüne dönmüştür. 

Kokoda da karada dütmana hücum 
edilmiş ve hava taarruzlariyle dü§man 
teşkilleri arasında yangınlar çıkarılmış-

---·--·-----NORVEÇTE HADiSELER 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Osloda halk toplantıları yapılmıştır. 
Polis bunlara mani olmağa çalışmış ve 
bazı kimseleri de tevkif etmiştir. 

Londra, 4 (A.A) - Norveç kralı Ha
kan Norveçte yapılan tezahürat dolayı
siyle bugün demiştir ki: 

• - Bu tezahürat bana itimadınız ol
duğunun delilidir. Bugün etrafımı sa
ran bu bağlılık tezahürleri bana 9 nisan 
940 gününü hatırlatmıştır. Eğer bu ta
rihte sila.Iıa sarılmamış olsaydık, bütün 
hürriyet ve istikl§iimizi tehlikeye dü
şürmüş olacaktık. 
Şükürler olsun ki hükümet te bu hu

susta beni takip etmiştir. Bütün ticaret 
gemilerimize tarafsız limanlara gitmele
rini emrettik ve filomuz bu emri ifa et
m;ştir. Eğer başka türlü yapmış olsay
dık bugün milletimizin yüzüne naSll ba
kacaktık? .. 

Norveç milletinin dışında bulunurken 
iç cephe için çok şeyler öğreniyoruz. 
Mekteplerimize ve dinimize karşı yap1-
Jon hücumlar meydandadır. Almanlar 
tarafından mektep ve kiliselerimize kar
şı yapılan tecavüzlere milletin gösterdi
ği mukavemetten dolayı minnettar ol
malıyız. Dışarıdan iç cephemizin mütte
hit olduğunu görmııkle iftihar duymak
tayız .. • 

----·-~--ALMAN · RUS HARBi 
---*·---

Rus tabivesin-
den şikivet 

edivcrlar 
-*

Timoçenlıonun eltistilıi 
teibiyesine intibalı ede

biliriz diyorlar .. 
Berlin, 4 (A.A) - Berliner Börsen 

Çaytung gazetesine göre Almanların 
aşağı Donda düşmanı şiddetle takip et
tiği anlaşılmaktadır. Gazete diyor ki : 

« Alman muvaffakıyetlerinin kıymeti
ni anlıyabilmek için sarfedilen muazzam 
gayretleri hatırlamak lllzımdır. Pravda 
gazetesinin bir adım geriye atılmaması 
hakkındaki yazısının hiç bir kyımeti 
yoktur. Mareşal Timoçenkonun takip 
ettiği alastikf !Abiyeye Almanlar intibak 
etmek kolayını da bilirler. > 

-*
MeJısiJıa 11e Hondurasın 

bütün ııauçufılarını 
Amerilıa satın alıyor
Vaşington, 4 (A.A) - Honduras hü

kümeti ile Birleşik Amerika arasında 
imzalanan bir anlaşmaya göre Honduras 
kauçuk mahs;.ılünü 1946 yılına kadar 
Amerikaya satm~tır. 

MEKS!KA tLE ANLAŞMA 

Meksiko, 4 (A.A) - Meksika ile 
Am"rika arasında yapılan bir mukavele 
mucibince bütün kauçuk mahsulü ve 
Perl Harbur baskınından evvelki kau. 
çuk stokları Amerikaya satılacaktır. 
Meksika hükümeti de kauçuk tahdidi 
anlaşmasına girmi§tir. 

BREZ1LYA 1LE Mtl'ZAIKERELER 

Vaşington, 4 (A.A) - Birleşik Ame
rika hariciye nazın Kordel Hali, gaze
teciler konferansında Brezilya ile yapı
lan müzakereler hakkındaki suale mü
zakerelerin memnuniyet verici olduğu 
ve yakında bu hususta malumat verile
ceği cevabını vermiştir. ----·-·---BVKREŞTE 
Küfretmefı yasalı • 
Bük.reş, 4 {A.A) - Polis müdüriyeti 

verdiği bir emirle kahvelerde ve kala
balık yerde küfretıneği yasak etmiştir .. 
Bu emre itaat etmiyenler hakkında bir 
aydan 10 aya kadaı: hapis ve 20 bin le
ye kadar para cezası tatbik edilecek, 
suçun tekerrüründe suçlular tecrit 
kamplarına gönderilecektir. ----·-·---ALMANLARA OöRE 

---*·---
Cüretli biriler-
leme ile "Ku
ban'' nehrine 

varıldı 
-*

uvoroşilofn endüstri 
şehri ev e11 yapılan 

harplerden sonra 
alındı.. 

