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MISIRDA VAZlYET 

Yeni iaşe H * de 
P 1 .. k er yer 

o ıtı amız d . f 
-*--- evrıye aa-

Memurıar için Jıuvuetli Jd 
,,,,. himaye sistemi Jı•yetİ O U 
lıuraıması zaruridir ... 

HAKKIOCAKOOLV 

Hiikümetin iş prGgramı Bü!ük :Willet 
lbeclisinin ve Türkiye umwnı efkarının 
en hararetli takdir ve ta~viplerine maz-
har olmuştur. .. .. w 

Programını izah eden Şukru Saraço,g-
lu, iaşe meseleleri ü:rerinde ısrarla dur
lhuş ve bu meselenin hiç bir noktasını 
karanlıkta bırakmamıştır. 

Daha evvelce alınmış olan ve lakıt 
hayat şartlarına uygun düıımiyen karar: 
ların tevlit ettiği zorlukların giderilm<:<;ı 
icin herkesin aklına gelebilen tedbir1e-. ' rin tamamı bu iş programında yeralmı~-
br. Milletçe ne düşünülmüş ise Sara
çoğlu, çalışmalanna bu düşlinc~leri ~i
kim kılmıştır. Programın umumı tasvıbe 
naazhariyetinin sım da buradadır. Fil
hakika bugiin Türk milletinin geçim 
zorluklannı yenmekten başka hiç bir 
sıkmtm mevmt deifldti. 
Dış politıbnu2, milli arzu ve tem.a

yüllcre uygun bir istikamette ayar edıl
miştir. Bu politika, çok çetin imtihanlar 
ve tecrübeler geçirmiş, hepsind~n mu-
vaffakıyetle çıkmıştır. . . 

Bu meV2uda en küt:ük bir endışemız 
yoktur. A 

Dahilde tam bir sükôn ve huzur ha-
kimdir. Kurmaia muvaffak ol~~ğumu_z 
ınilli birlik en bUyiik güvenimııı teşkıl 
ediyor. 

-*-
Almanlar iter lldlmaJe 
Jıarıı ltazır oldıılılarını 
ve ingUizlerln çolı açalı 
getirdifılerinl söyliyor-

Kahire, 6 (AA) - Orta şark İngiliz 
tebliği : 4 - 5 ağustos gecesi devriyel~
rimizin faaliyeti cephenin bütün genişlı
ğince devam etmiştir. Topçu.m~ ?1er~ez 
kesimlerinde düşman mevzılerını dov
müştür. Merkez kesiminde düşman top
çusu faaliyet göstermiştir . 

HAVALARDA 
Hafif bomba ve av uçaklarımız düş

man nakliye kollarına ve cenup mevzi
lerine taarruza devam etmişlerdir. Av
cılanmız bir Alman av uçağını düşür
müşlerdir. 

AK DENİZDE 
Şimal Afrjka kıyıları açıklarında düş

man gemiJerine taarruza devam edilmiş
tir. Maltada avcılarımız bir düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

ALMANLARIN SÖYI EDİKLERİ 
Berlin, 6 (A.A) - Mısır cephesinde 

bulunan bir harp muhabiri bildiriyor: 
Romel kuvvetleri bulwıduklan nok

tada Elalemeynde müdafaada, fakat her 
ihtimale karşı hazır bulunuyor. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 
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Almanlara göre 1 
<·-·-·-·-·-·- -·- ~ 

etrolsaha
sı merkezi
ne va ıldı 

-------
Krasnodar şehrinin 

' 
müdafileri ile har-

be başlanıldı 
-*-

Aşağı Donda Alınan 
ilerleyql d""'"adı, Kaf· 

lıas dağlarına doğru 
ilerleniyor .. 

Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansına 
göre resmi tebliğ hakkında ~u maltlmat 
verilmiştir: 
Aşağı Don cenubunda hiç bir yerde 

Ruslar Alman ilerleyişini durdurama
(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 

Harbin fecayiinden : Hava bombanı ım.anlan~n harap olmUf bW ,ehir 

Beledi yem izi o yeni l'azif elfıri 

Gıda ve ihtiyaç mad
delerinin kontrolü · işi 

• 

Zahire yaJnız IJorsada satılıyor, allwe satışlar 
yasalı • lthalcit eşyuının fiyatı • Dağıtmalar 

BE•Jediyemiz, iaşe işlerini ve piyasa- -------------
daki fiyat temayüllerini bütün vasıtaJa
riyle idareye ve takibe başlamıştır. F1-
yat temcvvilçlerini takibe memur edilen 

' memurlar, büyük bir anlayışla piyasayı 
kontrol etmekte ve bilhassa satılık mal
lara etiket konulmasına itina göster
mektedirler. 
BELEDİYE REİSİNİN BEYANATI 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu, 

dün bir muharrirhnizi kabul ederek iaşe 
işleri hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

•İase teşkilatı • 15;',vedildikten sonra 
l:elediyemiz bu teşkilattan ait olan de
mirO.ş e:f)'ay-ı ve muameleli evrakı te
sellüm etmiştir. Gerek gıda maddeleri
nin ve gerek gaz, benzin, motorin ve sair 
yakıt maddelerinin idare ve tevzii için 
bir memur kadrosu çalışrnt\ğa başlamış

ALMAN • RUS HARBi 
---*---

,, M ay kof" pet-
rol sahaları Al-
manların eli-

• ne ~eçıyor -·-Bu sahanın 'lıaylledllme-
sl So11yetleP aleyltlnde 
pefı mühim bir tesir 

yapmıyacaıı •• 

---- ... 

Sovyetlere göre 

Dört nokta
da şiddetli 
avaş var 

---··---
Sovyetler "K lf'ska-
ya,, da karşı hücum

lar yapıyorJar __.._ 
Alman ordaJaıtı '°lı ,..,. 
lıayıplar paJacuına oba 

da Uerlemf!le 
çaı-.ıyorıa._ 

Moskova, 6 (A.A) - Gece yansı neır
rolunan Sovyet tebliği : 

Kreskayada Almanların şiddetli htı
cwnları püskUrtUlmUş, 1200 er ve subay 
öldiirülmil§tilr. Almanlar ~k: alır ka
yıplar pahasına da olsa ilerlemeğe çalı
şıyorlar, bir mesk1ln yer bir kaç defa 
elden ele geçmiştir. 

Koçeskayadaki Alman hücumları da 
püskUrtülmUştUr. 

Moskova, 6 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Dün gece kıtalanmız 
Kleskaya ve Tozemenkaya bölgelerinde 
ve Biyanamolko ile Foçeskayanın cenu
bun~a düşmanla harp etmişlerdir. 

J?ı~er kesimlerde ehemmiyetli bir de
ğlşıklık kaydedilmemiştr. 

KL'ESKA YADA 
Londra, 6 (A.A) - Pravda gazetesnc 

cepheden gelen bir telgrafa göre Sta
lingradın şimal batısında Klcskayada 
şiddetU muharebeler ceryan etmekte ve 
Ruslar karşı hücumlarda bulunmakta
dırlar. 

Llndra, 6 (A.A) - Moskova radyosu
na göre Leningrad cephesinde aon 48 
saat lçlnde 32 Alman uçağı tahrip edil
mJş ve beş uçak ta hasara uğratılmıştır. 

, tır. Belediyenin bütün zabıta teşkilatı, 
şehirde gıda maddeleri kontrolüne de 
azami dikkatle devam etmektedir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

Moskova, 6 (A.A) - Şimal sahilinde 
batnryalarunız tarafından bir düşman 
gemisi batırılmış, 12,000 tonilatoluk bir 
petı;>l g~isi ?e ~teşe verilmiştir. Bu 

Vaşington, 6 (A.A) - Nevyork Tay- gemıler hır Fın lımanına gitmekte ve 
mis gazetesi diyor ki : Alman kuvvetle- tayyarelerle silahlı balıkçı gemileri ta
ri Maykof petrol .sahalarından 170 ki~ rafından himaye edilmekte idi. tki AT
metreden daha az mesafeye kadar gel- man tayyaresi de düşürülmüştür . 

---*·---

• Bir Alman pa raşiitçiisii tayyareden 
atlarken miştir. Maykol .sahasında istihsal edi- --- 0 - _ 

INGILIZLEAE GORE 
Bu iki hakikat yalnız mesul de~let 

adamlannm dillerinde bhnamıştır.Türk 
ınilletinin kalbine yerleşmişfu · Onun öz 
lhah olmuştur. Çektiğimiz bir te~ ~n
tı vardır. O da cihan harbinin tesırle~
den korunmasına imkin bulunmıyan ık-

SON ASKERi VAZİYET Cenupta 
len petrol matarca Rus topraltlannda AMERJKALILAR 
çıkan petrolün ehemmiyetli bir kısmını 
teşkil etmekte ise de bu sahanın kay'be- Ktlllada yeni llfP llaua 
dilmesinin tesiri pek mühim olmıyacak- ÜSSÜ yapaeaJılGP 
hr. Çünkü . Baku ve Grodni aahalan Havana, 6 (A.A) _ Köb: adasında 

tisadi dunımwnuzdur.. A • • 

Harp ekonomi~inin zanırı neticelen-
ne gö::.ı:~ vermek, sılantılannı aramızda 

....... "h" • • en paylaşmak bugünün en mu ım ışı, 
lnühim vazifesidir. 

Cihan kan ağ'larken biz refah v~ hu
:turumuzdan hiç bir şeyi feda etmıye~e
ğiz diyemeyiz. Böyle bir talep pek ın-
safsızca olur. • 

İstiyebileceğimiz bir şey vardır kı 4! 
da sıkıntıları mevcut imkanlardan azamı 
derecede istifade ederek asgari haddP. 
indirmek ve onu adilane bir şekilde va
fanda'?lar arasında paylaşmaktır. 
Şükrü Saraçoğlu da iş programında 

bize bunu vaadcylemiştir. t 
Yeni hüküm et eskiden alınmış ser 

cdow• • n1a 
karnrJann iyi neticeler vcnn ıgmı. -
ncvj cephemizi zaflfa uğrataca~ olan k~: 
ta pazarlı:ır yarattığını açıkça ıfode e~ 
lemis, bunlann c;nlemek için de hayat 

"' k 1" munu Pahalılığına biraz katlanma uzu 
hatırlatmıştır. . 
İasc politikamızın ~·eni istikameh şu

dur: 
Fivatları zorla tutmağa çalışmaktan 

~ l 'le \'az geçmek, fiyatları ha~·at sart an. 1 

fıenıahcnk hir şekilde yüriitmek: fıy~t
ları itidalde tutabilmek irin istıhsalatı 
ihtiyaç nishetindc arttırmak.. · .. 

Bizce hayat pahalılığını önlemek 1('.lll 

i"tihsalatı ihtiyacın iisfüne cıkarmak~~n 
baskP. bir care yoktur. En ameli, en ~us
hct politik~ bu olabilir. Tabii istihsalı ele 
lınrpten önceki şartlar dahilinde yap-

(~nnn Sahife 2, Siihın 6 da) 

Rusların Alman pli~ını Rus durumu 
bozmaları ihtimali var vahimleşti 

-*-Donda Almanların yeni 
Almanlar Stalingradı zaptetmefı için dolaşalı talıviyeler almalarına 
yollara sapıyorlar, bundan anlıqılıyor lıi Rus· rağmen Ruslar vaziyeti 

ıar o sahada ç ofı lıuvvetlldlr- muhafaza ediyorlar .. 
Radyo gazetesino göre son Alınan Moskova, 6 (A.A) - Royterin hususi 

HAVALARDA HARP 
---*---

Alnıan uçaktan 
Izlandaya ka-
dar uzanıyor 

- *
İngilizler Rur havzası· 
na, Almanı~r da ingllte· 

reye ve Jzlandaya 
hücumlar yaptılar .. 

Londra, 6 (A.A) - İngiliz hava na-

lıv tebligvi . Bomba uçaklarımız 
zır gının · 
Rur . havzasındaki h~~ere ta~ ~~ 
mişlerdir. Tayyarelenmızden hın ~u-
ne dönmem~tir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

resmi tebliği Rostoftan cenuba inen bir- muhabiri bildiriyor: 
liklerin Kubanın 50 kilometre şimalin- Cenup bölgesinde Sovyet ordusunun 
de demir yol kavuşağı olan Piçereskaya durumu son 48 saat içinde çok vahim
şclırini işgal ettiklerini ve harekatın ~c- leşmiştir. Yalnız Donda Almanların ye
nuba doğru gelişmekte olduğunu bildır- . 
mektedir. Halbuki iki gün evvelki Al- nı .takviyeler almış olmalanna rağmen 
man tl'bliği de gen~ bir cepheden Ku- Ruslar vaziyeti muhafaza ediyorlar. 
bana varıldığını bildirmiştir. Şimdi an- Almanlar büti.in cephe boyunca hü
laşıhyor ki Salsktan cenuba ilerliycn cum ediyorlar ve Stnlingrad - Krasno
bir kol var imiş ve bu kol Armaji civa- dar demiryolu üzcrind~ Skureskin sek
rında Kuban suyunu geçmeğe muvaffak sen kilometre ynkınında bulunuyorlar. 
olmuştur. Son tebliğde bu köprü başı B. llULL BİR ŞEY SÖYLEMIYOR 
hakkında hiç bir haber verilmemekte- Vaşington, 6 (A.A) - Hariciye nazı-
dir. Yalnız baııka bir mevkide Kuban rı B. llull gazeteciler toplantısında Rus
cenubunda Sovyet kuvvetlerinin hare- yadaki askeri durum hakkında sorulan 
ketlerini destekliycn hava bombardıma- suallere cevap olarak bu hususta sözü 
nından bahsedilmektedir. Eğer•Sovyet- ~eıi makamlara bırakmağı tercih et
ler Krastovar ve Mnykofun kati müda- tigıni söylemiştir, 
faasına karar vermişler ve kafi kuvvet ~-S::~~;;:::_;;;=;..,~==:::::;-;:::;-::-:;:";'!~~ 
toplamışlarsa kendileri için burada en ~~v...~ 
elverişli mevki hiç şüphesizdir ki Ku
ban suyu olacaktır. Fakat Armaji gc- SON DA iKA 
çen ve münferid kaldıkları anlaşılan 

(Sonu Sarufe 4, Siitun :! de) .............. 
Çörçilio Moskovada 
olduğu söyleniyor 

ingilterenln Kalllişef 
· el~fsi de Moslıovaya 

gitmiş .. 
Stökholm, 6 (A.A) - İsveç gazete!~

ri İngiliz başvekilinin Kuibişefe değil, 
Moskovaya gitmiş oldui'.,t'\lnu yazıyorlar. 
Bu gazeteler İngilterenin Kuibişef sefi
rinin de Moskovaya gitmiş olmasını bay 
Çörçilin seyahati faraziyesine delil say
maktadırlar. 

