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narı milnderecalından mes'uliyet kabul edilmez ... CümhııTiyetin 1'e Cümhuriyet ese?'lerlnin bekç;si şabahlan çı.kar siyaol gazetedfr. YEN! ASffi Matbaasında basılmışhr_ 

Alman sol cenahı tehlikede midir? 

"Stalingra 
re yanı 

,, da harbin ce
çok değiş • 

1 
A lman 2"enerali Retav dünkü muharebede öldü 

Moskova, 26 (A.A) - Royter ajansının hususi muhabiri 
bildir;yor: Stoli.~grad muharebesi başlıyalı beri bir ay geçti-1 ... --------------
ği halde muharebenin cereyanı değişmişe benziyor. Volga ı 
nehrinin karşı kıyılarından geçerek gelen yeni kıtalarla tak- spa n ya 
viye P.dilen müdafiler düşman taarruzunu önlemeğe devam 
~tmişlerdir. StaHngradm şimal batısında ve şehrin dışında ----·*---
Rus baskısı Airnau askerlerini o tarafa çekiyor. Çünkü bu Krallı ~ı yenı"deo 
baskı Almanların sol cenahını tehdit etmektedir. l"'l 
Şehre hak.im iki tepe ile askeri ehemmiyeti olan bir gedik j bya t>diyor 

Ru5Jar tarafından işgali şehir sokaklarında durmadan çar· 
pışan müdafaac,ıara cesaret vermiştir. Almanların 200 tank --*--
ve binlerce piyode askeriyle mukavemeti ezmek içllı yap- G 1 F L K 1 
tıkları kütle hücumu kati olarak aklın kalmıştır. Bunun tek- enera r an"O r a 
rarlanması ihtimali yok değildir. Ancak ilk taarruzun neti- flanedanfyJe anJ~tl mı?• 
ce vennemiş alınası müdafaacıların iyi mevziler tutmuş ol- isviçreden alınan bjr habere göre ge
duklarını gösterir. Almanlar büyük tank kuvvetleriyle şeh- neral Franko ispanyada krallığın ihya
rin Vo1gaya gid~n ehemmiyetli bir yolunu ele geçirmeğe sına karar vermiştir. Kral hanedaniyle 
çalışıyorlar. müzakere bitmiştir. Bu haber doğru ise 

Londra, 26 (A.A) - Moskova radyosu bugün bildirmiş· ispanya tahtına layık kral on üçüncü Al
tir: General Re\nvın komutasındaki 27 inci Alman tümeni- fonsun oğlu Dük Joran kral olarak geti-

M oskoooda yeraltı trenleri ve tramvayları 

Bütün Alman si nemalarında Staliograd 

müdafaası fil mi ~österiliyor 

Ruslar 
fik 

zarr .. anı Mütte
sayıyorlar ___ * __ _ 

BERLINE GÖRE 
-*

u.Stalingrad fedai 
bir şehirdir •• » 

•.. _ ,,_ ,, _____________ ··• 

Karlara bünineıı Rusyada kış harbinden bir görünüş .. (Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) r.ilecektir. Bu kararın ne zaman tatbik 
edileceği henüz belli değildir. 

Berlin, 26 (AA) - D. N. B. ajan
sının ask.eri muharriri yazıyor: Bugün bü 
tün sinemalarda Stalingrad muharebe
sinin cereyanını gösteren bir harp filmi 
gösteriliyor. Bu filmde yalnız Stalingrad 
kesimindeki muharebeler değil, sokak 
çarpışmaları da görülüyor. HSdi~leri 
olduğu gibi gösteren bu vesika1arda Al· 
man hücum kıtal:arının Stalin adını ta
şıyan şehrin ta kalbine girdikleri pek iyi 
görülüyor. 

DıL INKILABIMIZ 

"10" uncu yıl
dönümü tören

le kutlandı Doktorluk 
Simsarlık 

---*---
REFİK İNCE 

Serbest meslekler içinde halkın canı 
we hukuku ile uğraşan iblis • Doktorluk 
ve avukatlık . her devletle mürakabe al· 
tında bulunduktan maada, aynca hemen 
her Yttde kendi kendilerini de mün
.labe edecek hususi müesseselerin neza~ 
ttti altına konmuşlardır. Bu çok doğru 
ve yerinde olan tedbirin esaslı iki mil· 
nası vardır ; Biri halkın cam ve hukuku 
ile meşgul olacuklann bir takım hususi 
vasıfları lıAiz olmalan, diğeri bu vasıf· 
ları hfilz olanların da gerek halk ile ve 
r:uck kendi aralarındaki münasebetler
ıte bir takım kaidelere riayete mecbur 
•nluomalandır .. 

