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Türkün dil bayramı bugün 
zmır ve Karşıyaka Halkevlerınde 
a t ''18 

'' ·---·-----------·ı· 
MESUT BİR GÜN 1 

Milli Şefi- 1 

mizin yıl
dönümleri 
lstanbul, 25 (Yen A.ır) - Bu- 1 

gün (dün) Milli Şefimizin 58 inci 
yıl dönümlerine müsadiftir. Reisi
cümbunıınuı: 25 Eylül 1884 tari
hinde lzminle doğdulclanna göre 
58 İnci yaılannı idrak etmif bulu
nuyorlar. 

Gazeteler, dünyanın maruz kal
dığı atey ve kan çenberi ortasında 
Türkiyeyi dim dik ayakta tutmak 
kudret ve mucU:eıini göıtermİ§ 
olan milli bir1iğimizin yüce timsaJi 
kahraman lnönÜye uzun ve saadet
li yıllar dilemekte, bararetli yazı
lar yazmaktad11lar. 

Londra radyosu da bu sabahki 
(dün sabahki) neyriyatında lnönü
mÜzün doğumu yJdönümilnü bara
reıli bir liaanla kutlamıtbr. 

* YENi ASlR, Milletimizin söz be-
beği ve kahraman timsali olan Mil
li Şefimizin daha pek çok U%UD 

yıllar Türk milletine rehberlik ..t· 
melerini, Türk milletiyle beraber 
-.'ut olmalannı diler. 

Güzel 
Türkçemiz 

---*---
En güzel medeniyeti 
IJütünlüğüyle ııavrıyan 
zengin ve ôhenlıli 
ifade vasıtası •• 
26 eylül 1932 Tiirk Devrimi içinde 

•nutulrnıyacak bir yıldönümüdür.. Bu 
7üce anıtı lamamlıyan ve erginleşl.iren 
taş o gün, Atatürkiin eliyle yerine kon
clu ve Türk Devrimi ulusal varlığın öl
mez ifadesi olan Tiirk dilini kurtarıcı 
llir atılganlıkla kanıyarak biitlinlüğiinü 
buldu .. 

var ___ .* __ _ 
ilk 'J'iirk dil k u r·u 1-
tayı 10 seue evvel 
bugün toplanmıştı 

-*-
Milli Şefimizin yühselı 
değerli bir telgrafları ... 

Bugün Türkün dil bayramıdır. 
Ebedi Şef Atatürk tarafından 1932 

senesi Temmuzunun 12 nci günü kuru· 
lan cTürk dil tetkik cemiyeti> ilk ku
rultayını aynı sene 26 Eylul Pazartesi 
günü Dolma bahçe sarayında toplamış
tır. Tam on sene evvel bugün toplanan 
ilk dil kurumu kurultayının riyaset di
vani General Kazım Özalp, merhum Ra
şit Galip, merhum Samih Rifat, merhum 
!smail Müştak, muallim Ali Muzaffer, 
Ali Riza ve muharrir Refik Ahmetten 
teşekkül etmişti. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 1 de) 

R11syada bir ~ ifıliği ele geçirmek 
için yapılan savaş 

j Almaiil Rus harbi J 
~ 

H~RP GAYRETLERi « STALIN:RAD >>DA 

Mihv~r harp Büyük bir 
iır.aJatı . meydan har 
geçiliyor bi ya~ılıyor 

-*- • Stokholm, 25 (A.A) - Stalingrad-
Los Ancelos, 25 (A.A) - lıtihsalô.t d girişilen savaş Fon Boclc ord ... unun 

