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•• lngiliziere gore 

a 

Güzel 
Türkçerı·z 

---*---
Öz Jıaynalılarından 
gözleri Jıamaştıran 
bir güneş gibi gölgesiz 
11e lefıesiz doğuyor 
Yarın dil bayramımızı kutllayacağız. 

Stalingraci. harpleri ALMANLA~a cöRE 

d 
Stalingrad-• 

1 

z durum a 
da çarpış-
malarcetin , 

-*-
Şehir içinde yavaş 
yavaş ilerleniyor 

Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği: 
Kafknsyanın şimal batı bölgesinde top
çu ve hava kuvvetlerimizin çok tesirli 
yardımiyle piyademiz çok hakim tepe
leri hücumla znptetmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz Toapsc limanını 
şiddetle bombalamı.şlardır. Limanda bü
yük bir şilep yakılmış, sahil sularında 
başka bir ticaret gemisiyle bir himaye 
gemisi hasara uğrahlm!.§tır. Terek neh

( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Sovyet askerlerinden b ır kaçı tt>slim oltırl:en 

vazivet 
On yıl Unce bü}iik Atatürkiin önderli
iilc toplanan ilk dil kurultayından beri 
oldukça yol aldık. Bu yolda bıkmadan, 
:yorulmadan se\•e seve ilerliyoruz. Bil· 
IÜn dillerin en güzeli olan türkçemizi ya-
bancılıktan temizlemek, eğerti sl\·alar
llan onu kurtararak bütün güzelliği ve 
parlakhğile ortaya çıkarmak, sonra onu 
Lir pırlanta gibi işlemek aydınlanmıza 
dii en cok yiiksek bir öde\·dir. 

cStalingrad• önlerinde bir Alınan hiicumıı 

~"'"""S'ülH""~'E"'Z'A';a;?""'""~ Rus tak vl ye ı e rl 
IHarpdaha~ 
! yıllarca -
! sürebilir ;; 

31 günden beri şehri 
alamadılar, şayet 

alamazlarsa ••. 

DEN 1Z NAKLIYATI 
---*·---

..,stallngrad" da 
Gerci Türk dilinin tiirkçeleşmesi akı

aı on ~enedenbcri bnşlamıış bir i değil
dir. Yağınlanmtzm anlamadığı tomturak-
), sözleri \'e kuralları bırakıp Türkün 
'konuştuğu gibi yazmak \ 'C yazılanı 
tiirkçe bilen herkesin, köylüsünden şe
Lirlisine, okumamışından okumuşuna 
kadar anlamasını göz önünde bulundur
..ak yÜz yıldanberi üstünde çalqılan bir 
İflİr. Ancak bu İf fu son zamanlardaki 
hızını hiç bir zaman bulmamıştır. Ata
fiirkün büyük başarısı Türk ulusunu 
devrimlerin belki en gücü olan bu dil 
llevrimi için olrunln_.'1ımnş olmasıdır. 

Çünkli dil cle\·rimi. en başta, bir ol
cunluk belirtiaidir, MiJyonlan ulus ha-
ı:nde birleştiren bağlann en başında ge
len dil, hepimiz biliyoruz ki, zor götür
miyen, eğilmez kanunlan olan bir var
•lrlır. Olgunluk <:ağına \'8rmıyan bir 
ulu dilHe uğraşmaz. Onu bulduğu gibi 
lrullanır. Bundan çoğuna gücü ~·etmez. 
Ancak olgunl&§&n, ulu&a) duygulan kök-

-*
Görülmemiş pddette 
muharebeler oluyor 
ve Ruslar kaplanlar 
gibi dövüıerek bir 
adım bile geri· 
lemiyorlar 
Londra, 24 (A.A) - Royter ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Stalingrad mey
dan muharebesinin 31 nci gününde Al
manlar zor bir durumda bulunuyorlar. 
Eğer Almanlar şehri almağa muvaffak 
olamazlarsa bugünkü müdafaa hattından 
daha emin mevzilere çekilmek imkanın-

(Sonu Sahife 4. SUtun 2 de) 

Kafilelerin ek-
serisi Rusya-

ya V811VOr ~İngUterede iaşe E 
- • - ~ Jıontrolü sufhten = 

Almanlar bunu önle- ~sonra da ıııı sene 
melı için Norueçte yeni §devam edecelı : 
lıa11a me~danfarı Kardif, 24 (A.A) - lngiltere ziraat 
''a ' l'l"OPlar müsteşan ~rd. No.rfolk beyanatta bu-
·" .1.I ., . lunarak demışür ki: 
Lonara, ~~ ~.~). - Royterın llava- c - Belki de harbin beş ve altıncı yıl-

cılık muharnn bıldırıyor. larını göreceğiz. Şimdiye kadar iaşe du-
Rusy~ya ~it~ek üz7r~ ~eyre?en va- rumumuz iyi gitm~tir. F.ğer yiyecek 

pur kafılelerırun ekseruıı yerlenne var- durumundan şikayet edenlere tesadüf 
(Softn ~a11:rt 2 ~ii•"" 9 fle \ ederseniz onlara Mal tanın ve Stalingra-

-~-----~------~----~----------~ ~n h~kını habrlabnıL> 
Müsteşar harpten sonra da ziraate ve 

iaşeye umumi kontrölün iki :sene daha 
devam edeceğini söylemiştir. 

---··---
"Stalin~rad,, c~hen· 

nemden farksız! 
-*-

Ruslar StaJlngradda 
aJdılıları halıim tepe 
etrafında mu11affalıı· 
yetlerlni genqletlyor-
ıar. Her yerde Alman 
hücumları püslıül'tüldü 
.Moskova, .U A.A) -~ 

başka bir şey olmıyan Stalingrada gön
derilmek iizerc Volga kıyılarına büyük 
Rus takviyeleri gönderilmiştir. Ezici 
kuvvetlere karşı bu derece kahramanca 
savaşan erler tarihte görülmemiştir. 
Bütün gece çarpışan Sovyet askerleri 
.şcfakla beraber yeni bir cehennem gü
nile karşılaşıyorlar. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) leşen topluluklardır ki dillerini işleye
bilirler. Bu işleyi~ te onu yabancılıktan 
kurtarmakla başlar. Çünkü yabancı söz
lerin ve kurallann boyunduruğu altın
da olan bir dil yapmacık bir s?z kalaba
hğı demektir. Onu anlıyan bU' azınlık 

Milli koruoma kanunu hükümleri 

onda güzellikler bulsa ve onunla güzel
likler yaratsa bile - netekim bizim os
ınanlıcamı:ıla böyle güzellikler üstün 
ölçüde yaratılmı~tır - bunlar ktsırdır ve 
ölümlüdür. Ulusun bağrına sinmez. 

Dil devrimini. benliğini ve olgunluğu
nu bulan her ulus, §8fmaz bir irgı1iıle 
)npmıştır. Tası] ki dillerin ~·abancıla -
ması uhıslann kendi kültürlerini ve 
vnrlıkJnrını kaybederek yabancı kültiir
Jcrin '\C nğnlıkların bn)·ruğu altına gir
mclerile bas1amışsa, bu yabancılıklar-
dan silkinmeleri de kendi \'arlıklannı 
duyup kendi güzelliklerini özl<'melerile 
ba rılmı!)tır. Bunu Almanlar da böyle 
yapmıslnrdır, 1\fncarlar da böyle, :Finler 
tlc. Yalnız şu var ki bizimle onlar ara
sında yiiz yıllık, yahut bir kaç yüz yıl
lık bir ilerleme \C geçikme aynlığı var. 
En kn ::ılanlnrda olduğu gibi. 

B. Çörçil son seyahatinde orta §arkta bir teftiş esnasında 

• Mihveri venmenın şartı 

Son zaferin a.nah• 
t.arı denizlerde 

M • ._. ._. :..:..· 

;... 1 

80HDAKiKA ....... --.. 

---*·---
Londra, 24 (A.A) - B. Çörçil gemi 

inşaatçılarının ve diğer sanayi erbabının 
bin kadar mümessili huzurunda söyle-
diği bir nutukta demiştir ki: .. 

Mahkemelerin ekseriya 
asgari cezayı hükmet
rr.:esi doğru örülmedi ...... 

----*----
Eski el koyına ka-
rarlarından doğan 
cezalar çekilecek -·-Ankara, 24 (Telefonla) - Milli ko-

runma kanunu mucibince mahkemeye 
verilmiş olanların hemen her tarafta ka
nunun tayin ettiği cezaların asgari had-
di ile mahkum edildikleri görülmekte
dir. Adliye Vekaleti )>u tatbik taniylc 
devletin bünyesi iktisat ve Milli Müda
faa bakımından layik.iyle sıyanet edile
miycceği mülfihazasiyle müddeiumumi
liklere bir tamim göndermiştir. Bu ta
mimde ezcümle deniyor ki: 

cKanunda suçla cez::ı arasında adil 
nisbet temini gayesiyle cezalar iki had 
arasında konulmuş olduğu halde hemen 
devamlı surette cezaların asgarisi hü
küm edilmektedir. Hakim cezayı kanu
nun tayin ettiği hadler arasında tatbik 

(Sonu Snhlfe 2, Sütun 5 te) 

UZAK DOGU HARBi 
---*---

j a p onların " a-
lomon" a yeni 
ve ~eniş hile -
mu bekleniyor 

- *
Amerilıan mevzileri 

sapsağlam
Vaşlııgton, 24 (A.A) - Havas - Ofi 

Ajansının muhabiri yazıyor: 
Japonlnrın yakında Salomon adaları

na karşı geniş ölçüde bir harekete geç
meleri beklenebilir. Bu adaların bazıla
rında bulunan Amerikan kıtaları son 
günlerde takviye edilmiştir. Geçen haf
ta başında Goadel kanal Amerikan 

Amma, yine şu var ki, biı:im onlara 
ltarsı iistünlüi:rümüz Türk dilinin hiç 
•ir zaman kendini kaybetmiş olmama ı, 
temizliği \ 'C güzelliği ıle, zenginliği \ıe 
edebiyatile halk arnsmda kendi yaşayı
şını arasız siirmfü; olmasıdır. Bi7.İm dil 
dcvrimiıni7.in çoğu dil zenginliklerini 
ôlü yapraklar arasından ve unutkan1ı
iın mczanndnn ayıklamak ve <;ıktnmak
t:m ziyade yığınlarımızın diline uymak, 
yn!?nyan bu \•arlıkta aradığımız örnekle
ri bulmakla olmustur, olmaktadır \"e 
alacaktır. Halka yeni bir dil öğretecek 
değiliz. O dilini kııc;ınnamıs ve kııvhet
IDemiş, seve seve yaptmı~tır. Onun 
gibi konusmnk, onun konuştuğu \'e an· 
lııdı~rı gibi yazmak Türkçenin giirl1iizlü
iünü geri gctirmeğe yeter. Dil devri
ıninde kar ılastı':ımız iş halkın yapma
dığı ıözfori vrniden halka göre yap-

Ameı·ika şerefli ve 
devaınlı bir sulh 

c - Gemisiz yaşıyamayız; gemısız 
yenemeyiz. Denizlerde durumumuzun 
iyileşmiş olmasına rağmen durumun na
zikliği hala bakidir. Daha çok mesaiye --------------- ( Sahife 1 \;;;a .. ,, 1 •'c \ 

ve gemiye ihtiyacımız vardır. Sizlerin !!1111"'-!• 
daha fazla gayreti olmadan zafer kaza

ınaktır. yapmaj!a hazır .•• 
Va~ington, 24 (AA) - B. Ruzvelt 

Kolgey üniversitesinde "öylediği kısa 
bir nutukta §Öyle demiştir: 

Jfer dilde, bılmcm ilerlemelerinden 
doğan yeni yt>nİ sözler yapılır. Bunları 
bilginler yarntırlar. Bizim bilginlerimiz 

tSonu Sahife 2. Sütun 6 da) c - Amerikan milleti şerefli ve de
;.!.'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllE vamlı bir sulh yapmağa hazır. bulun= : maktadır. Bu sefer sulh umumı o1acnk· 
SSO VV~t1t•r RuJrrarİs-§ tır. Konferans masasında Amerikanın 
E • ~ ._ :: sesi ağır basacak ve çok büyük bir rol 
E tanı bomhalan1 a- ~ oynayacaktır. . w = ..: Amerika konferansta ınsanlıgın her 
~ <h k d İYorlar - yerwde ve her ~ahada ~~~a?deratın.a 
::: dogru serbestçe ılerlemesmı ıstıyen hır 
§ -·-- milleti, büyük Amerikan milletini tem-

namayız.> 

lNŞAAT ARTIRILACAK 
Bu konferansı gemi tezgahları sa

hipleri ve inşaatçıları daha fazla randı
man elde etmek hakkında bir karar it
tihaz etmişlerdir. 

tş nazırı Bevin ve bahriye birin~l 
Lordu Aleksandr de söz almışlardır. Bı
rinci Lord Aleksandr, ticaret gemileri 
hakkında fazla izahat verdikten başka 
bazı gizli rakamları da konferansa bil
dirmic;tir. 