Mevzuumuz doktorlara taallilk ettiği 
İ<;in bahsi yalnız o nokta üzerinde topla
mak istiyorın:: 

CTababet ve suabatı sanatlarıııın tarzı 
İuasına dair k~un) un birkaç madde
sini buraya geçirerek söyliyeceğimiz 
siizlere mukaddeme yapmayı muvafık 
bulduk .. 

Madde 14 - ....... Etibba odaları ta-
.iplerin mesleki haysiyet ve menfaat· 
lerine taallilk eden bilfunum meselele
ri ruyet ve teşkil edecekleri divanı hay
siyetler vasıtasiyle mesleki adaba ria· 
Yelsizliği görülen tabipler, diş tabipleri 
ve dişçiler hakkında inzibati cezalar ta· 
yin ve tabipler arasında tahaddüs eden 
ınesleki ilıtilBfalı hal ve tesviye eder. 

Madde 15 - Etibba odaları divanı 
haysiyetleri adabı meslekiyeye riayet 
etmiyen tabipler hakkında ihtar, meclis 
huzurunda tevbih ve bir haftadan altı 
aya kadar icrayi sanattan men suretiy
le mücazatı intibahiye b:.yin edebilirler. 

Bu iki madde bize gösteriyor ki, mes
leki adaba riayet doktorluğun aslı şar
tıdır. Doktor tütcar değildir ki, simsar 
kullansın .. Doktor insanlık ıstıraplarını 
Ya kaldırmağa veya biç olmazsa teskine 
.memur olduğu içindir ki, istismarcı, is
tirkapçı, başkalanmn derdini kendine 
bir kazanç vasıtası yapan fırıldakçı de
ğildir ve olamaz. Ömründe bir doktor 
bazakatine hayatını ve mukadderatını 
teslim etmiycn koç insan vardır? 

Blitiin bu İnsanları, hir gün yukarıki 
ınenfaatçi zihniyete kendini kaptıran 
kötii bir camiaya tabi kalınıs farzelsek, 
ıımumi felaket ve ıstırap, beşeriyetin 
hayatına, zevkine, saadetine nihayet ve
rir. Eğer bugün ya~ıyorsak doktorlar ta
raf ındaıı vcriten nasihatlere uyglı.o ha
reket etmekten dolayı yaşıyoruz. Bu
tıun aksiııi iddiaya imkfin yoktur. 

Bütün bu a~ık hakikate rağmen bir 
(Doktor) aleyhtarlığının kötii havasını 
teneffüs elmi)·cn ve bu yüzden bu mü
barek sınıfa kar~ı yüreğinde ya maruz 
kaldı~ı bir hadisenin izini ve yahut ku
lağında işittiği her hangi bir ·hikayenin 
aksini tn~ımıyan kimse yok gibidir. Za~ 
t•n hayatları pahasına hastlariyle uğ· 
ra~ınaktan fidcta sinirleri de bozulacak 
kadar yorulan bu doktorların hangi 
dertleri azmı~ gibi bir de son zaınan1ar
da bir (Simsarlık) afetine ınarıız kal
ırıaları da ayrı bir tetkik ve endisc mev~ 
zuu olmaktadır. · 

Geçen sene İz.ınirin üz evliitlarınd<ln 
~ok mulıterem ve alim bir doktor arkn
dasun Beyler sokağının kö~e baslarını 
taıan (Simsar helası) ııdan kendileriıti 

fSonn <;nhire 2, Sütun 6 da) 

Kok kömüründen haber yok! 
( Radyo Gazetesi) 

·Fazlaea odun kö· 
nıürfl geliyor Sinema opera,törünün obejektifleri 

müdaf3f yuvalannı ve tesislerini, geni:ş 
sokak muharebelerini, uzaktan görünen 
muazzam binaları aynen tesbit etmi:flir. 
Tahrip edilen büyük ve kuvvetli müda
faa tesislerin.in enkazı arkasında geniş 

-------------·------------
S'elıiz m ily on lıilo odun kömürü getirildi .. Dalla 

13 milyon fıilo fıömü r yalıılmalı üzeredir 
!ı.ınir halkının kışlık ihtiyacı için bir 

müddetten beri sabırs.ı.zlıkla beklenen 
Kok kömürleri henüz gelmemiştir. Bu 
kömürlerin geleceği gün katiyetle bi
linmediği için halka ne zaman, ne mik
darda kömür verileceği henüz kestirile
memektedir. 

NORVEC MECL İSiNDE 
---*·---

Norveç 
kralı 
- *-

Taht üzerinde 
hakkını kay

betmiş 
-*-Kuisling konuşurken 

İngiliz tayyareleri 
Osloya hücum ettiler 
Oslo, 26 (A.A) - Milli mecliste Ku

isling Norveç kralı Hakoonun memle
ketten ayrılmakla taht üzerindeki hak
larını Norveç esas kanunu mucibince 
kaybettiğini söylem.İ§tir. Veliaht için de 
vaziyet aynidir. Dolayısiyle eski hane
danın taht üzerinde hiç bir hakkı kal-
mamışbı·. 