dairesi havacılık kısmı şefi. bu ay içinde eol cenahına karıı büyük bir meydan mu .. 
lngiltere ve Amerikada yapılacak uçak harebs.ine dönmüotür. Rus tankları, uçak.
miktarının Almanya, ltalya ve Japonya- laıı ve topları Stalingradın ön kenar ma 
da ayni müddet için yapılan uçak mik· (Sonu Sahife 2. Sütun ! de) 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Atlantik muharebesi kızışacak 
~~~~~~~~~~ ..... • ...... ~~~~~~~~~~ 

Bir kısım Japon harp gemi-
leri de Atlantiğe geçti 
---·---

Almanlar hadiseye 
ehemmiyet veriyor -·Deniz harlJi miişterelı 
ııuvvetlerle yapdacalı 
Bcrlin, 25 (A.A) - Alman başko-

mutanlığının tebliği: Oçlü pakt devlet
lerinin deniz harbini müşterek kuvvet
lerle yapmak kararına uygun olarak Ja
pon harp gemileri Atlantik denizine ha· 
reket ederek mihver kuvvetleriyle te
masa gelnıişler<lir. Japonyanın harbe 
girdiği tarihtenberi esasen Hint okya
nusunda bulunan Alman deniz kuvvet
leri Japon harp gemileriyle it birliği 
yapmakta idi. Şimdi Japon denizaltıla
nnm Atlantikte görülmesiyle bu deniz
de de ilk defa olarak ukeri sahada it 
birliği kurulmuş oluyor. Bu hadisenin 
çok ehemmiyeti vardır. Japon deniza.1-
blanndan biri bir Alman üssüne gönde
rilmiJ, sonra kendi hareket kesimine 
gitmiıtit. 

(Sonu Sahife 2, Sütun Z de) 
.Şimdi Japo-nlamı. da avlamağa çall§llcağı müttefik gemi 

kafilelerinden biri Atlantilcten geçet"ken 

Türk iyeye dair bir lngiliz görüşü 

- Alman paktını ne
ye benzetiyo~lar? SOVYETL;RE GORE 

Diyorlar ki : Bu pakt harpten evvelki 2 cehennem 
Alman -Sovyet muahedesine pek benzer StaJingrad, 

Türk 

Bir İngiliz mecmuasınm rürlılye • Almanya mü· 
naselJetleri ve harbin hudutlarımıza yalı

laınJası halılıın dalıi fildrleri. .. 
. Londra, 25 (A.A) - Ekonomist adlı 
lngiliz mecmuası Tllrkiyenin dış siyase
tine ayırdığı bir makalede wyor ki: 

•Türkiyenin hareket tarzı İngilterede 
her zaman gerektiği gibi takdir edileme
miştir. 

Fakat 1939 ilk teşrininde imzalanan 
Türk • İngiliz karşılıklı yardım muahe
desiyle müttefikimiz olmasına rağmen 
Türkiyenin harbe girmemesinden do
ğan hayal sukutu ne kadar umumi ol
mUŞsa harbin seyrine bakmıyarak İngil· 
terenin müttefiki olmağa devam etmesi 
de o derece umumi bir memnunluk do
tunnuştur. 

TÜRKİYENİN SİYASETİ 
Hayal sukutunun başbca sebebi Orta 

Şark durumunun ve bugünkü askeri 
inıkanlarm hakkiyle anlaşılamamış ol· 
masıdır. Türkiyenin dış siyaseti mem· 
leketin bütünlüğünü korumağı hedef 
tutuyor.. Türk hükümeti tarafsız siya
setinin cihan harbinde karşılaştığı tehli· 
keleri biliyor. Safdilane bir iyimserlik
le sadece mukavelelere dayanarak ta
rafsızbğmı kurtaracağına inanmış değil· 
dir. Diğer taraftan 1940 yazının nazik 
günlerinde İngilterenin müttefiki kal
makla İngilterenin zaferine olan güve

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ve Voronej 
-*-

Bu ilıi yerde ve Mozdolı· 
ta lıanlı çarpqmalar 

oluyor, Voronejde Rus 
vaziyeti sağlamlaşıyor •• 

Mo•kova, 25 (A.A) - Gece yarısı 
neırolunan Sovyet tebliği: 2 4 Eylülde 
kıtalanmız Stalingrad, Bozdok ve Sin· 
yadın. bölgelerinde düşmanla kanlı 
çarpıfffialara devam etmişlerdir. 

öteki ksimlerde bir değişiklik yoktur. 
Moskova, 25 (AA) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Stalingrad ve Mozdok 
( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Kısaca anlatılı~ı Türklüğün benliğine 
luıvuşması olan de\'rinıimiz Türk dilini 
e>lbet dışında bırakamazdı. O bize sıra
>iyle her şeyi kazandırdı. Ulusal varlı
iunızı kurtardı. Ulu~al ekonomimizi 
lmrtardı. Ulusal kiiltiirümüzü kurlardı. 
Sonunda. ulusal dilin1izc. dillerin en gü
zeli olan ef&İz Türkçemize de kurtuluı 
)olunu açtı .. 

Atatürküıı .. Türk Dili tetkik cemiye
tio ni kurarken istediği şey, bütün iste
dikleri gibi, çok sade ve yine bütün is
l.,.f;kleri ıPbi, bilerek bilmiyerek, her 
birinıizin i~inde ya~ıyan isteğiıı bir özü 
idi: ·Türkçeyi. bugünkü ve yarınki en 
rlizel nted<'niyeti krınnli ile kavrtyabilc
ttk siveli ve ahenkli bir ifade vasıtası 
lraline getirmek!• 

Amerikan tayyare imaliitında mühi aı yel'i olan uçak kale!et"den biri 

Serbest hububat satışlan 

Almanlara göre cephelerde durum 

" Stalingrad ,, ın yakında 
Bir köye yemeklik ve to- d •• .., · k •• 1 

Dil devrimi irin bugün de bundan da
ha aydınlatıcı bir tarif yapılamaz. Tiirk· 
.-eyi, anlaınların hepsini kendi i~iodt" 
bularak ye kendi kaynaklarından ya
rnf:ı,,.ak bir dil '.\·apmak istiyoruz. 

•Dil yap1Jn1aı kendi kendine geli~İr • 
di~·cnlcr bütün dıllerde hilgiıılerin • cok 
defa da bil'!in l!Cçin•nlerin • yarattıkları 
JliÖzlcrin ne kadar cok yer tuttuğunu bil
memezlik cdi~·otlar. Bi•im bilginlerimi1 
\·e hilgerlerimiı. dii~ünenlerimiz ve yn
zarlarınu7 da hö~·le binlerce, on binler
~t' söz yaratrnı~lardır. Yalnız bunlar 
köklerini Türk olilindcn değil, Arapçn
clan ,.e farsçadan aldıkları icin bu yeni 
BÖzl('r Tiirkfc ic;indc yabancılığını siir
dürmiis. bir a7.ınhibn anladığı ~:apma bir 
ifil olmuştur. 

Atatürkiin istediği medeniyeti kemali 
ile kavriynbilecek •iveli ve ahenkli ifa
.le vaı;;ıtasının Ö7. Tiirk('e olmasıydı. Bu
ıün bu yolda ilerlemiş bulunuyoruz. 
:t'nkat daha pek çok ilerlemek zorunda
yıı. Çünkii yüz yıllarca Tiirk dilinden 
ayırmağa çalı~ılan öz kaynaklar içinde 
•imdi dilimizi canlandırmak, ynbancılık
lıotdan kurlarınk Tiirkçe karşılığı ol
•ıyan hir bir anlam hırakmanıak isti-
7oruz. . . 

Eğer divan edebıyahnın. « Edebı~·atı 
eeclidu nin Arapçadan ve farsçadan 

(tlonu Sahife 2, Sütun G da) 

humluk olarak götürü- uşecegı pe soy_ enemez 
Berlin, 25 (AA) - Yarı resmi bir Berlin askeri mahfilleri şehre karşı 

1 l t t ld kaynaktan bildirıliyor: hücumların durdurulmamış, bilakis hü· en arpa ar U U lleee Stalingradm yakında düşeceği iddia cdume eldaırlaını~şev0a1dmugun"oluunabraı·ıkdır'teı·yr0akkrlairl.er el-
edilemese bile düşman kuvvetlerinin ___ .* __ _ 

\-_apılan bu nıu
amele vanlış 

-*-Serbest hububat satışın· 
dan polisin ve toprak 
ofisin malumatı yok! .. 
İı.mir vilclyeti dahilinde, tanzim satışı 

yapılınıyan yerlerde hububat satlJiının 
cErbest bırakıJrru~ olması gayet iyi kar-
51]anm1S ve serbest satış hemen her yer
de başl;.,nıştır. Şimdiye kadar hububat 
temininde sıkıntı çeken köyler halkı bu 
rnretle serbest satış yapılan yerlerden 
ıhtiyaçlannı temine başlamışlardır. Şiın
diki halde buğdayın kilosu 60 kuruştan, 
arpa 35 kuruşt:m satılmaktadır. Lonca
larda faaliyet gittikçe gelişmektedir. 

(Sonu Sahife %, Sütun 4 te) 

so 
• • • • • • • • • • • 

İngilizlere göre mihver 
nereden yılıdacafı? 

-*-Londra, 25 (A.A) - Deyli Meyi ve 
Deyli Telgraf gazeteleri Rus seferinin 
uzaması Bulgaristan, Romanya ve Ma
caristanda hayal sukutuna sebep oldu
ğunu yazıyorlar. 

Deyli Meyi diyor ki : ·Mihver Avru
pasında halli bir çatlak husule gelme
miştir. Almanya taarruz edebildikçe bu 
hal böyle devam edebilir .. 

Gecen umumi harpte en zail noktayı 
Balk~lar teşkil e~ti.. Tarih ise bir 
tekerrürden ibarettir.• 

büyük bir zaMa uğratıldığı tahmin olu· Ruslar ellerinde ne varsa muharebe-
nab:lir. (Sonu Sahife 1. Süt11n ~ de) 

Stalingroıld<ı Rualıırda" alıMn zı,-lı h bir harp vasıtan tetkik edili11or 

HAVA HOCUMLARI ___ * __ _ 

Karlsrohe 
şehri hara
beye döndü 

-*-
İngiliz bombardımanla· 
rından yalnız IJu şehir· 

de 9 • JO IJin Jıişinin 
öldüğü IJildiriliyor 

Londra, 23 (A.A) - Zürihten ge
len haberlere göre Karlsroheden gelen
ler ve oradaki durumu görenler bu Al
man tebrine karşı son yapılan lngiliz 
hava akını neticeainde tehrin üç.te iki.ti
nin tamamiyle harap olduğunu aöylü-

(Sonu Sahife 2, SUtan l .. ) 



SAHiFE 2 YENi ASIR 26 EYLÜL CUMA.R!l'E~i 1942 

TÜRK DıL dAYRAMI BUGÜN 
(Haştarah 1 ınci Sahifede) 

Kurultaya iştirak eden aza a.dedi 725 
dı; bunlar arasında 52 mebus, 55 mu
ru ı-rir ve edip, 48 müderris ve profesör, 
42 doktor, 55 maarif müfettişi ve amiri, 
15 gazeteci ile mühendisler, mütekait 
General ve subaylar, yüksek memurlar 
ve bir mikdar yüksek tahsil talebesi 
vardı. 

HA ~A HÜCUMLARI 
(Ha~taralı 1 inci Sahiiede) · ş"Euı·a yorlar. Bu şchirdeld h sar diğer Alman • 

~ehirlcrindekinden çok daha geniştir. t 
Karsrohcde yalnız enkaz ve binalnrın is· \) 

' -- -- · l Güzel 
HABEe-. LE;_Jl,:I ~ Türkçemiz 

kclcti gözükiiyor, i 

Kurultayın programı hülii.saten şu 
idı: 

A - Dilin menşeleri: Türk dilinin 
eskiliği; Türk dilinin doğrudan doğruya 
kendi muhit şartları altında inkişafları, 
bu kabiliyetin halk dilinde sünnesi ve 
y .. zı dilinde sönmesi; bunlarda amil olan 
sebepler. 

B - Türk dilinin bugünkü hali, asri 
ve medeni ihtiyaçları: Tanzimattan bu
giıne kadar Türk dili ve gösterdiği de
ğişiklikler; Türk dilinin asri ve medeni 
ihtiyaçları nelerdir? 

G - Tiirk dilinin müstakbel inkişaf
ları. 

D - Gaye: Türk dilin bugünkü ve 
yarınki medeniyeti kemaliyle kucakla
~ abilecek en güzel ve ahenkli bir ifade 
vru ıtnsı haline getirmek. 

Kurultay, Tanrının rahmetine göçmüş 
o an Samih Rifatın kudretli ve kuvvet
lı bir söyleviyle açılmıştı. Samih Rifat, 
Türk dilinin genişliğini ve zengin kay
naklarını, kabiliyet ve imkanlarını nut
kunda örnekler ve ıspatlarla göstermiş
tı. Bu nutuk bir çok yerlerinde ve so
nunda sürekli alkışlarla alkışlanmıştı. 
Kurultayın birinci gününün ikinci 

celsesinde. o tarihte başvekilimiz olan 
Mılli $ef İsmet 1nöniiniin onnnerdiiU şu 
te1~raf okunmuştu· 

>Dil kurultayı yüksek reisliğine. 
Türk dili kurultayının açıltn4Smı 11ü

f'e{jimiulen sevi1ıçlcr taşarak kutlulanz. 
Ktırı~ltay son asırlarda mütemadiyen 
ihtilale uğravan milli kl1Itüriin. kıyamı 
tuı cevabi eseridir. Kunıltay milli kül
türe temel atarken, onun kucağında 
yer alan ldealist azanın duyduğu heye
canı ve gururu hep duyuy01'Uz. Kunıl
to»da çall§anlara ne mutlu! 
Kurultayın dileklerini yerine getir

mdı: için elden gelen her hizmeti yapmak 
hukiimet için V4? her vatandaş için bir 
borç. bir şeref olacaktır. 

Milli Şefimizin bu mesajı. Türk dil 
kurumu ve dil savaşını kabul edenler 
içın hakiki ve fili bir direktif olmuştur. 
Bu kı.c;a, fakat yüksek mesajın verdiği 
direktifler üzerine on yıl içinde dilimiz 
güze!Jiğe, kemale ve hukiki benlilUne 
doğru bütün hıziyle yürümüştür. 

Birinci kurultay da salahiyetli hatip
lerin nutukları, konferansları ve Türk 
d.lmenlerinin tezleri ile dil davamızın 
~ öneltileceği istikamet tayin edilmiştir. 
Bu sebepledir ki kurultyın ilk toplan
d ı w ı giin. Türklin dil bayramıdır. 

* 1ZM1R HALKEVtNDE 
Dil bayramı mUnnsebetiyle bugün İz

mir ve Karşıyaka Halkevlerlnde de tö
ren yapılacaktır. 

İzmir Halkevinde törene saat 18 de 
:ı ı:keri bandonun çalacağı istiklal mar
şiyle başlanacak, bundan sonra tnönü 
liı::esi öğretmenlerinden B. Şakir Cando
~:ın tarafından cTürk dilinin kaynağı ve 
J!l•li c;imi~ mevzulu bir konferans verile
cektir. 

B. Ercüment Ekrem Talu da dil duru
mu hakkında bir konferans verecek ve 
talebe tarafından şiirler okunacaktır. 
KARŞIYAKA HALKEVlNDE 
Karşıyaka Halkevindeki tören de saat 

18 de başlıyacak, B. Avni Ozan tarafm
dan şiir söylenecek, B. Ahsen tarafından 
bir konferans verilecek, talebenin siirle
ri ve söylevleri takip edecektir. ~ 

Her iki Halkevine bütün yurtdaslar 
dth· ,,. ,. 