Alman ta1marelerinfo dolaylarına 
Jzlandadan bir görii.nii.§: Reykjanik şehri 

f usla~b. elınde kaltaıyb~~ bv.e Ka.fksedl as ddaağ- yeni bir hava ilssU tesisi için Amerika 
arı gı ı muazzam ıı ır e mU - He Köba arasında bir ı ı 

faa edilmektedir an aşmaya van -
• mıştır. 

l\1ulıtelif, karışık ceryanlara sahne olan ~c tehlikeli bir buhran geçiren 
Hindi.,tnnın mer1c1?zi Yeni De1hıdcn bir göriinüş 

HiNDiSTAN MESELESİ «VISI)) NiN SiYASETi 
---* +---

ı: afta bitmeden 9. Laval büyük 
kötü haberler neticeler al ak 

bekleniyor •• • • uzere ımış 
- *--- ---*---

Bir Müslüman lider İn· Anglo.Salıson 11e Bolıe· 
glllz telıllflerlnin yeni· vilı ajanları Fransaya 

den ve acele gözden IJelfıl fenalılı yapalJilir· 
g~rilmesini istedi.. ıermlş, f tdıat ••• 

Vaşıngton, 6 (A.A) - Ofi bildiriyor: Paris, 6 (A.A) - D. N . B. bildiriyor : 
N.evyork Taymis gazetesi Hindistan- Gazetelerde demeçte bulunan M. Dob-

daki durumdan bahseden bir yazısında rinyon Fransanın pmdiki vaziyeti hak. 
diyor ki: kında başvekil Lavalin mareşal Petene 

•Hafta so_nun~~ evvel Hindistand~i izahat vereceğini söylemiş ve Fransanın 
~uruma daır kotu haberler beklenebı- kalkınması için yapılan hareketler üz.e-
lir.• . . rinde durmuş. demiştir ki : 
BİR MÜSLÜMAN LİDERiN TALEBİ c - Bir kısım Fransızlar tarafı d 
Allahabat, 6 (A.A) - Müstakil Pakis- gösterilen anlayışsıtlığa rağmen B~ L~~ 

tan devleti projesini hazırhyan Müslü- val büyük neticeler istihsal etmek üze-
(Sonu Sahile 2, Siitwa 1 da) (Sonu Sahife 4, Sütun z de) 



AHIFE 2 

Ser ~sı Sütunlar 
·········-----

aar·f Ve n· ayı ay 
asan Al. Y 

------·------
Ricat çoh acı olur. Acele J:arar verme en ~ok ge· 

niş ıeııı lder J1a p alı ICizmıdır-
Sayın Maarif vekilimiz şekkül etmiş tamamen şahsi tcşebbüsle
Beden terbiyesi işlerinin vekiıletinize rin mnlı idi. Şahsi te~bbüsler spor ku

bağlanmasmdan sonra, yaptımağa başla- rı-:.bil:rler, fakat bir spor kulübünü ~ki
dığınız ve şahsan da yapmakta bulundu- ki spor kulübü yapacak vasıta ve ım
ğunuz tetkikleri alAkn ile takip cdiyo- kfUllnrı temin edemezler. Bunların me-
ruz. saisi dniına mahalli ve mahdut olur. 

Henüz bu hususta bir karar almadı- Memleketşüınul spor faaliyetleri ya-
ğınızı, ( Bu teşkilat ve zihniyet davasın- rutamazlar. 
da bir intizar devresi geçirilmesi iktıza Sporumuzun en fonl ve revaçta bu
ettiğini ) İstanbul spor idarecileri .~le lunduğu İstanbul bölgesindeki Fener
yapılan toplanhdaki beyanatmızdan oğ- bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi ta
rendik. _ . nınmış kulüplerimiz!n bile şahsi teşcb-

Bununla beraber yaptıgınız tetkıkle- büslerle temine muvaffak olamadığı sa
rin akisleri, bu işte beden terbiye!>i ka- ha ve teçhizatı ayni bölgedeki bunlar
nunu ile kasdedilen gayelerden ve kanu- dan daha zaif kulüplerin ve diğer böl
nun sizdiği ana yoldan inhiraf edilmesi oelerdeki yUzlercc ve binlerce kulüple
mevzuubıihis. olabileceği kanaatını ih- ;in kendi kendilerine tem!n edemiye
~as etmektedır.. . . . cekleri pek tabiidir, nitekim su 35 sene 
~.unun içi~dır ki sıze İzmirden sesı- 1çinde İst.anbulda ve İstanbuldqn sonra 

mızı, arndakı vasıtal~n kaldır~rak . net ikinci derecerde b:r mevki işgal eden 
olarak duyurmak ihtıyacını hı~edıyo- t . d h 1 b .. ıed· d'- ı..!'l el 

zmır e a oy ır ve ıger uv ~ cr
nız. 

Bu .mektubumun hacmini büyütme- de de başka türlli olmamıştır. 
mek için uzun mukaddimeleri bir tarafa Beden terbiyesi kanunu meriyet mev
bırakarak dôb"lnıca esas mevzua intikal kiine girmeden. İzmir kulüpleri içlerin

de en başta gelenler de dahil olduğu eylemek isterim. h 11 
İz.mirde B. Burhan Felek ve B. Vil- halde, parti ocaklarının veya ma a e 

dan Aşirin huzurile yapılan toplantılar- kahvelerinin birer köşesine sığı'1mış va
da söz söyllyen salahiyetli spor idareci- ziyette idiler. Kulüplerin h!ç birinirt ne 

sahası ve ne de tcchizatı vardı. Halbuki leri arkadaşlarımızın düşün.celeri şu 
esaslar etrafında toplanıyordu : bugün tükranla burada söylemek isterim 

A _ Beden terbiyesi kanunu yerinde ki kulüplerimizin ,ahaları temin edilmiş, 
bir kanundur. Ancak : yüz binlerce lira sarfiyle bu uğurda bir 

B - Kanunun tatbikata müteallik, çok istimlakler yapılmış kulüpler kahve 
eksik ve aksak taraflarının düzeltilmesi kö derinden kurtarılarak kendi ,erdle
lftzımdır. rine göre birer müstakil hinaya nakle-

C _ Kulüplerin eskisi gibi tanuımen dilmiş. antonör temin edilmiş. malzeme 
serbest bırakılması, kulüp idare sistemi- verilmiş. velhasıl bütün imkanlar yerine 
nin ş8hsi teşebbUslere mal edilmesi bil- getirilmeğe çalışılmıştır. Kulüpler kendi 
yük bir hata olur. alemlerine bırakılsaydı şüphesiz ki bun-

D - Spor idareciliği, teknik ve idari ları daha uzun seneler görmemize imkan 
bakımdan, mahalll lmkAnlara göre ted- yoktu. Bu da gösteriyor JU lzmir gibi 
ricen, muva:r.zaf vazifeler haline getiril- bütün Türkiye kulüpl .. ri beden terbiyesi 
melidir, ancak bu suretledir ki Türk teşkilatı içinde zafa uğramamış. bilakis 

ı 

1 

---·---
Lün nunızdaEıi petrol. 

gemisine ün r .. ,.,, 
ba:;rağı çeld!~s .. 

--*-
Bir müddetten ~ri limanımızda bulu-

ül ür a ncet:eri 

Bu yıl Fuarın yok uğu 
e issettir "lnıiyece 

Bir ay devam edecelı oJ an iiltür arlı eğlence· 
leıai 20 ağusı osta açılı:Yor-

nan ve İstanbul limanındı:ın firar ettiğı Belediyemizin verdiği bir karar üze- Kültürparktaki bütün eğlence yerler!, 
iddinsiyle snh:pleri tarafından c!a\''l rine, her sene İzmir fuarının açılma ta- gazinolar, bira satılan pavyonlar bir ay 
mevzuu yapılan Panama bandıralı pct- ı'İh!nc rastlıyan 20 ağustosta bu yıl Küi- müddetle gecenin geç saatlerine kadar 
rol gemisi denizyolJarı işletme idaresi türpark eğlenceleri açılacaktır. Bu vesi~, aç.ık bulw1durulacaktır. Oyun yerlerine 
tarafından satın alınmL'itır. , l<! ile 2ll apustos 942 çarşamba gece~• bir de atlı karınca ilave edilmiştir. 

. G~~ye dün sabah Tiirk bayrağı çe- Kültürpar,İitaki fuar gatlnoswıda bele- Yine 20 Ağustos_ 20 eylül içinde Kw-
kılmıştir. diyece biiyUk bir gardenparti hazırlan-j t•• kta t 

1 
gu- e ve tenis 

---o--- t urpar spor cmns an, r ş 

Bir ha ha kazapu !!f>Of' mı~i~
0

ay devam edecek olan Kültürpark müsa~ka~ı .. yapıla~, tems~er ve:1-

oµiuııu 
{ · ':J" eğlenceleri için fuar gazinosu gayet iy.:. lecektız:. Kulturpark eglencelen ~sayesın~ 

(jlfi ij r(f Ü hır şekilde hazırlanmıştır. Güzel bir mtl- de İzmır halkı, her sene alıştıgı neşeh 
Z!k ve temiz ser\'isle ziyaretçiler mcın-ı ve hareketli hayattan bu yıl da mahrum 

---9- nun edilecektir. olmıyacaktır. 
Kemalpaşa kazasının Parsa köyünde 

bir facia olmuştur. 
Yaka mevkilndeki bağda hırsızlıiıa · 

l:.arşı nöbet beklemekte olan Mustafa 
Yurt adında 60 yaşında b'.r adam, 1G y&
şındaki oğlu Hüseyin Yurdu korkutmak 
rr.aksadiyle av tU!cngini uzatmış ve: 

ğre ~en okur arına ya
t ı talebe a ınacak " - Bir daha yanımdan ayrılırsan, 

ateş ederim!• 
Demiştir .. Bu sırada :'arsıntıdan av tü

fengi ateş almış, çıkan kurşun Hüseyin 
Yurdun kalbine rastlamıştır. Hüseyın 
biraz sonra hayata gözlerini yummuştur. 

Bedbaht baba, yavrusı...nun soğuyan 
cesed:nc kapanarak a~lamağa başlamış 
ve cesedi bağdaki merkebine yükliyerel· 
evine götürmüş, zabıtayı da valmdan ha
berdar etmiştir. 

---o--
tJniuers erlerin 
eğlen~e!SJi.. 

---- ------ . ------------
aarif velıiHeti, parasız yaıdı alınacalı talebede 

llJfanılan evsa fı bildiriyor .. 
Ankara, 7 (A.A) - Maarif vekilliğin

den: 
1 - Bu yıl öğretmen okullarına orta 

okullardan ikişer, liselerden dörder ve 
öğretmen okullan gündüzcü talebesin
den beşer talebe parasız yatılı alınacak
tır. Meslek okullan ile liselerin birinci 
ve ikinci devre talebesinden alınacak ta
lebenin biri kız olacaktır. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartları M
iz olması Hi.ı.undır: 

a - Türk olmak .• 

nıf için 16 - 20, üçüncü sınıf için 17-21 
arasında bulunmak .. 

d - Bedence, ruhça ha:.ia, illetli, sa
kat ve kusurlu olmamak .. 

e 
a z ___ * __ _ 

Menıur~ar için Jıuvuetli 
bir h .. maye sistemi 
lıuıruHması zaruridir ••• 

DAfCKJ OCAKOGLU 

<H tarah ı ınci Sahifede) 

mnğı tasan·ur edemeyiz. Harp ekono
misi istihsnmh da pahalılnştınnıştır. 

Bu pahalılığı o1duğo gibi habuJc zaru· 
ı·et ''ardır. Yı:lnız bir kısım vatandaşlar 
bu bnyat pahalılığını tabü bir ckildc 
knrşıbyamnzfar. Bu :zarureti kavramış 
olsnlıı.r bile hnyatlannı hıma -göre ayar 
ctmeğe muvnffak olamazlar .. 

Bunlnr da mcmurhırdır. 
Başvekilimiz Şükrü Sarru;oğln alınan 

3' eni kararların iaşe maddelerinin fiyat
larını yükselteceğini ve bu yüksel4in 
kara pnzarlann dununda '\'e geçen sene
kilerin üstünde olacağını kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

• - Zengin ve paralı adamlar nisbe· 
ten sıkıntıdnn masundur. Köylüler ,e 
çiftçiler sadece satıcıdırler. Amele •e 
esnaf yevmiyelerini ve işlerini yeni şart
lara daha en·el intibak ettirmişlerdir .• 
Pahalılığın bütün ;ıl:'lrlığı muayyen mik
darda, az maaş veya ücret alan memur· 
lara yiiklenmektedir. Bunlara pahalılık 
nisbetindc veya daha az maa zanunı 
yapmak buı;in hazinemizin tamamen 
kudreti haricindedir. Esasen bu kabil 
zamlar bizi fasit bir daireye düşürür .. • 

Baş\•ekilimi7fo bu mevzuda yerden 
göğe kadar l•akla vardır. Paralılar için 
hayat pahalılığı hiç bir zaman sıkıntı 
ınev.ı:uu olmaz. İş<;i ve esnaf kazan('la
rını hayat artlarına göre ayarlıyabilir
ler. Fakat memur ne yapar? 