* Londra radyosunun bildirdiğine göre, 
Kuisling Osloda Norveç milli meclisin
de beyanatta bulunduğu sırada İngiliz 
tayyareleri Osloya bir taarruzda bulun
muşlımlır. Bu hava taarruzuna iştirak 
eden dört İngiliz tayyaresinden biri üs
süne dönmemiştir. _Taarruz esnasında 
Kuisling konuşnıağa başlamışken tehli
ke vaziyetinin geçmesjne intizaren bir 
müddet sükut etmiş; tehlike geçince tek
rar beyanatına ilcvam etmiştir. 

Günler geçmektedir. Kış mevsi" .ine hır JcorJe!a gıbi uza.nan Vo a nehri g<;.. 
yakında girileceğinden her aile sahibi züküyor. Bu film. rastlanan bütün güç-
pek haklı olarak kömür işine endişe ile lüklere rağm<n Stalingradda askeri ha-
bakmaktadır. reketlerin deV>lm e~tiği hakkında Berlin 

Vilayet makamı kömür bahsinde bek- askeri mahfilleri tarafından her gün ile-
lenen alakayı fazlasiyle göstermiş, kış- riye sürülen iddialan inkara mahal hı-
lık ihtiyacın temini için alakadar ma- General Fra11ko (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 
kamlarla temas eylemiş, kömürleri Zon· 1----------------·--------------
guldaktan yükleyüp İzntlre getirmek 
ilzere vapur tem.in ebniştir. Bununla 
beraber fiiliyatta atılmış olan adımlar, 
henüz tesirin: göstermiş değildir. Temyiz mahkemesinde: 

ODUN KöMORO 

Suikast davasına yeniden bakıldı Odun kömürü bahsinde belediyenin 
çalışmaları semeresini vermiştir. lzm.ire 
ihtiya<::ın büyük bir kısmını karşılaya
cak yeterlikte kömür gelmiş; bir çok 
aileler odun kömürlerini ve odun ihti· 
yaçlarını temin etmişlerdir. Hfil3 odun 
kömürünü temin etmemiş olanlar mu
ayyen kazançlı, aylıklı kimselerle fakro 
hali amh1m bulunanlardır.. Bunların 
da günlük ihtiyaçlarını kış mevsiminde 
temin edecekler: umulmaktadır. Orman 
müdürlüğünden aldığımız malil:mata gö-

Suçlular hazır bulunmadan diva
nın devamı muvafık 2'Örüldü 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Ankara, 26 (A.A) - Temyiz mahke
mesi karar dairesi bugün Halil ÖZyörü
ğün baıjkanlığında toplanarak Almanya
nın Ankara büyük elçisi Fon Papane 

•)·-·----- -------- ",· süikast yapmakla maznun Kornilof 

BATI AVRUPA Pavl<>f, Abdurrahman Seymen ve Süley. 
man haklarında Ankara ağır ceı.a mah
kemesinde verilen kararın temyiz dava-

Y akında bir hava sına bakmıştır. 
İÜdia makamını temyiz müddeiumu-

h · 1 k miliği baıj muavini Nazif Çağlıyan işgal 
Ct'p eSt 0 aca ediyordu. Hakimler salona girerek yer-

lerini aldılar; 9,15 de maznunlar çağrıl· 
mış ve bunların gelmedikleri anlaşıl-

mıştır. Reis, Türk ceı.a usul muhake
meleri usulü kanununun 338 nci mad
desi mucibince verilen kararın temyiz 
duruşmasını zanılann istedikl·erini bildi
rildikU!n sinra demiştir ki: 

.Temyiz mahkemesi tetkikatı maz
nunun talebi üzerine veya dilerse resen 
yapar duruşma için zannılara ve vekil
lerine haber verir ve icap ederse ancak 
yukarıdaki maddenin son fıkrasında 
maznun mevkuf olduğu takdirde hazır 
bulunamıyacağı izah olunarak karannı 
bildirir.> 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) Fransızlara uişgal 
altındafıi fııyllardan 
çekilin» işareti 
11erildi •• 

Cenup batı pasifikte 
Londra, 26 (A.A) - Havas bildiri

yor: İngiliz radyosu dün Fransızların iş
gal altındaki kıyılarından çekilmesini 
tavsiye ederek demiştir ki: 

<Bugünlerde veyahut pek yakın bir 
zamanda batı Avrupa bir kara ve hava 
cephesi haline gelecektir.> 

Berlin, 26 (A.A) _ Bomba uçakları· 
mız tngilterenin cenup batısında bir şe
hirde askeri hedeflere hücum etmişler
dir. Bir kışlada yangın çıkarılmıştır. 