ATATüRK.üN 
MUVAKKAT KABRtNt Z!YARET 
Ankara, 25 (A.A) - Türk dil kurumu 

genel sekreterliğinden: 10 ncu yıl bay
ramı dolay1siylc yarınki Cumartesi gü
nü (bugün) Türk dil kurumu mensup
ları başta kurum başkanı olduğu halde 
saat 10,30 da Ebedi Şef Atatilrkün mu
vakkat kabrini ziyı:ıret ederek kurum 
adına bir çelenk koyacı:ıklardır. 

Kutlama ziyaretlerini kabul için ku
rum saat 15 buçuktan 18 buçuğa kadar 
açık bulunacaktır. 

Sr"t 18,45 de Türk dil kurumu adına 
radyoJa bir söylev verilecektir. 

'l'ürk dil kurumu 10 ncu dil bayramı
nın büliln yurtdaşlara kutlu olmasını 
candan yürekten diler. 

öLENLERiN MtKTARI 
Endüstri mahalleleri Veren nehri 

üzerindeki limanla şehrirı deniz kısmı o 
derece hasara uğramı,tır ki kaçabilenle
rin söylediklerine görı.. şehirde 9-1 O bin 
ölii vardır. Yangınlar o kadar süratle 
gclişmi!ltir ki f laydelbcrg ve Stuttgort 
itfaiylerinin çnğırılması icap etmiştir. 

IŞÇiLERIN SEVKi 
Karlsrohede çalışan yabancı işçiler 

Venedik ve Mıliinoda Almanya hesabı
na çalışan fabrikalara gönderilmişlerdir. 

YENi INGILtZ HOCU\.1U 
Londra, 2:> (A.A) - Kıyı hizmetle

rine memur havn kuvvetleri Teksel ada
lan açıklarında himayeli bir düşman 
kafilesine hiicum etmi§ ve orta büyük
lükte Üç gemiye tam isabetler kaydet
mi§tir. 

ALMAN l lOCUMU 
Londra, 25 (A.A) - İngiJİ:i: hava 

nazırlığının tebliği: Dün öğleden sonra 
lngilterenin cenup doğu kıyısında düş
man hava faaliyeti olmuş, Üç yere bom
balar atılmıştır. İnsanca kayıp ve pek az 
hasar vardır. 

---o---
ATLANTIK MUHAREBESi 

KtZIŞACAK 
( Haştarah 1 inci Sahifede) 

JAPON TEBUCi 
Tokyo, 25 (A.A) - Japon deniz 

kuvvetleri 1nihver devletleri bahrlyesile 
işbirliği halinde stratejtk hareketler için 
§'İmdi Atlantik denizinde bulunuyor. 

* 
JAPONLARIN ATLANTtCE 
GEÇMESi 
Radyo gautesine göre Royter Ajan

sı da japon deniz kuvvetlerinin Atlan
tikte setratejik hareketler yaptığını 
bildirmiştir. 

Yine aynı gazeteye göre, bu hadise 
hakkındaki Alman ve japonlar tebliğle
ri arasında çok fark vardır. Almanlar 
yalnız denizaltılarından bahsettikleri 
halde japonlar deniz kuvvetlerinden 
bahsediyorlar. 

Japon kuvvetlerinin Atlantiğe geçme
sinden Almanların büyük bir faydası 
olamıyacaktır. Alman deniz münakaHi
tını bozmağa çalışıyor, denizaltı harbi
ne büyük bir hız veriyor, bunun için de 
fazla deniz üs.si.ine ihtiyacı vardır. ja
ponların ise 70 kadar denizaltısı mev
cuttur, bunun kırk beş kadarı açık de
niiler denizaltısıdır. Bunlardan bir kıs
mını Pasifikte kendi kafilelerini hima
ye için ayıracaklarmdan geriye ancak 
20 'kadar deniz.altısı knlır. Bu sebeple 
japonların Atlantikte Mihvere yardımı
nın mahiyeti ancak semboliktir. 

---g---
ALM'N RUS HARBi 

t Hııt.farah ı inci Sahifede) 
hallclerinc batı ve cenup batıdan hücum 
eden Nu.i kuvvetlerinin haa1cısını azalt
mak için durmadan faaliyet gösteriyor
lar. Bu bölgedeki durumu görenler, in
san ve malzemece büyük kayıplara mal 
olım bu muharebeyi anlatacak kelime 
bulamazlar. Ruz savaş uçakları tankla
ra yol açmağa çalışıyor. Bomba uçakla
rı da bunları takviye etmeğe gelmişler
dir. Rus uçakları Volganın sol kıy11ında
ki küçük hava meydanlarından kalkı
yorlar. Sovyet talı:viye kıtaları §tukala
rın durmadan devam eden hücumları 
altında Volga nehrini geçmektedir. Suni 
sis bulutlan mavnalan örterek dütman 
hava kuvvetlerinden gizlemektedir. 

Stalingrad hakkındaki Alman tcblii· 
leri birbirini tutmuyor. Berune göre ııe
ncral Fon Bock Stalingradda cepheden 
hücum ebnekten kaçınmaktadır. 
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§ rEŞEKKUR ~ 
: Oğlumuz ve kardeşimiz Enis Sevi- : 
§ lin ölümü münasebetiyle gerek biz- E 
E zı:ıt cenaze merasimine iştirak etmek § 
; lütfunda bulunan ve gerek bilvasıta : 
~taziyette bulunan, bih1mum zevata§ 
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18 inci Asırda Bir Ko san 
-------~---------·~-----------

••• JJ 
Ferdınandonuıı tavsiye ettiği şeyh 

Mahmut bin Muharrem adlı esirci de 
Kap in in Ü7.crinde büyük bir tesir yap
tı \ 'C Kapsiye çok iltifat ve itibar gös
• rdi. Kn~ i şerefine mükemmel ziya
fetler \'Crdi; binbir gece masallarını an
dırıın s:ı raylar, eariyC'lcr ve eğlenceler 
gostcri ldi. Kapsi ile esirci şeyh Mah
mul j5; üze.rinde kolayca anlaştılar. 
Şeyh Mahmut : 
- S izin için burada jş çok! dedi. 
- Ne gibi mal istersiniz? 
- Güzel ve genç kadın, yakmklı 

genç çocuklar. Bizim pazarlarda bunla
ra rağbet pek çoktur. 

Bu iş için Berberi esirci ile Rum kor
san arasında yazılı bir de mukavele ya
pıldı ve imzalandı; bundan bir hafta 
sonra da Kapsi, güzel kadın ve kız, ya
k c:ıklı delikanlı ve çocuk avlamak için 
r den'ze, kara bir leke gibi açıldı. 

YAZAN : F. S BENLİOi';LU 

---
Kapsi yolda Karpatos adasına uğradı. 
Burada esrarengiz bir İspanyol vardı. 

Bu adam kendisine Prens ttil adını ver
mişti ve resmi elbiseli muhafızlar bes
lemekte idi. 

Bu adamın ada üzerinde garip bir ha· 
kimiyeti vardı: Halka cezalar ve ağır 
vergiler yüklemekte ve fazla olarak da 
Venedikli, İspanyol ve Mısırlı korsan
larla ortı:ıklık yapmakta idi. Halk iki se
neden beri bu serseri adamın zulmü al
tında ezilmekte idi. 

Burada meçhul bir adam Kapsiye bir 
mektup verdi. Kapsi zarfı açtı ve şu 
mektubu okudu: 

cDostum Kapsi; 
cCezairden buraya geldiğini haber al

dım. Şeyh Mahmut Bin Muharremle 
anlaştığına çok memnun oldum. Sana 
lüzumu olan para hazırdır; burada hal
ka zulüm yapmakta olan bu İspanyol 

Kahve ve ça}y 

fiyatları vakın

da cuzluvor ___ ,* __ _ 
7 illıtesrfnden itibaren 
peralıende fiyatlar 500 
. ve ı260 lıurıq •• 
lnhisarlar idaresinin aldığı tedbir ne

ticesi olarak dün İzmirde piyasaya çı
karılan kahvelerin mikdarı, ihtiyacın 
lc1kriben yiizdc yetmh~ine muadildir. Bu 
kahveler talunislere ve tahmislik eden 
bakkalları:ı \•erilmektedir. 
İzmir güınrüğünde mevcut 28000 çu

\'al kah\·cden on bin cuvalı İstanbul vi
~fıyeti emrine verildiği için peyderpey 
Istanbula gönderaınektedir. Bu parti
den 8000 çuval kahve de muhtelif vila
yetlere ayrılmıştır. 

UCUZLUK YAKIN 
Kahve ve çay fiyatlarının ucuzlatıl

ı.ınsı hakkındaki kanun 7 ilkteşrinden 
it:haren tatbik edilecektir. O günden iti
baren inhisar idaresi bayilere 480 ku
ruştan kahve, 1247 kuruştan çay sata
caktır. Bunlar da perakende olarak 
ı ahveyi 500 kuru., tan, çayı 1260 kuruş
tan satacaklardır. 

Kahve, çekirdek halinde büyük bak
kaliye mağazalarında da satılacaktır.. 7 
Hkteşrinden itibaren piyasaya ihtiyacı 
karşılıyacak kadar kahve ve çay çıkarı
lacaktır. Şimdi l-ahvenin ve çayın az 
verilmesi, hunlar ucuzlıyacağ1 zaman sa
tıcıların elinde mal kalmama!':ını temin 
içindir. 

____ ..,._,,.wtl----

P~vn i r - Pirinç satış-
larını o horsa ya geç

isten med i • 
OlPSI 

Ticaret odası meclisi dün öğleden son
ra bir loplantı yaparak hükilmelc;e ha
urlanmış ohın ticaret odaları ve borsa
lar kanun projesini tetkik eylemiştir .. 
Ayrılan bir encümen proje üzerinde tet
lukatta bulunup mütalaasını vekalete 
b:Idirecektir. 
PEYNİR VE PİRİNÇ İŞİ 
Dünkü toplantıda peynirin ve pirincin 

borsa mc,•zuları dahiline alınması hak
kında yapılan teklif te tetkik edilmiş, 
peynir ve pirincin borsada muamele gör
memesi muvafık telfilcki edilmiştir. Ne
bati yağlar borsada muamele görecektir. 

---------------VALİ MENEMENE 
GİDİP GELDİ 
Vali B . Sabri Öney dün sabah refa

katinde maarif müdürü olduğu halde 
Menemene gitmi!!, aham üzeri !iehrimi
ze dönınüştiir. 

Menemende yeni orta mektep işi tet
kik edilmiş. vali kaymakamlıkta muhte
lif mevzular etrafında direktif vermi~tir. 

YtiKSEK FİYATLA 
Satış iddiaları... 
Ödemişte Manyas caddesinde manifa

turacı İbrahim oğlu Sadık Basmacı ile 
oğlu Arif Basmacı yüksek fiyatla ku
maş sattıkları iddiasiyle tutulmuşlardır. 

Bergamada Avni Hilmi eczanesinde 
çalışan Nesim karısı Benyamin bir diş 
macununu yüksek fiyatla sattığı iddia
E'iyle mahkemeye verilmiştir. ---·--"'--
BELEDİYE 
Daimi Encümeninde 
Belediye daimi encümeni dün öğle-

den sonra Belcdıye reisi B. Reşat Leb
Iebicioğlunun reisliğinde toplanmış, bazı 
ışler tetkik C'd:Jerek karara bağlanmış
tır. --·----

KAYMA.KAM 
Namzetleri gittiler 
Bir haftadan heri şehrimizde tetkik

lerde bulunan 26 kaymakam namzedi 
dün sabah Ankaı aya dönmüşlerdir. 

serserisine saldır, hiç durma ve kork
ma! Bu İspanyolun güzel bir karısı, bir 
ço'k kıymetli esirleri ve hadde, hesaba 
sığmaz altmları vardır. Bu herife hiç 
durmadan saldır, her şeyini zaptet, ken
disini gebert ki halkın sana sevgi ve 
saygısı ı:ırtsın! Bu suretle halk maksa
dına yardımcı olacaktır! Hiç korkma iş
ler çok kolay olacaktır. Seni selnmla
rım . 

Ferdinando Budula.> 

* Kap&i, bu mektupla eski heveslerin 
göğniinde şahlandığını anladı, yaptığı 
tahkikattan maksadının burada kolayca 
ele geçebileceğini gördü ve sabık pa
pasa: 

- Kalk. ihtiyar çakal!. dedi, artık bü
yiik işler görmek zamanı geldi! 

- Pekala ... söyle, ne yapayım? 
- Şu ihtiyar İspan~l serseri.sini nak-

te tahvil edeceğiz. 
Ve, hemen harekete geçtiler, ani, fa

kat iyi hazırlanmış bir baskın yaptılar. 
Halk evvela tcldja düştü, fakat Kapsi. 
halka hiç bir şey yapmıyacağım, bütün 
hedefin zalim İspanyol serserisi olduğu. 
nu anlattı. Bunun üzerine halktan da 
yı:ırdım gördü; İspanyol ilk harekette 
öldiirUldü, güzel karısı, kıymeUi esir ve 
cariyeleri ve bütün altınları Kapsinin 
eline geçti! 

-B İTMEDi -

•• 
Uzüm piyasasında canlılık 
-------------------~~· ...... ··--------------

Fiyatlar bir mik .. 
tar yükseldi 

Yalıında harice üzüm satılacağı gibi inhisarlar 
idaresi de nıullay aata ba$1ıyacalı ••• 

üzüm piyasasında göze çarpacak ka
dar bariz bir canlılık başlamıştır. 7 nu
mara üzümün 1,5 kuruş, 8 numara da 
1 kuruş, 9 numarı:ıda 20 para, 10 numa
rada bir kuruşluk bir yükselme vardır. 
Borsadaki bu hareketin istihsal mınta
kalarında ve bilhassa Manisada mem
nuniyetle karşılandığı şehrimize gelen 
malumattan anlaşılmıştır. 

Allikadarlarm söylediklerine göre ya
kın günlerde büyükçe bir parti üzümün 
yabancı bir memlekete satılması, mu
karrerdir. Bu hususta tedbir alınmıştır. 
Satış mukavelenamcsinin imzasını mü
teakip fiyatlarda daha geniş bir gelişme
ye intizar eylemek lAzımdır. 

İnhisarlar idaresi üzüm piyasasına iş
tirak ederek üzüm milbayaasına başla
mıştır. Bunun günlük muamelede ha
yırlı neticelerine intizar etmek müm
kündür. 

İngilizlere yeniden 
tütün satıldı •• 

lstanbulda ticaret birliklerine ait İl!-

lcr için alakalılarla temasta bulunmak 
üzere iki gün evvel lzmirden hareket et
miş olan heyet lııtanbulda temaslarına 

başlamıştır. Bu meyanda evvelce vuku
unu bildirdiğimiz 12500 tonluk üzüm 
satı ına ait teferruat tesbit edilmiJ bu
lunmaktadır. 12500 tonun 3 bin tonu 
geçen sene mahsullinden, 9500 tonu ye· 
ni rekolteden teslim edilecektir. Şayet 
eski mahsul teslimatında imkansızlık 
olursa bunun yerine yeni mahsulden 
verilebilecektir. Yakın zamanda 3000 
ton üzüm alıcılar tarafından teslim cdi-
lecektir. Bundan sonraki teslimat nakli
yatın tanzimine bağlı bulunacaktır. 

İngilizlere yapılmış olan hu satışa ait 
teslimat bir tek tip üzerine olacaktır. Bu 
tip yüzde 40 sekiz numara, yüzde elli 
dokuz numara ve yüzde on 1 O numara 