ALMAl\TLARIN BA TIRDIKLARiNI 
SöYLEDtKLERl GEM.tLER 
Berlin, 24 (A.A) - Alman teb1iği: E Mosko\' , 24 (A.A) - Bulgar E sil edecektir. Biz.im gayemiz herkes içfo 

§ şehir ve köylerinin Sovyet uçak- E azami hürriyet temin etmektir.> Alman denizaltıları Spitsberg ile lz
landa arasında Rusyadan İngiliz ve 

,-.,_ ... ,,_,...~~,-::""""~" Ameriknn limanlarına dönen bir gemi 
:: ları t:ııafından bombalandığı habe- -
5 ri resmen yalanlanmıştır. ~ 
:t ıı 1111111111111111111111111111!11111111111ı111: 111111111 ı r =~~~~~~~~~~:1~~ {Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) P4Sifikte Japon doMnmaşına kar§ı 11apılan bir havfl hücumunu gösterir re.rim 

U~UMI VAZ YET 
---·*---

Rusyaya 
acele yar
dın, edilmeli -·-JngUlz gazeteleri 
StaJingraddalıl du· 
runıdan fazla iyimser 
olmamalı, lfdnci cephe 
a~dmalı diyorlar 
Londra, 24 (AA) - Sabah gazete

leri ilk sahifelerini Stalingrad muharebe
sine ait haberlere ayırmışlardır. Son ha
vadisler takviye alan mareşal Tünoçen• 
konun teşebbüsü elinde tuttuğunu gös-
teriyor. 

MISIRDAKi HAREKETLER 
Gazeteler Mısırda seyyar İngiliz kuv

vetlerinin mare§al Rommel kuvvetleri
nin arkasına sızarak yaptığı baskından 
da bahsediyorlar. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 U'I 

Mısır harplerinden göriinü§ler 

MISIR VE AKDENIZOE ___ *.;......_ __ 

Mihver ka
filesine hü
cuır edildi 

- *-
Mısırda lıara harelıet• 
lerl yalnız de11ri~e 
faaliyetinden ibaret 
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: Salı gecesi devriyelerimizin faa
liyeti devam etmiştir. Dün kam hareket
leri bakımından kayda değer bir hare
ket olmamıstır. Dün muharebe çevresin
de düşmanın hava faaliyeti bir az azal
mıştır. Bu hareketlerde hiç bir uçak 
kavbet:medik. 

• (Sonu Sabile 2, Sütun 3 te) 



SAHiFE 2 
c:::: 

YENi ASIR 2S E Y L Ü L C U M A 194:1 -
ilk okul öğretmenleri 
arasında yeni tayinler 

-- - -
ŞEHİR HABERLER 

Yapılan tayinler ue bec a~i$ler halılıındalıi liste 
llk okul öğretmenleri arasında bazı Necati bey okuluna, Necati bey okulun· 

tayinler ve becayişler yapılmıştır. tımir dan Muhittin Tükel ~?rn~.va - K~rs oku
kız. öğretmen okulundan mezun ol~p luna, Bornovadan Hurnıu~s _D:nız~urc~u 
yeni tayin edilenlerin adları ve tayın Dokuz EylCıl okuluna, Hııkimıyct: Mıl
edildikleri yerler şunlardır: liye okulundan N~ciyc Çağl~y~n Halit 

Makbel' Over Seferihisar - ürkmez bey okuluna, Htikımlyetı Mılliye oku
köyü ö!:rretmenliğine, Hatice Yeter Ba- lundan İsmet Perran Necati bey okulu
yındır _ Hasköy öğretmenliğine, Muaz- na, Şehit ı:ethi bey okulundan Nihat 
ze:ı. Altan ödemiş _ Bozköy okuluna, Kobek Vah Kfizım paşa okuluna. Al
Şükrilye Erdoğan Bayındır - Kızıl oba sancak okulundan Mediha Atal Şehit 
okuluna, Perihan Sücri Menemen -Alan- Fethi bf'y okuluna, Alsancak okulundan 
içi okuluna, Fatmn 'Olker Kuşadası Vecihi Tuncakat Topallı okuluna, öde
Belevi okuluna, Şefika Gıbar ödemiş miş - Kuvvetli okulundan Tomris Yücc
Kiraz okuluna, Firdevs Uygun ödemiş oral ödemiş - İnönü okuluna, Adagide 
Halılar okuluna, Münevver Öz öde- okulundan Ragıp Kartal Kaymakçı oku
m~ _ Bozdağ okuluna, Zeliha tzgübar- luna, Adagideden Remzi İnceli Köseler 
la~ ödemiş - Yeni köy okuluna, Necla okuluna, 9eşme - Namık Kemal okulu~
Arıknn Tire _ Çiniyeri okuluna, Fatma dan Samıye Onay aynı kaza 16 Ey!ul 
Mukaddes Kılyaran Değirmendere-Gü- okuluna. 16 EylCıl okulundan Hatıce 
müldür okulunn. Şerife Güngör öde- Önol Namık Kemal okuluna, Alaçatı 
miş • Lülıbey okuluna, Kamile Ar~~- ikinci okulunda~ .Ni~at Yetkin bi~in~i 
ımm ödemis • Seki köyU okuluna, MuJ- okula, Alaçatı bırıncı okulundan Necıp 
gan ŞcnergUn Seferihisar - Beyleı· oku- Akpulat ikinci okula, Kuşadası • Sirin-
luna tayin edilmlı;lerdir. ce okulundan Münevver Yurtdinç öde-

.* mi~ • Sarısu köyii okuluna, İzmir Ga1J 
Başka vilAyetlerden İzmir viüiyeti okulundan ~ahit Pars Kahramanlar 

emrine verilip tavinleri vapılanlar sun- okuluna, Halıt bey okulundan Neşet Ha
Jardır: • · .. zar Tınaztcoc okuluna, Dikili Bademli 

Çumra öğretmeni Neriman Akoğuz okulundan ~ezzak Güne! Çandarlı oku
Karaburun. Kösenre köyü öğretmenli- luna. ödemış - Kavnuıkçı okulundan 
ğine, Fülilrgc öğretmenlerinden Nehire .Nnbi Toker Adagide Başögretmenliği
Türkfın idil Kar ıyaka _ Sancaklı oku- ne. İzmir - Halit bey okulundan ikbal 
luna. Clvril öğr~tmeni Belkıs Altınsaç Akarsu Asansör okuluna, A"ansörden 
Tire Y~ni çiltlik okuluna, Tatvan öğret- Latife Akacar Htıkimiyeti Milliye oku
meni Kamber öksilz ödemiş . Doğancı- luna. Necati bey okulundan Saniye 
lar okuluna nakil \'e tayin edilmişlerdir. ülün Hakimiyeti Milliye okuluna. vali * Kfızın1 paşa okulundan Münire Tii'liin 

İzmir viluyclindcki okullar öğretmen- Duatcpe okuluna, Dualepeden S:ıiıne 
]eri arasındaki ruıkiller de şunlardır: Orhan Alsancak okuluna, Topaltı oku-

tzmir - Oltu okulu öğretmeni Refet lundan Süreyya Benli Alsanca~ o~u!u
Taylan Tire ikinci okul öğretmeni Emi- na, .Kahram~nlar okulundan 1:lıya~ı Bıf
ne lrçağla, İzmir _ Halit bey öğretmeni lanur Necatı be~ okuluna, .Necatı bey 
Hüsnü Ercan Bayındır Canlı köyü öğ- okulundan Bakı Egem Kahrama~lar 
retmeni Neriman 'Oltaner ile becayiş okuluna, Ödemiş - Adagide okulundan 
edilmişlerdir. Nazile Topçuoğlu ödemiş . Kuvvetli 

İzmir Sancaklı öğretmeni Mahmut okuluna, Yen~ köy okulunda.~ Necmiye 
öz.kaya İz.mir • Gazi okulu öğretmenli- Özçayır Adagıde okuluna, ~oseler oku
ğine. Çankırı öğret:ncnl -tShak Ünver lunda.n. Conan Subol A~.a~!de okul!'1~a, 
tzmir - Misakı Milli okuluna, açıktan Sefonhısar - Ürkmez koyunden Latife 
Refika Dengiz İz.mir • Kazım paşa oku- Yavaş Kuşadası - Şirince okuluna. Me
luna, ödemiş ikinci bölge gezici baş öğ- nemen • Helvacı öl,'l'etmeni Nuriye '01-
retmeni Ahmet Akman ödemiş . kuv- san Karaburun meı·kez okuluna, Öde
vetli okulu öğretmenliğine, İzmir miş - Seydiköy okulundan Hidayet Baş
Uzun arla okulu öğretmeni Nermin Ay- eğmez Menemen - He!vacıköy okuluna, 
dar ödemiş _ kuvvetli okuluna. tzmir Tirenin Çinlyeri öğretmeni İsmail Hak
Top ltı okulu öğretmeni Saadet Dinçer kı öz.den Tire - Doyranlı köyü okuluna 

orsa 
OZOM 

585 j. Kohen 
476 Akseki bankası 
461 M. j. Tar nto 
326 Hü nü 8 . 
282 N. üzümcü 
222 Öztürk 
21 1 incir T. A. Ş. 
286 K. Taner 
199 inan ir. 
196 inhisarlar idaresi 
18 1 Recep Sa baıı 
1 6 7 Sükrü Uğur 
15 1 HMan Sertel 
l 5 2 üzüm tarım 
12 7 M. fzmiroğ. 
12 7 Rifat kaptan 
119 M. H. Nazlı 
117 Faik Soydan 
100 S. Erkin 
107 Abudullah M. 

76 Sabri Cülbay 
7 7 P. Klark V. M. 
69 Rlzıı ihr cat 
66 Mehmet D. 
61 Osman Altay 
59 ism il çakır oğ. 
5 6 Aron Politi 
58 Ali Akar 
62 Kenan Değerli 
50 Solari limitet 
50 Albaynık 
43 Nesim Rodit 
36 M. Be lkçi 
35 jiro ve şü. 
32 M. Ali karde~. 
28 M. Niyazi ha. 
26 Fahri Ata o. 
22 Sükrü Alc:. 
2 1 Ahmet T abıı.k 
1 7 Halim Aalanyalı 
24 Sıı.liıhittin 7-ihna 
15 Tahir Ar. 

31 so 38 75 
37 50 44 
37 48 50 
l4 42 
28 40 
33 H 
33 40 
37 41 
37 41 
35 50 36 50 
37 40 
37 42 50 
37 40 50 
38 50 44 
42 75 48 50 
38 45 75 
39 39 
36 40 50 
38 46 
32 46 
36 50 51 
34 45 
40 so 41 
39 50 40 
42 42 
3S 36 
45 50 45 50 
40 44 
32 32 
35 35 
35 35 
37 39 50 
41 42 25 
41 41 
35 50 35 50 
34 50 34 50 
40 40 
40 44 75 
34 36 
s 1 51 
4S 45 
41 41 
46 46 

naklen tayin edilmişlerdir. 

DE iZ NAKLIYATI 
f Ha t11rah 1 inl'I Sahtrt"df') 

mışlardır. Almanlar bu kafilelerin hare
ketini önlemek için pek büyük hazırlık
larda bulunmuşlardır.Kafileleri izaç için 
mühim miktarda denizaltısı haaredilmiş 
ve bundan başka da Norveç kıyılarında 
üç hava üssü kurulmuştur. 25 yeni i~ 
meydanı vücude getirmek üzere binler
ce Norveçli cnlıştmlrnaktadır. 

YALNIZ MiHVERi 
OiNl.EMEMF..LI 
Londra, 24 ( A.A) - Rusyaya v~ya 

diğer her hangi bir yere hareket eden 
kaffüder düsmanın bütün gayretlerine 
rağm~n mümkün olduğu kadar AZ ka
vıplarla yerlerine varmışlardır. Bu hu
susta yalnız yabancı kaynakların haber· 
lerinc hakanlar hakkında Taymis diyor 
ki. 

c lnsili:zler kafileler hakkında sus
mak mecburiyetindedirler. Halbuki Al
manların böyle bir mecburiyeti yoktur. 
lngilizler, büyük gemi kafilelerinin ro
talarını bildirecek her hanci malumatı 
veremezler. Hatta evvelki günkü resmi 
tebliğ bile bu hususta tam vuzuhla ma· 
lumnt vermemiştir. Çünkü Almanlar 
Rusyaya giden kafilelerin ve Rusyaya 
çıkarılan e~yanın miktarını öğrenmek 
için çalışıyorlar.> 

----tt-----
1 HVER I YE MENiN ŞARTI 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

kafilesine hücum etmişlerdir. 
Kafilede nakliye gemisinden çok hi

maye gemisi vardı. Çok kuvvetli olan 
himaye grubuna karşı günlerce silren 
muharebede üç muhrip ve bir yardımcı 
kruvazörle top yekful 50 bin toniUHoluk 
yük gemisi batırılmıştır. tki_.,gemi de 
torpille yaralanmıştır. 

DJôER DENJZLERDE 

·elediye seçimi 
için rey veril
mesi vaklaştı 

---·---
1 o illı teşrinde neticeler 
flt!n edilmiş bulunacalı 

Belediye s~im; fonliyetinin son mer
halesi de tarnaınlanmış, seçim!n bitmiş 
o:ması için yalnı.l filen reylerin kullanıl
rmsı işi kalmıştır. 

Yeni belediye azalarını seçmek üzere 
1 ılk teşrin perşembe gününden itibaren 
ı eyler kullanılmağa başlanacaktır. Seç
mek hakkını haiz kadm - erkek 18 yaşı
n lkmal etmiş her \'atandaş intihap da
irelerindeki sandıklara gideı·ek reylerini 
l :ullanacaklnrclır. Reyler 8 ilk teşrin 
;>erşembc nkşaını saat 18 ze kadar tama
men kullanılım~ olac~k Ye o gün saat 
lfi de sandıklar belediye merkez intihap 
encümeni dairesine kaldırılacak; orada 
iııt:hap encüınerıi öniinde her biri ayrı 
ayrı açılarak reyler sayılacaktır. 