Japon gemilerine bir 
baskın daha yapıldı ___ .* __ _ 

Mihver denizlerde geniş 
bir işbirliği yapıyor •• 
Melburn, 26 (AA) - Cenup batı Pa

sifik müttefikler umumi karargahının 
t•bliği : 

KOKODA - Müttefik uçakları pike 
hücumlariyle Vayroli köprüsünü bom
balamış, köprünün başlarından birini 
tamam.iyle yıkmı!;tır. Üç tam isabet gö
rülmüştür. Anbar vazifesini gören ba
rakalar yakılmıştır. 

SALAMOA - Hücuma uğrıyan ileri 
unsurlarımız cenup batıda biraz yer 
bırakmak zorund" kalmışlardır. 

RABOV - Limandaki Japon gemile· 
rine hücum edilmiş, bir şilep tam isabet 
almıştır. Başka neticeler görülememiş
tir. Uçaklarımızın hepsi üslerine dön
müştür. 

Osloda milli meclis binası 

OVEN STANLEY - Umuınl durum
da değişiklik olmamıştu-. İleri kollarımı
zın devriye çıkışları üzerine Japon ileri 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 
Amerikan deniz Erkam Harbiye 

reisi Amirııl Leohy 

İzmir 11e Karşıyaka 
Hallıe11ıerinde konfe· 

ransıar 11erildi .. • Dil inkilabının onuncu yıldönümü 
dün yurdun her yerinde olduğu gibi İz
mir Halk.evinde de yapılan bir törenle 
kutlanmıştır. 

Saat 18 de Halkevinde münevver bir 
kütle toplanmış il. Vali, parti müfettişi, 
naı:tj.Jıaşkanı, belediye reisi, avukatlar, 
bir çok meslek adamJarı Halkevi salonu
nu doldurmuşlardı . 

Törene askeri bandonun çaldığı istik
lal marşiyle başlanmış, bunu 1nönü lise
si öğretmenlerinden B. Şakir Candoğa· 
nın bir lionferansı takip etmiştir. Kon
feralJ3Çı Türk dilinin kaynağı ve gelişi
mini uzun süren bir konferansla izah et
miştir. 

Bundan sonra muharrir ve edip B. 
E. E. T altı dil inkılabı hakkında bir 
konferans vermiş ve bu mevzu etrafın
da talebeler tarafından şiirler okunmuş
tur. 
Aynı surette Karşıyaka Halkevinde 

de bir tören yapılarak B. Avni Ozan bir 
;Pir o-kumug ve B. Ahsen bir kon feraneı 
vermjştir. 

Ankara, 26 (A.A) - Birinci dil ku
rultayının açılması tarihlnin 15 nci yıl
dönümü münasebetiyle bugün saat 
18,30 da dil kurumu b"§kanı maarif ve
kili Hasan All Yücelin reisliğinde dil 
kurumu mensupları Ebedi Şef Atatür
kün Etnoğrafya müzesindeki muvakkat 
kabrini ziyaret ederek huzurunda bir 
tazim vakfesi geçirmişler ve bir çelenk 
koymuşlardır. 

HARiCiYE VEKiLiMiZE ___ * __ _ 
Dün bir ameliyat 

daha yapıldı 
- *-Numan Menemencioğlu· 

nun sıhhi durumu iy idir 
Ankara, 26 (A .A) - Hariciye vekili 

Numan J\lenemencioğluna profesör Sau• 
erbruk tarabndan birincinin mütemmi· 
mi olarak bugün öğleden evvel ikinci 
bir ameliyat daha yapılmıştır .. Hariciye 
vekilinin sıhhl durumu iyidir. 

~-.•• .: ..... : . ...=. .•• :: .. -... -~..c:..:.--'*~.-...:--.-~·...::....--·.· 
~ ... 
$..QNDAKİKA 
• • • • • • • • • • • 

Rus hatlarını 
yarma teşebbi: -
sü akim kaldı ___ .* __ _ 
Moskova. 26 (A.A) - Tas ajansı

na gelen bir telgrafta merkez çevresiri• 
d<>ki Rus hatla,rını yarına!< için ileri sil· 
rülen Alman teşebbüsleri akim kalmış
tır. Düşman dar bir bölgeye 35 tank 
sürmüş ve bununların onu tahrip edil
miştir. Rus birlikleri bir yerde Alman
ların naklettikleri bir yola sokularalc tal. 
ribat vapmışlardır. 