üzümden terekküp edecektir. Bu tek tip 
için kabul edilen aatıı fiyatı eald mahsul
de 61. yeni mahsulde 60.5 kuruttur. 

Zeytinya~ı fiyatı arhyor 

Belediye seylr"l 
vaziyetinde ••• 

- -------- .. - ---- ----
Belediyenin müdahale için elinde müeyyidesi 
yoJı • Balılıallarda 4 asitli yağlar 160 • 170 Jıuruı! 

Zeytin yağı fiyatlarındaki yükseliş sal edilecek zeytin yağların maliyet fi
hAll devam etmektedir. tyi kalite ye- yatı, tasirl ve muamele vergisi dahil ol
meklik zeytin yağlar toptan 150 - 155 mak üzere kilosu 60 kuruşu bulacaktır. 
kuruştan muamele görmüştür. Bir çok Geçen sene maliyet fiyatı kilo başına 42 
bakkallarda zeytin yağı bulunmamak- kurusu butinalcta idi. 
tadır. Bazı bakkallar 4 asitli zeytin yağ
ların litresini 160, 170 kuruştan satmak 
suretiyle fırsattan istifade etmektedir
ler. Belediye yağ satışları karşısında 
elinde hiç bir müeyyide bulunmadığı 
için müdahale vaziyetine geçememek
tedir. 

Yeni zeytin mahsulü bir ay sonra el
de edilecektir. Rekolte, geçen senekin
den yüzde 60 nisbetinde noksandır. Bu 
sene amele yevmiyesi arttığından istih-

* Dün lstanbuldan şehrimizdeki tacir
lere yapılan müracaatlarda zeytin yağı 
ihtiyacı olduğu bildirilmiş ve fiyat tek-
lif etmeleri istenmiştir. tstanbulda bü
yük bir alıcı firma 1 asitli zeytin yağına 
170 kuruş fiyat takllf etmiştir. Bundan 
da anlaşılıyor ki İstanbulda yağ fiyat
ları bq döndürücü bir süratle miltema
diyen artmaktadır. 

Serbest hububat satışları 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

BİR HADİSE 
Vali B . Sabri Öneyin serbest hububat 

satışının vilAyetimizde başladığı ve hiç 
bir makamın bu satışlara mlni olmıya
cağı hakkında vaki olan beyanatı üzeri
ne Işıklar köyü halkından ;})azı kimseler 
birleşerek bu köy eşrafından rençber 
Kara~ğlanın Os.ınana para veriyor, ye
meklık ve tohumluk arpa satın aldırmak 
istiyorlar. 

Osman Karaoğlan Menemenin Kaklıç 
köyüne giderek' kilosu 35 kuruştan 440 
kilo arpa satın alıyor. Arabaya yükleyip 
Işıklar köyüne gitmek üzere yola çıkı
yor. Serbesti kararından haberdar bulu
nan jandı:ırma karakolları bu arpaların 
hudutlarından geçmesine mani olmıyor
lr.r. 

Araba Bornovaya gitmek üzere Mer
sinliye gelin<'e Mersinli karakolu nö
betçisi polis memuru 271 Fuat arpala
rın geçmesine mAni oluyor. Evvelki ge
ceden dün sabaha kadar arpalar kara
kol önül'!de kalıyor. Dün öğleden önce 
nrpalar Izmire getirilerek toprak mah
sulleri ofisine teslim ediliyor ve 440 ki-
1.1 arpanın tesellümüne dair Osmana 
1127 sayılı bir vesika veriliyor. 

EMİR VERİLMEDİ Mİ? 
Vilayet makamı, gazetemize vaki be

yanatla İzınirden transit suretiyle hu
bubat geçebileceğini ve hiç kimsenin 
buna mani olmıyacağını kaydettiği hal
de karşılaşılan bu Mdisenin mahiyetin
de bir yanlışlık olması hatırımıza geldi. 

Kc:yfiyeti tahkik ettik .. 
Oğrendik ki Mersinli karakoluna ve 

ou meyanda diğer karakollara serbesti
nin başladığı hal kında tebligEttta bulu
nulmamıştır. 

Ayni suretle keyfiyeti toprak mahsul
leri ofisinden de sorduk .. 

Aldığımız cevap şudur: 
• - Satış serbestisi kararı henüz ofi

simize bildirilmemiştir. Bildirilse dahi, 
zabıta bize muamelesine vakıf olmadığı
mız bir mikdar c.rpa göndermiştir.. İş 
adliyeye aksedectktir.. Bu arpaları ia
de edin derlerse hemen iade edeceğiz ... 
Hadise hundan ibarettir .. 

* GörUlüyor ki gerek polis, gerek 1op-
ı ak mahsulleri ofisi satış serbestisinden 
haberdar edilmemiş, kendilerine lüzum
lu talimat verilmemiştir. Satış serbesti
si Ticaret vekaletinin malumatı tahtın
da vilıiyet makamınca resmen ilan edil
dikten sonra bu gibi muamelelerin köy
lüyü şüpheye stıvkedeceğini nazara al
mak lazımdır. Bu muamelenin tashihi 
hususunda vfülyet makamının vereceği 
emre intizar eylemekle beraber, serbes
tı kararının vilayetin her yerinde köy
lere kadar duyurulmac;ı lüzumuna işa
ret eyleınek istiyoruz .. 

Bugün toptanacalı 
olan Parti Ocaıı 
Kongreleri •• 
Yalılar nahiyesi ikinci Karantina 

ocağı saat 21 de .. 

TEL: 36·46 

BUGÜN 
2 BOYOK FiLiM 

İZMİRDE İLK DEFA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

J ··DELİ GENÇLİK •• 
OY~IYANLAR: JOEL MC CREA - ANDREA LEEDS 

2 •• ISTJRAP GECESİ (İngillzce Sözlü) 
OYSIVANLAR : VİVİEN LEIGH - LAURENCE OUVER 
MATİNELER: D. GENÇLİK 2.4.5 - 5.35 - 8.30 .• iz. Gecesi 4..15-7.00-9.55 
CUi\fARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ l.20 DE BAŞLAR ... 

___ * ___ _ 
( Ha'?tarııtı l ınci Salıif<.•de) 

- kimst•nin anlı.'l'amadığı - yığın yığın 
siiıleri doldura doldura Türkrcliktcn 
çıkardıkları O m•mlıra için ha~caııınış 
olnn sanat \ c bilgi. buna gücü yctcıılcr-
cc cir. Tiirk diline bağı~Janını.· ol ·aydı. o 
sanat ,.e bilgi eserleri elbet gen:ckkn 
ölmezi ir ve Tiirk dili de. - difer diller 
gibi - kendi akışiyle medeniyetin do
ğurduğu )'enilikleri kendinden olan söz
lerle anlatınıs olurdu. Buna karM en <·ok 
ckumu~ların .bunca zaman unut~ıağa ·' e 
unutturınağa t:alı. tıkları Türk kökleri- • 
ııiıı, diğer dillerde oldu~u ~ibi, yeni dal
lar yermcmi~. hatta bir <;oğunun körlc'?
ıni'? olması a!oıılacak şey değildir.. Bu
gün, bu kökleri örtmü olan yabancı 
!>Özleri silip slipürerek onlardan yeni fi
lizler almak, dil ağacmda tutmamıs olan 
D:<?ıları budayıp ana gövdeye dal budak 
~aldırnıak dunınnındayız. 

Türk okullarında yeni bir gent;lik le
ti'?iyor. Çocuklarımız bizim bir vakit 
konu~tuğumu.r: "Mektep dilini• artık an
lamıyor ve anlamak ta istemiyorlar .. Ne 
kadar hakları ,·ar! Türkçesi olan, yoksa 
1 iirk kiikünden üretilmesi gereken bir 
sözü yaban('ı bir ~·ama cibi dile eklemek 
kendi ,·arJığına arka çevirmekten ba.o;ka 
bir ~ey midir? Biz de belki çocuklarımı
zm okullarında i>ğrendikleri yeni bilim 
terimlerinin hir çofunu anlıımıyor \'O 

üzülüyoruz. Fakat bizim üzüntümüz ge
lecek i~in de~il, gcçıni~ içindir. Bizden 
olmayan sözler i~in harcadığımız emek 
\'C zamana acıyor ve bu(iinkülere im
reniyoruz. Onlar Türkçenin eşsiz güzel
liği ve yaratıcılığı içinde büyüyorlar. 

İ te büyük Atatürkün had devrimiyle 
lsaşlıyan ve on ~·ıl önce Dolmabalı<'e sa
rayındaki ilk kurultayda tamııınJanan 
Dil devrimi Türk ulusu gibi Türk dilini 
de kapitülisyonlardan kurtarmış oldu. 
Türkçe içinde artık Türkçeden başka 
koral ve TürkC'eden baska kıral '.\'Oktur. 
26 eylill 1932 de Türk dilciliii i ·tkame• 
tini bulmu~ ,,.e ne yapacağını a<'ık ola-
rak rörmilş ve anlam1~tır.. . 

Halk ile ve halk iı;in yapılan Türk 
devrimi, halkın dilini. Türk dilini ya
bancı sömürgesi olan Osınanlıcanın için· 
den t:ıka11p kurtarnu!?hr. Türkçenin 
zengin kaynakları hundan sonrası için 
sonsuz bir başarının inancasıdır. Türk
çe, Atatürkiin btediği gib~ medeniyeti 
bütün kemaliyle kavrıyabilecek bir ifa
de vasıtası, dünyanm en ihenkli itnde 
vasıtası olmak yolundadır. 

Dil bayrammu-ı kutlu olsun .. 

Y.A. ----·---
Yabancı dil im-
tihanı verecek 

memurlar 
----*--~-

Müracaat ve lnıtlltan 
zamanıa,.ı tayin edildi ... 

Ankara, 25 (A.A) - Maarif vekilli
ginden : Devlet memurlariyle bankalar 
\'e de\•let müesseseleri memurlarından 
3656 \'e 3659 numaralı kanunlara göre 
nçılan yabancı dil imtihanlarına girmek 
istiyenlerin mensup oldukları daire ve 
müesseselere birinci teşrin ayı içinde 
müracaat etmeleri lazımdır. 

1stekl11er için, 10 birinci teşrin 1940 
tarihli vekiller heyeti kararnamesine 
göre hazırlanacak belegelerin en geç 7 
ıkinciteşrin 1942 tarihine kr.dar posta
lonması Uizımdır. İkinciteşrin 1942 dev
resinde yalnız bır yabancı dilden imti
hana girecekler için 24 ikinciteşrin ya
zılı ve 27 ikincite1:irin sözlü, iki yabancı 
dilden imtihana grecekler için de 24-25 
ikinci teşrin yazılı ve 27 - 28 ikinci teş
rin sözlü imtihan günleri olarak tesbit 
edilmiştir. İml!hanlar Ankarada dil ta
rih ve coğrafya !akillte::ıinde, İstanb~lda 
Universitedc yapılacak ve bunlara sa
bahları saat 9 da h:lşlanacktır. ----·----Elazıkta iiniv~rsite 

haftası açıldı ---·----Elazığ, 25 (A.A) - Üniversite hafta-
sı Rektör Cemil Birsenin bir nutkiyle 
açılmıştır. Binlerce halka hitap eden 
Rektör cdünkü ve bugünkü münase
betlerde devletlerle Türkiye> adlı bir 
konferans vermiş ve Cümhuriyet dev
rinin yüksek varlığını canlandırarak 
çok alkışlanmıştır. Profesörler ve dö
çentler haftanın bütün günlerini kon
feranslar ve hasta muayenesiyle geçirc
ceklerd lr. 

OLVM 
Izmir'.in mnruf monıtatura tüccarla
rından bay Nuri Sevilin oğlu hukuk 
fakültesi talebesinden En::; Sevil 
müptelf\ olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak pek genç yaşta hayata göz
lerini kapamıştır. 
Cenazesi diinkü 25/ 9/ 942 cuma 

günü şehrimizin Banka ve müesse
sat müdür ve mensuplarının ve pek 
çok dostlarınır. iştirakiyle Sadıkbey
deki evinden kaldırılarak namazı 
Hisar cami!nde kılındıktan sonra 
Asri mezarlıktaki, aile kabristanına 
defnedilmiştir. 
Kederli ailesine bassağlıih dileriz .. 
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IZMtR TICARET sten. MEMURLUCUNDAN 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

Madde 51 - Adi umumi hey' et muayyen zamanda idare meclisi veya 
ltıudann ademi tetbbüaleri halinde Ticaret vekiletioin davetiyle akdi içtima 
etler. Bundan bafka doirudan doğruya ict.re meclisi veya murakiplerin ve
yahut eermayei ~rketin laakal dörtte biri kıymetinde hisse senedatına malik 
olan hia.edarlarm esbabi mucibeyi havi talebi tahrirleri üzerine idare meclisi 
veya muraltlplerin ve ledil'iktiza Ticaret vekaletinin hey'eti umumiyeyi aure
u levblAdede içtimaa davete salahiyeti vardır. Bu suretler ile vaki olacak da
vetlerde tarih. yevmi içtima, saat ve mahalli içtinu tesbit olunarak davet ve 
içtima günleri dahil olmak üzere yevmi içtimadan laakal iki hafta evvel ga-
2etelerle ilan olunur. 

Hey· eti umumiyenin İçtimaına müteallik olan davetiye ve ilinatta ru.zna
mei müzakerat dere edilecektir. Bu ruznamei müzakeralın idare meclisi ve 
murakipler tarafından verilen raporların kıraatını ve bilanço ve mevcudat def
teriyle kir ve zarar hesabı ve temetti.ıun sureti tevzii hakkındaki teklifat, 
müddeti müakazı olan idare meclisi azasiyle murakiplerin tekrar intihabı ve 
bunların ücretlerinin tayini ve lüzum görülen mevadi saire ithal olunur. Ruz
namede gösterilmeyen hususat mevzuu müzakere olmaz. Fakat ruznamede 
münderiç bir mesekrin müzakerc•İ esnuında o mesele ile ali.kadar hir husu
sun tahtı karara alınmHı ilizımgeldiği takdirde hissedaranın ariaına müracaat 
edilir. 

Scrmayei şirketin laakal dörtte biri kıymetinde hiase senedatına malik olan 
hissedarların esbabı mı..ıcibeyi havi talebi tahrirleri üzerine müzakeresini arzu 
ettikleri mevadın akdi zaten mukarrer olan hey'eti umumiye ruznamesine 
idare meclisince ithali mecburidir. işbu talebin davet vukuundan evvel derme
yan edilmesi şarttır. 

Madde ';2 - Hey.eti umumiye şirketin merke2i idaresinde veya merkezi 
idaresinin bulunduiu şehrin diğer miinaaip bir mahallinde içtima eder. 

Madde i.3 - Gerek ad i ve gerek fevkalade hey'eti umwniye İçtimalarının 
yevmi içtimadan yirmi gün evvel tahrinn Ticaret vekiletine bildirilmesi ve 
ruznamei müzakeratın ve buna müteferri evrakın birer suretlerinin iual olun
ması l&zıındır. Bü'umum içtimalarda Ticaret velcaleti komiserinin huzuru ka