Tasnif neticesır.de en fazla rey alan
l<'r belediye azası olacaklardır. Seçilc
ccl: zc\•nttan bir kısmı asil, bir kısmı dn 
~ edelt azn o!acaklnrclır 

Seçimin neticı:ı:i 10 ilk tc~rin sabahı 
r.c-zetelerlc !lan edilmiş bulunacaktır. ----·----Ka \ nuı ka .n na nız~t-
1 ~ r i h 11 o ün (J' i eli v o r 1 a r - ı-ı . ...... -
Diin muhtelif tetlıilıler· 
de ve belediyenin zf~a

fetinde bulundular 
Şehrimizde bulunmakta olan ikincı 

devre kaymakamlar kursu müdavimleri 
etin sabah valinin reisliğinde belediyeye 
.,!derek etüdler yapmı!jlar ve belediye 
rc:isi B. Reşat Leblcbicioğlu tarafından 
,·erilen izahatı dir.lemişlerdir. 

Belediyeden çıkılarak hep beraber 
belediye mUcsscselerinden hava gazı 
fabrikasına g=clilnıiş, tesisat gözden geçi
ı ilmiş; fabrikanın c;alışmalan tetkik 
edilmiştir. 

Daha ~nra itfaiyeye gidilerek ateş 
talimlerinde hazır bulunulmuştur. En 
son olarak garaj santrala gid.:-n kayma
kamlık kursu müdav:mleri garaj atöl
yelerini, otobüs işletmesini tetkik eyle
mişlerdir. 

Bu tetkiklerden sonra belediye reisi 
kaymakam namzedlerine Kadifekale 
gazinosunda b!r ziyafet vermistir. 

Kaymakam namzetleri öğleden sonra 
Karşıyııkanın Örnek köyün~ giderek 
köyciilük tetkikleri yapmışlardır. Bu 
sctbah İzmirdcn hareketle Ankaraya av
det edeceklerdir. 

-----~~--------
Domuz yüzünden 

leci kazalar 
Kemal paşanın Ahmetli köyünde bir 

kaza olınuı:tur. Köy halkından Cemal 
Yayar ve Hakkı Yılmaz, Sarılaş mev
kiindeki mahsullerini Domuza karşı mu
hafaza için bekledikten sonra evlerine 
avdet ederlerken aynı yerde Domu7. 
bekleyen Mustafa Gök karanlıkta işit
tiği çalırdıdan Domuz geldiğini 1.annet
miş ve seslenmiştir. 

Cemal ve Hakkı bu sesi işitmem~ler
dir. Mustafa Gök ateş etmiş, çıkan saç
malardan Cemal ve Hakkı ağır surette 
yaralanmışlardır. 

Cemalin yarası daha ağırdır. Dün tz
mire getirilerek memleket hastahane
sinde tedavi altına alınmıştır. 

--o---
Yüksek ~iyatla mal 

sa yorma$ 
Bergamada Uzun çarşıda Mustafa bo

yacı yüksek fiyatla bal .~ttığı iddiasiyle 
tutulmuştur. 

g 1111111il1111111111il1111111il111111111111111111111il11111 ~ 

E Ticaret vekili ~ 
~ Ankaraya döndü !_ 

Ankara, 24 (A.A) - Ticaret Ve
kili Dr. Behçet Uz tetkik seyahatin-

- den Ankaraya dönmüştür. ~ 

? 11il1111111111111111111111111il1111111111111111111111 ı ı ı ur: 8 Hayati Börekçi 
8 Hnmdi Akyürek 
7 Rifat T. 

36 39 
36 36 

Atlantik denizinde, Anlil denizinde ve 
Afrikanın batı kıyıları açıklarında ka
filelere dahil veya tek tek giden 13 ti- -----------------
caret gemisi batırılmıştır. Bunların top MISIR VE AKOENIZOE 

8 Yuscf Scriok '3Q 50 19 50 
5 Sülevman Sırrı 

5611 yek6n 
25389 dünkü yekOn 
~ 1000 umum vekun 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 10 
il 

tNCtR 
144 M. j. Taranto 64 
90 j. Taranto mnh. 65 
73 Hayım Kari 55 
69 Akseki T . evi 70 
61 F. Solari S 3 
60 incir T . A. Ş. 70 
50 Nuri S . ve H. E. 65 
50 B. S. Alaırakl 65 
46 Osm11n Altay 5 5 
40 Sükrü Uğur 60 
39 P. P. Da. 56 
33 Albayrak 59 
14 Kümil Ve M. Tı. 70 
4 Nesim K rispin 71 

773 yekOn 
3237 dünkü yekun 
4010 umum yeklin 

35 
37 
40 50 
46 
yok 

6) 
70 
66 
70 
53 
70 
65 
65 
70 
60 50 
56 
59 
70 
71 

yekun hacmi 75 bin tonilAto tutarında- (Ba<ıtarah 1 incl Sahifede) 
dır. 

Denizaltılarımız ayrıca bir korvet ba- YUNAN SAHtLLERtNDE 
tırmış, diğer birini de torpil isabetiyle Salı gUnii torpil uçaklarımız Yunan 
hasara uğratmışlardır. Böylece son dört sahili açıklarında bir düşman gemisine 
gUn içinde dü,man 125 bin tonluk 19 tam isabet kaydetmi~lerdir. Gemide in
vapur, tiç muhrip ve bir korvet kay~t- fi1ak ohnuştur. 
miştir. tTALYAN TEBLtöt 

ebusıarın Uşalıta 
ıetldlılerl 

Uşak, 24 (A.A) - İntihap dairelerin
de tetkik seyahati yapmakta olan meb
uılnrdan general Aşir, Besim Atalay, Dr. 
Ali Suha, Sadrl Ertem ve diğer bazı 
mebuslrımız buraya gelmişler, fabrika
lnrla halk arasında tetkiklerde bulun
muı,ılar, halkın dilclc:lerini dinlemiılerdir. 

Halkevinde haikla hnsbihnl yapılmış, 
general Aşır iç ve dış siyasetimiz hak
kında bir konferans vermiştir. 

Anlıarada belediye 
seçinti 

Ankara, 24 ( Telefonla ) - Ankara
da beledlye seçimi teşrinevelin beşin
den dokuzuna kadar yapılacaktır. 

Roma, 24 (A.A) - ttalyan tebliği: 
Mısır cephe.sinde topçu ve keşif faaliye
ti olmuştur. 
AKDENİZDE 
Akdenlzde dUşınan torpil uçakları va

pur kafilelerlmizden birine hilcum et
mişlerdir. Himaye gemilerimizdeki uçak 
savarlar tarafından üç düşman uçağı 
dUşUrUlmiiştür. Gemilerimiz kayıpsız 
olarak yollarına devam etmişlerdir. Al
man avcıları ayrıca iki Spitfayer dil
şilrmilşlcrdir. Bunların biri Maltada, 
öbliril Giritte dUşi.lrülmüştür. 

DtôER tNGtlJZ HOCUMLARI 
İngiliz uçakları Frapan şehri ile Ko

lombiya adasını makineli tüfenk ateşine 
tutmuşlardır. Bir kişi ölmüş, dokuz ki
şi yaralanmıştır. Katani yoluna da bir 
kaç bomba atılmıştır. Bir İngiliz uçağı 
isabet alarak alevler içinde düşmüştür. 

...... - --~~ 

önlen_ ek Fahalılı~ı • • 
ıçın 

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

1 k l mBdde helk. 
borsaya alın eak 

--------------------
Ticaret odası meclisi bu gün feulıalcide bir top· 
Jantı yaparalı pirinç ue peynirin IJor.sada .satıl· 

ması telıllflnl mü zalıere edeceıı 
Ticaret odası meclisi bugün öğleden 

sonra fevkalllde bir toplantıya çağrıl
ını~tıl'. 'l'oplaniıd. görüşülecek meV7.u· 
lar arasında borsa idaresinin yaptığı 
bir teklif üzerine peynir ve pirincin bor
s::ı iştigal mevzuları arasına alınması 
vardır. Bu ~urctle peynir ve pirincin 
~tışı kontrol altında bulundurulabile
cektir. Oda meclisinin bu hususta vere-

30 ton şeker 

ceği karaı· merakla beklenmektedir. 
YENİ PROJENİN TETKİKİ 
Bugünkü topl:ıntıda, Ankarada haw·

l:mmış olan borsalar ve odalar kanun 
projesi de tetkik edilecektir. Yeni ka
nunda küçük sanatlar erbabına da bü
yük bir önem verildiği gibi tüccarın 
kendi kendisini kontrol vazifesi de var
dır. 

daha ı(etirildi 

Şeker sıkıntısı henüz 
tamamen yok olmadı 

-------~--- . 
Uşak şeker fabrikasından İı.ınirdeki kimseler ev ev dolaşarak kilosu 150 ku-

iki firmaya on be er tondan 30 ton şe- ruştan !leker satmaktadırlar. Bununla 
ker gönderilmiş, bunun 15 tonu di.ln sn- beraber ay b~ ına kndnr İzınire 200 ton 
tılmışlır. Diğer 15 ton şeker bugün tevzi 
edilecektir. ~eker getirileceği söylenmektedir. Eğer 
Şeker alaımyım bir takım vatandaş- bu şekerler getirilirse ihtiyaca kı men 

!ar hıllA darlık çekmektedirler. Bazı cevap verilecck!ir. 

H11susi müesseseler memurla
rına yapılan pahalılık zammı 

----------- --------· ---
Feulıalôde zamların uergiden istisnasına 

imlıtln görülmüyor 
Maliye vekaletine yapılan bir müra

caatta, hususi mUesseselerce kendi me
mur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
yr.pılacak fevkalade zammın, devlet me
muı ları hakkındı. olduğu gibi vergiden 
muaf tutulması ve kazanç, buhran ve 

nıuvazenc vergileri kanunlarının asgari 
maişet haddinin mukab:li olarak t.ltbik 
edilmekte olan 20 ve 30 liralık muafiyet 
tenzilatının tevsii hususlarının bir ka
nunla temini temenni edilmiştir. Maliye 
vekaleti bu hususta ticaret odasına ~u 
cevabı venniştir : 

• Bilindiği gibi 3659 ve 3656 numaralı 
kanunların ınevzuuna giren daire ve 
müesseseler memur ve müstahdemleri-
nin terfileri, ınaa~ ve ücretleri mikdaı-ı 
kanuni hükümlerle tayin ve tehdit edil
miş olduğundan fevkalade vaziyet dola
yısilc bunların maaş ve Ucretlerine znm 

SO jYETLERE GORE CEP· 
HELEROE VAZIYET 

(Baştarah 1 iDd Sahifede) 

HAKİM TEPE ETRAFINDA 
Moskova, 24 (AA) - Bu sabah er

kenden cepheden alınan bir telgraf, Uç 
gün evvel Stalingradda hakinı bir tepe
yi alan Ruslraın bu muvaffakıyetlerini 
genL,letmekte olduğunu bildiriypr. 

SOVYET TEBLİÔLERİ 
Moskova, 24 (AA) - Sovyct tebliği: 

Stalingrad · Çevresinde son üç günlük 
muharebelerde iki bin Alman öldürül
ınllştür. Sokak muharebeleri biltiln şid
detile devam ediyor. SU.lingradın şimal 
batısında Rus kıtnları faal haı·eketlerde 
bulunmuş ve bazı terakkileı· elde et
mişlerdir. 

MOZDOK VE VORONEJDE 
Mozdok çevresinde Alınan tanldan 

ve piyadesi taarruza geçmişlerse de püs
kürtUlmUşlerdlr. İki yüz Alınan öldü
rülmüştür. Voronej çevresinde dört Al
man alayı tankların yardunile taarruz 
etmişlerdir. Dört saat süren savaştan 
sonra düşman püskürtülınüştür. Yüz
lerce Alman muharebe sahasında kal
mıştır. Almanlar iki taarruz daha yap
mışlarsa da geriye atılmışlardır. 1500 
Alınan öldürülmUştür. 

Moskova, 24 (A.A) - Öğle üz.eri ya
yılan Sovyet tebliği : Dün gece kıtaları
ınız Stalingrad, Mozdok çevrelerinde 
düşmanla muharebe etmişlerdir. 
STALİNGRAUDA 
Moskova, 24 {A.A) - Öğle üzeri çı

karılan Sovyet tebliğine ektir : Stalin
gradda çetin muharebeler devam ediyor. 
Mihvercilcrin müteaddit hücumları püs
kürtillmilş ve ağır kayıplara uğramış
lardır. Bir kesimde 600, başka blr ke-

yapılabilmesi için 4178 numaı-alı kanun 
vazedilmiş bulunmaktadır. 

Ticari ve hususi müesseseler memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerlni dile
dikleri zaman diledikleri kadar arttırıp 
ckslltmcktc serbest bulunduğundan 

4178 numaralı kanunun hudut ve şümu
lüne ithal cdilmerni$lerdir. Binaenaleyh 
ücretleri istedikleri kadar artırıp eksilt
meleri mümkün olan bu kabil müesse
selerin memurlarına verecekleri mun· 
zam paraların 4178 numaralı kanuna ta
bi memur ve müstahdemlere verilenle
re kıyasen vergilerden istisna edilmesi 
eniz görülememektedir. 