Memurlara :&am yapmak kolay bir iş 
dcj:;rildir. Saraçoilunun dediii gibi fasit 
bir daire içine girmektir. Gcıçen defa 
memurlara zam yapabilmek için şeker 
(iyailan mühim mikdarda yübeltilcli. 

gençliği bu terbiyevi mevzuda, mektep bu te~kilatın geniş nimetlerinden istifa- ---c---
ve orduda olduğu gibi disiplinle ve her de l"tmisti.. ' YU Auj. ,.. NA 

lzmirde bulunan üniversiteliler bu 
gece verilmek. üzere tehir gazinosunda 
bir eğlence tertio etmişlerdir. Her türlü 
hazılıklar t;iizel bir ~ekilde bitirilmittir. 

b - Ulusnl duygusunun sağlamlığı, 
karakterinin dü~~nlüğü, terbiyesi, 
mesleki sevgisi, öğretmenlik ist!daclı t.A
bi olduğu okulun öğretmenler kurulu 
tarafından tesbit. e!filmek. 

e - Orta okuldan pek iyi veya iyi de
rece ile mezun olmuş bulunmak, lise 
sınıflarına devam edenlerle öğretmen ve 
meslek okulları gündüzcü talebesi için 
pek iyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, 
liselerin ikinci ve üçüncü sıruflanndan 
öğretmen okullarının muadil sınıflanna 
girecekler meslek derslerinden imtiha
na tabi tutulmak.. 

f - 1941 - 42 ders yılında bütünle
meli ver,a sınıfta kalmış olmamak. 

Bu yükseliş bütün hayat sartlan üze
rinde tesirlerini güsterdi. Memurlara 
zam için ya mükeUcfiyetleı- arttırılacak 
ve yahut yeniden piyasaya para çıkarı
lacaktır. Ul}r iki şart ta hayata bir kat 
daha pahalılııştırmaktan başka bir netice 
veremez. Yeni pahahlıklar yapılan 7.aın
Ian da fayda.su kılar. Bu itibarla memur 
sınıfına yapılacak: en müsbet yardım ona 
giyim ve yiyim maddele.rinde kolaylık
lar göstermek, ucuzluk temin eYlemck
tir. Hükümet, buğday meselesinde oldu
ğu gibi iaşe maddeleri istilısalatının ba 
kısmını d aha m utedil fiya tla devlet he
sabına satın alııhilir. Bunları ayni ucım 
fiyatla memurlarma dağıtabilir. Ptfüstah
~llerin elinde kalaeak Jnmnlar fiyat tah
didine tabi olmıyacağından. bu hare.ket 
tarzı kimseye sıkıntı verme:. Memur
lar için ise mii bet bir himaye sistemi 
temin eyler. 

hususta kifayetli idareci ve mUrebbiler * n ~ · 
eline verilmiş olur. 1 Sözün kısası, beden terbiyesi davası Y A.RDIM İŞİ 

E - Beden terbiyesi ve spor faaliyet- milli davamızdır. Ricat çok acı olur. 
terinin kütleye hitap etme.si esastır. Hele kulüplerimizi bu teşkilattan ayır-

F - Teknik çalışma proğramları, ta- mak bütün bütün varlıklıırını s:ırsmak, 
Umatnameler, nlznmnamcler, mektepli- memlekette kurmak istediğimiz geniş 
ler meselesi gibi meseleler birer tefe.rru- ölçüdeld spor hareketlerini doğmadan 
attan ibaret.tir. Bunlar yukarıdaki ana öldürmek veya onu ._akat ve ciliz bir 
prensiplerin taayyün ve tavazzuhundan, halde cemiyet için mana ve mefhumu
sonra kolaylıkla halledilebilir. nu kaybetmiştt>ir gaile gibi salıp işin için 

hnılrli idareci arkada.şiarın düşünce den çıkmak olur ki bu ağır vebali kim
ve endişelerinden başlıcalarını şöyle hü- senin yükleneceğini .anmıyorum. 
1Asa ettikten sonra biraz da İstanbul Binaenaleyh, acele verilecek karar
spor idarecilerinin muvacehenizde ile: lardnn evvel bu mevzuda çok geniş tet
rlye :sllrdilklerl fikirlerden en kuvvetli kikler yapmak lazım. idman cemiyetleri 
görünenlt'rine temas edeyim. ittifakı zamanında Ankarada yapılcın * umumi spor kongreleri gibi yurdun her 

Bu arkadaşlar diyorlar ki : tarnfındnld spor idarecilerini Ankaraya 
( Beden terbiyesi ve spor ayn ayrı toplıyarak dinlemek çok faideli olur. 

meselelerdir. Beden terbiyesi bir dev- Bu arada mütalealan sorulncak..tecriibe
let işi, spor ise daha ziyade bir zevk ve li, akıllı arkadaşlarımız yok değildir. En 
heyecan meselesidir. ) derin hürmetlerimi arzederim. 

Birim bildiğimize ve senelerdenberi 
faaliyet safhalarını ve iyi kötü tatbik Ateı Gençlik kulübü haı1kanı 

. Haydar Aryal §eklllerlnl yakından takip ettiğimize gö-
re, beden terbiyesi ve spor hiç te birbi
rinden ayrı meseleler değildir. Bilakis 
mebde ve devam halinde birbirini ta
mamhyan, birbirinin içinde, birbirinden 
aynlmıyan ve ayrılmasına da imkfın ol
mıyan birer faaliyettir. 

tlk ve orta tahsil nasıl yüksek tahsile 
bir basamak ise, beden terbiyesi faali
yetleri de spor faaliyetlerine öylece bir 
meriıale ve hnzırlık devresi teşkil eder. 
Fazla olarak sporun her safhasında, at
letizm, futbol, güreş ve sairede beden 
terbiyesi hareketleri sporun yanı başın
dan ayrılmaz ve sporcunun gündelik an
trenmanlnnna mevzu teşkil eder. 

* Şimdi kulUplerirnizin dünkü ve bu-
günkü vaziyetlerine gelelim .. 

Kulüpler Beden terbiyesi tcşkilitm
<ıan evvel cemiyetler kanununa göre te-

Kızıl 

AMERİKA.DA 
Bir haftada JD bin 
lıif i lıan 11eriyor
Vaşington, 6 (A.A) - Kızı1haç reisi 

Ame.rikada kurulan kan verme servisi
nin memnun!yet verici şekilde işlediğini 
bildirmiştir. Bir hafada otuz bin kişi kan 
vermeğe talip olmuştur. 

---o---
Flnlandiyada tütün 
Vesllıa~a bağlanıyçr 
Londrn, 6 (A.A) - Fin radyosunun 

\·erdiği bir habere göre 1 ilkteşr!nden 
itibaren Finlnndiyada tütün vesikaya 
bağlanacaktır. Yalnız 20 yarşını geçen 
erkeklerle 24 yaşını geçen kadınlara tü
tün vesiknsı \•erilecektir. 

re 
------------------
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Kral, bu ric:ı.yı kabul etti ve Hügo ile 
arkadaşı Dikin, son bir habere göre 
Akurun bulunduğu İta]yaya gitmeleri
ne müsaade verdi. 

Bundan üç gün sonra, Hügo ve Dik, 
kral Edvardııı Venedik dükaları nezdin
de murahhası sıfatile ve bu uzun seya
hat için lazım olacak kafi miktar para 
ile İtalya yolunu tuttular. 

* Bu seyahat, karadan değil, fakat de-
nizden başlamıştı. Büyilk ve sağlam bir 
ticuet gemisi, iki vkadaşı Okyanuslar
dan dolaştırarak Adriyatik ôenizine gö
türecekti. 

Günler ve haftalar süren uzun bir de· 
niz yolculuğundan sonra, Hügo ile Di
kin bulunduğu gemi, Ceneve limanına 
demir atmağa muvaffak oldu. Gemi bu
mda pek az kaldıktan sonra, :ıenidcn 
demir aldı ve Venedik için yelken açtı. 

Fakat Hügo ile Dik, gemiden evvel ve 
atlarla Vencdik yolunu karadan tut
muşlardı! 

Bu zamnnlarda Ceneve ile Venedik 
arasındaki yolda emniyet yoktu; bir çok 
haydutlar yollan kesmişler ve gelip ge
çenden haraç almakta idiler. Fakat Hü
gonun keskin kılıncı ve Dikin hedefin
den şaşmaz oku, iki delikanlının yollar
dan tehlikesizce geçmelerine yardım et
ti. 

Nihayet Hügo ve Dik Vencdiğe var· 
dılar, ilk iş olarak İngilterenin Veneclik 
sefaret.hanesine müracaat ettiler ve İn· 
giliz sefiri Sir Gufray Karl tarafından 
nezaketle karşlıandılar. 

Hügo, kralın sureti mahsusa da ferma
nını hamil olmak ve rütbesi itibarile se
firin hususi sofrasında, Djk ise memur
ların yanında yemek yediler. 

Sefir, kralın fermanlarını okuduktan 

Kızılhaç namına Yunanistan için gı
dn maddeleri yüklü olarak limanımıza 
geldiğini ynzdığımız lsveç. vnpUTundo.lc.i 

maddeler motörlerle civardaki Yunan 
adalanna sevkedileccklir. lzmir bu işte 
bir transit limanı vaz.ifosin: görecektir. 

---o---
ROMA.HYADAH 
Mal isteniliyor-
Bir firma Romanyadan İzmir ticaret 

odasına gönderdiği me~•tupta üzüm, in
cir, pamuk ve her türlü iaşe maddeleri 
satın almak istediğini, bu maddeler üze
rine i,. yap:ın Türk ihracat firmalariyle 
tanıştırılmasını istemiştir. 

---o---
'?!ÜZ E VE YELKEN 
MV ABA.KALARI 
Yarın ve pazar güiinü yüzme ve yel

ken bölge birincniklcri müsabaltnlarına 
devam edilecektir. Yüzme birincilikleri 
ıınbnh saat 1 O da, yelken birincilikleri 
öğleden sonra saat 3 te yapılacakbr. 

Bu haftaki müsabakalarda bölge bi
rincisinin belli olacağı tahmin edilmek
tedir. 

VEFAT 

c - Yaşı öğretmen okulları talimat
namesinde tesbit edilen çağı geçmemek, 
yani birinci sınıf için 15 - 19, ikinci sı-

Beied i yeıııizi n 

(Baştaraft 1 inci Sahifede) 

ÜÇ ESAS 
Gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin 

kontrolü için şu üç esası kabul eylemiş 
bulunuyÔruz: 

A) Bütün zahirenin yalnız borsada 
satılınası temin edilmiştir ve günlük sa
tış mikdnrlariyle • kimlerin sattığı ve 
kımlerin satın aldığı günü gününe bele
diyece takip ed:Imektedir. Suru fiyat te
refüü.ne sebebiyet verecek olan her tür-
lü alivre satışlarını sureti katiyede men 
eylemiş bulunuyoruz. Borsa idaresinin 
bu hususta gösterdiği yakın alakaya ve 
c;alı~malarımızı kolaylaştıran ciddi taki
bine bilhassa müte§ekkirim. 

B) Borsadan bu gibi zahireleri satın 
alanların piyasa satışlarını takip ettir
ınekteyiz. Öteden beri bu gibi peraken
cie zahire satışları kestane pazarında 
yapılmaktadır. Bunların satacaklan 

Gazetemiz muharrirlerinden Faik 
Şemsettin Benlioğlunun kain valide

malların üı.erlerinde etiket bulunması 
ve et!kette yazılı fiyatlardan satış ya-

• pılmnsı kanuni bir vecibedir. Toptan alı~ 
f.yatiyle perakende satış arasındaki far
kın normal haddi tecavüz etmemesine 
itina gösterilmektedir. Bu kar haddi nor
mal fiyatl tecavüz edince bu gib!ler hak-
kında Milli korunma kanununun hü
l:iimleri tatbik edilecektir. 

J.:ı si ve Burhaniye avukatlarından Mı
dillili İ mail Hakkı Giderin validesi ~ 
bayan Emine Gider dün Rahmeti 

• rahmana kavuşmuştur. 
Arkadaşımızı ve kederdide ailesini 

t5.ziye eder ve sabırlar dileriz .. C) Biliimum ithalat eşyasının evvefoe 
tesbit edilmiş olan fiyatları üzerinden 

sonra, Hügo dö Kressiye : eder misiniz? 
- Sen Mark namına ... Bu teklif cid- Hügo, kralın mektubunda da bahse-

den gariptir. Haşmetli kral hauetleri, dilmiş olan istediklerini kısa ve çok ma
dük hazretlerinden bize sizin Edmond nalı cümlelerle düka an1attı. 
Akur ile düello etmeniz müsaadesini - Pek Al§, Hügo dö Kressi, dedi, bu 
vermesini rica ediyorlar. Halbuki bu Ed- adamı bana gösterebilir misiniz? 
ır.ond Akur ve Katrin. dükü denilen ' - "Aradığım adamı göstermek ~nim 
adamdan hiç bir kiD'IM: hoşnut değildir; için çok güçtür; çünkü ben bu adamı, 
Venedikte onun zerrece itibarı yoktur. o da iki defa ve pek gayri müsait şartlar 
Bu sebeple, istiyeceğimiz düello müs:ı· altında görebildim. Bundan başka, bu 
ndesini düka bize verecektir! dedi. adamı görmek, bulmak ve haklaşmak 

Ertesi gün, Venedik dükü tarafından üzere çok aradım, fakat bir türlü bula
tngiliz sefarethane.sine gelen yüksek rüt- madun. Çünkü benden daima kaçtı! 
beli bir memur, İngiliz kralının tavsiye Şimdi sayenizde bu adamla karşılaşaca
ettiği asilzadeyi dükün kabul edeceğini ğımı umuyorum! dedi. 
ve Akur ile de yüzleştireceğini bildirdi. Hügonun bu sözleri, düklük salonun-

Hügo bu haberden çok sevindi, ve : da manalı fısıltılarla karşılandı ve biraz 
· - Nihayet bu hainle yüzyüze gelece- sonra, bir şövalye dükün önüne geldi 
ğim artık! dedi. ve : 

Dik tc : - İngiliz asilzade, Katrin dükü ile 
- Allah versede herifi bu defa da ka- karşılaşmağı bu kadar çok arzu ediyor

çırmasak ta canını cehenneme yollasak! sa, işte dük hazretlerinin müsaadesi ile 
dedi. kendimi arzediyorum, dedi. 