nun ve th4tet mukavelelerine göre müzalceratın cereyanına nezareti tarttır. 

Madde 5 4 - Hilafına gerek T1earet kanununda ve gerek işbu eH• muku ,._ 
lenamede serehat bulunmıvan ahvalde gerek fevkalade ve gerek alelade içti
... edecek olan beyeti um~elerde euleten veya vekaleten lialı:al sermay•
nıin ruhunu temsil eden hissedarların huzuru şarttır. 

ilk içtimada bu nlup haaU olmadıiı takd irde hiseedaran tekrar ikinci d efa 
içtimaa davet edilirler. lıbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil 
ettikleri sermaye mikdarı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmak 
Gzere ihz.ar olunan ruzname hakkmda icrai müzakere ve itai karara aelihiyet
Jeri olacaktır. Bu veçhiyle cereyan eden müzakerat meri ve muteberdir. Karar
lar muteber ohnak için her halde asaleten veya vekaleten ita edilen aranın ek
eeriyeti prtbr. 

Birinci içtima ile ikinci içtima araaındaki müddet on be~ günden az ve bir 
.,,dan fazla olmıyacaık ve ikinci içtıimaa ait davet içtimadan on beıı gün evvel 
ilin olunacaktır. 

Borsa 
ÜZÜM 

649 Öz.türk §U°· 37 
581 Remzi Güngör 35 
420 Sabri L. T. D. 35 50 
322 M. İzmiroğlu 30 
317 P. KJark 36 
269 Riza Dolman 38 
207 Muammer Uslu 31 
242 Hilmi Uyar 31 50 
111 Aron Politi 42 
142 inhlarlar idaresi 35 
141 Kenan Değerll 36 5' 
152 Şükrü UAur 41 
135 jiro ve ş(l. 39 
133 Şükrü Akalın 41 
131 M. Ru!IO Işık 39 25 
128 K. Mahmut Tınaz 41 
112 A. Mayda 34 
102 llehmet Denlzapn 32 75 
95 ICmin Seyrek 41 75 
89 S. Erkin 40 
85 M. Ali Yemişçi 41 50 
86 Riza lhncat a7 
64 Sabri Ayel 33 
57 j. Koben 41 
54 H. Alanyalı 38 25 
46 M. H. Nazlı 39 
43 Cemal K&hya 31 
38 İbrahim Şinasi 39 

44 50 
45 
4-0 
45 50 
42 ... 
38 
44 50 
42 50 
31 
48 
44 
42 
45 
41 50 
42 50 
45 50 
.U.50 
46 
43 
44 
39 50 
41 
4625 
51 
39 
37 
39 

- SONU YARIN -

6 Sabri Gülbay 51 51 
5189 Yektiıı 

31000 Eski yekun 
36189 Umumi yckün 

No. 7 36 
No. 8 38 
No. 9 41 50 
No. 10 46 

İNCİR 
131 İncir T. A. Ş. 53 70 
126 M. İzmiroğlu 63 67 50 
106 B. S . Alazraki 60 68 

28 P.. ; taş 65 65 
20 Nihat Üzümcü 51 51 

411 Yekiin 
4010 Eski yekUn 
4421 Umumi yekCtn 
339 kental Palamut 910 910 

ZAHİRE 
155 çuval K. Tohumu 45 
20 ton Susam 69 50 
63 çuval Nohut 51 60 
30 ton Fasulye 55 
15 Ton K. Darı 41 

4 Ton Acı B . içi 130 

SATIUK EV 
Karantinada 141 inci Selçuk sokağın

da elyevm boş 18 numaralı 4 odalı 198 
M. arsa ile bir ev satılıktır. 

Taliplerin yambaşındaki 16 numaralı 
haneye müracaatları.. 22-24-26 (2506) 

E J A & 

ödemiş Ticaret ve 
Sanavi odasından: _, 

- Dünkii ~üsbad.a Devam -

ödemiş Bozkurt Mah. 57 No. H . Ali 
kızı Ayşe Kulaksız. 
ödemiş Cümhuriyet Mah. 80 No. H. 

Davut kızı Nazife Kutlu. 
İntihap olunmuşlardır: 
Müddetleri hitam bulan idare mecli

si aziları, tekrar intihap edilebilirler. 
idare meclliinde muhtemel boşlaukları 
doldurmak için. meclis azası adedi ka
dar yedek aza da intihap olunur. Koo
peratifte ortak olmayanlar, idare mec
lisi azası olamazlar. İdare meclisi azası
na ait hisse senetleri, vazifelerinin de
vamında, lhare devrolunmaz ve koope
ratif kasasnıda teminat olarak hıfaolu
nur. 

tclare meclisi toplantılan: 
Madde 35 - Her yıl idare meclisi aza

sı, aralaı·ından bir reis ve bir reis veki
linin davetiyle toplanır. Davet mektup
larında görüşülecek maddelerin yazılı 
olması icap eder. Müzakerelerin mute
ber olması için. mevcut amnm nısfından 
fazlasının huzuru lazımdır. Kararlar 
mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reyle
rin tesavisi halinde, :reisin bulunduğu 
tarafın reyi muteberdir. İdare meclisin
de reyler şahsi olup vekalet sucrtiyle 
rev verilemez. Özürsüz olarak biri biri 
ardınca 5 toplantıda bulunmayan idare 
meclisi azası müstafi :r;ayılır . 

A7lilık şartları: 
Madde 36 - tdare meclisi azası, mü

masil faaliyeti olan ticari şirketlerin ida
re meclislerinde bulunamazlar. Oçüncii 
derece de dahil oldu~u halde, akraba 
olanların aynı zamanda idare meclisine 
ve ınürakabe heyetine aza intihap edil
meleri caiz değildir. 

Yedek ad: 
Madde 37 - idare meclisinde açıla

cak azi.lıklara umumi heyetçe seçilen 
yedek azadan sırasiyle en fazla rey alan
lar getirilir. Müsavi reylerle yedek atll
lığa intihap olunanlardan idare mecli
sine geçecek kimsenin tayini kur'a ile 
olur. 

tdare meclisinin vazife ve salahiyetleri 
Madde 38 - Kooperatifi. resmi daire

lerde. mahkemelerde ve üçüncü şahıs
lara karşı idare meclisi temsil eder. Sta
tüde ortaklar umumi heyetine ait bulun
duğu yazılı işlerin, münhasıran umumi 
heyetçe icrası lazım gelenlerinden ma
dası. idare meclisi tarafından yapılır. 

İdare meclisi kararlarının imzalan
ması: 

Madde 39 - İdare meclisi ve komitesi 
toplantılarında verilen kararların, zabıt 
defterine geçirilmesi ve zabıtların top
lantıda bulunan azAlar tarafından imza
lanması mecburidir. Verilen kararlara 
aykırı reyde bulunan, veya müstenkif 
olan azalar, karar altına muhalefet veya 
istinkaf sebebini yazarak imza ederler. 
Muhalefet, kooperatifin hayaü mevzuu
na tealluk ederse. bu Uıkdirde muhalif 
kalan aza kayfiyeti derhal mllrakabe 
heyetine resmen bildirmeye mecburdur. 
Aksi takdirde kararın mesuliyeline işti
rak ederler. 

Azalar idare meclisinde konuşulan 
şeylerden başkalarını haberdar edemez
ler. 

- SONU YARI~ -

tZMJR BELEDtYES1NDEN: 

1 - Şehitler caddesinde belediye un 
fabrikası iki sene müddetle kiraya veri35 A. Riza Umur O. 41 

32 Naci Elbirlik 41 
4Z 
u - --------------·- lecektir. Muhammen bedeli icarı 12000 

29 H. Elbirl;k 41 
28 Ali R. Uslu 35 75 
20 Rifat Tarhan 37 
14 M. Kuşakçı O. 40 
14 Faik Soydam 36 50 
12 Hayati Börekçi 46 
9 İnan şir. 41 

42 50 
40 
41 50 
40 
36 50 
46 
41 

Satılık Ev 
Karşıyakada Fahrettin paşa Yalı 

caddesi 278 numaralı ev satılıktır. 
MORACAAT: Mimar Kemalet

tin caddesi N. 68 1 - 2 (2542) 

DOK2'0R, HEMŞİRE ARANIYOIL. 
1 - S.ilık teıkilitına hağh Zonguldak itÇi hastahanesi için (300) lira ücretli 

bir 'bakteriyoloi, 
2 - Sailık tqkilatı haatahane.i Ameliyathanesinde çalışmak üzere yetiıığin 

'( 120) lira ücretli bir hemıire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisler 
için de ( 100) zer lira ücretli (4) hemıire ki cem'an (5) hemııire alınacaktır. 

Taliplerin sıhhat llİcil numaralarını bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 30/9 /942 tarihine kadar Zonguldak ta Ereili K. iıletmesi bat he-
kimliiine göndermeleri, 20 21 22 23 24 2S 26 5546 (2501) 

LALE'de f BUGUN f TAN'da 
TEL 2153 1 YENi MEVSiMiN 1 TEL 4248 

··-·- - ·-·-·-·--~ iLK PRO ~RAMI -:--·---·-·-·- ·- ·· 
12 - 15.10 • 18.20 • 21.30 seanslannda 12 - 15.45 - 21.38 seanslannda 

l· KLEOPA'Z'RA l· KLEOPA'Z'RA 
(T 0 B K Ç b) (T Ü B K Ç E) 

13.45 - 16.55 - 20.05 Seanslarında: H - 17.45 - Zl.30 Seanslarında 

2 •• KANLI KELE~E 2 •• SÖNEN IŞIK 
(tLK DEFA) (İLK DEFA) 

HEYECAN FİLMİ RONALD KOLMAN 

J ···HOKEY ŞAMPİYONU (Renldl yeni MiKJ 

Yenide 

!iradan 24000 lira, muvakkat teminatı 
1800 liradır. Şartnamesi yazı işleri mü
dürlüğündedir. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

2 - İtfaiye idaresi için 95 adet miğfer 
veya yangıntası satın alınması, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1520 lira vumakkat teminatı 
114 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 28/9/942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatlan. 

3 - Yıldız mahallesi 436 ncı sokak
taki kanalizasyonun 35 metre boyda 
uutılması, fen işleri miidürlüğündeki 
şartname ve keşifnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
337 lira 73 kuruş muvakkat teminatı 25 
lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı iJ 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 28/9/942 Pazartesi gUnil 
saat 16 da encümene milracaatları. 

13, 17, 21, 26 5400 (2420) 

* 1 - Zabıta amir ve memurlarına pal-
to yaptırılmak için nilmunesine göre 250 
metre kumaş satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1682 lira 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 126 lira 20 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
2/ 10/942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

18, 22, 26, 30 5490 (2473) 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 
2000 KffUllı yeni salonlarını yeni m e us lme yenilllılerle muhterem ildi• 

daulmle rlne ~aldır. 
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C HARLfE CHAN 
KAHRAMA N Kızlal' Pansiyonunda OUUn Yolca.sa 

1 

tZMtR sıcıLt TiCARET MEMUR
LUC UNDAN: 

!zmirde Tut an mevkilnde muamele 
yapan müseccel (Türkiye yağ ve mamu
latı sanayii limited şirketi cTur yağ> 
İzmir şubesi) için Mustafa Teoman, 
Hanry Eggleston, Robert S. öziel, Şerif 
Çelikmen, Suavi Güroğlu ve Mehmet 
Riza Kuğu'a verilen temsil veklletna
mesi ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4621 numarasına kayıt v e tescil 
edildiği ilan olunur. 

1 - Vekaletname: 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Vekaletname: 
lktisat vekaleti celilesinin 17 Ağus

tos 933 tarihinde tasdik edilip (19651) 
numara ile tescil kılınan cTürkiye yağ 
ve mamulatı sanayü limited Tur yağ> 
şirk~ti esas mukavelenamesinin 10 ncu 
maddesi mucibince haiz olduğum sıfat 
ve salahiyete Lc;;tinaden bu kerre baylar 
Mustafa Teoman, (Henry) Hanri Egg
lcston, Robert S. Öziel, Süavi Güroğlu, 
Şerif Çelikmen ve Mehmet Riza Kuju
yu şirketin İzmir şubesine ait muamell
tı için aŞağıdaki salahiyetlerle vekil ta
yin ettim. Şöyle ki: 

Mumaileyhima aşağıda yazılı tertip
ler dairesinde hareket edeceklerdir. 

TERTtPLER: 
B. Mustafa Teoman, Hanri Eggleston 

ile, Robert S. ôziel ile, Süavi GUroğlu 
ile, Şerif Çelikmen ile. Mehmet Riza 
Ku~u ile, 

B. (Hanry) Hanri E'.gı(leston Musta
fa Teoman ile, Robert S. ÖZiel ile Süav1 
Güroğlu ile Serif Çelikmen ile Mehmet 
Riza Kuğu ile, 

B. Robert S. öziel. Mustafa Teoman 
ile Hanri E~leston ile, 

B. Şerif Çelikınen Mustafa Teoman 
ile Hanri E!(gleston ile, 

B. Süavi Gi.iroğlu Mus1afa Teoman ile 
Hanri Eggleston ile, 

B. Mehmet Rlza Kuğu Mustafa Teo
man ile Hanri ~eston ile her bir ter
tibe yazılı zevat milçtemian hareket et
mek şartiyle İz.mir şube ve fabrikalan
nı idareye ve İzmir şubesine ait her ne
vi evrak ve senedatı imzaya ve şubenin 
her ınevi muamelatını ifaya, her nevi 
ma~aza ve depoyu isticara, memurin is
tihdam ve azle, bankalar nezdinde hesa
bı cari açmağa ve şirkeUmize ait ve tz
mirde fabrikada, depolarda ve mavuna
Jarda vesair mahallerde bulunan her ne
vi mamul ve gayri mamul emtiayı ter
hine ve rehin mukabilinde istikraz ak
dine ve borçlu hesabı cari ile ikrazat 
hesaplarının küşadına ve bunlara ait 
çekleri keşide ile avans mukavelelerini 
imzaya, bu hesaplan kapatmağa, hesap
ları göstererek bakiyelerini tespite ve 
şubenin tedviri muamelatı için her nevi 
muameleyi ifaya, fabrikanın mamu1atı
nı satmağa, ınevaddı iptidaiye satın al· 
mağa, her nevi ticari senetleri ve çek
leri kabul ve ciroya ve iskonto ve devir 
ve temlik ve şirketin matlubatını ahz ve 
kabza ve ibraname .itasına, her nevi 
müessesede devalrl ruınlyede ve huau
aiyede her nevi satış mukavelenamesini 
imza ve sipariş ahzına ve İzmirde devlet 
müesscsatı ile sair eşhası hükmiye ve 