Kazanç, iktısadi buhran ve muvazene 
vergileri kanunlarında asgari maişet. 
hı:ddl mukabill kabul edilmiş olan 20 ve 
30 füalık muafiyf:tin tevsiine bu günkü 
bütce durumu itibarile imkln olmadığı 
da b!ldirilir. • 

MİLLi KORUNMA KANUNU 
HÜKÜ LERI 

( Uaştarafı 1 inci Sahil ede) 

hususunda t.tkdir hakkına malik.Ur. Bu 
takdir hakkını kullanan hakim suçun 
vahametin nazarı itibara almağa mec
burdur. Cezanın muttarit bir ı.urette 
asgari haddinin tatbiki diğer kanunlarda 
olduğu gibi Milli korunma kanununun 
tatbikatını zaafa uğrabr. > 

EL KOYMALARDAN 
MOTEVELLtT SUÇLAR 
Diğer taraftan temyiz mahkemesi 

umumt heyeti, işlendi~i zaman sug olan 
fiillerin davaları hakkındaki kararını 
vermiştir. Bu karar el koyma muamele
sine tabi tutulmuş olan her nevi gıda 
maddelerinden doğan davaların takibine 
ve cezaların infazına lüzum kalmadığı 
hakkındaki Adliye Vekfiletinin tamimi 
ilzerine alınmıştır. Temyiz kararında: 
cEl koyma kararının kalkmasına rağmen 
işlendiği zaman mer'i bulunan bir kara
oı göre suç teşkil eden bir mı cürüm 
vasfını muhafaza eder ve binaenaleyh 
davalar takip ve cezalar infaz edilin 
denmektedir. 

Karar temyiz heyeti tarafından alın
mıı ve allkadarlara blldlrilmlştir. 

simde 450, üçüncü bir kesimde de 800 
Alman öldürülmüştllr. 
NOVOROSİSKTE 
Novorosiskin cenup doğusundaki düş

man hücumları 800 ölü verdirilerek püs
kürtülmilştür. Rus kıtaları karşı hücum
la düşmanı geriye atmışlardır. 

VOLKOFTA 
Volkof çevre~inde mihver kıtalarının 

lıücumları ağır kayıplar verdirilerek 
rüskilrtülrnüştilr. 

On altı uçak düşürülmü.~tür. 

:Q'....::c:r...-:~-.......... -~=,.~J"/~~~J.>'"~,,~.#"..,....,,..r.r..or.h.s 

Kültiirpark FUAR GazinosuntJa 
SES SANATKA~IMIZ 

BAY AN SAFiYE 
t:::.:~::.:::==~:~;:J 

G··zel 
Türkçemiz 

<Başıarat.ı l inci Sahifede) 

bu sü:del'İ ve tecimlel'i ;\aratırken arap
çadan ve farsçadan kök ve kural aramıı· 
lardır. ~imdi bu yanlı~ )'oldan geriye 
dönerek o terimlerin köklerini ve kural-
larım tilrklc~tiriyor ve türkçelcştiriyo
nız. Bciylelikle her türkün kolayca anh
yacağı bir kalıba sokuyoruz. Bu, kökleı-
ıni~ alı~kanlıklan bozduğu ve sar:shğı 
iı.:in, ilk göriiniİ'ile çetin bir i~tir. Fakat 
hu <;elinlik giize ı.lındıktan sonr. ne ka
dar sevimli bir İ~. 

Simdi türk avdmları ve türk ulusu, 
bir' biitün olar~k bu yola ginnişlerdir. 
Geçmişe saplanıp kalan sayılı körlerin 
\'C anlyı'.)sızların saçm:ılarmı ve alayla
rını dinliyen k:ılınaanı~tır. Türke türk 
dili gerektir \ "C tilrkçe ii:r: türk dili ola
r~ktır. Olmaktadır. Dil bayramının bii
tiln ~·urda ve bi\tün di.iııyaya haykırdı
ğı gcr<:ek budur. 

Dilimizin kendi ka~·naklarına daldık
ra u(irü:voruz ki onun yaratma ,·e anlat
~1a "~iicÜ ba~ka hic bir dilde bulunmıya
<'9k kadar biivük ve bucsuzdur. Güzel 
tiirk dili vaha.ncı bir dilin vardıınına el 
m:atınıya~ak zenginliktedir: 

Daha ileri~·e gidelim! Yabancı diller 
hu iiz. knyn:ıkhm :ınu: avuç i<:erek ge
h rnislerdir. Simdi kendimiz de tüken
mez kaynakt; her istediğimİ7i buluyo
ruz. 

Dil denimiudc bir olgunluk belirtisi 
n-önnekte haklıvız. Bu olgunluktur ki 
bir çok giirenekleri tersine ~evirm4tir. 
Gerçi tiirk ulum, ulus olarak, güzel 
tiirkçesindcn hiç bir z.lnıan ~şmanu~ 
Arap ve Aeem bulamacı olan yapmacık 
osmanlıcaya giiliimsenıcmiştir. Fakat 
osmanlıeada dilin inceliklerini aramış 
olanlar bile • ki cümhurayet önc<'c:inde 
~ etişmiş okurlarımızm ı;oğu bö~ ledir • 
eski alıskanhktan 51yrılarak tiirkçesi 
olan bi~ söziin arapçasım. accmccsini 
kullanınağ'ı artık fi.lllinÇ. buluyorlar. 
Yalnı7. gülünç bulmakla da kalınıyorlar: 
:ırap<:n. farsc::ı olarak bildi'1.miz ve öt
rendiğimiz bir södin türkçe:e;ini bulamı
yorlarsa iizüliiyorlar \'e eziliyorlar. 
ÇilnkU hep blliyoruz ki o sözün de bir 
tUrkcesi vardır \'e biz onu unutmusm:
dur. 

0

Buııdan kardeşini kaybetml.;. ve 
unuttnu~ bir kardc~ gibi aet ,·e ezgi du
~ uyoruz. 

Btt acıyı olsun c;ocuklarıınız duymıya· 
ccı.klardır. Onlar bizlnı çağımıza geldik
lerinde tilrk dilini benli,ini biltünlüii
lc kavrıunı~ olacak hulncaklar \'C tiirk
lüğiln bu ~n yl\ksek yarat~mı bütün 
parlakltğile ve gi.i7.ctli~ile kucaklamı'! 
ola<'a1dar'1ır. 

Y.A. 
---o---

Pazar günkü maç 
Pazar günü saat 17 de Alsancak stad

yomunda açılış kupasının final maçını 
Ateş - Göztcpc takımları yapacaklardır. 
Bu mUsabakanın galibine bölge başkan
lığınca beden terbiyesi umum müdürlü
ğünden gönderilen güm~ kaplama bir 
kupa verilecektir. 
Müsabakayı hakem Esat Merter yan 

hAkemleri Mustafa Bayra ve Faruk 
Kanynr oğlu ile idare edecektir. 

Pek heyecanlı olacak olan bu müsa
bakanın neticesi merakla beklenmekte
dir. 

."" ...... ,,...._... ..... ~!V""--~~~:ıo-~~·---

MALTEPE ASKERi LtSF.slNE 
KABUL EDtLEN OKURLAR: 

tZM1R ASKERLİK ŞUBESt BAŞ
KANLiôINDA..ı.'1: 

1 - Pazaryeri 950 nci sokak l No. da 
Ahn1et oğlu Nurettin. 

2 - Dibekbaşı 823 So. 1 numnrada 
Ahmet oğlu Naşit. 

3 - Karantina 177 So. 103 numarada 
Mehıncl Ziya oğlu Ahmet 
Hamdi. 

4 - Sarıkışla As. Hst. İnzibat Suba
yı Yzb. Haron oğlu Fuat. 

5 - Buca - Gaziemir istasyon civa
rında Saadet Danış evinde kira
cı Orhan. 

Yukarıda isimleri yazılı beş okurun 
Akşehir Maltepe lisesine kayıt ve kabul 
edilmiş olduklarından acele şubeye mü
racaatları i!An olunur. 

... ~..-::--. <~~~ 

~ Ankara Radvo~u ~ 
< --------
~ BUGUNKU NESRIYAT 
~-.....:. ....... ..<~~ 

7,30 Program ve memleket saat ayarı, 
7,32 vücudumuzu çalıştıralım, 7.40 
Ajans haberleri, 7,55,8,30 müzik (Pl.), 
12,30 pro~ram ve memleket saat ayarı, 
12,33 müzik (Pl.), 12,45 Ajans haberleri, 
13,00,13,30 mUzik şarkı ve türküler, 
18,00 proğram ve memleket saat ayarı, 
18,03 müzik fasıl heyeti, 19,40 milzik 
(Pl.), 19,00 konuşma (iktisat saati), 
19,15 ınüzik oyun havaları, 19,30 mem
leket saat ayarı ve Ajans haberleri. 
19,45 müzik klasik türk müziği proğra
mı, 20,15 radyo gazetesi, 20,45 müzik 
(Pi.) 21,00 konuşma (evin saati), 21,15 
temsil, 22,00 mUzik radyo salon orkest
rası, 22,30 memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri ve borsalar, 22,45-22,50 yarın
ki program ve kapanış. 

ALENİ TEŞEKKÜR 

Henüz pek genç yaşta hayata gözleri
ni yuman kardeşimin bizleri garkettlği 
kedere bizzat ortak olan muhterem dost
larımı7.a ayrı ayrı teşekkür etmeğe ma
temimiz mani olduğundan bu hususa 
gazetrnizi tevkil ederiz. 

Ailesi efradı namına ağabeyisi 
Top Te~eni AU özerk 
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ödemiş Ticaret ve 
Sanavi odasından: 

:r.ıceı:ıı:ıHHHHHHllCllDO& isTANBUL NIŞANTAŞI ·KARAKOL KARŞISINDA 1 11111 111111111111111 

ANA.İLK 
ORTA. LİSE IŞIK LiSESi KIZ ve ERKEK 

YATILI. YATISIZ 

- Dlialdi Ninl11ıd•n Devw - KU&UL\JŞ TARİHİ : 1885 - Türkiyenia En Eski Hususi Lisesidir. 
Madde 32 - Umumi heyete gerek 

...wleten, gerek vekileten iştirak eden 
ortakların bir cetveli tanzim olunur. Bu 
cebelde bütün ortakların muvazzah 
.isimleriyle, teahhüt ettikleri hisse adet
leri ve bunlardan toplantıda asaleten 
veya vekaleten hazır bulunanların hi-
2.8SU1da asil, veya vekillerinin imzaları 
Nlunur. tşbu cet.vel, toplantı mahalli
ni.ıı, ortaklar tarafından kolaylıkla gö
riilmesi mümkün olacak, bir yerine ta
lik olunur. 

Emsali arasında en eh\•en ve şah;;i menfaat beklem·:v·n bir ilim ınüessesesidiı.. Güzide bir talim heyetine maliktir. 
·· nümUzdeki ders yılında lisan tedri:.atı r.a bilhass2 ehemmiyet verilecek ders saatleri dışında hususi lisan kursları 
açılacak, müziğe istidadı olan çocukların bu husustaki p~liş'.ınine de önem verilecektir-Telefon · 80879 11-18-25 (2310) 

ıoaooı:ıoccaaaQcaaaaaaaaaaaaaaaaıaaııaaıaaııaaıaiaaıaaıaıaaaantıacaaaaaıaaaıaıaaıaıaıaaaaaaaaaaaa 

Maçkada satılık arsa 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 11 O.ıO metre cephesi 1 S6. ! O metre derinliğinde ifraza müsait ortasında sefa

rethane binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük klrgir bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan mahal satılıyor. 

Eınlü ue Eytcun BanJıasından : 
Nevi Esas Kıvmeti Mesahaaı Teminatı 

Umumi h eyet zabıt ve vesikaları: No Yeri TL: 
Madde 33 - Umumi heyete ait vesi

kalardan, bdanço ve netice hesaplariyle, 
idare mecll5i ve milrakabe heyeti rapor
larından ve toplantıda bulunan ortakla
rın isiınlcrmi havi cetveller ile zabıtna
melerden üçer nüsha, toplantıyı takip 
eden 15 gün içinde ticaret vekaletine 
gön derilir. 

ı775 Beıiktc.ş Viıne zade mahallesi 1. 199.H8.- Arsa ve üzerinde nala- 1S34ı.50 TL: 119.944 
Maçka ve T eşvikiye caddeleri mam kirgir büyük bir M. 2 
2 mükerrer No:lu pafta 66. ada bina ile ayrıca iki ufak 
70 3 parsel 4 bina. 

b) idare meclisi - idare komitru1i 
Jdare meclisi ve seçimi: 

izahatı yukarıda yazıl. gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Kapalı zarflar ı 1/10/ 942 
çarpmba günü saat 1 4 te Bankamız İstanbul ııubeai satış komisyonu huzuru ile açılacak ve en yült.elt teklif merkeze 
hildirliecek ve haddi layık börüldüğü takdirde maliye vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan 
sonra kaı'i ihalesi yapılacaktır. 