Biraz sonra, İngilterenin Venedik se- Bu şövalye çok genç ve güzeldi. Giy .. 
firi, Hügo ve Dik Venedik dükler sara- diği elbiseler, bir kadın elbisesi kadar 
yına vardılar, çok güzel kal'Şllandıla::'. süslü idi!. 
Ve hemen sarayın kabul salonuna alın· Hügo, bu genç ve güzel, siyah saçlı 
dılar. Venedik dUkü Dük Arnoldo şövalyeye şöyle bir göz attıktan sonra : 
Dandolo çok kıym~tli bir tahta otur- ...... Sir Edmond Akur, size çok teşek
muş idL Bir çok asilzadeler de etrafını kür ederim. Aradığım şövalyenin siz 
almışlardı; dük; mutat merasimden olduğunuzu sanıyorum. Bir şövalye el
sonra : bisclerini, zıdılarını kolayca değiştirebi-

- Şimdi; Asil ve kibar Hügo dö Kre-- lir, anuna ... Seciyesini hiç bir zaman de-
si, dedi, benden ne istediğinizi izah ğiştiremez! dedi. - BİTMEDİ -

3 - Öğretmen okullarına parasız ya
tılı ginnek istiyenlerden bu şartları ta
ş:yanlar namzet seçilmek üze.re 25 ağus
tosa kndar talebesi -bulunduklan veya 
ınt'zun oldukları okulların müdürlükle
rine müracaat etmelidirler. 

. 
yeoı vazifeleri 

satışına devam edilecektir. Tevzie tabi 
eşyadan vilayet makamlyle mutabık ola
rak kazalara aynlacak kısmı vilAyetçe, 
İzmir şehrine tahsis edilecek kısmı da 
belediyemiz tarafından tevzi edilecektir. 

Tevzie tabi ithalat eşyası fiyatlarının 
tesbiti için belediye daimi encümeni tet
kiklere başlamış ve dünkü toplantısında 
l::ir parti manifatura eşyası ile bir parti 
i.n§aat çivisi için bütün vesalki tetkik et
mek suretiyle fiyat tesbit eylemiştir. 

BELEDİYENİN İŞTİGAL 
MEVZULARi 

Ticaret vekilliği talimatı, iaşe mevzu
unda ve dağıtmalarda belediyemize te
\0eccüh eden vazifeleri tasrih eylemiş 
bulunmaktadır. V.illyet dahilindeki bü
tün kazalara ait dağıtm&.ları vilayetteki 
büro idare edecektir. Belediyemiz, yal
nız İzmir belediye hudutları dahilindeki 
dağıtmalarla ve iaşe mevzulariyle ala
kadardır. 

Çimentonun tevzü işi, mıntaka İktisat 
müdürlüğüne verilmiştir. Çimento da
ğıtmalarının belediye ile olan a!Akası bu 
müdürlüğe devredilmiştir. 

BELEDİYENİN GAYESİ 
Gayemiz, bilhassa iaşe mevzularını 

her türlü sızıntılara ve ihtikara meydan 
vermeden idare eylemek ve milstehlikin 
omuz.larmdaki yükü tedbirlerle destek
lemektir. Çalışma esaslarımız bu şekil
de hülS.sa edildiğine göre, tatbikatta bi-

; 

l 
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De,·1et ve millet işlerinin selinaetle 
yürüyebilmesi için memurlanmmn ka
falarında huzur yaratmak zorundayız. 

Millesi boş, kafası ıeçim buhı-anlan 
ile meşgul bir memur kütlesinden salim 
bir iş beklemek hata olur. 

H AKKI OCAKOOLll 

HiNDiSTAN MESELESİ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

manlar birliği liderlerinden Seyyit Ab
düllatü bir demeçinde B. Stafford Krips 
tarafından yapılan teklıfleri yeniden ve 
acele gözden geçirmek iızere kongre ve 
diğer Hint partileri ile bir i~birliği ya
pılmasını istiyerek demiştir ki: 

«Esasen kongrenin karan, tekliflerin 
tekrar gözden geçirilme::;:ni istiyecek şe
kildedir. Benim de isteğim budur ve bu 
i~ üzerinde süratli bir neticeye varmalı
yız .. • 

ze tüccar ve esnafımwn müşküHit ihda
sından 7Jyade yardım etmek istiyeccği
ne innnımız tamdır. 

Sayın ticaret vekilimiz Dr. Behçet 
Uzun da ifade ve işaret buyurdukları gi
bi, İzmir tüccar ve esnafının bu bahiste 
diğer şehirlerimize örnek olacak şekil
de müsbet olarak çalışacaklarına itima
dım vardır.• 

... _ 

BUG UN 
YENi KOPYA 3 ŞAHESER · 

FillM BlRDEN 

LA DAM OKA ELYA 
TfiRKÇE 

GRETA GARBO - R OBERT TAYLOR 
-2-

Ali Baba Kızlar Pansivonunda 
TÜRK ÇE 

EDDİ KANTOR - LiNDA DARNELL 
-3-

Zoronun işareti (lngilizce) 
TİR ONE P O WER 
SEA NS !.AR 

La D;qn O Kamelya Ali Baba Kızlar P. ZORO'nun işareti 
2.00 - 7.15 3.45 - 9.15 5.15 
CUMARTF.Sİ ve PAZAR 12 DE BAŞLAR .... 

D t K K A T : Haftanın her (ibıünde ilk seanslar UCUZ HALK 
MATİNELERIDİR .. SALON (20) KURUŞTUR .. 
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MISIRDA VAZİYET ı;v-~~1 1 - Maliye iı~1~ !eırtahiniıı ikin-

SAHiFE J 

(Baştarab ı inci Sahifede) ~ ci şubesine memll.X" olını.yan, orta m"k-
Böyle bir devrede İngiliz cesaretinin BUGU. NKU. -NEŞRiYAT tep mezunıarı müsabaka ile alınacaktır. 

artması tabiidir. Fakat Almanlar son Tamamı>n veya kısmen li.se tahsili 
İngiliz' taarruzunda düs.:n, anın 130 tan-~ görmil§ olanlar da müsabakaya girebilir. 
kını tahrip etmiştir. Bu noktada Alınan- 7.30 Program ve memleket saat ayan, Müsabakaya girebilmek için : 

7.32 Vü d Ç.ı... 1 7 40 A) 17 yaşından kü~ük, 25 den bu"yük" 
!arın hiç kayıba yoktur. cu umuzu ~·ıra ım.. . • 

Ingi. "lizler bu cepheye üstün sayıda Ajans haberleri 7.55 Müzik pi. 8.2Cl-3.35 olmaınalr. şarttır. 
E · t" 12 30 P ogram ve memleket 17 den küçUk, 25 den büy"'- ol•~lar 

Italyan E. 1. A. R. Şirketinin Italya 
ve Türkçe Neşriyat Saatları: 

ca 

U~ak yıgm" llardır. Fakat bu üstünlük vın saa ı.. · r 1 ""' -' 12.33 M"" ·k ş k ı 12 45 asker ik çağında olup ta silah altına da-
, Alınan ve talyan uçaklarının faaliyet- saat ayarı uzı : ar ı ar . 1 '"' '-··) . 13 00 13 30 114 .. "k K vet veya teci edilmiş bulunanlar as-
lcrine mini olamamaktadır. Ajans hav= ezı · - · uı.ı : a- kerlik çatını geçirdikleri halden ~üfus 

İtalyan saati Radyo merkezleri ProgTam Gilnler 
Dalga uzunluğu 

Metre Kilosikl 
DARACIK BİR S • ~ A "A rışık makamlardan şarkılar 18.00 Pro~- h" . .. da 1 ~ 18 03 M . uvıyet cu:ı: n arına terh!·lorini salll-
sayı•. ız tank, moto"'rlu" kuvvet ve •·p ram ve memleket saat ayarı, · i.ı- hi tı· ·ı k d · tTALYANCA: 

., "' 8 40 M 'k 1 19 00 ye ı mercı ere ay ettırmemi§ bulu-
çok daracık bir noktaya toplanmıştır .. zik : Fasıl heyeti .. 1 · üz: p · · nanlar müsabakaya giremezler. Sıhhi 8.15-- 8.30 2RO 4 

2RO 6 
2RO 7 
2RO 11 
2RO 22 
2RO 21 
2RO 8 
2RO 17 
2RO 4 
2RO 6 
2RO 11 
ZRO 22 

Bütün bunlara rağmen Romel mildafa- Konuşma (Kitapsevenler saati .. ) 19·15 sebeplerle askerlik hizmetinden affedil
ada olmakla beraber hareketsiz durma- Müzik 19·30 Memleket saat ayarı ve miıj olanlar bu hususta lllzım olan vesi
maktadır. ajans haberleri 19.45 Müzik : KlAs:k kayı ibraz ettikleri takdirde müsabaka-

Roma, 6 (A.A) - Tebliğ : Mı.sır cep- Tilrk mLlziği programı 20.15 Radyo ga- ya girebilirler. 

13.00-14.30 

besinde İtalyan ve Alman hava kuvvet- zctesi 20.45 Müzik : Şehnaz buselik ma- 2 - Müsabakaya girecekler fotoğraflı 
]eri düşman kıta ve topluluklarına hü- kamından şarkılar 21.00 Ziraat tak\'imi nüfus hüviyet cüzdanı ibrazına mec
cum etmiş, hava muharebelerinde 6 düş- 21.10 Temsil 22.00 Müzik ' Radyo salon burdurlar. Tahsil vesikalarının asıllan
man uçağı düşürülmüştür. orkestrası 22.30 Memleket saat ayarı, na veya asıllarını tanzime salllh!yetll 

Malta üzerindeki hareketlerde İtal- Ajans babezlcri ve borsalar 22.45 - 22.50 merciler tarafından tasdik edilmiş su-
yan avcılan 2 ve Alman avcıları da bir Yarınki program ve kapanış.. retlere itibar olunur. Diğer merciler ta-
diişman UÇ?ğını düşürmüştür. rafından tasdikli suretler kabul edilmez. 

AKDEN!ZDE İZMIR BELEDİYESİNDEN: 3 - Talipler yazılı ve sözlil olarak !ki 
Orta Akdenizde iki düşman tayyaresi Dolaplıkuyu mahallesi 744 sayılı SO- imtihana tabidirler. 

bir kafilemize hücum etmiş, bu tayyare- kaktıı lldi döşeme yaptırılması, fı>n iıJle- 4 - Yazılı imtihan 15 ağus~ 942 cu-
lerden birisi uçaksavarlarımız tarafın- rl müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi martesi saat 9 da defterdarlıkta yapıla
dan dii§ürillmilştilr. Kafileye hiç bir za- veçhile açık eksiltmeye kinulmuştur. caklır. Bu imtihanda kazananların tabi 
rar olmamış ve bir Alman tayyaresi düş- Keşif bedeli 554 lira 90 kuruş muvakkat tutulacakları sözlü imtihan maliye ve-
müştlir. teminatı 41 lira 62 kuruştur. Taliplerin kllletince Ankarada icra edileceği gibi 

-----·---- teminatı öğleden evvel 4 bankasına ya- Ankarada bulundukları müddetçe bütiln 

HAVALARDA HARP tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan masrafları kendilerine ait bulunacaktır. 
21/8/942 cuma günü saat 16 daeneiime- Sözlü imtihan günü vekaletçe bilAbara 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) ne müracaaf] or· ilin edilecektir. İsteklilerin vesikalarile 
Dün akşam Fransanm şimal batı sa- 7 11 1' ... ~ <2055) birlikte nihayet 13 ağustos 942 ı>erş•rnbe 

hillerl açıJclannda bir Alman dubası günü saat 18 e kadar defterdarlık sicil 
sahil uçaklarımız tarafından batırılmış- lZMlR AHKAMI ŞAHSiYE SULH kalemine milracaatlan, ve bu tarihten 
tır. Gündüz devriye uçuşlarından bir HUKUK MAHKEMESİNDE..~ sonraki müracaatların kabul ,.dilıniyece-
av uçağımız dönmemi§tir. Sayı 942 /83 ~i ilan olun'"" 

Narik, (Izlanda) 6 (A.A) _ Tek tek lzınir memleket hastanesinde ölen ba-
uçan Alman uçaldan doğu istikametin- lıkçı fopal Alinin mirasçılan varsa ilin-

1 

_ _ 
de giden müttefik vapur kafi]elezinin dı>n itibaren üç ay içinde sıfatı kanuni- 1ZM1R AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
yezlerini tesbit etmek ve hava şartlarını yelerini mahkemeye bildirmeleri ve bu HUKUJ< MAHKEME.SiNDEN : 
öğrı>nmek maksadile Izlanda dolayla- milddet i9inde müracaat vakı olmad.ıiı Sayı 942/ 107 tereke 

J (2047) 

rında sık sık dolaşıyorlar. takdirde metruk.Atının hazineye devi4' L:.ııü-in 1kiçeşmelik Tuzçu mescit 
Sah sabahı Alman bomba uçakların- edileceği 've yine ilhıdan itibaren bir malıal'esinin 5 sayılı evde mukim iken 

dan biri Izlıındarun batı kıyısında bir ay içinde alacak ve borçların mahkeme- öl"n Bey hancısı İsmail Karakızlının 
fenere makineli tüfenk ateşi açmıştır. ye kayıt ettirilmesi bu müddet geçtik- illin tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bu fener batı kıyısı açıklarında küçült ten sonra kanunen takip hakkı kalını- alacak ve borçların mahkemeye kayıt 
bir ada üstilndedir. Hasar yoktur. yacağı ilan olunur. 4563 (2056) ettirilmesi ve bu müddet geçtikten son. 