hususiye nezdinde şirketi temsile, dev
let meclis ve makamatına ve muhakime 
her nevi arzuhal itasına" ve ihtilaf zuhu
runda ve her nevi kazai merciler nez
di°:de müddei, müddeialeyh ve eşhası 
s~lıs sıfat.iyle bidayeten itirazen, tem
yızen ve tashihan ve iadeten hazır bu
lunmağa, hakem ehli vukuf nasp ve ta
yin ve azline, sulhu ibraya. ahzu kabza, 
~Qragatli dlvayı muamelltı adliyenin 
ıcap ettirdiği ht>r hlWJSu ifaya, avukat 
tayin ve azline, velhasıl şirket hukuku
nun müdafaa ve muhafazası zımnında 
ic.ap eden şeyi ifaya mezundurlar. Şim
dıye kadar İzmir şubesi için tarafımdan 
ayrı ayrı verilen vekaletnameler meri
yetten kaldırılmış ve yerlerine i~bu ve
kaletname kaim olmuştur. 

İstanbulda Sirkecide Nur hanında 
c'I_'ürkiye yağ ve mamulatı sanayii li
n;ııted şirketi (Tur yağ) namına milnfe
rıden imzaya mezun müdür (J. J. 
Hohştraser) 

Damga: Türkiye yağ ve mamulatı sa
na~ii limited şirketi (Tur yağ) imza .. 

:>/ Ağustos/1942 
Bin dokuz yüz kırk iki senesi Ağus

tos ayının beşinci günü tarihli bu veki
letname altındaki imza şahıs ve hüvi
yeti dairece maruf <Tur yağ ve mamu
latı sanayii limited şirketi> (TUr yağ) 
n~mına münferiden imzaya mezun mil
dur (J. J. Hohştraser) in olduğu tasdik 
kılınır. Bin dokuz yüz kırk iki seneJıi 
Ağust.os ayının beşinci günU. Sirküleri 
mahfuzdur. 

Resmi mühür: T. C. İstanbul birinci 
noter vekili Fehmi Toker. tmza F. To
ker. 
B~ suretin dairede dosyasında saklı 

5/ Agu.stos/942 tarih ve 8089 numaralı 
imzalı nüshaya uygun olduğu tasdik 
kılındı. 5/ Ağustos/942 
. Altmış kuruşluk damga pullan üze
rınde /5/Ağustos/942 tarih ve T. C. ta
tanbul birinci noteri Fehmi Toker res
mi mührü ve F. Toker imzası. 

Umumt No. 9705 Husus! No. 3/ 144 
~bu vekfiletname sureti görülen as

lına dosyamızda alıkonulan ve mübrizi 
tarafından imzalı bulunan nüshasına uy
gun olduğunu tasdik ederim Bin dokuz 
yüz kırk iki senesi Ağust.o~ ayının se
kizinci Cumartesi günü. 8/8/ 1942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde İz
mir üçüncü noterliği ve 8 Ağustos 
1942 tarih ve Süreyya Olcay imzası. 

5640 (2544) 

Pivano . ' 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

it l eri 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

SARIPB J 

iZMfR KJZ TALEBE YURDU 
(Birinci Beyler Sokağında 33 numaralı) 

(Muazzam IJlna) 
İzmir ve Karşıyaka okullarına kayıtiı kız talebe için emsalsiz bir• yurttur ... 
Senelik leyli ücreti (300) liradır .. Üç taksitte alınır... 1-8 (2524) 

İzmir Defterdlll'l ..... dan : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

669 ikinci karantina M. Mektep ve iskele sokak 775 ada 11 par-
sel 251.50 M. M. arsa 55 00 

670 ikinci karantina M. Selimiye sokak 758 ada 1 par.el 597.25 
M. M. arsa 90 00 

671 ikinci karantina M. Selimiye sokak 758 ada 3 parsel 627.25 
M. M. arsa 94 00 

672 ikinci karantina M. $üküfe ve Bayram solcak 755 ada l '3 
parsel 4645 / 50 M. M. tarla 727 00 

673 ikinci karantina M. Şükiife sokak 755 ada 14 parsel 402 
M. M. arsa 60 00 

674 ikinci karantina M. Süküfe sokak 742 ada 6 parsel 321 
M. M. arsa 46 20 

675 ikinci karantina mektep ve kuru dere sokak 760 ada 11 
parsel 391 M. M. arsa 58 00 

676 ikinci karantina Şükran sokak 781 ada 2 panel 337 
M. M. arsa 5 1 00 

677 ikinci karantina Sükran sokak 761 ada 3 parsel 354 M. 
M. arsa 53 00 

6 76 ikinci karantina Kameriye sokak 761 ada 1 l panel 290 M. 
M. arsl! 73 SO 

6 79 ikinci karantina Mısırlı cad. 1 75 2 Jda 3 parsel 203.50 M. 
M. arsa 50 00 

660 ikinci karantina Alsancak so. 1752 ada 5 parsel 273.50 M. 
M. arsa 61 00 

661 ikinci karantina Muhdes yol 175 2 ada 14 parsel 348,50 
M. M. arsa ~ 69 60 

682 ikinsi karantina köprü mektep sokak 175 3 ada 3 parsel 
209 M. M. arsa 52 00 

68 3 ikinci karantina Muhdes yol 1 7 7 3 da 1 parsel 291 M. M. 
arsa 

684 Cüzelyalı Reşadiye sokak 902 ada 3 parsel 15 2,50 M. 
M. araa 

685 ikinci karantina M. üçüncü Ka•ım sokak 742 ada 6 pa1'9el 
337 M. M. araa 

666 ikinci karantina Nizamiye - mektep sokak 774 ada 4 panel 
247,25 M. M. ar .. 

687 ikinci karantina M. Kayseri sokak 352 ada 5 parsel 269,50 
M.M.araa 

688 ikinci karantina M. Nizamiye - Kayseri - Fethiye sokak 

45 00 

61 00 

56 00 

48 00 

50 00 

763 ada 1 panel 1 146 M. M. arsa 1 72 00 
Yukanda evsafı yazılı 20 parça emvalin peşin para ile mülkiytleri 22/9/ 

94~ .tarihinden itibaren 15 gün müddet le artırmaya konulmuıtur. 7/ 10/942 
t~rihı~ müaadif çarpmba günü saat 15 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. Ta
lıplenn muhammen bedlleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzayede bat
la_madan evvel yatırarak yevmi mezkıiT de milli emlak müdürlü~ünde müteoek-
kıl satıı komisyonuna müracaatları 5492 (2543) 

lzndr C. Müddefaınıımlllillnden: 
Ayaa yimi lira asli maaıılı ııülüsanı v crilmek üzere lzmir ceza evinde bir ki

tip vekilliği açık bulunduğundan memurin kanununun 4 ncü mMldesinde yazw 
evsaf ve ıeraiti haiz iıteklilerin 30/ 9 / 942 çarpmba günü saat 16 da icra edile
cek imtihana girebilmeleri için !!imdiden adliye encümen kalemine müracaat et-
meleri lüzumu illn olunur. 5637 ( 25 45) 

Tarım Kredi KooperatlRerl için müdür ve ma:
haslp olacak stajiyerler alınacaktır 

Türkiye Cibnhuriyetl Ziraat bankası izmlr ... 
lleslllden: · 
Şubemize bağlı kooperatiflerle Ege bölge.indeki kooperatiflere a,ağtda ya

zılı prtlarla '40 lira Ücret ve ayrıca % 30 pahalılık zammı verilmek üzere ataj
YeT memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Orta mektep mezunu bulunmak. 
3 - Fili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmak ve halen askerlikle her hanci 

bir iliıiği olmamak, ' 
4 - Sıhhi durumu köylerde çalııma ğa müaait olmak. 
5 - lzmir ve mülhakatında her han ııi bir kooperatifte verilecek vazifeyi 

bili kaydü tart kabul etmiı bulunmak. 
6 - Bulunduğu vazifeden veya oturduğu yerden hüsnü hal eshabından bu· 

lund uiunu teyit ettirmek. 
Vazifeye abnacak memurlar bir müddet staj ııördülcten sonra Ankarad. iki 

buçuk ay müddetle açılan kur9a ittirak ettirilecek ve hu devrenin hitamınd. lü
zwn görülen mahallere müdür ve muha aip olarak gönderilecektir. 

Taliplerin veııikalariyle birlikte bankamıza müracaatlan lüzumu ilin olunur. 
25 26 27 5630 (2S3'4) 

:··················································································· .. 
i Devlet Demir Y oliarından i 
................................................................•.................... : 

(ODUN KOMURV AUNACAK- ) 
D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu on bin lira- muhammen bedelle yüz bin kilo meoe odun kömürü tart· 

namesi veçhiyle pazarlıkla alınacaktır. lhalea 16/ 10/942 günü saat 1 S tıe iz. 
mir - Abancakta iıletrne binasında kom isyonumuzca yapılacaktır. 

leteklilerin ( 1 SOO) bin beı yüz liralık kafi teminat malcbuzlariyle muan• 
vaıkitte komisyona gelmeler lazımdır. Şartnamesi i§letmernlzden parasız alınabilir. 

22 26 30 .. 55 72 2509) 
~----~~------------

in lıls arlar Çcunaltı 'Z'azlası MödÜl'lllğünden : 
Tuzlamızın başlamıı olan istihsal iılerinde çalııtırılmak üzere itçlye ihtiyaç 

vardır. Bu itçilere en ataiı iki ve en çok bq lira safi gündelik verileceği gibi 
öğle üstü 15 kuru§ bedelli ve akpmları da 'hedelsiz sıcak yemek dağıhlacalı: ye 

yatacak yerleri de idarece temin edilecektir. 
lıteltlilerin nüfua hüviyet varakaları ile birlikte Çamaltı tuzlası müdürlüiüne 

acele müracaatları. 2 1 22 23 24 25 26 (2SOS) 

P. r. r. lzndıt MIUIÜl'l fl{lltnden : 
Muvazzaf a•kerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ve fili hizmetlerini 

ikmal eden P. T . T . memurları müracaatları halinde derhal tavzif edilecek
lerinden vilayet P. T. T. müdürlüklerine ve umumi müdürlüğe müracaat ey-
lemeleri lüzumu ilin olunur. 19 2 6 5 5 O 1 ( 2 '482) 

İzmir İncir ue Vzü m 'Z'C1P1111 saı-. Kooperatif· 
lePI Birliğinden : 

Zeytinyağ tasl r Falll'Dıasına : 
Birliğimize koko ipliği gelmittir. ihtiyacı olan fabrikaların zeytin taair torba

ları miktar ve ebadını bildirerek sipariıvenneleri ilin olunur. 
22 26 30 3 6 10 (2522) 

. . . . ..._. 
ADEMi iKTiDAR VE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞI 

FORTOBiN 
s. • l i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEPE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 



SAHiFE 4 
• 

Harp vaziyetine asker gi)zi }' Je bakış RUSYAYA YARDIM 
-~~-*-~~-

YENi ASIK 

HiNDiSTAN DERDi 
* 

Alman -S ov yet cep hesin- Kafile reisi 
de önemli değişme yok ''Moskova,, 

Teşrii mec
lisin işi hi
tam buldu vetlerinin karşısında bulunduğu anla

şılıyor. 
Novorosisk çevresinde Sovyetler mu

kavemet etmekle beraber, Alınan ve 
Rumen kuvvetlerine mukabil darbeler

ya gitti 
- *-Kafile lııımandanı Al· 

- *
Müzalıerelerde Müslü· 

Radyo gazetesi Alman tebliğinde 
Kafkaslarda Rusların inatçı mukaveme
tine rağmen Almanların yeniden bazı 
arazi kazandıkları bildirildiğine işaret 
edildikten sonra hülasaten diyor ki: 

Alman kuvvetleri Prokleviyayı aldık
t;ın sonra şarka doğru ilerlemek iste
mislerdir. Fakat Terek suyu civarında 
kuvvetli düsman birliklerine rastlamış 
olacak ki Te~ek suyunun dirseğinde bir 
kL"-lm kuvvet bırakarak bir taraftan 
doğuya, diğer taraftan cenuba doğru 
ilerlemek istemiştir. Doğuya ilerleyen 
kuvvet Terek şehrini zaptetmiş, cenuba 

de indirebiliyorlar. 
STALlNGRADDA 
Stalingradda Almanlar 

ve cenup batıda bir kaç 
mişlerdir. 

man hücumlarına rağ
ancak cenup men lıafilenin biiyiilı 
sokak alabil- Jıısmı üssüne vardığını 

manıarıa Mecusiler ve 
lıongredler arasında 

yine anlaşrnazlılı 
görüldü •• 

ilerleyen kol da Priskayayı elde etmiş
lir. Mozdoku zapteden Alman kuvvet
leri, Terek dirseğindeki Rus kuvvetle
rinin şarka doğru çekilmesine mani ol
mak istemiş olsalar gerektir. Fakat bu 
kuvvetlerin henüz cenuba doğru büyük 
bir ilerleyiş yapamadıkları ve asıl kuv
vetlerin hala Terek dirseğinde Rus kuv-

"Salomoo" <la iki 
taratın kayıpları 

---*·---
Vaşington, 25 (A.A) - Salomon ada-

larında son yanan muhrip ve bir taşıt 
gemisiyle Amerikan kayıpları sekize 
varmıştır. Aynı harp sırasında japonla
rın kayıpları çeşitli gemilerden mürek
kep olarak 22 dir. 

Parl Harbordan biri Amerikalıların 
çeşitli gemi kayıbı 55 tir, bu zaman için
de japonlar 7 7, çeşitli s:ıemi kaybetmis
lerdir. ----·- . YENi KISINTILAR ___ * __ _ 
Anglosaksonlar gıda 
kısıntı larını artı· 

rıyorlar ••. ___ * __ _ 
Londra, 25 (A.A) - İaŞe nazırı 

Edimborgda bir demeçte bulunarak de
mi~tir ki: 

« - ÖnUmüzdeki on iki ay içinde ia
şe maddeleri üzerinde değişiklikler ola
caktır. Bununla beraber gıdalanma göz
önünde tutulacaktır? Çünkü harbe de
vam için vücudun kuvvetli olması 1~
zımdır.> 

Londra, 25 (A.A) - Ziraat nazırı 
Hudson bugünlerde memlekette az kay
dedilmiş derecede zengin bir hasadın 
başlıyacağını bildirmiştir. 

Vaşington, 25 (A.A) - Amerika zi
raat nazırı sivil halka konserve ve et 
.satışının kısılacağını bildirm~tir. Halk 
haftada adam başına 1 kilo 130 pamdan 
fazla et yememeğe davet edilnuştir. Ge
~en seneki et istihlakine göre bu sı
kıntı yüzde 20 den fazla değildir ve ve
rilen et mikdarı vücudu beslemeğe ka
fidir. 