Berlin, 4 (A.A) - Tebliğ: 
Azalt denizinin doğusundaki Alman 

tümenleri inatla savaşan Bolşevik art
çılarının mukavemetini kırmışlardır. 

Ordunun seri teşkilleri ile hücum kı
taları cüretli bir ilerleme ile Kuban 
nehrine bir çok noktalardan varmışlar
dır. Voroşi.lof endüstri şehri ev ev ya
pılan şiddetli bir mücadeleden sonra 
ele geçirilmiştir. Hava teşkillerimiz ta
rafından firar halindeki düşman kollan
na hücum edilmiş ve hava meydanlariy
le demiryolu tesisleri bombalannuşbr. 

Sal ve Don nehirleri arasında .A1man 
ve Rumen kıtaları doğuya doğru ilerle
meğe devam ediyorlar. 

Hava kuvvetlerinin Volga üzerine 
yaptıkları gece akını esnasında bir Rus 
petrol gemisi batırılmıştır. 

Büyük Don kavsinde Bolşevikler boş 
yere yaptıkları karşı hücumları tekrar
lamışlardır. Rjev bölgesinde düşmanın 
yeni şaşırtma hücumları şiddetli müca
delelerden sonra püskürtülmüştür. 

Volkhof cephesinde ve Leningrad ön
lerinde yaptığımız hücum hareketleri 
muvaffakıyetli neticeler vermiştir. 

Finlandiya körfezinde iki Bolşevik 
mayn tarayıcısı bomba ile batırılmış ve 
bir üçüncüsü de hasara uğratılmıştır. 

VORONEJDE 
Berlin, 4 (A.A) - Askeri bir mahfil

den bildiriliyor: 
Voronej dört haftadan beri Ahnanla

rın elinde sıkı sıkı tutulmaktadır. Rus
ların burada nehri geçmek için sarfet
tiği gayretler akim kalmıştır. Yalnız bu 
kesimde yapılan hareketlerde Bolşevik
ler 800 tank kaybetmişlerdir. 
Çoğu Silezyalı olan bir Alman tümeni 

Rusların tank kuvvetlerine günlerce 
mukavemet etmiş ve yalnız bir günde 
37 düşman tankı tahrip etmiştir. 

-~~ ....... ıa-·---
Doneç havzasında Al· 
mnnların Jıazanacaldarı 

Bern, 4 (A.A) - La Trihun do Je
nev gazetesi Doneç havzasının Almanla
ra vereceği faydaları belirtmekte ve Al
manların bilhassa demiryolu malzemeoi 
tamamlamasına bu bölgenin yardım 
edeceğini söylemektedir. 

~ 

Çinde 20 milyon aslıer 
sileih aıtıııa alındı .• 
Çunking, 4 (A.A) - Çin harbiye 

nazırı bir demeçinde son beş sene 
içinde 20 milyon Çin askerinin silah 
altına alındığını söylemiştir .. 
Bu kuvvetlerden 11 milyonu kura 

askeridir ve bunların 9 milyonu cep
helerdedir. 10 milyon asker de talim 
görmektedir. 

bir miktar azaltıldı 
Ankara, 4 (A.A) - Ticaret vekftle

tinden tebliğ edilmiştir: 
25 mayısta gazetelerde neşredilmiş 

olan tebliğ ile bir kısım serbest döviz
lerle yapılan mübadelelere tatbik olu
nan primler ilga edilirken mevcut prim
li dövizler tasfiye olununca ithalatımız 
üzerindeki döviz primi yükünün de kal
dırılacağı beyan ed.iinıişti. Tasfiye vazi 
yeti tetkik edilerek itha!Gt primlerinin 
şimdiden bir mlkdar indirilmesi lm.ldi
nının hasıl olduğu görülmüş ve ithalatı
mıza da ucuzluk ve genişlik gayelerine 
hizmet edecek olan aşağıdaki karar alın
mıştır: 

1 - Gerek Amerikadan ve gerek di-

ğer memleketlerden ya~~':ak ithalM 
ile buna müteferri ticari · et ve mu
ameleler karşılığı olarak yabancı mem
leketlere ödenmek üzere mubayaa edi
len dövizler üzerinden takas limited şir
ketince tahsil edilmekte olan primlerin 
nisbeti yüzde otuz beşe indirilmiştir. 