Madde 34 - Kooperatifin Şleri, or
ı...k la r umumi heyeti tarafından en fazla 
iJu yıl için seçilen, en az beş ve en çok 
vedi azadan mürekkep bir meclia tara
f mdan idare olunur. tik 9e11e sonunda 
hunların ikisi, veya üçü, kur'a ile de
~ıştirilir. İkinci Mneden itibaren müd
detlerini dolduranların yerlerine yeni
leri intihap olunur. 

istekli olanların Ankara merkezi ile İstanbul, lzmir, Bursa şublerimizden birer lira mukabilinde bir tartname edine· 
rek bu prtname ahkamı dairesinde tanzim edecelderi teklif mektubunu, tayin edilen 21/10/942 çartamba günü saat 
14 e kadar latanbul oubemiz müdürlüiüne tevdi etmeleri lazımdır. Satış bedelinin ödenmninde alıcıya, bina ve ana• 
nın İpoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla iz:ahat almak İ•teyenlerin lstanbul ıubemiz emlilr. servisine mü-
racaatları ilan olunur. H 28 6 1 S SS69 (2Sı7) 

ilk idare he,Yetine, iki yıl müddeelt: 
ödemi§ Devrim mah. 34 No. H. Şerif 

Ah oğ Mustafa Sönmez. 
ödemiş Yenigün Mah. l No. H. Mus

tafa oğ. Mestan Akbudak. 
ödemi§ Turgut Mah. 30 No. H. AU oğ. 

tbTahim Uşaklı. 
- SONU Y ARL""i -

Sahlık Ev 
Karşıyakada Fahrettin paşa Y ah 

caddesi 278 numaralı ev satılıktır. 
MO'RACAA T: Mimar Kemalet· 

tin caddesi N. 68 1 - 2 (2542) 

MANİSA ASLlYE HUKUK HAKfM. 
UCtNDEN: 

Manisada Yeni manifaturacılar çarşı· 
smda Zaman mağazası 58h.ibi Tahir oğ
lu Rifat Canuyar tarafından İz.mirde 
memleket butahanesinde butabakıcı 
Manisala Giritli KAmil kızı Nebahat ve 
Hacı YOMf Gome1 kansı Luna ve k11ı 
Rafel aralarında mUtekevvin Manisa
nın Yahudiyan mahallesinden Hacı Yo
se{ Gomel tarafından 1333 yılında $u· 
bat aylarında Nebahat ve Sakine ve Sa
niye, Mehmet babaJarı ölü Giritli KAmiJ 
uhdesine ferağ edilen 16 ve 20 dönilm 
blılların tapuya tescili dlvasının icra kı
lınan nıuhakemetlnde: 

Dıivalılardaıı Hacı Yosef Gomelin 
miruçısı ve karısı oldulu blldlrllen Lu
nanın ve kısı Rafelln TUrldyede lkamet
glhlan bulunmadıtı ve Parise gidip ora· 
daki ikametglhı da mal<lm olmadığı 
İzmir Emniyet müdUrlUğünün 19/ 6 / 942 
tarih ve 488/2 sayılı yazm ile bildiril· 
rnq oldutundan ikametglhlan meçhul 
kalan Hacı Yosef Gomel mirasçıları ka
rısı Luna ve kw Ra§ele divetiyenin ili
nen tebliiine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevm muhakeme tayin lu
lınan 16/ 10/942 Cuma gilnil saat 9 da 
Manisa asliye hukuk mahkemesinde Lu
nanın ve kızı Raşelin hazır bulunmaları 
veya bir vekili kanuni göndermeleri ak· 
si takdirde gıyabında muhakemelerinin 
devam olunacatı teblil makamına kalın 
obnak Uzere keyfiyet 942 / 57 sayılı dos
ya ifadesiyle ilin olunur. 

1ZMtR StCtLt TtCARET MEMUR
LUôU:NDAN: 

lzmirde Yeni manifaturacılar çarşı. 
sında 1329 ncu sokakta 15 numaralı ma
ğazada manifatura ve toprak mahsulle
ri alım ve satımı ile iştigal eden (Saf
ter Giritligilin) ticaret unvanı ve mev
zuu hakkında verdiği beyanname tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4622 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur 

1 - Beyanr.ame: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

BEYANNAME 

lzmirde Yeni manifaturacılar çarşı· 
sında 1329 ncu sokakta 15 numaralı ma· 
ğazada (Giritli Safter) unvanı altında 
manifatura ticaretini yapmakta iken 
1/ 9/ 941 tarihinde terki ticaret etmis· 
tim. 

Bu kerre soyadı kanunu mucibince 
(Safter Ciritligil) unvanı altında mez
kur mağazada aynı mevzu il.zerine ve 
ayrıca toprak mahsulleri alım ve satımı 
ile de iştigal ettiğim cihetle ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicildeki kaydı· 
mın olveçhile yapılması için aşağıda 
mevzu mührümün tasdikini rica ede
rim. 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 23 
EylCil 942 tarih ve Safter Giritligil 
imzaları 

Umumi No. 7766 Hususi No. 8/ 140 
lşbu beyann&mc altındaki mührün zat 

ve hüviyeti dairece maruf lzınirde Yeni 
manifatunıcılenhı 1329 ncu sokakta 15 
numaralı majtazada ticaretle iştigal eden 
Safter Giritligil tarafından vaz olundu· 
ğuııu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi Eylfü ayının yirmi Uçüncti 
Çarşamba günü 2319/ 942 

5616 (2535) 

tZMtR StC1L1 TiCARET MEMUR
LUô UNDAN: 

hmirde Anafartalar caddesinde 198 
numaralı mağazada üzüm, incir yağ ve 
mahsulatı arziye ticaretiyle iştigal eden 
Osman Tortumanın terki ticaret ettiği
ne mütedair beyanname ticaret kanu· 
nu hükümlerine göre sicilin 4623 numa
ruına kayıt ve teacll edilmiş olmakla 
esas kaydı terkin kıhndıjh Han ofonur. 

5627 

iZMIR ICIZ !'ALEBE YURDU 

• 

<Birinci Beyler Sokağında 33 numaralı) 

(Muazzam IJlna) ı~ 
İzmir ve Kal'.şıyaka okullarına kayıtlı kız talebe içiu emsalsiz b!r yurttur ... ı 
Senelik leylt ücreti (300) liradır .. 'Üç taksitte alınır... 1-8 (2524) ı 

lsndP Deftel'darllğ111oan : 
De?Ylt kızı Afetin Karf1Yaka tubeaine borçlanma bedelinden mevcut 300 li

ra borcunun temini tahıili zımnında haczedilmit olan Karşıyaka Alay bey ma· 
hallesinin Celll bey sokağında klin 19 ada 5 parsel sayıda mukayyet 74, 76 
numaralı 'Ye 400 lira kıymeti mukayyedeli evi tahaill emval kanununun hü· 
kümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıtbr. 

Tallplerla- 5/10/ 942 tarihinde saat 16 da villyet idare heyetine müraca-
atlan ilan olunur. 15 20 2S 30 S365 (2429) 

ti.AN 
banir Nalla mödttrHll tinden : 
3465 lira muhammen bedelle satın alınacak 22ı60 adet kiremit ile 630 

Mahya kiremidine istelcli çıkmadığından bu kiremit mubayauı için 22 / 9 / 1942 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuotur. 

lıtelı:tılerin 2490 sayılı yasa nükiimlerine tevfikan hazırlayacakları 260 lira
lık muvakkat teminatlariyle birlikte tati 1 günlerinden gayri her gün Nafıa mü-
dürlüğündeki komisyona müracaat etmeleri. SS 70 (ıHO) 

VllAyet Daimi Encümeninden: 
Kahramanlar okulunda l ı40 lira 68 kurut keşif bedelli su teaieab yapbnla

caktır. it 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif raporu ve prt· 
name her sün Maarif müdürlüğünde görülebilir. lateklilerin 1942 yılı Na
fia müdürlüğünden alınmıt ehliyet veaikalan ve 9 3 lira 5 kurutluk teminat 
nıakbuzları ile ihale gÜnÜ olan 8 birinci teşrin 1942 perJembe günü aaat 11 de 
encümenimize müracaatlan. ı5 5 S550 (2539) 

VllAyet Daimi Enetbnenlnden : 
Menemen merkez Kuhiliy okulu binaaınm 7 3 1 lira 40 kunıt keşif bedelli 

tavan tamiratı 15 gür. müddetle açık eksi.itmeye lconulmuttur. Kepf raporu ve 
prtname herııUn Maarif müdürlüğünde görülebilir. l.teldilerin 1942 yılı Nafia 
müdürlüğünden alınmıı ehliyet vesikaları ve 54 lira 85 ku1'U§luk teminat mak
buzlara ile ihale S(inll olan 8 birincl tetdn 1942 perşembe g{lnü uat 11 de en-
cümenimize mGracaatlan. ı 5 S 5 5 49 ( 2 5 41 ) 

-------------------------~-------------------------------i zrn l P Sanat olıula MüdliPlüjUnden : 
1942 - 1943 ders yılı için okulumuz 1 inci sınıfına nehari olarak kaydolunan 

talebe 91lyııı alınacak talebe sayısından fazla olduiu c.ihetel timdiye kadar okıa
lumuza kayıtları yapılmıı olan bütün talebenin müaahaka imtihanına ginnek 
i.izere 2 birinci tetrin 1942 cuma günü Hbah Mat sekizde okulumuzda hazar bu
lunmaları, gelmedikleri takdirde okulumuza afrme haklarını kaybedecekleri 
illn olunur. 23 2S 29 5568 (2S21) 

iZ_,ift İNCİR VE ilZflll TARIM SATIŞ KOO· 
Pl?~'l'İFLERİ BiRLiCiNDEN : 

1 - Birliğimizin Alsancalttaki yeni yapılan incir işletme hanı, paçal dairesi, 
df"ooları v müdüriyet dairelerinin elektrik tesisatı S 1 O 1942 pazartesi günü 
'8tıt 16 da acık eksiltm ile ihale edilecektir. 

2 - Kesif bedeli 17717,86 lira, muvakkat temnatı 1326.63 liradır. Temi
'la t•n ihal,.den bir saat evvel birlik " ez nesine yatırılmış olması şarttır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler proje ve keıifname ile hususi ve fenni 
"'\rtnameyi ve mukavele projesini ihale tarihine kadar birliğimiz muamelat mü
ı: ; .ı i iai.i rde l?Örebilirler. 

4 -·- Birliğimiz ihaleyi yapın Y"Pmamakta serbeıttir. 
... 19 ıo ıs s510 cı481) 

İ!!1!1sarlar •arap Fabrikası müdtlrltliünden : 
Fabrikamız iç.in beygira.iz kotumlu veya kofW1LIUZ bir binek arabuı aahn ah· 

nacaktır. Yeni vey.l az müstamel arabası olanlann 30 eylüle kadar HalkapınaT 
Şeilitler caddeaindelU eski Aydın bira fabrika11nc:la fabrikamız müdürlüğüne 
müracaatları. ıs ı7 5629 (2538) 

Tarım Kredi K001;teratl Rerl için tntkltir Ye ma
hasln olacak staflyerler almac:aktar 

Türklve Cümhuriyeti Ziraat bankası bmlr Şa· 
bP~inden: 

1 

Şubemize bağlı kooperatiflerle F..ge bölgesindeki kooperatiflere 8.f&ğada ya
zılı şartlarla 40 lira ücret ve 'ynca S 30 pahalılık zammı verilmek üzere staj
yer memur alınacııktır. 

' - Türk olmak 
ı - Orta mektep mezunu bulunmak. 
'3 - Fili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmak ve halen aekerlikle her hangi 

bir iHşiği olmamak, 
4 - Sıhhi durumu köylerde çalışma ğa müsait olmak. . . 
5 - fzmir ve mülhakatında her hangi bir kooperatifte verilecek vazifeyı 

bili kaydü ~art kabul ebnif bulunmak. 
6 - Bulunduğu vazifeden veva oturduğu yerden hüsnü hal eahabından bu· 

lunduğunu teyit ettirmek. 
Vazifeye abnacak memurlar bir mlld det etaj elirdüktea 80Dfa Ankarada &l 

buçuk ay müddetle açılan lcuna iftir&k ettirilecelı: .e bu devrenin hitamında lü
zum !?Örülen mahallere müdür ve muha llİp olarak gönderilecektir. 

Taliplerin vesilcalariyle birlikte bankamıza müracaatları lüzumu ilin olunur, 
25 26 27 5630 (2534) 

lzmlr GüınPülderl Bcqmüdörlü.,,....en : 
Levazım ve aatıf servisi ilan tahtasında müfredatı yazılı bir varil adi aüt 

kostik ile aahtlan tehir edilen pamuk tül perdelik ve diğer Cf)'alar 30/9/942 
çarşamba günü saat 1 5 te sahlacaiından talip olanların ayni gün aaat l '4 de 
kadar teminatlannı baı müdürlük vezne.ine yatırmaları yatırmıyanlann mü· 
zayedeye sokulnuyacaklan illn olunur. 16 25 5426 (2444) 

ZIPaat Alet ve Maııtnelel'I Udlscu melıtelıl 
müdilıeJüöünden : 

1 - Mektebimizin 1942 - 1943 devresi birinci sınıfına 30 talebe almaca• 
ğından 1 O eylül 1942 tarihinden itibaren talebe kaydına batlanmıthr. 