~J.:c:occcec 

• 
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11a~kınuzın gösterdiği olgunluk 

Milli Müdafaa tahviller· 
büyük aJika gördü 

Ankara, 26 (A.A) - Milli Müdafaa 
tahvillerinin günlük satışı etrafında mu
habirlerimizden gelen telgraflar halkın 
her tarafta gô.>-ıerdiği ilgi rağbet ve ala-
kanın önemini belirtmektedir. Adana 
hususi muhabirimiz güzel bir buluşla, 
Bıiyük fülct Meclisinin G oci devresi-
nin üçüncü içtima yılının açılışında dev
let varidatınır. gelişmesinden bahseder
k n. halkın devlet borçlarını ödemek 
hu usundaki olgunluğuna dokunan Mil
]i Şefin sozlerini hatırlatıyor. Milli Şef 
şcı) le demiştir. 

cVatandaşların memleket borcunu 

KOK KO , ORO DE 
HABER YOK 
(Ka tıırah 1 ınri Sahilt>de) 

re 942, yılının iptid ... sınd::.n 15 EylCtl t.a
r hinl" kadar İt.mire 8,247,329 kilo kö
mürle 2.3~6,135 ki\o odun ~elmiştir. 

Gecen sene cekiJen sıkıntı nazarı ili
b~ rn ~lımırak bu sene katiyata 11.kte rin 
) erine l Eyl(ılun ilk gününden ili':>aren 
nıu,..ıadc edilmiştir. Bugüne kadar 
7,009.600 kilo kömürle 8,643,500 kilo 
odunun kat'i için emirleri verilmiş, mu
ameleleri tan.amlnnmıştır. 

Eyli'ıl ayından evvel de 2,115,100 kilo 
kömürle 3,473,600 kilo odunun müsaa
deleri verilmiş olup bunlar da mer'idir 
ı:e bu kömürler yakılmaktadır. 
Yukarıda kaydedilen kömürler 79 

evrnk keıfiyeye aiuir. Ayrıca üç milyon 
kilo kömürle taknôen 3 milyon kilo 
oduna ait muameleli evrak tetkik edil
mekte ve keşifleri yapılmaktadır. Bun
laı m muameleleri bitince hemen müsa
adeleri verilecektir. 

Köylünün zati ihtiyacı için ormanlnr
d;,n 50 milyon kilo odun kesilmesine 
müsaade edilmi~ir. Görülüyor ki bu 
srne İzmire 8 milyon kilo odun kömUrü 
gelmiş ve 13 milyon kömür için lüzum
lu muameleler yapılım hr. Yakılacak 

olan bu 13 milyon kilo kömürün tama
mı vaktinde hazırlanıp gelirse bu kış 

nH!\"Siıninde k5mür sıkıntısı çekilmeme
si mümkündür. 

j_ K_1_s_a_H_a_h-er-J-,..-r -ı 

·--------·----·-·--·------.. -·------·--~~ 
ZAGREPrE 

Londra. 26 (A.A) - Londrad.ak.i Yu
goslııv mahfillerine gelen haberlere gi>
re Balkanlara yeni tayin olunan general 
Lo .. 'Ull emriyle Z&grepte bir çok tevkif
ler yapılnuştU'. 

PANAMADA 
Nevyork, 26 (A.A) - Panama kanalı 

istihkamlarını teftiş edruı harbiye uaz.ırı 
albay Knoks gördüğü işlerden dolayı 
memnunluk göstermiş ve daha en·clki 
teftişine göre müdafaa tertibatının çok 
mükemmel olduğunu söylemiştir. 

AMERiKADA 
Vaşington, 26 (A.A) - Haber veril

Öif.tine göre bütün A:merlkada benzin sa
bşl karneye tabi tutulmuştur. 

ROMAHYADA 
Bükreş. 26 (AA> - Ziraat mü t.eşarı 

Ziraat nazırlığına tayin edilmiştir. 
Stokholm, 26 (A.A) - Havas : 
İki şilebin İsvcçin kıyılarına yakın bir 

yerde mayne çarparak battığı öf,rrcnil
miştir. Bu maynierin İngiliz tayyarele
ri tarafından atıldığı anlnŞllm1ştır. 

PARİSXE 
Berlin, 26 (A.A) - Paris polisi bin 

Fransız komünist.ini tevlc.if etmiştir. Ec
nebi memleketlerden ve bilhassa Ro
manya ve Mncaristandan gelen yahudi
~rin tevkifine de devam edilmektedir. 

ödemek hususundaki olgunluğunun bu 
neticeyi almakta bü~ ük tesiri olduğuna 
şüphe yoktur. Bunun parlak bir mali 
dehli müdafaa ihtiyaçlarını k rşılaniak 
üzere bu sene çıkarılan tasarruf bono
larının kazandığı rağbette görülüyor. 
Bundan dolayı bütün vatandaşları teb
rik etmek ben:m için bir -zevktir.> 

Yeni Mılli Müdafaa istikrazına işti
rak için tasarruflarını b ı istikraz tah
villerine yatırmakta tehalük gösteren 
halkımızın bu olgunluğı... Milli Şefin 
büyük takdirlerine ne kaddr Hi) ik oldu
ğunu bir daha gdstcrmektedir. 