Son haftada balıkçı gemilerine de ta- ra kanunen takip hakkı kalmıyacağı 
arruz edı>n diiJman tayyareleri pazar lbrahiın oğlu ilan olunur. 4562 (2057) 
günil Izlandadaki askeri tesislere hü- 2000 (iki bin) lirası Süleyman Gül- -· 
cum etmi§lerse de netice alamamışlardır. 

Londra, 6 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nazırlığının tebliği : Gece ya
rısından sonra iki Alman tayyaresi !n
gilterenin doğusunda iki yere bombalar 
atmışlardır. Hasar hafiftir. İnsanca ka
YJP yoktur. 

T. C. SAUHU TiCARET VE SA· 
NAYI ODASINDAN: 
Ticaret kanununun 5 05 nci maddesi

ne tevfikan ticaret vekiletince 29/6/ 
942 tari!Unde tasdik edilınit olan Kula 
Tabaklar Limited şirketinin esas muka
velenamesi sicil ticaretin 399 numarast
na kayt ve teııcil edilmit olmakla keyfi
yet ilin olunur. 26/ 7 /942 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Reiı imza okunamadı 
Başlı:iltip imza okunamadı. 

4557 
Kula TABAKLAR LiMiTED ŞiRKE
Ti MUKAVELENAMESIDlR. 

FASIL 
1 

TEŞEKKOL, UNVAN, MERKEZ. 
MAKSAT, MODDET 
Madde 1 - Af.ağıda ı.imleri yazılı: 
1 _ Kulada tabak esnahndan Meh-

m'et Selçuk 
Kulada ıabak esnafından ı .. 2 
mail Selçuk 

3 Kulada tabak esnafından Os
man Kara İbrahim oğlu 

4 - Kulada tabak esnafından Sü
leyman Gülmez 

5 - Kulada tabak esnafından Ha
lim Akhan 

6 - Kulada tabak esnafından Ha
lil Yamanlı 

7 

6 

9 

10 

1 1 

ıı 

13 

14 

Kulada tabak. esnafından Sait 
Tokul 
Kulada tabak esnafından Meh
met Emin T okul 
Kulada tabak esnafından Şe
rif T ambureci 
Kulada tabak esnafından Mus
tafa Sepet 
Kulada tabak esnafından Hü
seyin Çalcıoğlu 
Kulada tabak esnafından Ali 
Gül.ün 
Kulada tabak eınafından Ömer 
Özboyacı 
Kulada tabak esnafından Mus
tafa Gökuğuz 

Arasında işbu mukavelename ve ti
caret kanunu ah.kô.m1na tevfik~n bir li
mited (Mahdut mes'uliyetli) şirket teı
kil eclilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin unvanı <Kula 
tabalclar limited f,irketi> dir. 

Madde3 - Şirketin merkezi <Kula 
kas•hasmdo dır. 

Şirket ticaret vek&letine haber ver
mek şartiyle Türkiye dahilinde ve hari
cinde şubeler açabilir. 

Madde 4 - Şirketin makaadı cTa
baklığa elverişli her nevi ham deri alıp 
tabaklık ameliyesi icrasından sonra sat· 
mak ve her nevi ham deri ile bu derile
rin tabaklık ameliyesinde kullanılacak 
ber türlü maddeleri alıp satmak ve bu 
euretle icrayı ticaret etmek> ten ibaret
tir. 

Madde 5 - Şirketin müddeti, teşek
külü ticaret vekaletince kat'i surette tat
'dik edildiği tarihten itibaren on sene
<ıir. 

FASIL 
l 1 

SERMA YE, SERMA YENiN TEZYiT 
VE TENKiSi VE HiSSELER 

Madde 6 - Şirketin sermayesi yirmi 
be§ bin bet yüz TCrk lira olup bunun: 

2000 (iki bin) lirası Mehmet Selçuk 
2000 (iki bin) lirası lsmail Selçuk 
;ooo (iki bin) lirası O.man Kara 

mez 
2000 (iki bin) lirası Hal'im Akhan 
2000 (iki bin) lirası Halil Yamanlı 
2000 (ilci bin) lirası Sait Toku! 
2000 (iki bin) lirası Mehmet Emin 

Tokul 
2000 (iki bin) lirası Şerif Tambure

ci 
2000 (iki bin) lirası Mustafa Sepet 
2000 (iki bin) lirası Hüseyin Çakır-

oğlu 
1500 (bin beı yüz) lirası Ali Gülaün 
1 000 (bin) lirası Ömer Özboyacı 
1000 (bin) lirası Mustafa Gökuğuz 
Tarafından taahhüt edilmiştir. 
Şerikler taahhüt ettikleri mebliğın 

nısfını da umumi heyetinin ilk talebin
de tediye edeceklerdir. 

Madde 7 - Şeriklerin üçüncü şahıs
lara karşı mesuliyeti ancak şirk.etteki 
hiaselerine tekabül eden meblağa inhi
sar eder. 

Madde 8 - Şirket sermayesi tama
men tediye edilmedikçe yeniden tezyidi 
ıermaye muamelesi yapılamaz. 

Sermayenin tezyjdi: Şüreka adedi 
beşi tecavüz etmediği müddetçe şerik
lerin ittifakiyle, beşi tecavüz eylediği 
takdirde ıennayenin dörtte üçünü tem
sil eden teriklerin talep ve muvafakat
leriyle mümkündür. 

Sennayenin tezyidi takdirinde şerik
ler h.i.-eleri nisb-etinde yeni his.&elere sa
hip olur. Ve bunlann tediyesini taah
hüt ederler. 

Sermayenin tezyidine yukarıdaki te
kilde karar verildikten sonra, artan ser
mayenin tamamının taahhüt ve yüzde 
ellisinin bankaya nakten tesviye edilmiş 
bulunduğunu gösteren evrak ticaret ve
lc.3.letine gönderilmek suretiyle tezyidi 
sermaye muamelesi tekemmül cttirile~ 

cektir. . , . ş· 
Madde 9 - Sermayenın tenkW: ır-

k.et eermayesi sekizinci maddede yazılı 
usul dairesinde tenkis edilebilir. Ancak 
bu muamelede ticaret kanununun 506 
ıncı maddesindeki lı.üküm esas olarak 
alınır. Tenkis hakkındaki kararlar tica
ret kanununun 396 ıncı maddesine göre 
tekemmül ettirilir. 

Madde 1 O - Sermayenin gerek tez
idi ve gerek tenkisi dolayıaiyle alına-

y •. • h t 
cak kararlan gosteren. umumı ek~~ ~v-

k e d ig" er vesaik tıcaret ve wetıne 
raıv ,,... fk" 
gönderilecek ve vekaleun muva a atı 
istihsal olunacaktır. . . • . .. 

Madde f ı _ Şeriklerın hlu~lermı g~s-
teren vesaik nama muharr~rdır. ~u .. h~ 
seler şirket acrmay~nin dortte _uçuncu 
temsil eden şeriklerın muvafakat! olma
dıkça diğer şerjklere veya ahare devre-
dilemez ve satılamaz. . 

Hisselerin devir ve sabt muamelesı bu 
hisseleri mübeyyin vesikaların albna v~

arkasına yazılmış. satışın veya devrın 
~=nnayenin dörtte üçünü . temsil. ~~~~ 

.kl ı'n muvafakatiyle ıcra edildıırını 
tcrı er .. d.. .. .. . 

.. t ve şirket ınu urunun ımzasıru gos een il k ül 
havi bulunan bir şerh e te ernm 

eder. . d 1 
H"sselere gerek clevır ve aatıt o ayı-

. 1 ı ve gerek veraset yoliyle sahlp 
sıy e hk• k olanlar bu mukavelename a amını a .. 
bul etmiş addolunurla<. . . . 

Madde 12 _ Hlıselenn ıırkete tedı
edilmemiı lı:ısmı her zaman talep olu-

ye ak h" . . d tmı' 1 ahilir. Anc ısseaını evre ş o an 
nh. -dar tarih devirden itibaren iki sene 
19~ k ul LI' • sonra bu meauliyetten urt ur. nıs.sesı-

ni şirketçe tayin olunan m~ddet zarfın: 
da tediye etmiyen en az hır aylık yenı 
bir mühlet verilir. Ve yine tediye etme
diği takdirde aliika.sınm kesileceği teb
liğ edilebilir. Buna rağmen tediyede bu
lunmıyan şerikin hissesi ve bundan ev
vel ödemit olduğu meblağ şirket men
faatine lr.iir kaydolmunabilir. 

- SONU YARIN -

İZMlR TİCARET stClL MEMuR-
LUCUNDAN : 4568 

Tescil edilmiş olan lsak N. Kohen H
m.ilet şirketi esas mukavelenamesinin 
11 inci maddesini deği§tiren ve muka
velenameye yeniden illlve olunan 33 ve 
34 cil maddelere alt lllyiha ticaret kanu
nu hükUmlerine göre sicilin 4568 numa
rasına kayt ve tescil edildiği !ilin olu
nur. 

1 - Uyıha 

İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 
mühr!i ve F. Tenik imzaı. 
LtMlTET ŞffiKEl'tN ESAS MUKA

VELEStNE A1T TADtLl HA Vt 
ZEYiLNAME 

!sak N. Kohen unvanlı limited şirketi
nin 8 kllnunsanl 938 tarihli iktı.sat vekll
letince esas mukavelenamesinin 11 el 
maddesi : eski şekli : 

(11) ŞilrekSdan tsak N. Koben, şir
ketin mevzuuna gerek doğrudan doğru
ya ve gerek dolay1"iyle taalluk eden 
umur ve hususatla şahsen ve ayrıca da
hi meşgul olabilir. Diğer şerik Eliya 
Arditi, bütün mesaisini şirket işlerine 
tahsise mecbur ve şirketin işlezinden 
başka herhanği bir işle iştigalden mem
nudur. Mumaileyh, şirketteki mesaisi 
için aYrıca ücret istemeğe hakkı olmıya
caktır. 

11 inci maddenin yeni şekli : 
(11) Ortaklar limited şirketinin idare 

ve i§leriyle meşgul olmakla beraber 
kendi şahsi hesaplarına her türlü ve li
mited şirketin mevzuuna dahil muame
latı ticariye ile de iştigal edebilirler. İca
bında şUreH limited şirketinin idaresi
ne bir veya müteaddit müdür tayin ede
bilirler. 

Mukavelenameyi esasiyeye aşağıdaki 
maddeler illl.ve edilmi§tir : 

Madde 33 - Şirket, ticaret veknleti 
tarafından her talep vuku buldukça 
muamellltı hakkında malumat venneğe 
meoburdur. 

Madde 34 - Şirket, sermayesini te
sisten sonra iştirak edecek olan ecnebi
lerin bu iştirakini kabul etmezden ev
vel ticaret vekaletinden müsaade istih
sal etmeğe mecburdur. 

tsak N. Kohen limited şirketi esas mu
kavelenamesinin 11 inci maddesini de
ğiştiren ve mukavelenameye yeniden 
ilave olunan 33 ve 34 üncü maddelere 
ait bu lllyiha muvafık görülınii§ olmak
la ticaret kanununun 514 üncü madde
sine tevfikan tasdik kılındı. 
Ticaret vekili namına imza okunamadı. 

Otuz kuruşluk damga pulu Uz,erinde 
1 ağustO.'! 1942 tarihi ve okunam1yan im
za. 
Uınumt No. 6238 Husıw! No. 7/52 
Tadili havi işbu mukavele zeyilname

si altındaki imzaların zat ve hüviyetleri 
rnarufumuz İzmirde Göztepe tramvay 
caddesinde 403 numarada oturan tsak 
N. Kolıen ve İzmirde İnönü caddesinde 
336 sokakta 32 numaralı evde oturan 
Elia Arditi taraflarından vazo!unduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
• ki senesi temmuz ayının yirmi birinci 
salı günü. 21/7 /942 

T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmi mührü ve imzası. 

Umumi No. 6261 Hususi No. 7/52 
tşbu tadili havi mukavele suretinin 

dairemiz dosyasında saklı 21/7 /942 ta
rih ve 6238 numaralı ashna uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yilz 
kırk iki senesi temmuz ayının yirmi 
ikinci Ç&rlamba gUnü. 22/7/942 

V. G. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tenik resmi mührü ve imza.'lı. 
Altmış kuruşluk damga pulu ve on 

kuruşluk tayyare pullan üzerinde 22/ 
temmuz 1942 damgası ve Izınir ikinci 
noter vekili Fehmi Tenik resmi miihrü. 

' 

18.50-20.30 

V c orta mevceler: 

22.4S--23.00 2RO 23 
2RO ll . 
2RO 3 
2RO 19 
2RO 4 
2RO 22 
2RO 6 

TORKÇE: 
17.50-18.90 2RO 11 

2RO 21 

19.35--19.45 

19.45-20.00 

2RO 22 
2RO 3 
2RO 21 

Ve orta mevceler 

2RO 3 
2RO 21 

Ve orta mevceler 

Memur araLıyor 
Orta talısilli bir bay ve ayrıca sanat 

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

z .Ay t 
Edime Karma orta okulunun 3 ncü 

sınıfından almlŞ olduğum 1940 - 1941 
senesinin tasdiknamemi zayi ettinı. Ye
nisini alacağımdan eskisinin lı.ükmil ol
madığını illl.n ederim. 

Adres : Gaziler mahallesi 1282 nci 
sokak No. 20 N'Jhat 

lZMlR SULH HUKUK HAKtML!
CtNDEN: 
İzmir hazinei maliyesi ile Mehmet 

Em.inin şayian mutasarrıf olduklan İz.. 
mirde tsınet paşa mahallesinde birinci 
yük.sek sokağında kilin tapunun eylül 
341 tarih ve 39 numaralı sicilinde kayıt
lı 28 taj numaralı ve 600 lira kıymeti 
ınuhammeneli harap bir vaziyette olan 
hane mahkemece verilen izalei şuyu ka
ranna istinaden açık arttınna suretile 
satılığa çıkarılmıştır. 