ı - KABUL ŞARTLARI : 
Ziraat alet ve makine ihtisas mektebine girebilmek için : 
A - Türkiye cümhuriyeti tabaa11ndan ve iyi hal sahibi olmak. 
B - Orta ziraat mektebinden pek iyi veya iyi deTecede mezun olmak. 
C - Yqı 1 7 den az 22 den fazla olmamak. 
O - Hutalıklardan salim olmak Ye her hanji bir anzaaı bulunmamak. 
3 - Bu tartları haiz olan talebeler apğıdaki yazılı vesikalarla Ankarada Zi· 

raat alit makine ihtisas mektebine müracaat eder. 
a - Orta ziraat mektebi diplomuı. 
b - Hüviyet cüzdanı. 
c - Sağlık raporu ve aıı vesikası. 
d - iyi hal kağıdı. 
e - Altı kıta fotoğraf. 

4 - Yukarıdaki ıeraitt: göre evrak ve vesaikini nihayet 1 ilk teşrin 194ı ta
rihine kadar mektep idaresine gönderilmesi llznndır. 

5 - Kayıt muamelesi 1 ilk teırin 1942 tarihinde hitam bulacağından mll
racaat edenler arasında yapılacak seçim üzerine kabul edilenlerin ders b~ 
langıcı bildirnip gönderilecek numunesi vec;hile lı:efaletnamelerini tanzim ede-
Tek mektebe devam edebilecelcleri lüzumu illn olunur. (7830) 

15 20 25 5409 (2435) 

Nafıa velıalefl Sa ı.ıePI Manisa Optndl Şalte 
Miid'*"lüöünden : 

Kapalı zarf asaJöyle elıslltnte Dctm-
ı - Eksiltmeye konulan iı: Menemen civarında Gediz köprüsü yakınında 

Menemen - Bergama ıoeeainin tamlrL 
2 - Bu itin muhammen kefif bedeli (ı9413) lira (93) kuruştur. 
3 - Bu ite tartname ve evrak şunlardır. 
a) Ekailtm~ prtnameai 
b) Mukavele projesi 
c) Ketif hüllea81 
d) Vahit fiyat cetvelı 
e) Huauai fenni tarlname 
f) Bayındırlık itleri genel prtname-i 
g) Proje 
4 - Ekıilbne 5/ birinci te,rin/ 942 pazartesi günü saat 16 da Maniaada Su 

itleri 3 üncü tube müdürlüiü binasında topl,nan komhyon tarafından yapıla
cakbr. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle ve vahit fiJ'llıt üzerinden yapılacakbr. 
6 - Ehiltmeye girebilmek için isteklilerin (ı206) lira ( 4) kurutluk muvak· 

kat teminat yahrmalan ve bundan baıka apğıdaki veaikalan ibraz etmeleri 
ıarttır. 

a) Ekıiltme gününden en az bet gün evvel bu İfC ııirebilmel için istekllle· 
rin su itleri 3 üncü ıube müdürlüiünden alınacak ehliyet veaikua. 

b) Cari seneye ait ticaret odua vesikası. 20 22 25 29 5547 (2494) 

tnJd.sGf'IGf' Çamaltl Tazla.n Mftdftltlülfinden: 
Tuzlamızın batlamıt olan istihsal itlerinde çalıfwılmak üzere ifçiye ihtiyaç 

vardır. Bu itçilere en qağı iki ve en çok beı lira safi gündelik verileceği gibi 
6ile üstü 15 kurut bedelli ve akfamlan da bedelsiz acak yemek dağıtılacak ve 
yatacak yerleri de idarece temin edilecektir. 

isteklilerin nüfua hüviyet varakalan ile birlikte Çamalb tuzlası müdürlüjüne 
acele müracaatlan. 21 22 23 24 ZS 26 (2SOS) 

Z> !Lll! !22222 
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tZMtR TiCARET SlCtL MEMURLUCUNDAN 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

Madde 46 - Mürakipler hissedarlar tarafından idare meclisi azası veya 
müdür aleyhine vaki olacak ~ikayeti tahkik ve tetkık ile sıhhatına kail olduk
ları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına derç edeceklerdir. 

Sennayei firketin dörtte birine malik olan hiuedarlann talebi üzerine mil· 
ralı:iplw umumi beyeti fevlı:alide olarak İçtimaa davet etrneğe ve müacaah 
icap ettiren middeyi ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar . 

Münı:kiplere müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalade içtimaa davet 
olunmaemı talep eden hi..edarlann sermaye firketin dörtte birine telcabul 
eden mikdardalti hissf' senetlerini muteber b ir bankaya tevdi etmeleri lazım
dır. 

Mad<fs 4 7 - Serınayei şirketin dörtte b irine muadil hisse senedatına ma
lik olan hiaaedarlar heyeti umuroiyenin kararı hilafına meclisi idare µası 
hissedarlar heyeti umumiyenin kararı hilafına meclisi idare İtz.ası aleyhine ika
me.i dava edilmesinde i.arar ederlerse bir ay zarfında müralcipler ikamei davaya 
mecburdurlar. Şu kadar ki bu alcaliyet mürelupJer haricinde bir vekil intihap ve 
tayin edebilirler. Ve hisııe senetlerinin de tirketin melhüz zarar ve ziyanına 
kal"fı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir banka
ya tevdiye mecburdurlar. Davanın reddi halinde de veya talep eden akaliyet 
oirketin maddi ve hakiki zarar xiyaıunı tazmine mecburdur. 

Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenit oluna olsun idare meclisi izaaa 
aleyhine ikamei dava olunmasına mütedair bulunan kararının icrası keza mü
rakiplere aittir. 

Madde .. 48 - Murakipler, idare meclisi müzakeratında rey ve müzakereye 
jtlİrak etmemek tartiyle hazır bulunabilirler. Ve münasip gördükleri teklifab 
idare mecliai ve heyeti umumiyenin adi ve fevkalade .içtimalan ruznameleri
ne ithal ettirebilirler. 

Madde 49 - Murakıpler heyeti umumiyece takdir ve taıvip edilecek ik· 
ret alırlar. işbu ücret şirketin mCArifi umumiyeıi meyanına ithal edilir. 

BEŞiNCi FASIL 
UMUMi HEY'ET 

Madde 50 - Şirketin h.iasedarlan senede liaka1 bir defa wnumi hey'et 
halinde içtima ederler. Kanuna ve İfl>u esaa mukavelename ahlc&mma mu.a
fık surette içtima eden bey

0

eti umumiye umum hiueclarların hey0 eti 
mecmuasını temsil eder. Bu suretle içtima eden hey0 eti umumiyede jttihaz 
edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayan
im hakkında dahi mer"i ve muteberdir. 

Hey'eti umumiyeler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederler. Adt 
umumi hey'et de\"rei hesabiyenin hitamından itibaren üç ay zarfında ve sene
de her halde bir de.fa vuku bulur. Bu içtimada sirketin senelik muame1lh 
umumiye ve hesabiyesi tetkik ve ittihazı karar olunur. 

FeYkalide umumi hey'et 4irket muamelatının istilzam ettirdiii ahval ve 
zamanlarda içtima eder. Tesis hey" eti umumiyeleri bu fasılda tasrih edilen 
hey' eti umumiyelerden hariç olup bunlar hakkında Ticaret kanununun 'Ye 
i~bu e.as mukavelenamenin kısmı mahıusunda münderiç ahk.lm caridir. 

- SONV Y AR1N -

...................................................................................... • • • • 
i Devlet Demır Y oliarından i • • ...................................................................................... 

KİREMİT ALDrAC:AK 
D. D. YOLLARI 8 NCl ışı.ETME KOMiSYONUNDAN : 
Meemuu 3200 lira muhammen bedelle 25000 adet düz ve 2500 adet mahya 

Marsil,ya tipi kiremitler pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9 / 10/ 942 cuma 
günü saat 1 5 te komisyonumuzda yapılacaktır. 

İ•teklilerin ( 480) liralık kat'i teminat makbuzlariyle tayin olunan vakitt.o
miıyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi itletme kaleminde görülebilir 

ı2 ı5 ı8 30 5571 (2507) 

DEVLBr DEHIRYOLLARJ MUJ.EK 01'111.U· 
HA TALEBE ALINACAKTIR 

Dellleı Deınll'yoDarı Uınıan ,,,,,,,,,,.,llf#nden : 
Devlet demir yollarının muhtetif ihtisas ıubeleri için memur yetiştirilmek 

üzere Ankarada bir c Demiryol meslek okulu :. tesis edilmiıtir. 
Mektep yatılı olup tedris müddeti üç senedir. Talebenin her türlü elbise yİ· 

yecek yatacak ve tedris malzemesi idarece parasız temin edilir. ltbu mektep 
mezunlan devlet demir yollannda lise mezunlarına mahsus maaı ve baklan 
sahip olurlar. Askerlik mükellefiyetlerinde kısa hizmete tabi tutulurlar. Demir 
yol me.lek okulunu iyi derecede 'bitirenler araamda veyahut m.Iek bayabnda 
yüksek ehliyet gösterenlerinden ecnebi memleketlere idare hesabına yilkMk 
tahsil ve ihtiaaa yaptırılmak üzere her sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir .. 

KAYIT VE KABUL ŞARTLARI : 
1 - Türk olmak 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve psikoteknik muaye

nelerinde sıhhatli olduiu anlqılmak. 
3 - 14 yaıını doldurmuı ve 18 yqını bitirmemİf olmak 
4 - Açılacak musabalı:a imtihamnda kazanmalı: c imtihanlar Türkçe, me

tamatik, ve tabiat bilgisinden yapılacaktır. 
5 - En az orta okul mezunu olmak tahsil seviyesi ortadan yüksek olanlar

dan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olunurlar. 
MESLEK iMTiHANLARI : 

Ankara, lstanbul, Haydarpaıa ve Sirkecide Eskitehir, Balı.keair, Afyon. ia 
mir, Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum, oehirlerinde itletme müdürlüklerin
de 1 birinci teırin 94ı pertcmbe günü yapdacaktır. 

Talipler nihayet 30 eylül 942 tarihine kadar imtihan olmak istedikleri te
birlerdeki demir yolları itletme müdürlltlerine birer dilekçe ile müracaat etme. 
lidirler. 

Dilekçelere iliıtirilecek vesikalar ıunlardır : 
1 - isteklilerin bu günkü haline uygun fotografı tqayan nüfus hüviyet eüz 

danı. 
ı - Mektep diploması veyahut tasdiknameai c bunlara yapıttınlacak fo-

toııraflar da talebenin bugünkü halini gösterecektir. > 
3 - iyi huy kağıdı. 
4 - Atı klitdı. 
ftletme merkezlerinde bulunan iıtekliler yukarıda goıterilen dilekçe ve ve

aikalarını bizzat itletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt numaraa alacak 
lardır. Diler yerlerden gelecek istekliler 20 den 28 eylüle kadar en yakın de
mir yol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve veıikalanru iatuyon ,efine sösto
recek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve ietaeyon mübürile mühürlendiktea 
sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve saatını yazdıracaklar ve ba 
veallca ve dilekçe ile trende ikinci mevkide paruız seyahat edecelclerdir. ltbu 
İltekliler müracaat ettilcleri istuyona göre en yakın ifletme merkezine pderek 
orada imtihan olmağa mecburdurlar. Ancak müracaat tarihlerindeki tr• 
vaziyetine göre gidecelcleri en yakın i,Ietme merkezine 30 eylül tarihinden ey. 
vel yetiımedikleri takdirde bu tarihten evvel yetiıebilecelderi c:liier itletme 
merkezlerinden en yakınına giderek orada imtihana ııirebileceklerdir. Talebe 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracakları itbu veaikalan katar me
murlanna göstereceklerdir. lıtuyonlardan bu suretle iıletme merkezlerine gelen 
talebe derhal itletme müdürlüklerine müracaat ederek yanlanndaki vesikalan 
yukanda yazıldığı gibi bizzat alakadar itletmeye verecek ve kayıt numaraa 
alacaklardır. 

istasyonlara müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere vakit ka 
yıp etmemek Ye rahatsız olmamak ve gerek yukarıdaki tarihlerde işletme mer
kezlerine yet.itebilmek için tren vaziyetlerini evvelden tahkik etmeleri menfa
atleri icabındandır. İsteklilerin iıletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre 
münbakadan evvel veyahut müsabakadan sonra itletme müdürlülderince t_. 
bit edilecek tarih ve saatlarda sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır 
Müsabaka İmtihanından ve muayeneden sonra istelcliler neticeyi beklemeksizin 
itletme müdürlültlerinden alacakları parasız seyahat müaaadenamelerile ge~ 
dikleri istuyona dönebileceklerdir. Bunlann aruında neticeyi imtihan yapılan 
tehirlerde almak iltiyenler bulunursa bu arzularını ve oradaki adreslerini dilek 
çelerinin altına yazdırmalıdırlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere paruız seya 
hat hakkını kaybederler. Sılıhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kaza 
nanlann adreelerine teblii yapılır. Ve Ankaraya kadar paraaız seyahatleri ay
nca temin olunur. 

l,bu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete tabi tutula 
caklanndaa mektebe girerken getirecekleri noterden muaaddak taahhift sene
dinin numunainl itletme müdürlüklerinden tedarik edeceklerdiT. 

15 17 21 2S 5411 (2434) 

DOK2'0R, HEM$İRE ARANIYOR-
1 - Sallık tefkillbna baih Zonguldak ifçi hutahanai için ( 300) lira ücretli 

bir bakteriyoloi. 
2 - Sağlık tetkilih hutahaneai Ameliyathanesinde ça}ıfmak üzere yetifiia 

( 120) lira ücretli bir hemfİTe ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisler 
İçin de ( 1 00) zer lira ücretli ( 4) hemtire ki cem'an ( 5 ) hemfire alınacaktır. 