---------~· 

LMAN SOL CEN~HI lEH· 
L KEOE MıOtf,? 

ı Hı-rstıırat. 1 inci Sahifede) 

nin komutanı \'C yüksek subaylaruun 
çoğu muharebede ölmüşlerdir. Alayın 
mevcudu GOO kişiye inm:ş, bazı bölükler 
25 - 30 kişiden ibaret !kalmıştır. 

533 üncü :ılayın me\•cudu o kadar ek
silmiştir ki muhtelif böliiklere erbaşlar 
kumanda etıncğ~· başlamışlardır. 

23 üncü tümen geçen hafta yalnız 
yaralı olarak 4001) kişi kaybetmiştir. ----·-.. ---
BUTON AL .. lN SINEMALA· 
R NJA STAllNGHAO MÜOA· 
FAASı Fılrtıt GÖSTER ~ltYO~ 

( H~rah 1 mci Sahilcd~) 

raknnyor. Alman hücum lotalan asıl şe
hir kesiminde de Volga nehrine bir çok 
noktada vnrmışlardır. Vakıa asıl gaye 
olan şehrin zaptı henüz mümkün olama-
mıştır. Fakat Alman kıtaları şe\-ırln 1;Ö

beğine kadar ~okutmuştur. Alman aır 
le.erleri müstahkem mevziler ve mayn 
tarla1arı arasından adıır. adım ı1er1eme
ğe mecburdur. Stalingradda Rusların 
büyük bir hınçla harp ettiklerine şüphe 
yoktur. Don nehri ile Volgn arasındaki 
koridorun ağzını müdafaa eden şinıa1-

deki Alman mevzilerine karşı So~,-ct 
hllmlderi kırılmıpır. Alman askeri mah
filleri Rusların Stalingradı büyük bi,.
inatla müdafaa etmelerinden hayrete 
dü§mcmişlcrdir. Aslteri, iktisadi ve hat
ırı şimdilik ehemmiyeti bakımın<lan hiç 
bir Sovyet şehri Stalingrad kadar önem
li değildir. 

Stalingrad düşünce aşağı Volga ve P
mal doğu istikametindeki hareketler 
kolaylaşacağı gibi Knfk.asya taarruzuna 
da !korkusuzca devam edilebilecektir. 
Londra radyosunun dediği gibi Stalin
grad fedai bir şehirdir. Filhakika Lon
dra radyosu StaJingradın düşmiyeceği
ni. fakat feda edileceğini söylemiştir. 

Şehrin büyük kısmı tahrip edilmişfo. Al
man askeri mahfilleri lngilizlerin bu dü-
şüncesine tamamiyle i;-tirak ederler. 
Stalingrad ve bölg~sinde tutunabilmek 
için Sovyetlerin uğradıkları kayıplar o 
kadar büyüktür ki bunları tcl:ıfİ)'e im
kan yoktur. Halbuki Almanya kayıpla
rını hiç güçlük çekmeden telafi edecek 
durumdadır. Rusların malzeme ve sev
kiyat ihtiyaçları hele Kaflcas yolu kesil
dikten sonra. pek güçlükle temin edile
bilir. Rusların Stalingrad faciasındaki 
kozu hakikaten zamandır. ----·----
Amerifıanın esan ·· dü 
Vişi. 26 (A.A) - Uitin Amerika mil

letlerinin siyasi faaliyetlerinden bahse
den Fransız gazetelerinden birisi bilhas
sa Arjantin \'e Şili hiikümetlerinin siya
st faaliyeti üz.erinde durmaktadır. 
Aynı gazete cümhurreisi Kastilonun 

seyahatinden bahsederek diyor ki: 
cBatı yarım kürresindeki bu faaliye-

tin gayesi, Amerika tesanüdünü tanuım
lamaktır. Fnkat bugün böyle bir politi
kayı gerçekl~tinnek kolay değildir.> 

1 1 Büyük Hikaye 1 
i----------------------·-----·--- ........... ~ ..... ·:· 

' ' f 
18 inci Asırda Bir Ko.san 

YAZA : F. Ş BENLİO(iLU 

-·· J2 ••• 
lspanyolun karısı cidden çok güzel- harekete delilik dediler; fak.at adada 

di; korkudan ağlıyordu, fakat Kapsi: fazla bir kuvvet olmadığı için Kapsi ka
- Güzel bayan .. Bizimle beraber ge- sabaya girerken hiç bir mukavemetle 

lecek misiniz? diye sordu. karşılaşmadı. Halk da: 
Papas, Kapsinin kulağına: _ Yaşasın Kral diye onu alkışladı-