2 - Tenzilltlı prim tahsisatı 5/8/942 
günü ba§Jıyacaktır. Binaenaleyh ticari 
hizmet ve muamelelerin akreditifli mu
bayaalarda bu tarihten itibaren satın 
ahnacak dövizler ve akreditifsiz muba
yaalarda ise yine bu tarihten itibaren 
gümrüklerden çekilecek mallar hakkın· 
da yeni tenzilatlı primler tatbik oluna· 
caktır. 

Fevkalade kazanç ver
gisi ihdas edilmiyor 

!ırtanbul, 4 (Telefonla ) - Ankaradan miyeeeği kanaatı ile Saraçoğlu hüküme
lbldiriliyor : Tatbikinde tesadüf edile- ti fevkalllde kazanç vergisi ihdası gibi 
cek adaletsizliklerden ve :rorluklanndan bir varidat menbaına müracaattan sar• 
dolayı hazine için umulan neticeyi ver- fınazar etmiştir. 

Memurlara ayniyat ve
rilerek yardım edilecek 
lstanbul, 4 ( Telefonla ) -Ankaradan 

bildiriliyor : Devlet ve müesseseler me
murlarının maaşlarına pahalıl~an ha
yat karşısında evvelce yapılan bir kısım 
zammın tatbikatta faideli bir tedbir teş
kil etmediği tezahür eylediğinden bu gi
bi sabit gelirli sınıf mensuplarına bun-

dan sonra yapılacak yeni yardımın ay
niyat halinde temini mukarrerdir. Me
murlara birer kat elbise ve birer çift 
potin t""zii, ""li olanların eşlerine de 
ayni şekilde yardım temini bu arada dü
şünü1en şekillerden bir kısmını teşkil 
ediyor. 

iaşe müsteşarlı~ dün kalktı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Ticaret vekaleti iaşe müsteşarlığı teşkilatındaki 

bütün memurlara vazifelerinin hitam bulduğu bugün tebliğ edilmiştir. 

Istanbulda 36 bin yabancı var 
İstanbul, 4 (Yeni Asır) - Son gÜn·ı nun neticesi olarak lstanbulda kullanı

lerde yurdun muhtelif yerlerinden ıeh- lan diğer yerlere ait ekmek kartlarının 
rimize gelenlerin sayısı artmaktadır. Bu- miktarı 36 bini bulmuştur. 

Ticaret vekili lstanbula gidiyor 
İstanbul, 4 ( Telefonla ) - Ankara-ı tetkiklerde bulunacaktır. Ticaret birlik. 

dan bildiriliyor : Ticaret vekili Dr. !eri hakkında bu tetkikleri müteakip 
Behçet U:ı: yakında !staıı.bula gelerek bir karara varılacaktır. 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Elmayı say 
da ye ... 
---*·---

Elma ile armut arasında, kabuğu so
yulmadan yenilmesi 18.zını gelen elma 
olduğunda şüphe edilmemelidir.. Öyle 
olduğunun bir kaç türlü delili vardır: 

Bir kerre Havva anamızın cennet bah
~elerinde yemiş olduğu yemişin elma ol
masından dolayı .. Havva anamız, say1n 
eşiyle birlikte cennetten çıkarılmaları
na sebep olan, kırmrzı yanaklı ve atlas 
kumaştan biçilmiş gibi yumuşak ve par
lak kabuklu elmayı görünce, elmanın o 
güzel kabuğunu soymak için cennettekı 
kilerci peri kızlarından gümüş saplı bı
çak istemeğe kalkışmış olması elbette 
hatıra gelmez. En büyük annemiz, o gü
zel elmayı, eline alır almaz, hiç şüphe
siz, hemen ağzına götürmüş ve inci gibı 
dişleriyle yemeğe başlamıtır. Elmanın 
kabuğunu soymak Havva anamızın yap
tığını beğenmemiş gibi, ona saygısızlı\< 
göstermek olur. 