.işbu gayri menkuliin birinci arttırma
sı 27 /8/942 tarihine müsadif perşembe 
saat 15 te İzmir sulh hukuk mahkeme
sinde satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada gayri menkule tahmin 
olunan bedel 600 liranın yüzde 75 şi ve
rildiği takdirde talibine ihalesi yapıla
cak aksi takdirde satış on gün daha uza
tılarak ikinci arttırması 8/ 9/942 tarihi
ne miisadif salı günü saat 15 te yine da
iremizde yapılacaktır. 

Gayri menkul il2ıerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte müracaat etmeleri laz1mdır. 

Daha fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 932/ 88 sayılı dosyasına mü
racaatlan lüzumu ilan olunur. 

4551 (2054) 

MENEMEN tCRA MEMURLUCUN-
DAN : dosya No. 532 

Manisada Yeni cami mahallesinde 
nıukim Menemenli Hasan oğlu rhrahlm 
Ruhi ile Erdekte lllıan köyünde muki
me Giritli Mustafa Kademaki karı.sı 
Zeynebin Menemen Hamid.iye mahalle
sinde Doğan sokağında 10 sayılı evde 
Halime Özbeğe olan (120) lira borçların
dan dolayı ipotekli bulunan Menemen 
Hanıidiye mahallesinde vaki sağı Giritli 
Hüseyin, solu Hasan ve Zekiyeye ifraz 
edilen kısnn, arkası Çerkes Ali veresesi 
ve cephesi yol ile çevrili (150) lira kıy
meti muhammeneli 117 metre murab
baını hav:! avlu ve etrafı bir kısmı ker
piç ve bir Jnsmı taş ve yıkılmış duvar 
ve ayni avlu içerisinde bir kattan ve 
kerpiçten yapılmış altı toprak ilstü ta
vansız ve bahçeye bakar iki pençereli 
ve ayni odada ufak bir dolap yeri üstü 
kiremitle örtülü bir bap hanenin açık 
arttırma suretile paraya çevrilmesine 
karar ve~ ve birinci arttırması 15/ 
8/942 cumartesi saat 11 de ve kıymeti 
nıuhammenenln yilzde 75 ni bulduğu 
takdirde en çok arttıran lizerine ihale 
edilecek aksi takdirde en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere müzayede 
ikinci arttırmaya bırakılacaktır. 

İkinci arttırma 25/8/942 tarihine mü
sadif salı günü ayni saatta yapılacak ve 
en çok arttıran üzerine ihalesi yapılaeak
tır. Satış Menemen icra dairesinde icra 
edilecek ve şartnamesi 27/7 /942 tari
hinden itibaren herkese açık bulunduru
lacaktır. Müzayedeye i§tirak için mu
hammen kıymetin yüzde 7,5 niSbetinde 
pey akçesi veya teminat mektubu tevdi 
edilmesi lazımdır. Tapu harcı ve telll-

, 

Radyo Gazetesi 
Radyo Gazetesi 
Radyo Gazetesi 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler ve Bad.-
yo gazetesi 

• • 
• • 
• • 

Radyo Gueteai 
• • 
• • . 
• • 
• • 
• • 
• • 

Haberler 
• 
• 

Tilrk musikisi 
• • 
• • 
• • 

İtalyan musikisi 

Haberler 
• 
• 

Her gün 
Bor gün 
Her gün 
Her gün 
Her gün 
Her gün 
Her gün 
Uez gün 
Her gün 

• 
• 
• 

Her rün 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Her gün 

• 
• 

' 

Pazartesi, Çar
şamba, cwna ve 

Cumartesi 

Salı, Perşem
be ve pazar 

Her gün 
• 
• 

- -
25.4jl 11.810 
19.61 15.300 
16.88 17.770 
41.55 7.220 
25.10 11.950 
19.92 15.060 
16.84 17.820 
18.88 17 .770 
25.40 11.810 
19.61 15.300 
41.55 7.220 
25.10 11.950 

221.1 1.357 
230.2 1.303 
245.5 1.222 
263.Z l.140 
420.8 713 
491.8 610 
47.62 6.300 
41.55 7.220 
31.15 9.630 
29.04 10.SSO 
25.40 U.810 
25.10 11.950 
lt.61 15.300 
Ve <ırta mevceler 

41.55 
19.92 
25.10 
31.15 
19.92 

221.1 
!63.! 

31.15 
19.9! 

221.1 
263.% 

7.220 
15.060 
11.950 
9.630 

15.060 
1.357 
LHO 

9.639 
16.060 
1.357 
LHO 

İzmir incir ve 'Uzüm rarım Satış KooperatUerf 
Birliğinden : 
Bağcılara: 
Birliğimize potaaa gelmi§tİr. 
Depo tesli~ fiaıı 50 kilolulı: varili 26 lira 35 kuruftur. 
Vagon teslimi fiatı 50 kiloluk varili 26 lira 50 kuruıtur. 
Satın almak isteyenlerin lzmirde birinci kordonda ı, handa birliğimiz ıner-

kezıne müracao.t etmeleri ilin olunur. 8 O. (1766) 

İZMİR VAKIFLAR M'UD'URL'UC'UNDEN: 
ldaremızde 15 lira maaılı bir kitabet münhaldir. Memurin kanununun 4 • 

maddesindeki şeraiti haiz ve askerlikle ali.kast olmayan liıe ve orta ekt eu 
rnezu~ları a~a~ında müsabaka ile memur ahnaca.Jc.t1r. Talip olanların jh: J 
ce.~ledrı.fveaaılU vberm~k .. ve kmud·sabahka ııünü ııörflamek ilzere 12/6/942 t:rıbıı: 
musa ı çar§am a g-unune a ar er gün vak.ı r idaresı'n ·· ti .,, 
1 e muracaa an ıan 

o unur. 28 7 4340 ( 1952) 

İSTAHBVL BELEDİYESİNDEN • 
Temizlik iıleri hayvanab için ahnacak 396000 kilo .:ma 396000 

kuru ot kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmı;atur. Mecmu n ve ahmin belf0 

li 59~00 lira _v~ ilk teı_nin~tı _42_2.?.. liradır. Şartname 149 k~~~; \nukabilinda 
b~Ie.~ıye 1te1~izlik1 ~e~ulm~d1u~ugu~d;~ alınabilir. ihale 10/6/942 pazarteal 
gunTual~l . ilkte e ~ ekeb ıyesı aımi encümeni odasında yapılacakbT. 

ıp crın temınat ma uz veya mektupları ve kanu "b ı· 
1 d·- 'k l · 1 2490 1 k nen ı razı azım ııe-en l&er vesı a any e no. u anunun tarifatı çevre · d h la __ L1 

teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi e ".'!' e azır yal~la!' 
d 25 29 3 7 

ncumene verme erı a-
zım ır. 4232 ( 1922) 

v_rıa c. M_iiddefumum illğlnden : 
h S~!ıgı mallara etı~e1t koyya~ak sure tiyle. milli korunma kanununa muhalif 
abr~ etlatenbmaznun d r adnın cnıce mah alleıınden Haean oğlu Mehmet Altının 

aa ıt o n u suçun an olaYl Urla uliy e ceza mahkemeeince 4 160 ılı k 
nun 31/7 ve 53/B. maddeleri mucibince 25 lira ağır para cezasiylesa':. . an~
ne dair verilmiş olan 19/6/942 tarihli karann katileftiği llln olunur. czıyeo.ı. 

4554 (2053) 

Urla c. Müddeiumumlllğinden : 
Satlığı mallara etiket koymamak sur etiyle milli korunma kanun halli 

h _L U 1 y . . una mu 
ar ... etten maznun r anın enı mahalleBlnden Süleyman oğl 1 290 d • 1 

Ali Özenin sabit olan bu suçundan dolayı T C K nun 56 u dd . odgulml u 
1 4180 lı k . . . ncı ma esı e 8. e· 

ıiy e • sayı ~nunun ~ 1 /? ve 5_3/ B. ~ad deleri mucibince 20 lira 80 ku
ruş agır para cezas1yle teczıyesıne daır vcrılmi• olan 20/6/ 942 t 'hli k 
k ·1 ... · ·ı· ı y arı ara Tın ab efbgı ı an o unur. 4555 (2051) 

Urla C. Müddeiunuanillğinden : 
Sabş fiatı 1 7_ kurut. ~!arak teabit edilen buğdayı 25 kuruıtan muhtelif efha

aa satmak suretiyle mıllı korunma kanununa muhalif hareketten maznun balık .. 
la muhtarı Muatafa oğlu Süleyman Dirikin sabit olan bu auçundan dolayı T. C. 
K. nun 76 ve 4180 aayılı kanunun 31/2 ve 59/3 maddeleri mucibince 35 li 
ağır para cezaaiyle tecziyesine dair 4/ 4 / 42 tarihli kararın katileştiği ilAn ol:-
nur. 4556 (2052) 

Urla c. Müddeiumumiliğinden : 
Sattığı mallara etiket koymamak ıur etiyle milli korunma. kanununa muhalif 

hareketten maznun Urlanın Altıntaı mahalleainden Halit oğlu M 1>. U 
aabit olan bu suçundan dolayı Urla asliye ceza mahkemesine 4 l 8~s {a~ın 
nunun 31 / 7 ve 53/B. maddeleri mucibince 25 lira agı" r pae .

98

1Yl ı ~-
. d · ·1m· 1 16/6/ 942 ra cezaaıy e teczı-yesıne aır ven ış o an tarihli kararın katileştiği ilAn olunur. 

4552 (2049) 

v_rıa C. M_üddefumum iliğinden : 
Sattıgı mallara etiket koymamak suretiyle milli korunma k uhalif 

h k 
. anununa m 

are etten maznun yenı mahalleden Şakir og"lu Cemal D · k b' la b d d 1 uı . emır oçunsa ıto n 
u 5'ts an d; ?ı· r a ·~liye c2ez5 a mahkemesince 4180 aayılı kanunun 31 /7 

v_el . la. mla6/6e/e9n42mucıihıli?cke lira ağır para cezasiyle tecziyesine dair ve-
rı mıı o n tar ararın katileıtlği ilan olunur. 4553 (2050) 

. ~zm"'.. Na:fıa Müdürlüğünden : 
. ~itme mu~~~tı ?n gü uzatılmı§ olan 3556 lira 40 kuru, ketif bedeli Di

kıli ıandarma. ~olült b_ı~ası bir kısım inşaatına bu kerre de istekli çıkmadığından 
4/8/942 tarıhinden ıtıbaren mezkür inıaat bir ay müddetle pazarlığa koftul
muftur. 

isteklilerin tatil günlerinden maada 2490 sayılı yasa hükümlerine göre ha
zırlıyaca_kları .. 2?. l -~-~ılık muvakkat teminat ve ehliyet vesikuiyle birlikte ber 
gün nafıa mudurlugunde müteşekkil komisyona baı vurmaları. 

7 13 4486 (2043) 

!iye resmi ve ihale pul bedeli müşteriye 
ait olup iŞbu gayri menkuller üzerinde 
tapu sicilile sabit olmıyan ve hak iddia 
edenlerin illin tarihinden itibaren evrakı 
müsptclerile 15 gün içinde dairemize 
müracaat etmedikleri takdirde satış be-

delinin paylaşmasından hariç kalacak 
lrdır. Taliplerin muayyen olan gün]erd; 
dairemizde hazır bulunmaları ve daha 
fazla malumat .alın~ istiyenlerin (532) 
dosya nuınarasıle daıremize müracaatla-
rı ilan olunur. 4548 (2046) 
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SiYASi VAZIYEr 
••••••••••••••• 

Basvekilimizin 
·" 

RUSYADA OLAYLAR JAPONLARLA HARP Siyasi suikast 
---* * --- *---

Savaslar kı-
bevanatı her 

yerde tasviple 
karşılandı 

.!) -zışmaga 

Bir radyo Çar taraf-
istaSyonu tarları ayak Başvekil Şükrü Saraçoğ-
açuru/du lanmış lu gazetecilerle görüştü 

---*·---
haşladı 

Radyo gazetesine göre gÜnÜn siyasi 
manzarası şöyle görünüyor: 

Bütün dünya basın ve radyoları sayın 
Başvekilimiz Şükrü Sarnçoğlunun Büyük 
Millet Meclisindeki demecinden bahset
mektedirler. Demecin her tarafta tasvi
be mazhar olduğu görülmektedir. Her 
memleket kendini ilgilendiren madde
ler üzerinde durmaktadır. Mesela İngi
liz radyosu demiştir ki: 

~*~ --*---
A":':er!lıan ~~~~ları IJÜ· MONTEViDEclRADYO ISTAS· Geçen lıışta Lenlngrad · Haklı ve faideli buldu~u dilekle-
yulı ışler gor uyor . Ja· da isyan ue casusluğa • ·~ • • 
ponıar ue Çinliler birer YONUNU TAHRiP EDENLER ııaıııçanıar yaııaıandı rın muhım hır kısmını tasvip etti 
muvaffalııyet Jıazandı ANGLOSAKSONLARMIŞ ue IJir çoğu idam olund u 

< - Baıvekil Şükrü Saraçoğlunun 
lngiltere ile münasebetlere temas eden 
sözleri samimiyet ile karıılanmış ve İn
gilterede derin bir memnuniyet uyandır· 
mıştır. Şimdi daha iyi hazırlanmış olan 
Türk ordusu sulhü ve icabında Türk is· 
tiklilini müdafaaya azmetmit bulun
maktadır.> 

Mihver radyoları da Alman dostluğu 
iiurinde durmuı ve bu beyanattan mem 
nun oldulc.larını bild irmiotir. 