~~~Mıı'O'W~'INW-~-

SOVY ETLERE GORE 
- *-(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

bölgelerinde şiddetli savaşlar olmuştur. 
Stalingradın şimal batısında düşman hü
cumları geriye atılmıştır. Bozdok cephe
sinde AlmanJann mevzilerimize girmek 
teşebbüsleri kırılmıştır. 

Diğer cephelrde mühim bir değişiklik 
yoktur. 

SOKAK MUHAREBELERİ 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Geceleyin Stalingradda şid
cietli carpışmalar devam ebniştir.. So
kak muharebelerinde 200 Alınan öldü
rülmüştür. Almanlar bazı evlere girme
~e muvaffak olmuşlarsa da bir karşı ta
:ırruzla buralardan tekrar çıkarılmışlar
dır. 

VORONEJDE 
Moskova, 25 (AA) Voronej 

cephesinin bir çok kesimlerinde müthiş 
muharebeler olmaktadır. Ruslar zapt 
ruikleri yerleri sağlamlaştırmaktadtr. 
Bir çok yerlerde Alman hücumları püs
kiirtülmüş ve yüzlerce Alman öldürül
müştür. Almanlar bir kesimde meskun 
bir yeri zapt etmişlerse de mukabil Rus 
hücumları karşısında buradan tekrar çı
!karılmışlardır. 

Sovyetler Don nehrinde İtalyan kuv
vetlerine taarruz etmişlerdir. Alman 
tebliği bu hücumun püskürtüldüğünü 
bildiriyor. 
Dtô.ER YERLERDE 

Voronejde mevzii olduğu anlaşılan 
Alman taarruzu durmuştur. 

Volkof ve Sinyaminoda Alman taar
ruzları devam etmekte ise de bir geliş
me hakkında haber yoktur. Bu taarruz
ların Leningrad muhasarasının kaldırıl
masını icap ettirecek bir Rus hareketi
ni önlemek için yapıldığı sanılıyor. 

Bosnada temizleme 
hareketi bitmedi ___ * __ _ 

Berlin, 25 (AA) - Bosnada geçen 
hafta da temizleme hareketlerine siste
matik bir surette devam edilmiştir. Tali 
ehemmiyette bazı hadiseler ve bir kaç 
baltalama hareketleri istisna edilirse 
memlekette sükfuı hüküm sürmüştür. 
Bosnada 28 Ağustostan beri 3000 çeteci 
öldürülmüş, 4000 de esir alınmıştır. 

~--.....__. .. Mıı'O'W---

A L M ANLARA GORE CEP· 
HELERDE DURUM 

-*-(BaştaralJ 1 inci Sahifede) 

ye sürüyorlar, Almanlar ise böyle bir 
hareketten itina ile kaçınıyorlar. Şehrin 
zaptının gecikmesi yüzünden veya her 
hangi bir sebeptım dolayı Alman genel 
kurmayı planını değiştirmiyecektir. 

ALMAN TEBLİ<:ii • 
Berlin, 25 (A.A) - Tebliğ : 
Kafkas bölgesinde Alınan ve müttefik 

kıtaları şiddetle müdafaa edilen mevzi
ler karşısında yeniden arazi kazanmışlar 
ve bir çok karşı hücumları püskürtmüş
lerdir. 

Stalingrad şehri içinde evlerde yapı
lan şiddetli mücadele esnasında yeni 
müstahkem yerler alınmıştır. 

Alman çenberinin şimal cephesine 
karşı düşmanın yaptığı şaşırtma hücum
ları şiddetli savaşlar neticesinde püskür
tülmüs ve 36 Rus tankı tahrip edilmiş
tir. 

Stalingradın dCJğusundaki hava mey
danları gece ve gündüz bombalanmış-
tır. 

Saratof civarındaki petrol depoların
da geceleyin yapılan bombardımanlarda 
yeniden yangınlar çıkarılmıştır. 

Volga ağzı bölgesinde ve nehrin doğu 
kıyısında 2 petrol gemisi batırılmış, iki 
mavuna da hasara uğratılmıştır. Bu böl
gede bir mühimmat treni de berhava 
.:dilmistir. 

Don· cephesinde İtalyan kıtaları Bol
~eviklerin nehı·i geçmek için yaptıkları 
bir teşebbüsü akamete uğratmıştır. 

Voronej yakınlarında düşman yeni
den beyhude hücumlarda bulunmuştur. 

Merkez ve şimal kesimlerinde taarruz 
hareketlerimiz devam etmiştir. 
İlmen gölüni.in doğu cenubunda Rus

ların bir çok mevzii hi.icumlariyle karsı 
hücumları püskürtülmüştür. 
RJEVDEKİ HARPLER 
Berlin, 25 (AA) - Askeri bir kay

naktan bildiriliyor: Rje\'de Ruslar iki 
sydan beri fazla kayıplar mukabilinde 
hücumlarına devam ederek müdafaa 
hatlarımızı yarmağa çahsıyorlar. 

Bu.muharebelerde 2000 den fazla 
t~nktan mürekkep 35 zırhlı Rus livası 
harp dışı edilmiştir .. Bu cephede şimdi
ye kadar 2300 düşman tankı tahrip edil
miştir. 

--- o- --
Amerilıada lıundura 
imalatı lıısılıyor ... 
Vaşington, 25 (A.A) - Kundura ima-

latı için bazı kısıntılar konmuştur. Sivil 
hizmetler için çizme yapılması yasak 
edilecektir. 

UG 
İKİ MUHTEŞEM FİLİl\1 BİRDEN 

- 1 -
MÜZİK RÜYASI 

Ahnanca 
Yaratanlr - BENJAl\IİN O GİGLİ - :!\IAKTE HAREL 

-2 -
DOKTOR KİLDER'in SJRRI 

İngilizce 
Ya•·atanlar - LEW AYRES - LİO.NEL BARRYMOR 

Ayrıca : İstanbulda 30 Ağustos senlikleri 
SE ANSI A R 

MÜZİK RÜYASI Dr. KİLDER 
2,45 - G • 9,15 4,30 - 7,45 

(.;umar tesi ve Pazar günleri 11,3 U da başlar. 
DİKKAT ~ Baftamn her güniinde ilk seanslar UCUZ HALK MATİNE
SİDİR. SALON 30 KURUŞTUR. 

söy liyor •• 
Moskova, 25 (A.A) - Almanların 

imha ettiklerini iddia ettikleri son va
pur kafilesinin komutanı Amiral King
torı Gudan Moskovaya gelmiştir. 

Amiral, kumandası altındaki kafile
nin sekiz gün düşmanın şiddetli hücum-
larına maruz kaldığını bildirerek şun
ları anlatmıştır: 

~ - Her gün 50 torpil uçağından mü
rekkep düşman hava teşkilleri hiç dur
madan hücumlarda bulunmuş, diğer ta
raftan düşman denizaltıları kafilenin et
rafında dolaşıp durmuştur. Buna rağ
men kumandaındaki kafilenin mühim 
bir kısmını en aşağı 50 düşman uçağı 
düşürülmüştür. Limana yaklaştığımız 

zaman Rus muhripleri ile Harikenler 
bizi karşılamışlardır. Bunların bize fay
dası çok olmuştur. 
Almanların kafilelerin şimal denizin

den artık istifade edemiyeceği iddiasına 
karşı, bu kafilenin Rus limanlarına var
ması güzel bi rcevap teşkil eder.» 

Amiral Moskovada bir kaç gün isti
rahat edecektir. 

iısırda harp ha
reketi hafif 

• 
geçıyor 

---*---
Kahire, 25 (AA) - Orta şark ingi

liz tebliği: 23-24 eylül gecesi keşif kol
lanmız faaliyette bulunmuştur. Düşma
nın işçi grupları keşif kollarımızın hü
cumlariyle dağıtılmıştır. Dün kara kuv
vetleri bakımından başka kayde değer 
bir şey olmamıştır. 

Dün muharebe bölgesinde hava fa
aliyeti az olmuştur. Bir uçağımız üssüne 
dönmemiştir. 

Torpil uçaklarımız 23-24 eylül ge
cesi T obrukun şimal batısında destro
yerlerin himayesind giden büyük bir 
petrol sarnıç gemisini hasara uğratmış
lardı;. 

2 3-2 4 Eylül günleri Malta da hava fa
aliyeti za.if olmuştur. Bir Yunkers 88 dü
şürülmüştür. 

Roma, 25 (AA) - İtalyan resmi 
tebliği: Mısırda topçu ateşi ve keşif fa
aliyeti olmuştur. 

Dün gece uzun menz.illi uçaklanmız 
Cebelüttarıka hücum ederek hedeflere 
yangın bombaları atmlşlardır. Uçakları
mızın hepsi geriye dönmüştür. 

-~-~•-~-~ 
TORKIYEYE DAiR BiR 

'NGILIZ GOROŞU 
- *-( Baştara.tJ 1 inci Sahifede) 

nini bütün dünyaya ilan etmiştir .. u 

Mecmua Balkan seferinden bahsede
rek şunları yazıyor: 

"Alınan orduları Türkiyenin Avrupa 
hudutlarına day~tır. Türk hüküme
ti 18 haziran 1941 de Almanya ile bir 
saldırmazlık paktı imzalamıştır. 

Bu pakt, Polonyaya karşı hücumdan 
once Almanyanw Rusya ile imzaladığı 
muahedeye pek benzer. Buna rağmen o 
zaman da Türkiye İngiltere ile ittifakı
na sadık kaldığını bildirnıiştir.n 

Gazete şimdiki vaziyet hakkında şun
ları ilave ediyor: 

•Haziranda M.ısırm yık1lması ibtima· 
lini Türki:)·e ne kadar soğukkanlılıkla 
ltarşılamL~sa şimdi Kafkasyaya Alman
ların girmesi tehlikesi önünde de ayni 
soğukkanlılığı gösteriyor. 