Taliplerin sıhhat sicil numaralannı bildirir kısa tercüınei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 30/ 9 / 942 tarihine kadar Zonguldnkta Ereğli K. ifletmesi bq he-
ki•Jiiine söndenneleri. 20 21 22 2J 24 25 26 5546 (2501) 



SAHJFE4 YENi ASIR CUMA 

Harp vaziyetine. asker gözüyle bakış 

Almanlar "Stalingrad,, a 
yeni Rus kuvveti gel

wesine mani olamıyorlar 
Radyo gazetesine göre: Son Sovyet 

tebliğinde Almanların Mozdokta üstün
lükleri beli rtilmektedir. Bununla bera
ber o cephede Ruslar tamamiyle pasif 
değildirler. mukabil hücumlarla Alman
hırı hırpalamaktadırlar. Almanların üs
tünlükleri zırhlı kuvvetlere malik ol
malarındandır. Buna rağmen henüz 
esaslı bir gedik açmağa muvaffak ola
mamışlardır. Rusların Mozdokta da 
miistahkem bir hat vücuda getirebildik
leri görülüyor. 

STALtNGRADDA 
Stalingradda Sovyetler yeni getirdik

leri takviyelerle vaziyetlerini bir az dü
zeltmişlerdir. Şimal batı kısmında te
~cbbüs Rusların elindedir. Almanlar bu
ralarda Rus taarruzlarının püskürtüldü
ğünü söylüyorlar; fakat Ruslar da ha
kim bir tepenin işgalinden sonra ileri 
hareketlerine devam ettiklerini bildiri
yorlar. Alman bava kuvvetleri Volga
nın köprülerini ve doğu kıyılannı şid
detle bombardıman ettikleri halde Rus
ların Stalingrada kuvvet geçirmelerine 
mani olamamaktadırlar. 

VORONEJDE 
Voronejde Alman taarruzları devam 

logiliz kadın işçile· 
rinin ücreti 
-*-Londra, 24 (AA) - lngiüz makine 

sanayiinde çalışan beş yüz bin işçi adına 
bir çok işçi sendikalannın mümessilleri 
patronlar birliğine baş vurarak günde
liklerinin artırılmasını istemi"lerdir. Ka
dın İşçilerin gündeliklerin.in ayni bölge
cle çalışan erkek gündeliklerinin en aşa
ğı y~de !!eksen ve 18 yaşından yukarı 
olım mütahassıs işçi kadınların günde
liklerinin de erkek gündeliklerinin yüz
cle doksanına muadil olması isteniyor. 
Patronların vekili kadın işçi1ere wt bu 
clilekleri İncelemektedir. 

----v-,... ........ -41'1-lfltl'IJNftl----
ALMANLARA GÖRE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
ri kıyısında Tripskaya kasabası çetin bir 
muharebe ile alınmıştır. 

Stalingradda ev ev çetin çarpışmalar 
devam ediyor. 
Şimal cephesinde düşmanın şaşırtma 

bücumlanna karşı yapılan mubarebe
l~rde 34 tank tahrip edilmiştir. Asağı 
Veılganın batısında ve cenubunda düs
manın demiryolları ve nakil yolları ile 
S<ıratof vakınındaki benzin depoları ye
niden şiddetle bombalanmıştır. 

Voronejin şimal batısında Ruslarin 
yeni hücumları akim kalmıştır. 

Merkez kesiminde taarruz hareketle
rimiz tam muvaffakıyetle neticelenmiş
tir. Rjef civannda Rusların karşı hü
cumları püskürtülmüştür. ~imal kesi
minde Ladoga gölünün cenubunda kı
talarımız düsmanın çetin mukavemeti
ne ve karşı hücumlarına rağmen arazi 
kazanmıslardır. 

Dün doğu cephes inde 62 düşman tay
yaresi düşüriilmüstür. !ki Alman ucağı 
1tayıptır. 

Berlin, 24 (A.A) - Stalingradda Bol
f'evikler şiddetli topçu atesinden sonra 
hilcum etmislerse de büyük kayıplarla 
püskürtiilmüşlerdir. Alman hücum kı
tnları .şehir içinde yavaş yavaş yer ka
zanmaktadırlar. 
Şehrin icindeki büyük yangınlar ve 

bunların kesif dumanlan sehirde isti
kamet vaziyetini imkansız kılıyor. Bü
tün güçlüklere bir de Bolseviklerin son 
der ece ina tcı mukavemetini katmak la
zımdır. 

Roma, 24 (A.A) - Lavoro Faşista ga-
2.ctes i binlerce İtalyan mütehassıs i§çi
nin doğu cephesine gittiğini ve bunla
rın cephede tank vesaire tamirinde kul
lnnılacağını yazmı~tır. 

UZAK DOGU HARBi 
(Raştarufı l inci Sahifede) 

ü iinü zapte tmek içinv japonların yap
tıkları teşebbüse ragmen Amerikan 
bahriye silah endazlarının mevzii sapa 
sa"lamdır. Müttefik asken mütehassıs
lcır Amerikan uçan kaleleriyle deniz bir
lıklerin in S anta !zabel adasına hücumu
nu kavdederek bütün Goadel kanal 
hava üssünden Amerikan birliklerinin 
hüla i fadc ettikleri mamısını çıkarı
y o lar. Bu bölgenin büy ük askeri 
eh ınmiyeti m üttefik askeri hareketle
r ' le iy "ce anlaşılmıştır. Gazete haber
Jcı ine göre S alomon adaları hareketle
rinde 3700 japon öldürülmüş veya esir 
cd.lmi~tir. 

etmiştir. Sovyetler de şimal batı kesi
minden ilerlediklerini söylüyorlar. Bu
radaki Alman taarruzları Sovyetlerin 
cenuba asker kaydırmalarına mani ol
mak için yapılmaktadır. Voronej kesi
minde Sovyetlerin üstün durumda ol
dukları şimdiye kadar cereyan eden ha
reketlerden anla§ılıyor. Buradaki Alman 
hareketleri kat'ı neticeli hareketlerin 
başlangıcı değild i r. Alman başkomutan
lığı cephenin en zayıf kısmında büyük 
hareketlere teşebbüs etmek isteyecek
tir. 

Sovyet tebliği Rijevde kuvvetlice bir 
Alman taarruzunun püskürtüldüğünü 
bildiriyor. Sovyetler Almanların bu 
cepheye yeni kuvvet getirmesini isti
yorlar, Almanlar da buradan cenuba 
kuvvet kaydırmalarına mani olmak icin 
çalışıyorlar. , 
' Volkona Sinyaminodaki Alman hare
ketlerinden şu mana çıkarılabilir: Al
man kuvvetleri Sovyetlerin cenuba kuv
vet kaydırmamalarını ve çetin bir mü
dafaa ile vakit kazanmak istiyorlar. 
Mevsim artık ilerlemiş olduğundan bu
rada esaslı bir hareket ihtimali azalmış
tır. 

"Madagaskar,, da 
mukavenıet bitti 

-*-Londra, 24 (AA) - Royterin as-
keri muhabiri bildiriyor: 

Tananarivin işgali üzerine Fransız 
mukavemeti de sona ermiştir. Bu suret
le büyük bir donanmayı banndırabile
cek kadar büyük olan Majunga ve di
ğer bir kaç tali liman müttfeiklerin em
rine geçmiştir. 

Tananariv 70 bin nüfuslu ve deniz
den 15 00 mektre yüksekte bir şehirdir. ----·-----INGıllZLERE GÖRE STA· 

LINGRAD HARB 1 
(B~tarab l inci Sahifede) 

dan mahrum kalacaklardır. Neticede 
~hri almağa muvaffak olsalar bile o ka
dar çok kayıplara uğramış ve o kadar geç 
kalmış olacaklardır ki ikliınin müsaade
si nisbetinde cenuptan veya başka yer
lerden ilerlemek için önlerinde pek az 
zaman kalmış olacaktır. 

Geçen kış mevsiminde Almanların 
doğu cephesindeki hattı fevkalade idi. 
Voronej çevresine kadar bu bat hala 
mevcuttur. Fakat Almanlar buradan 
Kafkasyava kadar yeni bir hat tesis ede
memişlerdir. 

Stalingraddan cenuba doğru böyle 
yeni bir hat kuramazlarsa p;eniş taanuz 
hattının bütün cenahı tehlikeye maruz 
kalacaktır. 

Moskova, 24 {A.A) - Royter ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Stalingradda dün şimdiye kadar gö
rülmemiş olan sokak muharebelerinin 
en şiddetlileri olmuştur. lki yüz tank ve 
binlerce piyade erini taşıyan bir çok 
kamyonlar birden bire şehrin merkezine 
hücum tmişlerdir. Alman toplan şiddet
li bir baraj ateşi açmışlardı. Ayni za
manda Alman uçaklarının motörleri de 
büvük bir gürültü çıkarıyordu. Rus mu
hafız birlikleri benzin şişeleri, tüfekler, 
el bombaları ve çeşitli silahlarla kaplan
lar gibi dövüşmüşlerdir. On iki Al
man uçağı düşürülmüs ve sokak muha
rebelerinde 42 tank kullanılmaz bir ha
le sokulmuştur. Müdafiler bir adım bile 
geriye atmamışlardır 

Dün Stalingradın doğu şimalinde avcı 
uçaklarının himayesinde Rus bomba 
uçaklarının şiddetli bir bombardımanın
dan sonra Ruslar müteaddit hücumlar 
yapmışlardır. Muharebe eden Rus kıta
ları durmadan dövüşmektedir. 

Londra. 24 (A.A) - Taymis yazı
yor: 

Almanlar ya kendi kuvvetlerini çok 
üstün tutmuşlar veyahut Rus kuvvetleri
.ni. çok azımsamışlardır. Böyle olma
sa Terek havzasındaki harekete gırış
mezlerdi. Bütün cepheyi göz önünde 
tutarsak Rusların yazın bir takım top
rakları kaybettiklerini, fakat beri yanda 
bütün cephelerde teşebbüsü elde tuttuk
lannı görürüz. Ayni zamanda da Stalin
gradda Almanları meydan muharebesi
ni kabule zorlamışlardır. 

Alman hedef ve iddiaları Rusayayı 
imha etmekti. I lalbuk; şimdi Rus kuv~ 
vetlerini Asyaya kadar sürmek emeliyle 
ikt ifa ediyorlar. Düşmanın kuvveti karşı
sında Berlin artık her şeyi kabul etmek 
zorunda kalmış tır. 

• 

AMERIKADA BiR HADiSE 
---·*·---

8. Ruzvel-
tin isteme .. 
diği oldu -·-Vaşington, 24 (A.A) - Reis Ruzvel-

tin Veto tehdidine rağmen meclis Enf
lasyona mani olma kanununu 105 reye 
karşı 163 reyle değiştirerek kabul et
miştir. 

Bu değişiklik topı·ak mahsullerinde 
yüzde 12 bir yükseklik kabul etmekte
dir. Ayanda da buna benzer bir değişik
lik yapılmıştır. Ruzvelt 8 EylCılde bu 
kanunun süratle tasdikini istemişti 

Vaşington, 24 (A.A) - Mümessiller 
meclisi Enflasyona mani olma kanununu 
96 reye karşı 204 reyle tasdik etmiştir. 
Ruzvelt bu kanunun 1 ilkteşrinden ev
evvel tasdikini istemişti. Meclis kanun
da değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik 
hayat pahalılığını yüzde beş nisbetinde 
artıracaktır. ----·-----HAVA HOCUMLARI 

---*---
Alman denizal-
tı tezv:ahla::ı 
bombalandı -·-Londra, 24 (A.A) - Hava Nazırlığı-

nın tebliği: 

Çarşamba gecesi ağır bomba uçakla
rımız şimal ve şimal batı Almanya üze
rinde uçmuş, Baltık kıyılarında deniz
altı tezgahlarına hücum etmiştir. 

Sahil servisine mensup uçaklarımız 
Hollanda açıklarında bir dü,man konvo
yuna taarruz etmiş ve orta büyüklükte 
3 gemiye isabet kaydetmiştir. 

Bu hareket!E,rden on bomba uçağımız 
üslerine dönmemiştir. 

Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 
İngiliz uçakları şimal Almanyada ba

zı kasabalara yangın ve infilak bomba
ları atmışlardır. On İngiliz uçağı düsü-
rülmüştür. • 

Alman savaş uçakları 24 Eylul gecesi 
İngilterenin merkezinde York kontlu
ğunda ehemmiyetli askeri hedefleri 
bom balamışlardır. ----·-----

UMUMi VAZIYET -·-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Üzerinde önemle durulan ba~ka bir 
haber de Rusyaya giden bir vapur kafi
lesinin yerine vardığıdır. 