Vaşing.toı:, ~ ~AA~. - Harb~ye nazır- --*-- Londra, 6 (A.A) - Royter ajansının 
lığının bıldırdığıne gor~. ~er~~n ~ğır Boynes Ayres, 6 (A.A) _ D. N. B. Moı;kova muhabiri bildiriyor: .Bolşeviz-
~mba uç~arı cuma g~u Pasıfik uze- blldiriyor: Montevideoda bir radyo mer- me karşı tasarlanan bir suikast.Mosko
rınde fotograf çekmek uzere yaptıkları kezine yapılan suikast hakkında şu ma- vada açığa vurulmuştur. Leningradda 
hareketler esnasında Veyg adası .. yakın- lfunat veriliyor : Suikast Kresko mahal- ~eçen kış yiyecek sıkıntısı çekildiği sıra
ların~a Japon av uçaklarının hucu~:ı- lesinde büyük telaşı mucip olmuştur. oa yapılacak olan bu suikast Çar taraf
~~ u~r~:n_:şla.:.dır. !!'po? ~~aklarının dor- Bu mahalle Montevideodan 15 kilomet- tarı eski bazı subaylarla asilzadeler ta-
au <!uşurülmuş, dıger ıkisı kaçmıştır. re uzaklıktadır. rafından hazırlanmıştır. Bunların başın-

Ç~:-1DE ~ . . Binalar ve makineler harap olmuştur. da Vasiliye{ isminde muhafız subayla-
Dıgcr taraftan -~o~ Çınde Hen - ~ı- Suikast istasyonun faaliyette bulunma- rından biri ve Sen Petersburg adli di

anga perşembe gunu ~apılan hava hil- dığı bir sırada yapıldığından ölen ve ya- vanı hasından Merkorof bulunmakta 
cumu ~s?asında Amerıkan av ';1ça~l~rı ralanan olmamıştır. Bu suikast hakkın- idi. Bunlar muhtelif gruplar halinde 
Zero tıpınde on Japon tayyaresı duşur- da h .. b. . Jd dil . tir toplanarak gizli kuvvetleı teşkilin" P te-.. 1 d" enuz ır ıp ucu e e e ememış . -
muş er ır. . Fakat suikastçıların Anglo Saksonlara şebbüs etmişler ve A lman kuvvetleriyle 

JAPON MUV AFF AKlYETI . . . . mensup olduğu sanılıyor. tem~ ederek Bolşeviklere karşı isyana 
Tokyo, 6 (A.A) - Resmen bildirildı- e teşvik eden beyannameler dağıtmışlar-

ğine göre Japon deniz kuvvetleri 30 - - 1 dır. Diğer taraftan, Alınanlar Leningra-
temmuz günü Timor adasiyle Yeni Gi- ALMANYA YENlL RSE da girmeğe muvaffak olurlarsa, R us as-

Her halde Baıvekilimiz Şüluü Saraç
oğlunun beyanatının dünyanın her tara
fında çok iyi karıılandığı anlaşılmakta
dır. Gazeteler. sayın Baıvekilimizin bü
yük dirayet sahibi olduğunu belirtmekte 
böyle temiz d ürüst ve muktedir bir bat· 
vekile malik olduğu için Türkiyeyi teb
rik etmektedir. 

ne ar~snıda Arakor takını. a?alar171ın * kerlerine ateş edecek çeteler de hazırh-
strateıı~ n<?ktalanm ele geçınnışlerdır. Eı• d b yorlardı. Bu hainlerden bir çoğu idam 

YEN! GiNEDE MÜTI'EFİK ın e ulunan edilmiştir. 
MÜDAFAASI Geçen birinci teşrinde aileleri Bolşe-

ALMAN - RUS HARBi 
Rusyadaki hareketler de günün ehem

miyetli olayı olmağa devam ediyor. Rus 
yanın cenup kesiminde Almanlann ileri 
harekelteri durumun tehlikesini arttır· 
makta ve bu hal İngiltere ile Amerika
da endişe ile karıılanmakta olmakla be
raber. Anglosankaonların Rusyaya silah 
ve malzeme yardımından baıka bir yar
dım fikrinde olmadıkları da anlaıılmak· 
tadır. 

Son günlerde Rwılar da mihverciler 
kndar kendi vaziyetlerini kötümsemek
te, fakat kendi memleketleri dahilinde 
daha mülayim bir dil kullanmaktadırlar. 
Bunun sebebi anlaşılan Rusların vaziye
ti olduğundan kötü göstererek Anglo
ııaksonları ikinci cepheyi açmağa teşvik 
etmektir. 

40 GON MESELESı 

Melburn, 6 (A.A) - Japonlarnı Bu- t ki d vik aleyhtarı suçlar işledikleri cihetle 
na ve Gona akınları hakkında sorulan Opra ar an mahkfun edilen bir zümrenin oğullan 
sual~er~ c~vaben Avustralya sözcüsü da tevkif edilmiştir. Bunların Leningrad 
demıştir ki: b• "" milli muhafızları vasıtasiyle silruı teda-

- ~ütte!iklerin Yeni Ginede müda- lr ÇO~UDU rihine teşebbüs ettikleri göze çarpmıştı. 
faa ettıklerı hatlarv Stanlel:' dağla~. bo- - Merkorof ve Vasiliyefin reisliğinde ça-
yunca uzar. Bu daglar geçılmez, yüksek kaybedecek lışanlar, Almanlar Leningradı açlıkla 
bir mania silsilesidir. Yeni Ginenin şi- , teslim olmağa mahkfun etmeğe yelten-
mal sahili ~u dağlar~n ötesind~dir. Düş- - -*-- dıkleri zamanlarda teşkil ettikleri grup-
man b~. belgeye g~d~n. denızyollarını ı· •1 larla faaliyete hazırlanıyorlardı. Bunlar 
kontrolu altına aldıgı ıçın Buna ve Go- ngı tere Münilt anlaş- bir çok vasıtalarla şehirdeki stokları im-
nayı fazla kuvvet feda etmeksizin mü- masını tanımıyor ue ha etmeğe yeltenmişler ve ı:ıehre sabo
dafaa etmek imkanı bizim icin yoktu. Südet topralıları ÇelıOS• tajcı ve casus suçluları sokm~k için her 
Buna karar verilmiş olsaydı bile, orada kurnazlığa baş vurmuşlardır. 
tutulacak kuvvetlerin iaşesini ancak de- IOVafıyanın OfacaJı.. NASIL ÇALIŞMIŞLAR? 
niz yoluyle temin etmek lazımdı ki bu- Londra, 6 (AA) - Eden ile Maza- Yaralı gibi görünmek için hususi bir 
nun muvaffakıyetle başarılması ümidi rik arasında teati edilen mektuplarda ameliyat görmüş olan bi.r &dam harp sa
beslenemezdi. Mühim hücumlnr karşı- belirtilen fikirler ve kararlardaki büyük hasında tevkif edilmiştiı-. Bu adam has
sında oradaki kıtalarımızın ezileceğinde bir anlaşmazlık ortadan kaldırılmış bu- tahaneye nakledilmiş ve kısa bir müd
şüphe y~ktu. lunuyor. Bu kararlar, lngilterenin yatış- det sonra iyi olarak haslanedtın çıkınca 

Çunkın~, _6 (A.A) .- Çin ;özcüsü Çin tırma politikasının son merhalesidir. kıtalann mevcuduna ve top bataryala
kuvvet1erını.ı: Şangsı ayaletinde. ~arr.u- Çünkü Münih anla~ması harbin çıkması- ıının mevkiine alaka göstermiştir.. İyi 
z:ı geçmek uzere olduklannı bıldırmış- na mani olam:ımışiır ve Almanlar hfı.Id Ru!;ça konuşan ve mülteci olduklarını 
tir. . . bu anlaşmadan istifadeye çalışıyor ve söyliyen şahıslar gizlice Leningrada so-

Amerika politika adamları gelecek 
kırk günün en tehlikeli günler olduğu
nu ileriye sürmüşlerdir. Fakat Alman
yanın bu kırk gün içinde mühim bir ne
tice elde edemiyeceğini kabul edenler 
çoğunluk teşkil ediyorlar. Bunlar, Al
rnanyanın da Rusya ile birlikte yıpran• 

dığını söylüyorlar. Almanlar bütün in· 
san kaynaklarını techiz etmif bulunu
yorlar. Fabrikalardaki işçileri bil; cep
heye sürmüflerdir. Bunların yerine çocuk 
ve kadınlala yabancı memleketlerden 
getirttikleri i§çileri koymaktadırlar. Bir 
hesaba göre Almanyadaki yabancı işçi 
miktarı 2,5 milyon olmuştur. Bu bilhas
aa Almanya ile Vişi arasındaki iş birli
ğinin bir neticesidir. 

Çı_nlıler .. Lin - Ç~ang ve Ton _ Şiyang bunu Çeklere kar§ı propaganda olarak kulmuş veya paraşütle indirilmiştir. Kı-
şehnne hucum edıyorlar. kullanıyorlar. lngiltere Münih anlaşma· taı:ıını kaybettigı~· · ·· r R ... 
ÇİN · smı nazarı ltibarc almıyııcaktır. · nı soy ıyen ve us unı-

MUV AFF AKIYETI forması tll!fıyan l>u aibi kimselerin üze-
Çunking, 6 {A.A) - Çin tebliği: * rinde bulunan vesikralar hakiki sarulı-
Çinliler Kuyaeskin şimalinde Yang Radyo gazetesine göre lngiltere Av- yordu. Bir silah fabrikasında makinist-

Çi - Pu mevkiine hücum etmişlerdir. rupadaki meşgul memleketlerin istiklal lik eden bir casus komünist partisine 
Japon şalupcleri takviyeler getirmekte- duygularını uyandırmağa çalıı}ıyor. Bu lba olmağa bile muvaffak olmu~tu. Al
dir. Bunlardan üçü Yang - Şauda batı- meyanda Londra hükümeti Münih an- manlar hesabına casusluk eden bir Rus 
rılnuştır. !aşmasını hükümsüz tuttuğunu ilan et- kadını askeri plfilılar hakkında Kwlor-

FRANSADA ANGLOSAKSON 
DOŞMANLlöl 
Miittefiklerce ikinci cephenin açılma

sı ihtimali Vişi politika adamları ile Al
manya arasında bir görü birliği belirt· 
miştir. 

Vişi politikacıları ikinci cephe açıl
ması üzerinde Almanya kadar .ert gö
rünmektedirler. Vi§inin Paris mümessi
li Debrimon Ruzvelt, Çörçil ve Stalini 
F ransanın en büyük üç düşmanı olarak 
vasıflandırm11tır. 

Londrada da Vişi politika adamları 
aleyhinde tiddetli neşriyat başlamıştır. 
Başta Oebrimon olmak üzere Darlanlar 
ve Lavaller Fransızlara bir memleket 
haini olarak gösterilmektedir. General 
Degol ele bu propagandada mühim bir 
rol oynamaktadır. Bununla beraber Vi
şinin şimdiki resmi tarafsızlık siyasetin
den ayrılmak fikrinde olmadığı anlaşılı
yor. 
YıNE IKINCI CEPHE 
ikinci cephe meselesi hala Avrupa 

basın. ve radyolarını işgal eden bir me
sele olmağa devam ediyor. isviçrede 
çıkan Noviye Züriher Çaytung gazetesi 
avam kamarasının gizli bir celsesinde 
en mühim harp meseleleri arasında bu 
ikinci cephe işinin de görüşüldüğünü ve 
Çörçilin müzakerelerde hazır bulunma· 
masına göre hfılen İngilterede bulunma
dığı manasının çıkabileceğini yazıyor. 

MACARIST ANDA SIKINTI 
lngiliz ladyosu Macaristan iç işlerile 

faz]n meşgul oluyor ve Macaristanda 
bir yiyecek buhranı olduğunu ve bunun 
Almnnyaya hububat verilmesinden doğ 
duğunu biJdiriyor. Başka kaynaklara 
cöre de Almanyaya hububat veren Ma
caristanda bir iaşe sıkıntısı vardır. ----·-·---BiR TEŞEBBUS 

~--~*·~~--

A n1 t- r ika orta Afri-
k ada n askerlikçe 

istifade edecek 
Amerilıa • Hür Fransız
l ar arasında müzalıere· 

ıere IJa,ıandı ... 
Vaşington, 6 (A.A) - Hariciye nazı

n bay Kordel Hull gazeteciler toplantı
cm<la Dcgulcular icra komitesiyle ikti
udi görüşmeler yapıld•ğ:.rıı söylemiştir. 
!Ju görüşmelerin hedefi hür Fransızlar 
mılli komitesinin kontrolü altında bulu
nan orta Afr!ka topraklarının stratejik 
ebemmiyetinaen istifade etmektir. 

----·- miştir. Bu karara göre Südet ülkesi harp du !!ubaylarından mal(imat edinmişse de 
SON ASKER( VAZIYET ten sonra Çekoslovakyaya ilhak edile- bunları Almaı:Iara. ul~t~ağa vakit bu-

---*----
(Baştarah 1 in ci Sahifede) 

Alman kuvvetlerinin bu suyun doğusu
na atılmalan şarttır. Diğer Alman mo
törlü kuvvetlerinin ileri hareketlerini 
de önlemek lazımdır. Eğer Ruslar bu iki 
hususu sağlayamazlarsa buraya toplan
mış olan kuvvetlerin daha gerilere alın
ması icap eder. 
Diğer bir belli başlı gelişme de Sta

lingradın cenubunda olmuştur. Salsk 
suyu şimal doğusundan ilerliyen Alman 
kuvvetleri Kotellikova kadar gelm~ 
lerdir. Alman kuvvetlerinin Stalingradı 
zapdetmek maksaclile doğrudan doğru
ya Donu batıdan geçemiyerek böyle ka
rışık yollara baş vurması bu bölgedeki 
Sovyet ordusunun çok kuvvetli olduğu
nu göstermektedir. Stalingradın pek bü
yük ehemmiyetini takdir eden Ruslar 
bu bölgede mühim tahkimat yapmağa 
karar vermişlerdir ve Rusların cephe 
sol kanadını Volga nehrine, sağ kanadı
nı bliyük Don dirseği tahkimatını da 
içeriye alarak Kleskayada Don nehrine 
dayadıkları anlaşılıyor. Eğer bu tahak
kuk ederse, Ruslar bu seneki Alman 
planını bozmuş olacaklar veya değişti
rilmek ~orunda bırakacaklardır ki bu
nun da Ruslara faydaları büyük olack
tır. 