Türkiyenin hareketi, askeri hareket-
1.:rin gelişme safhalarını hesaba katan 
h:r memleketin hareketidir. Türkiyen:n 
gerektiği zaman, yurdunu korumak için 
rnalzeme ve iaşe bakımından ne vazi
yette kalırsa kalsın, şiddetle dövi.işecek 
harpçı bir millet olduğuna şüphe yok
tur.,, 

~---'INWlt Mıı'O'W~--

HAR P GAYAETLEill 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - Hint teşrii 
meclisi Hindistanın siyasi durumu hak
kında dokuz gün süren müzakerelerden 
sonra mesaisine son vermiştir. Bu mü
zakereler hükümctin mevkiini sağlam
laştırmıştır. Bu münasebetle tahrikçile
rin yaptıkları tahrikat ve tahribat hak
kmda ifşaatta bulunulmuştur.. Adliye 
nazırı Sultan Ahmedin asilerin İngiliz~ 
lere karşı yaptıkları hareketler hakkın
ciaki izahatı mecliste derin bir tesir yap
mıştır. '" 

Nazır iki İngiliz subayın cesetlerinin 
sokaklarda nasıl sürüklendiğini ve iki 
polisin diri diri yakıldıklarını anlatmış
tır. 

Müzakerelerde Müslümanlarla Mecu
siler ve kongre barışına mensup olanlar
la muhalifleri arasında anlasmazhk be-
Urmiştir. . 

Muhalefet, polisin ve askerin isyancı
lara karşı ileri gittikleri hakkında mec
iisi iknaa çalışmıştır .. 

Müslümanlar birliği partisi reisi Hü· 
scyin İmam İngiliz hükümetinin iktidarı 
bırakmak istememekle bugünkü had.ise
lerden mesul olduğunu bildirmiştir. 

~------.. - ---
Tür ki ye - In2il-

t ere t icareti 
artıvor 
---*---

Lonch a, 25 (A.A) - (Taymis) gaze-
tesi başmakalesini Türk - İngiliz ticare
tinin büyük inkişafını tahlile ayırmıştır. 
Gazete birleşik Krallık ticaret koorpo
rasyonu tarafından imzalanan yeni mu
kavelelere göre İngilterenin Türkiyeden 
bu sene geçen senekinden daha fazla 
mahsul alınağa karar verdiğini kayde
d~rek diyor ki: 

Yu.nanistanla Adalar denizindeki Yu
nan adalarmın Mihver d evletleri tara
fından işgali Türkiyeye evvelkinden 
daha çok !ngiliz malı gönderilmesine 
mani olamamıştır. Türkiye, İngiltere ile 
birleşik Amerikadan bilhassa demir ma
mulatı ithal edeceğini ümit ediyor. İn
giliz ticaret usülleri Türkler üzerinde 
iyi bir tesir bırakmıştır. Türk _ İngiliz 
ticar~tinin kuvvetlenmesi bu memlekete 
sıkı ve dürüst ittifakımızın muhafazası
na hiç şi.iphesiz amil olmuştur. 

--~·tl!ı"MrttMIW~~~ 

Makine ve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

B. VANDEL VlLKININ RJEV· 
DE YAPTIGı TETKiKLER 

- *-Moskova, 25 (A.A) - Re:is Ruz-
veltin hususi mümessili B. Vilki Rjev 
kesiminde cepheye yaptığı bir seyahat
ten bu sabah Mosk.ovaya dönmüştür. 
Vilki cephede ilk hatlara 8 kilometre 
mesafede uykusuz iki gece geçirmiştir. 
B. Vilki küçük bir Amerikan kamyonun 
da 15 saat kalmıştır. B. Vilkiye kazak 
kabraınanlarmdan general Lilyusanko 
ile Amerikan ordusundan general Brad
ley ve Amerikan ateşcmiliteri albay 
Michela refakeı: etmiştir. B. Vilki kızıl 
ordu ile birlikte iken gördüklerinin ken
di üzerinde derin intibalar yaratmış ol
duğunu bildirmiştir. B. Vilki mağlup 
edilmez huyunu çok fena temsil eden 
pejmurde kıyafetleri içinde soğuktan 
titreyen bir Alman esirler grubu ile gö· 
rüşmüştür. B. Vilki kızıl ordu er ve su
bay lariy le de uzun görüşmeler yapmış
tır. 

-~-~t1~---

JA PON DiPLOMAT KAFiLESi 
SONANA VARDI 

- *-Tokyo, 25 (AA) - Diplomatların 
mübadelesine tahsis edilen vapurlardan 
ikincisi olan Kamakura bugün Sonan li
manına gelmiştir. Vapurda 800 japon 

(Baştarah 1 inci Sahifede) vardır. Bunlar arasında japonyanın 
tarından 
lem.iştir. 

yüzde 20 fazla olacağını ıöy- Avustralyadaki eski elçisi Tatsuo Kavai 
de bulunmaktadır. 

Nevyork, 25 (AA) - 10500 toni
latoluk bir gemi 240 saatte inşa edil· 
miştir. Bu muvaffakıyeti Kay2er inşaat 
tezgahları elde etmiştir. 

____ ,_.....,.,,,,..,.,.. __ _ 
ROMA NYA MALiYE . NAZiRi 

iSTiFA ETTi 
:.ııı ı ımnııııııımıııııııııııııııııııımıııııııııımıııt.: - *---F. 1 d • b - Bükreş, 25 {A.A) -· Maliye nazırı 
§ 10 30 ıya ayrı a-~ general Nicolai Stonesco istifa etmi§ ye-
= d = rine milli banka idare heyeti azasından 
~ ı·ış iste iği şayia· § Aleksandr Neagu tayin e<ılilrniııtir. 

~ sını yalanladı ~ STALINcR'AoolRUSLARIN -------
- Helsinki, 25 {A.A) - H üküme- E VA Z YET 1 
~ tin haberler bürosu, Finlandiyanın § --*--
:: Sovyetlerle ayrı barış istediği hak- :: Moskova, 25 (A.A) _ Ruslar Sta• 
§ kında geçen P azardan beri devam ~ 
:; eden şayiaları resmen yalanlamış- : lin~radın §İmal batıs.~nda teşe~büaii el
= t r = len nde tutuyorlar. Duqmana agır darbe-
5 11 :11İ111ımnmım111111111m1111111um111111mu~ ler inclirjlınektedir. 

, 

Hastalara ve çocuklara şeker 
- -

Dağıtma işinin başarıla
rr ıyacağı anlaşıldı 

Ankra, 25 {Telefonla) - Şeker fiyat~ 
larının arbrılmasından dolayı bu mad
deyi satın almakta güçlüklere maruz 
kalacakları mülfilıazasiyle hastalara ve 
kimsesiz çocuklara parasız veya ucuz 
şeker dağıtılması düşünülmüş, bunun 
için de sıhhi ve içtimai muavenet vek&
leti bütçesine tahsisat konmuştu.. Ara
dan geçen zaman zarfında bu maksadın 
yerine getirilmesi için yapılan tetkikler 
i§in başarılması mümkün olınadığını or
taya koymuştur. İhtiyaç sahiplerinin 
tesbitinde ve bunların ihtiyaçlarının ha
fifletilmesinde iktiham edilemiyecek de
recede büyük zorluklarla karşılaşılmış 

ve ayrılan paranın bu işte kullanılamı
yacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple, hasta· 
lara ve kimsesiz çocuklara şeker tedari
ki için sıhhat bütçesine konulmuş olan 
3,5 milyon liramn yine memleketim.iz
deki bu sınıf halkın en zaruri ve sıhhi 
ihtiyaçlarına tekabül ettiği muhakkak 
olan hastane ve diğer sıhhat müessese
lerinin çoğaltılmasında ve mevcut olan
larının ıslah ve tekemmül ettirilmesinde 
kullanılması muvafık görülmüştür .• Bu 
para icabında sıhhat vekruetinin müra-
kabesi altında Kızılay cemiyetine de ve
rilebilecektir. 

Zirai sigorta yapılıyor 

Zarar gören çiftçilere 
artık y ardını_ edilecek 

Ankara, 25 (Telefonla) - Başlıca rai sigorta ihdas edilmektedir. Ziraat 
maişet vasıtaları toprak olan vatandaş- Veldletince bu mevzu üzerinde yapılan 
lan, kar, kış dolu gibi afatlardan sonra tetkikler sona ermiş ve bir kanun Iayi
zarara uğrayan mahsulleri karşısında hası hazırlanmışhr. Proje mütalaAlan 
eli kolu bağlı kalmaktan kurtarmak üze alınmak üzere diğer veklUetlerce tetkik 
re memleketimizde ilk defa olarak zi- olunmaktadır. 

Istanbul muhtelit takımı 
Almanyaya gidiyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Alınan fut- verilmiştir. İstanbul muhteliti hazırlan
bol federasyonu İstanbul şehir muhteli- mağa başlamıştıı·. Futbolculanmız teşri
tini üç maç yapmak üzere Almanyaya ni evvelin ortasında Alınanyaya hare
davet etmiştir. Bu davete müsbet cevap ket edeceklerdir. 

Mahsulün hükünıete tes
limi müddeti uzatıldı 

Ankara, 25 (Telefonla) - Çiftçiden deti uzatılan yerler şunlardır: İzmir, 
alınacak mahsul hakkındaki tahmin ta- Mardin, Muğla, Gaziantep, Aydın, Urfa 
limatnamesinde yazılı mahsulün teslim vilayetleri, Antalya merkez kazasiyle 
tarihleri bazı vilAyetler ve kazalar için Serik, Manavgat ve Finike kazaları. 
Eylfil. sonuna kadar uzatılmıştır. Müd-

Fon Papene suikast dava 
sına temyizde bakılıyor 
remyiz mahlıemesi IJugün evralıı tetlıilı edecelı 
Ankara, 25 (Telefonla) - Alınanya- yiz mahkemesinde yarın {Bugün)) mü

nın Ankara büyük elçisi Fon Papene rafaa yapılacaktır. Abdurrahmanın av~
suikast yapmaktan suçlu ve Ankara katının Ankara barosundan kaydı sı-

v • i'nmiş, Rus maznunlar da Türk avukatı 
agır ceza mahkemesı tarafından rnah- tutmağa yanaşmamış olduklarından ale-
kfun edilıniş olan Pavlof, Kornilof, Ab- ·ni mürafaa yapılamıyacak, yalnız tem
dwTahman ve Süleyman hakkında tem- yizde evı·ak tetkik edilecek.tir. 

lstanbuldaki memurlara terci
han kömür verilecek 
~---------~-------~~--~ 

Ankara, 25 (Telefonla) _ İktisat Vekaleti lstanbulda bulunan devlet me. 
murlariy]e devlet müessese ve teşekkülleri memurlarına tercihan kömür veril
mesi için kat'i kararlar almıştır. Bu husustaki tebligat bugünlerde İstanbul va
liliğine yapılacaktır. Bu mevzu üzerinde ayrıca bir talimatname hazırlanmak
tadır. 

Ankaradaki devlet ve devlet müesseseleri memurlarına taksitle kömür ve
rilmesi tekarrür etmiştir. 

Ya kacak zammı ve postacılar 
~----~-----__...~-~·-----~~--~ 

Ankara, 25 (Telefonla) - Posta, telgraf ve telefon idaresinde çalışan hat 
başbakıcı ve başmüvezzilerle hal bakıcılarının ve müvezzilerinin de yakacak 
zammından istifadelerini temin için bir kanun layihası hazırlanmıştır. 

]stanhu ld a fakirlere yardım ve tacirler 
-----------

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Tacirler den mürekkep bir grup fakirler için 
açılacak aşhanede iki bin kişinin iaşesi masrafını üzerlerine aldıklarını bele
diyemize bildirmişlerdir. Belediye aşhanenin açılması için yer temin edecek
tir. 

Harp cerrahlığı 
halılıında bir lıonfe· 
rans verildi •• 
Ankara, 25 (Telefonla) - Hariciye 

vekili B. Numan Menemencioğluna bir 
ameliyat yapmış olan profesör Laver
burg bugiin harp cerrahlığı ınevzul: 

üzerinde bir konferans vermistiı" .. Kon
feransta sıhhat vektlleti müsteşaı·i ve 
Ank.arada bulunan 200 kadar doktor ha
zır bulunmuşlardır. 

Bugün (Dün) nüınune hastanesi ta-

ANKARADA 
ilıi mahJıamiyet .. 
Ankara, 25 (Telefo.nla) - Aldığı iki 

ton kömürden bir tonwıu bir fırında pi
şirici olan Hasan Karaoğlana satan Dev
let Demiryolları memurlarından Hasan 
Koç ile satlıi alan pişirici, Ankara milli 
Korunma mahkemesi tarafından üçer 
ay hapse ve 250 şer lira ağu· para ceza
sına mahkum edilmişlerdir. 

rafından A lman profesörü şerefine bir 
çay ziyafeti veriJmiştir. 