- Bu İspanyol karısına bu kndar yı- lar. 
lışmakta mana yok! dedi. Fakat Kapsi Bu Kralın adı <Birinci Yuan> oldu. 
sadece: . .. .. . Adada, evvelce de söylediğimiz gibi 

- Sen karışma .. dedı, çunku Kralıça bir mütesellim ve bir de kadı vardı. 
bu kadın olacnk!.. Fakat ne bunlar Knpsinin işlerine, ne * de Kapsi onların işine karışmadılar. Ve 

Kapsi, İspanyolun karısı güzel Oelo- İstanbula gönderilmekte olan 5000 Ta. 
resi aldı, gemileri ile bir Rados ve Süri- ler altının da eskisi gibi gönderileceğini 
ye kıyılarına geçti ve bir mikdar para \•aad ve temin ettiler. 
füıı!ıa yaptıktan sonra Milo adasına dü- Venedik: Cünlhuriyeti gibi Osmanlı 
men kırdı. İmparatorluğu da bu garip duruma göz 

Delores, Kraliça olacağını duyunca, yumdular! Doğrusu, adada Rum halkı
maktül kocasını ve yapmacık matemini nın başına birisinin Kral diye gcçmesi
hemencecik unuttu. nin maddi bir kAr veya zararı da yoktu. 

Kapsi Miloya tenha kıyılardan çıktı Hatta Kapsinin korsanlıktan vaz geçmiş 
ve krallı{:ını ilan etti. Halk evvela bu olması da bir kar demek idil 

-R ŞEHİR HABERL 
ELEKTRiK TES~SlERI ---·---

Kabul muameleleri için 
bil- talimatname yapıldı 

Belediye ve imtiyazlı şirketler tarafın_ 
dan amme hizmeti görmek üzere kunı
lcın elektrik tesislerinin nafia vekilliğin
ce yapılacak kabul muameleleri için bir 
talmatname hazırlanmıştır. 

1 Birinciteşrin 1942 tarihinde yürür
lüğe girecek olan bu talimatnamede bu- ' 
har \'e su türbinleri, lokomobil, dizel, 
gazojen motörleri gibi muharrik makine 
!erle buhar ve gaz istihsal tesislerinin, 
santral elektrik dnğıtımmın, elektrik 
dağıtma ,.c isale şebekelerinin muvak
kat ve kati kabullerinde yapılacak tec
rübe ve muayenelerle tolerans hadleri, 
sıtalar, tasdik muamelelerinin şekil ve 
esasları vesair etraflı hükümler tesbit 
edilmiştir. 

llu suretle memleketimize girecek 
amme hizmetinde kullanılaC'ak olan ma
kine, fılet ve teçhizatın bir bakımdan 
normalleşmesi , muayyen vasfı hniz bu
lunması ve dayanıklığı tem!n edilmi~ 
olunacaktır. --·----MiLLI KORUNMADA : 

tıir hrı n <'• ___ * __ _ 
Harlıdere~e eJımeJı 

seul:ederlıen tutuklu.. 
lnönü caddesinde 85 7 sayılı fırın sa

hibi Selim Şen encJld gece saat 11 . 30 
da Narlıdere köyünde satılmak üzere bu 
köy haJL:ındaıı Sükrü oğlu Keıbeladön
meze adedi 30 kuruştan 50 adet ekmek 
vermiş.tir. E.kmdderjn na.kli sırasında 
tutulmuş \ 'e fmncı milli korunma mah
kemesine ı•crilmiştir. 

Tezcıalltarın marifeti 
Keçeciler caddesinde 635 sayılı Hu

lu$inin fırınında tezgahuı.r Mümin Kaya 
otuz kuruşa dı:mek sattığından, beledi
ye caddesinde tüccar Ali R~a f..rkili 
sattıtrı bir çuval 1ı:.er için beyanname 
vermediğinden milli korunma mahkeme 
sine verilm~lcrdir. ----·----

ZABIT ADA 

Bir arabacı 
---· ---

Bindiği aralHıdan 

diişere1ı öldü.. 
Mecidiye mahallesinde oturan Halil 

oğlu Yakup Ateşsaçar bir mikdar içki 
içtikten sonra üzüm almak üz.ere araba 
ıle Karaova bağlarına giderken Yavansu 
çe-ımesi başında arabadan düşerek öl
müştür. Hadisenin bir kandan ibaret 
olduğu anlaşıldığından cesedin defnine 
müsaade edilmiştir. 