2 iNCi CEPHEYE HAZIRLIK MI"> 

Manş denizi yeniden haberler arasın
da yer almağa başlamıştır. 1940 senesi 
içinde İngiliz adasını istila için yapılan 
Alınan hazırlıkları Fransa ve Belçika 
kıyılarında vuku bulmuştur. İngilizlerin 
Manş sahillerindeki deniz fnaliyetleri 
müttefik taarruzlarının da ayni bölge
ye yöneltileceği kanaatını vermektedir. 
Manşta küçük savaşlar hücum botları 
vesaire arasında yapılmaktadır. Bu ha
reketler, mezkOr sahillere müttefikler
ce ihraç yapılmıyacak bile olsa Alman 
kuvvetlerini o loyılara çekecektir. 

Alman ağır sahil toplarına ve hava 
akınlarına rağmen Manştaki İngiliz nak
liyatı durmuş değildir; bu hareketlerin 
nakliyatı müdafaa için yapılmış olması 
da mümkündür. 

--~-"W·----«Vl Ş I)) NIN SiYASETi 
- *-(Ba~tarah 1 inci Sahifede) 

Son zamanlarda yapılan suikastlar 
fena neticeler verecektir. Fransız mille
ti arasında bunlar haklı bir infial uyan
dırmaktadır. 

Anglosakson ve bolşevik ajanları 
Fransaya fenalık yapmağa muvaHk ol
slar. bile Fransa beşeriyet ve medeniyet 
aleminrleki mevkiini tekrar elde ede
cektir. > 

cektir. . lamadan tevkıf edılmıştir. 
Şu da muhakkaktır ki mağlup oldu- -·----

ğu taktirde Almanyanın kaybedeceği J A POHY A 
yalnız Südet topraklarına münhasır ol-
mıyacaktır. Ham madde istlhsalci· 

- ---•- tını artıracalı •• 
ALMANLARA GORE Stokholm, 6 {A.A) - Japonya büyük 

Asya komitesi petrol, kömür bakır 
(Baştarah 1 inci Sahifede) alominyum istihsa1ini hızland~ak içi~ 

yeni tedbirler almı.ştır. Bu tedbirlerin 
1 aponya, Mançuko, Çin, Birmanya ve 
cenup batı Pasüik memleketleri için bü
yük ehemmiyeti olacaktır. 

mışlardır. Azak denizine garhe doğru 
akan bir çok ırmaklar ve arazinin düz
lüğü Alman Heri hareketlerine bir en
gel olamamıştır. Bu ilerleyiş şiddetli sı
caklar altında ve himayesiz arazi üze
rinde olmuştur. Ruslar bir çok kayıpla
ra uğramışlar ve pek çok tank kaybet
mişlerdir. 

BAKÜ DEMİRYOLU 
TAHRİP EDİLDİ 
Hava kuvvetlerimiz motörlü ve piya

de kuvvetlerinin hareketlerini destekle
miı:ı, Bakfıya kadar gide:ı ve tek müna
kale vasıtası kalan demiry~lunu da tah
rip etmiştir. İki zırhlı tren ile 24 nakliye 
treni tahrip edi~ir. 

Tayyareler akınlarını cephe gerilerine 
öe uzatmışlardır. Stalingrada giden bir 
çok şimendifer hatları da tahrip ediliyor. 
Altı tren tahip edilmiş ve 15 tren hasa
ra uğratılmış, bir çok yerlerde hatlar bo
zulmuştur. 

RUS ŞAŞIRTMA HAREKETLERİ 
Rus şasırtma hareketlerinde Almanlar 

R.uslnra cok ağır kayıplar verdirmişler
dır. 

Son günlerde bu cephelerde Rusların 
uçak kayıpları 1132 ye Yannıştır. 

PETROL SAHASI MERKEZİNDE 
Vişi, 6 (A.A) - Vişi :adyosu Kafkas

yanın şimalinde ilerliyen Alman öncü
lerinin Kuban nehrine vardıklarını ve 
Maykof petrol sahasının merkezi olan 
Krasnodar şehrini müdafaa edı:?n Rus 
kuvvetleriyle muharebeye başladıkları
nı bildiriyor. 

KAFKAS DAGLARINA DOÔRU 
Almanların Voroşilovskun batısında 

160 kilometrelik bir cephede Kuban 
nehrine vardıklarını ve Kafkas dağlan
na doğru ilerlemeğe devam ettiklerini 
radyo tasdik etmiştir. 

-----·----Gazetecilerimiz harp 
sahasına gitti ler 

---*·---
Viyana, 6 (AA) - Almanya hükü-

meti tarafından davet edilmiş olan Türk 
basın heyeti bugün Almanyadan ayrıl· 
mıştır. Türk misafirler husuıi tayyare 
ile harp sahasına har~ket etmiıler ve Si
vastopol He diğer harp sahalarını tetki
ke gitmi~lerdir. 

Hollanda lıralicesi 
Şerefine ziyafet 
Vasington, 6 (A.A) - Bay ve bayan 

Ruzvelt diin Vaşington istasyonunda 
Hollanda kraliçesi Vilhelmini karşıla
mıslardır. Kraliçe Beyaz sarayda şere-
fine verilen bir çay ziyafetinde hazır bu
lunmuı:ıtur. -· Lon ra a b ·r cami 
inşa ediliyor •• 
Londra, 6 (A.A) - Müstemlekeler 

nazırı Mak Millan Avam Kamarasında 
Londrada inşa edilecek Müslüman ca
mii · için alınacak arsa hakkındaki mü
za~~eler:.n bittiğini bildırmiştir. 

Jşçı mebuslardan birbi bu hareketin 
takdir ve memnuniyetle karşılanacağını 
söylemiştir. 

----H·~----
YEŞİL BURVN 
Talıuiye edi!i11or ... 

• Portekiz, 6 (AA) - Yeşil Burun 
~dalarır garrnizonunu tarkvlye edecek 
olan Portekiz kıtası bugün adalara ha
re1tct etmiştir. ----.. ··----Güya Anıerilıada 
Çelilı azmış ue •• 
Boynes Ayres, 6 (A.A) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
Amerika bahriye komisyonu 200 tica

ret gemisi inşası için imzalanan muka
veleyi çelik azlığından dolayı feshetmiş
tir. 

A l manlar işci alıp 
Esi r ueriyorlar .. 
Parirs, 6 (A.A) - Almanyaya gide

cek işçilere karşılık olmak üzere serbest 
bırakılacak ilk Fransırz esir kafilesi 
pazartesi gtinü Kompiyene varacaktır. 

İspanyol ualilerine 
Yeni salCihlyetler 
Madrid, 6 (A.A) - Cebelüttarık ya

kınlarındaki topraklar valisinin haiz ol
duğu geniş salahiyetler Malaga ve Ka
diks valilerine de verilmiştir. 

Ankara, 6 ( Telefonla ) - Başvekili
miz Şükrü SaraçoğJu İstanbul, Ankara 
ve İzmir gazetelerinin sahip, başmuhar
rir ve muharrirlerinden mürekkep bir 
heyeti bugün başvekalette vekiller he
yeti toplantı salonunda kabul etmiştir. 
Meslektaşlarımız memlekete hizmet 

bakımından üzerlerine düşen vazifeyi 
daha faideli şekilde ifa için bazı dilekler
de bulunmuşlardır. B u arada istihbar 

saha ve hizmetlerini genişletme yolun
daki mahzurları da dahil olmak üzere 
bir çok dilekleri haklı ve faideli bulan 
başvekilimiz bunlann milhim bir kısmı
nı demal tasvip e~. bir kısmı hak
kında da notlar alarak tetkiklerde bulu
nacağını vadetmiştir. 

Bir buçuk saattan fazla silren bu top.. 
lantıdan meslektaşlanmız bilyük bir 
memnuniyet ve inşirahla ~lardır. 

iaşe müsteşarlığı 
Bu müsteşarlık işleri ve vazifele

ri devir muamelesi yapılıyor 
Ankara, 6 (Telefonla) - Son karar

larla ilga edilmiş olan iaşe müsteşarlığı 
te§killtı üzerindeki vazifelerin devir 
muamele.si yarın yapılacaktır. Hububat 
işleri toprak ofise, halk dağıtma, küçlik 
esnaf ve diğer bütün birlikler teşkilat
landınlma umum müdürlüğüne, petrol, 
lastik, benzin vesaire işleri iç ticaret 

umum müdiirlüğilne devredilmektedlr. 
İaşe teşkilatına ticaret vekAletinden 

tayin edilmiş olan memurlar yine vek.A
let emrinde çal!§tınlacaktır. Hariçten 
alınarak şimdi açmta kalanların vaziyeti 
ile alikadar olmağı ticaret vekili bizzat 
vadetmiştir. 

~-y:;:>c;;:::;e:::><::><::><::::..c::::::..c::::::..c;:::.c:;:::><;:::...c;:::...c;:::...c;:::.<::::.<::::.<;:::ı.<;:::ı.<:::;ı.<:::;ı..c;:::,..c;:::,~~~<::>o<::>o<:S 

Bir komisyon kuruldu 
Hükümet beyannamesindeki iş

ler üzerinde kararlar alacak 
Ankara, 6 {Teleforıla) - Hükümet 

beyannamesinde bahiı: mevzuu olan iş
ler üzerinde kararlar alarak teklifler 
hazırlamak için ba§vekalette başvekalet 
müsteşarının başkanlığında Vekalet 
müsteşarlarından mürekkep bir komis· 
yon kurulmuştur 

Bu komuyon iaşe ve giyim mesele-

leri Üzerinde alınan tedbirlerle alakali 
tetkiklerde bulunacak, bu arada Ame
rikadan getirilecek hububat için tahai.. 
edilecek vasıtalar, pamuklu ve yünlü 
kumaşların ihtiyacı karşılıyacak hadde 
çıkarılma11 ıçın alınacak tedbirlerle 
meıgul olacak ve çalışmalarını en kı.a 
zamanda bitirecektir. 

Memurlara yapılacak yardım 

400 hin metre kumaş ve 
300 bin kilo deri lizım , 

İstanbul, 6 (Yeni Asır) - Başvekilin 
Mecliste programını okurken tebarüz et
tirdiği gibi hayat pahalılığı karşısında 
memurlara ve eşlerine parasız elbise ile 
birer çift kundura verilmesi etrafında 
allkadarlarca tetkikler e başlaıiılınıştır .. 
Bu hususta tetkikatta bulunması için 

ayrıca Sümmerbanka da emirler veril
miştir. Yapılacak yardım l~de yerli 
fabrikalanmızdan istifade ediJecektir. 

Verilecek elbiselerle kunduralar için 
400 bin metre kumaşa ve 300 bin kilo 
deriye ihtiyaç h8sıl olacağı anlaşılmak
tadır. 

Başvekalete merbut müesseseler 
alakadar vekaletlere ba"" lanıyor 

Ankara, 6 ( Telefonla ) - Hükümet 
proğramı münasebetile mecliste yapılan 
müzakereler sırasında temenni edildiği 
veçhile başvekilin teferruata boğulup 
bunalmadan başvekalet vazifesile işti
gali için başvekl:llete bağlı müessesele
rin vaziyeti üzerinde tetkikler yapıl-

maktadır. Bu arada diyanet işleri reis
liği ve istatistik umum müdürlüğü ha
riç olmak Uzere diğer umum müdUrlUk
lerin alakalı vektıletlere matbuat umum 
müdürlüğünün de hariciye vekAletine 
bağlanması mevzubahistir 

Hariciye ili kim olacak? 
Ankara, 6 (Telefonla) - Hariciye Şükrü Saraçoğlu tarafından vekaleten 

vekaleti umumi katibi Numan Mene- ifa edilen hariciye vekilliğine getirile-
mencioğlunun münhal mebusluklardan •·1 d b h d"l kted• 
b

. . .. il k . "h 1 B k"l ceg n en n se ı me ır. 
ınne goster ere ınU ap a aşve ı 

Yeni jandarma subay ve er başları 
Ankara, 6 (Huııusi) - Bu yıl jan-, şa dahiliye vekili B. Fjkri Tüzerin hara

darma subay ve gedikli erbaş mektebi- retli bir hitabesinden sonra diplomaları 
nin yetiştirdiği .128 teğmen ile 75 erba- veri1miştit. • 

Bir haftad ır süren 2 orman yangını var 
Muğla, 6 (Hususi) - Milas ve Mer- dere yangınları bir haftadanberi devam 

meris kazalarında çıkan orman yangın· etmekte ve büyük zararlara sebep ol
larının hepsi de söndürülmüşse de Mi- maktadır 
lasın Kalas dere ve Mermerisin Osman · 

Bir kazan patladı, bir amele öldü 
İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Yedi kule- ı amele ağır surette yaralanarak ölmüş

de madeni eşya fabrikasında bir kazan t~r. İnfilfikın sebebi henüz anlaşılama
patlamış, Bulgaristanlı Ali adında bir mıştır. 

Ticaret \ r ekili 
hafta} .. a Istan

bula ,idiyor 
Ankara, 6 (Telefonla) - Ticaret 

velcilimiz Behçet U%Un önümüzdeki 
haftadan aonra latanbula giderek tet
kiklerde bulunacaiı anla~ılmaktadır 

Adliye vekili 
• 

ayserıye 

S?İdiyor 
Ankara, 6 ( Telefonla ) - Mliyc ve

kili Hasan Menemencioğlu bugünlerde 
Kayseriye gidecek. Bu seyahatinde l:>U· 
hassa kadın mahkümların çalıştırılması 
~ini tetkik edecektir. 