Gazeteler başmakalelerinde Rusya
daki durumun ciddiyeti üzerinde dura
rak Rusyaya acele ve ehemmiyetli mik
yasta yardım lüzumunu kaydediyorlar. 
Stalingradda vaziyetin bir az düzelmesi 
üzerine fazla iyimserüğe kapılmamak 
lazım geldiğini gazeteler bilhassa belir
tiyorlar. 

cDeyli Telgraf> ve «Üeyli Meyi> 
harbin güdümünde deniz taşıtlarının 
oynadığı ve oynayacağı büyük rolü be
lirtiyorlar. cOeyli Ekspreu te Ruslara 
daima güven beslemek gerektiğini be
lirtmekle beraber aşırı bir iyimserliğe 
kaçılmamasını hatırlatıyor. Gazete acele 
yardım işinden şöyle bahsediyor: 

Şahsi vazife ve şah!!i menfaat birbiri
ne çok sıkı bağlıdır. Rusların taarruz 
kuvvetini muhafaza etmelerinin zaferin 
baslıca şartı olduğunu aklı selim göste
rir. Bunu, neye mal olursa olsun, sürdür-
mek gerektir. Şimdiye kadar bir çok şey
ler yaptık, fakat bunlar yetmez. Ruslara 
iyi sözden ziyade tank lazımdır. övün
tülerle obüs yapılamaz. 

cNiyuz Kronik!> ayni fikri müdafaa 
ederek şöyle diyor: Ruslar bizden cesa
ret verici sözlerden daha başka şeyler 
bekliyorlar. ikinci cephe bir tarafa bıra
kılırsa clmizden gelen her şeyi yaptığı
mıza şüphe yoktur. Son bir gemi kafile
sinin şimal buz denizine varması bunun 
yeni bir delilidir. Fakat B. Vilkinin de
diği gibi niyetlerimizin samimiyeti hak
kında Rusyaya emniyet telkin edecek 
hareket ikinci cepheyi aç.maktır. 

= 11111il1111111rı11111111111rıil11111111111il11111111111111 = 
§ Stalin • Villıi mülti· § 
~ lıatı uzun sürdü ~ 
= = :: Londra, 24 (A.A) - Stalin - Vilki § 
§ mülakatı, bilhassa uzun sürmesi yü- :: 
~ zündcn dikkati üzerine çekmiştir.§ 
:: Vilkinin Moskovadaki ikameti cu- § 
§ martesi veya pazar gününe kadar ~ 
; sürecektir. :: - -=. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 § 
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CHARl .. İE CHAN 
Ölüm Yolcusu 

STALINGRAD HARPLERi 
* Sovyetdo

nannlasıda 
harbe girdi 

1 ·----Moskova, 24 (A.A) - Unayted Pres 
muhabiri bildiriyor: 

Volga üzerindeki Rus harp gemileri 
ilk defa olarak Stalingradın müdafaası
na faal şekilde iştirak etmi§tir. Stalin
grad sokak muharebeleri gün geçtikçe 
şiddetleniyor. !ki tarafın da takviyeler 
aldığı anlaşılıyor. Almanların üst üste 
yaptıkları 12 hücum püskürtülmüs ve 
92 Alman tankı tahrip edilmiştir. • 

Bffi R1VAYET 

Stokholm, 24 (A.A) - Stalingradda 
vaziyete dair biribirine zıt haberlere 
göre Almanlar bir tepeyi zaptettiklerini 
ileriye sürüyorlar. -----·-----GOBELS Dl YOR Ki: 

-------·-----
An 2" l O sak sonlar 

fena şeyler 
düşünüyorlar 

-*-Berlin, 24 (A.A) - Propaganda nazı-
rı Göbels, Das Rayh haftalık mecmua
sında şunları bildirmiştir: 

<-Almanya Avrupada nizam ve ye
ni hayat kurmak için çalışıyor ve Al
manya bu prensibinden bir an bile ay
rılmış değildir. Alınan milleti her zaman 
bu esas ve intizam namına ve hayat sa
hası için çalıştığını tasrih etmiştir. Bu 
harpten sonra kurulacak yeni nizamda 
her milletin hakları olacağı da unutul
mamalıdır.~ 

KöTü" ŞEYLERDEN END!ŞE 
Dr. Göbels harbin normal bir şey 

demek olmadığtm hatırlatarak muhacir 
gazetelerinden birinde çıkan bir haber 
hakkında da şunları söylemıştir: 

Geçim zorluğu karşısında tedbirleıı 

Tetkikler yapılıyor vı 
kararlar düşünülüyo 

Ankara, 24 (Telefonla) - Alabil~ 
diğine yükselen fiyatlar karşısında sabit 
gelirli sınıflann geç.im darlığı meselesi 
üzerinde tetkikler yapılmakta ve ted
birler düşünülmektedir. Teşkil edilen 
harp ekonomisi bürosuna da bu mevzu 
üzerinde araştırmalar yaparak teklifler
de bulunması bir va:z.ife olarak verilmiş.
tir. Büro, harp şartları içinde Türk.iyenin 
iktisadi meseleleirni tetkik ederek lü
zumlu tedbirleri zamanında teklif ede
cek, yabancı memleketlerin iktisadi va
ziyetleriyle iktisadi s.istem ve politika-

!arını takip edeTek memleketimiz 
faydalı ve elverişli gördüklerini t 

ettirecektir. 

HARPTEN SONRASI iÇiN 

Bundan başka Türkiyenin harp • 
sı iktisadi politikası iç.in de §imdid 
zırlık. tetkiklerinde bulunacak.br. B' 
isliğine tayin olunan Mecdet Al · · 
llnden bugün Berne vardığı öğre 
tir. 

Büro önümüzdeki ay ba§Jnda fa 
geçmiş olacaktır. 

Mahsulün artırılmas 
için yeni çalışmalar 

Ankara, 24 {Telefonla} - Devlet 
ziraat müesseseleri tarafından istihsalin 
artırılması yolunda esaslı tedbirler alın
mış, :zırai kombineler kurwnu önümüz
deki elcim yılı için 300 bin dekarlık ara
zide nadas yaptırmış, devlet ziraat işlet
me çiftlikleri 100 bin dekar, Haraların 

çiftlikleri de 5 O bin dekar arazide 
das yaparak ek.ime başlamışlardır. 
kombinelerin halen 231 traktörü t 
işlerinde çalışmaktadır. Eldeki v 
lardan azami randıman alabilmek 
bu mevsimde gece çalışma ekiple 
teşkil edilmiştir. 

iaşe işlerinin Dahiliye ''eki. 
muhtemel tine devri 

Ankara, 24 (Telefonla) -- İaşe iş
leriyle halen vilayet ve belediyelerin 
meşgul olması hasebiyle bu işlerin dahi
liye vekaletine bırakılacağı hakkında or
tada bir haber dola~maktadır. 

GIDA MADDELERiNlN 
NAKLi iÇtN 
İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Kasaba 

ve köylerdeki gıda maddelerinin o 
merkezlere nakli için milnakalat ve 
tince yeni tedbirler alınmıştır. 
maddelerinin İstanbul, Jzmir ve Sa 
gibi merkezlere naklini kolaylaştı . 
maksadiyle deniz yollarınca yeni t 
ler tanzim edilecektir. Vekaletçe al 
darlara icap eden emirler verilmişti 

Yabancı memleketler mamu 
latı da muamele ta • • 

vergısıne 
~.._--~~~~--.._-~-._._..~----~-~~----

« - Harpten sonra 2 yaşından 6 ya
şına kadar Alman yavrularının annele
rinden alınarak 25 sene yabancı mem
leketleı·de terbiye edilmesi icap ettiği 
ileriye sürülmüştür. Bunları İngiltere
nin himayesinde ve yardımı ile çıkan bir 
muhacir gazetesi ileriye aürmü~r. Biz 
kat'iyen eminiz ki tng:ilizlerin ve Ame
rikalıların kafalarında çok kötü şeyler 
vardır.» ----·----- Ankara, 24 (Telefonla) - Gümrük limatnameye göre yabancı memlek 

v~ .:inhisab 'kkrladr vehkalelti dgi~iş muamele ver: de lınal edi.lnUı:ı olan maddelerin T 
gısı a ın a azır a ıgı talimatnameyı 
gümrüklere bildirmiştir. Bu t.aliinatname yeye girişi muamele vergisine tab Makineye 1 tqrinevvelde meriyete girecek ve T alirnatnamede vergi matrah ve n.i 
evvelce bu mevzuda verilmiı:ı olan bü- leri gösterilmekte, cezai hükümler d 

Verilir~en tün emirler hükümden kalkacaktır. Ter- lunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
HINDISTANDA KARI· 

ŞIKLIKLAR 
' -*-Yeni Delhi 24 (AA) -Teşrii mec-

liste demeçte bulunan adliye nazın Sir 
sultan Ahmet yapılan bazı vahşet hare
ketleri hakkında izahat vermiştir: Ge
çen cuma günü Bihar eyaletindeki Na
rayanpurun batısında düşen bir askeri 
uçağını mürettebatı halk tarafından öl
dürülmüştür. Pilot düııerken ölmüştü. 
Yine Bihar eyaletinde Mahorahta hima
ye müfrezesinden bir İngiliz subayile 4 
lngiliz eri pusuya düşürülerek otomo-
bilden inerken öldürülmüştür. Minapur
da 5 bin kişi bir polis karakoluna hücum 
etmiştir. Halkın başında ellerinde kon
gre bayrağı bulunan kongre azası vardı 
ve bunlann bazısı silahlı idi. Mukave
met eden polis müfettiş muavini diri 
diri yakılmıştır. Keza Lampantta bir 
polis müfettişi ile iki polis memuru da 
Üzerlerine petrol dökülerek diri diri ya
kılmıştır. Biaar eyaletiyle merkez eyalet 
lerinde ve başka yerlerde de resmi me
murlar öldürülmüştür. 

--o---
STALINSRAODA RUSLARIN 

MUVAFFAKIYETI -·-Moskova, 24 (AA) -Toçu ile des-
teklenen Rus deniz erleri Stalingradın şi
ınalinde şiddetli hücumları püskürtük
ten sonra meskun bir yeri işgal etmişler
dir. Düşmanın kayıplan çok ağırdır. 
Üç gün evvel Stalingrad cephesinde 
önemli tepeler işgal eden Sovyet kıta
ları muvaffakıyetlerini artırarak birkaç 
sokağı düşmandan temizlemişlerdir. 
Bir çok kesimlerde Almanlar müdafa
ada kalmak zorunda kalmışlardır. 

--o---
GAZETECILERIMIZ İNGlLlZ 

HARP SANAYi MERKEZ· 
LERINI GEZDiLER 

-*-Londra, 24 (A.A) - Türk gazeteci-
lerinin Büyük Britanyayı ziyaretleri so
na ermektedir. Türk gazetecileri pek ya
kında Amerikaya gidecek orada da bir 
kaç hafta kalacaklardır. Türk misafirler 
bu hafta harp sanayi merkezlerini, de
niz inşaat tezgahlannı gezmişlerdir. 
Kendilerine Büyük Britanyanuı harp 
kudretine ait bazı şeyler gösterilmiştir. 
Türk gazetecileri yarın Londraya döne
ceklerdir. Şereflerine haberler nazırı ta
rafından bir ziyafet verilecektir. 

ithalat eşyasının toptan ka 
hadleri tespit olundu 

Ankara, 24 {Telefonla) - Ticaret 
vekaleti hariçten ithal edilen ve edile
cek umum maddelerin toptan kar hadle

rini tesbit etmiştir. Alakadarlara tebliğ 
edilen bu kar ni.sbetleri 15 eylülden iti
baren meriyete girmiş bulunuyor. 

Yeniden ticaret 

ANKARADA PERAKENDE 
KAR HADLERi 
Ankara, 24 (Telefonla) - An 

tacirleri bugün (dün) ticaret odas 
toplandılar. Her sınıf tacir için pera 
de kar hadlerinin tesbitine karar v 
ler. 

okulları açılıyor 
--------------------

Ankara, 24 (Telefonla) - Bu ders 
yıL başında bazı vilayetlerimizde yeni-

den orta ticaret okulu ve ticaret liseleri 

açılacaktır. Bınsa, Eskişehir, Kayseride 

birer ticaret lisesi, Gazi.anteple 
guldak.ta birer orta ticaret okulu 
mıııtır. Antakyada ders yılı başına k 
bir bina bulunduğu takdirde bir ort 
caret okulu açılacaktır. 

~':.<:::~~:::,..<:;:::.<:;:Y:::Y:::Y::::><::::.<:::.<:::.<:::>-<:::>-<:::::..C~~">'">'c;::::..-c;::::..-G 

Dilıili lıaymalıamı 
Anlıarada multalıeme 

Mahlıtimlrın çaJıştırı 
dı(Jı yeni ceza evler 

edilecelı 
Ankara, 24 · ( Telefonla ) - Sahte 

diploma ile kendh .. ini tayin ettiren Diki
linin eski kaymakamı Kemal hakkında
ki tahkikata Ankara asliye mahkeme
sinde devam ediliyor. Kemalin muhake
mesi şehrimizde yapılacaktır. İzmirde 
tevkif edilerek Ankaraya getirilmiş olan 
Kemal vekalet emrine alınmıştır. 

Ankara, 24 ( Telefonla ) - A 
vekaleti Malatya ve Erganide iş 

üzerine iki yeni ceza evi tesis etmi 
Malatyada 350, Erganide 400 mah 
çc.lıştırılacaktır. 

Ankara ceza evinde matbaadan b 
kundura ve teı~tili.k atölyeleri de 
mıştır. 
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DOKTOR KİLDER'in SIRRJ 
İngUizce 

Yaratanlar - LEW A YRE S - LİONEL BARRYMOR 
Ayrıca : İstanbulda 30 Ağustos şenlikleri 

SEANSI AR 
MÜZİK RÜY AŞI Dr. KİLDER 

2,45 - 6 - 9,15 4,30 - 7,45 
Cwnartesi ve Pazar günleri. 11,3 O da başlar. • 
DİKKAT ~ Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATİNE 
SİDİR. SALON 30 KURUŞTUR. 
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