Sonra da elmanın bütün fazileti ka
buğundadır. Onun terkibinde yüzde 100 
ölçü nisbetindeki A vitaminlerinin en 
çoğu kabuğunda bulunur. Elmanın ka
buğunu soymak, onun en faydalı tara· 
lından mahrum kalmak demektir. V~
kıa, Bl ve B2 vitaminlerinden ikisi de 
yüzde 30 nisbetinde ve elmanın içinde 
1::.ulunurlar, fakat elmanın kabuğunu 
soymadan yeyiniz diyenler, onun içini 
yemeyiniz, diye bir tavsiyede bulunma
mışlardır. 

Madenlerine gelince, elmadaki ma· 
denlerin hepsi armuttakilerden daha az 
nisbettedir. Bundan başka, fosforiyle kı
reci arasındaki nisbet 0,45 olduğundan, 
zaten pek az nisbette bulunan bu iki 
madenden istifade adeta hiç gibidir. 

Bütün madenler;nin neticesi olara1< 
vücuda getireceği alkalenlik derecesi de 
armutta 3,46 olduğu halde, elmada 2.7·1 
tür .. Etlere dolgunluk veren potasyonı 
madeniyle kana kuvvet veren sodyom 
madenleri de armuttakinden daha azdır. 
Onun için elmanın kabuğunu soymağa 
kalkışırsanız, hissenize onun güzel ko
kusundan başka büyük bir şey düşmez. 

Elma yemeyi severseniz, -size önen1H 
bir şey söyliyeceğim: Elmayı soğuk h•· 
va dolabında saklamayınız. Çünkü onun 
terkibinde bulunan pektin maddesi, so-

HiNDiSTAN MESELESi 
---*·---

In,ilterc: belki 
yeni tavizler

de bulunur 
deniliyor 

-*
Fafıat ffindistanda 
anarşiye müsaade 

edUmiyecelı .. 
Nevyork, 4 (A.A) - Nevyork Taymis 

gazetesi Hindistan ahvalinden bahsede
rek diyor ki: 

•Hindistan halkı, yani bütün dünya 
nüfusunun takriben beşte biri en buh
ranlı bir devre girmiş bulunuyor .. Hin
distanın ekseriyetini temsil eden kongre 
partisi sir Stafford lµipsin tekliflerini 
reddetmiştir. Hintlilerin dörtte birini 
temsil eden müslüman partisi de Kripse 
menfi cevap vermiştir. Bugünkü dünya 
şartları içinde İngilterenin Hindistana 
daha bazı tavizler vermesi mftmkündür, 
fakat Hindistanı anarşiye sürükliyecek 
bir hale müsaade edemez .. • 
İCRA KOMİTESİNİN KARARI 
VE HİNTLİLER 
Bombay, 4 (AA) - Gandi dün, Hint 

kongresi icra komitesinin sivil İngiliz 
idaresinin Hindistandan çıkması hakkın
da verdiği kararın Hindistan halkı ara
sındaki tesirlerini anlamak için eyalet
lerde tetkikler yapan ajanları dinlemiş
tir. Patel, Gücerat eyaletinde, Pandist 
Nehru da birleşmiş eyaletlerde balkın 
Hint kongresi icra komitesinin kararına 
tamamiyle ta.raftar olduğunu söylemiş
lerdir. rnğer eyaletlerde de kararı tas
vip edenler çoktuı·. 

Bombay, 4 (A.A) - Gandi, Liberal 
partisi şefi Pakru tarafından ileriye sü
rülen yuvarlak masaya iştirake hazır 
olduğunu söylemiştir. 

ğuktan bir kerre donunca bir daha açıl
maz, elmanın güzel lezzeti kaybolur .. 
Hem de yemişin hazmı güçleşir .. Zaten, 
bu sözüm yemişlerin hepsine aittir. Ye
mişler soğuk bava dolabına girmemeli
dir.- Onları soğutmayı istiyorsanız, so 
ğuk hava dolabındaki ki.içtik buz parça
larını alır, yemiş tabağına koyar, yemiş
leri de öyle soğuturs.unuz .. 