'J'orbalıdaJıi hırsızlılı· 
ıarın f aiHeri tutuldu 
Torbalının Eğerci köyünde Kazım oğ-

lu Haşim ve arkada§ları Mustafa Çetin 
ve HiL~yin Coşgun hırsızlık yaparken 
tutulmuşlardır. Yapılan tahkikatın bun
ların uzun zamandan beri Torbalı mer
keziyle köylerinde 20 hırsızlık vakası
nın failleri oldukları anlaşılmış, üçüde 
adliyeye \ erilmiştir. Aldı klan eşyalar 
arasında buğday, peynir, ev eşyası, gra
mofon ve plak. koyun ve kuzular var
dır. 

BaJılıaJı soynnqlar 
Kemerde 1241 nci sokak 6 numarada 

Emin oğlu 'Mehmet Erkasın dükkan ke
pengi bir demir parçasiyle açılarak 60 
paket halk sigara.<;ı, 10 kilo şeker. 6 kilo 
zeytin ve on lira ufaklık para çalınmış
tır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

BİR Hl SiZLiK 
tkiçeşmelikte G95 nci sokakta 9 nu

marada oLuran Bn. Zahranın evinde 
'·imse bulunmadığı sırada içeri giren 
Haydar Sinekler 44 lira kıymetinde 
muhtelif eşyaları alınış ve tutulmuştur. 

Kapsi, sabık papas ve ilk cinayetinin 
tek sahidini, verdiği söz mucibince ken
disine ha~ mi.işavir yaptı. Bir müddet 
sonra, Deloresi kovdu ve ada sakinle
rinden çok zengin bir adamın kı1.ını zev
ce olarak istedi ve isteği <de hemen yeri· 
ne getirildi! 

* Bu hal tam üç sene sürdü fakat İstan· 
bul zararsızcasına devam etmesine rağ
men, bu durumdan hiç te memnun de
ğildi ve kat'i bir ctedbirle> bu aiJenin 
izalesine karar verdi. 

Senelik vergiyi almak ü:z.ere adaya üç 
kuvvetli gemi gönderildi. ~milerin im· 
mandam, dostluk icabı Kap.c;iyi gemiye 
davet etti. 

Kapsi, bu davetten şüphelenmedi ae
ğil.. Fakat aksi hareket her halde bir 
mesele çıkarmak şeklinde telakki edile
cekti. Bunu da bildiği için, gemiyi ziya
ret etti. 

Kahveler içerlerken Kapsi etrafının 
silahlı askerler tarafından sarrldığını 
gördü; harekete imkan yoklu, teslim ol
du ve boynuna bukağı geçirildi, gemiler 
demir aldılar ve yelken açarak uydurma 
cKral Birinci Yuvan> ı Jstanbula götür
düler. 

Bu serserinin hayatına 1 i60 da İstan
bulda bir kavak ağacına sallandırılmak 
suretiyle nihayet verildi. 

-SON-

......... -~ 

Hanıınaliye tarifesi artlırı ldı 

Nebati yağlar bundan 
sonra borsada satılacak 

---------------------·---
Bu hafta pirinç, yağ, üzüm, baJııa, nohut, merci· 

meJı, fasulye ve susam fiyatları yülıseldi 
Bilumum nebati y:ığların, ticaret oda

sı meclisinin verdiği karar üzerine bor
sada muamele göreceği haberi gayet iyi 
karşılanmıştır. Bu suretle fiyatların 
kontrölü mümkün olacaktır. 

Oda meclisi hamallar cemiyetinin 
hammaliyc ücretlerinin arttınlması 
hakkındaki teklifini kabul ederek yeni 
bir hammaliye tarifesi tesbit etmiştir. 
Evvelce çuval başına hammaliye ücreti 
olarak verilen 15 kuruş 25 kuruşa çıka
rılmıstır. lndirme, bindirme ve araba ki
r.ası buna dahildir. 

Oda meclisinin verdiği karar üzerine 
ayrılan bir komisyon odalar ve borsalar 
kanun projesini yarından itibaren tetkik 
etmcğe başlıyacaktır. Bu komisyonda 
B. B. Turgut Türkoğlu, Şerif Remzi Re
yent, Hiiseyin Kavalah, Mazhar tzmirli
oğlu ve ticaret odası hukuk müşaviri B. 
F.ımin Değirmen dahildir. 

PlYASADA YOKSELMELER 
Bu hafta içinde piyasada bariz geliş

meler olmuştur. üzümlerde 2 - 2,5 ku-

Y ARDIMSEVEHLER 
KONGRESİ-
İzrnir Y nrdımse,·enler ceıni}·eti yeni 

nizamnameye göre önümüzdeki salı gü
nü saat 15 te İzmir Halkevi salonunda 
kongr~ini yapacaktır. Bütün üyelerin 
gelmeleri rfoa edilmektedir. 

-----~-----
B. F A.ZJL ASAL 

Ticaret vekalet: hususi kalem müdü
rü B. Fazıl Asal bu sabah Ankaraya git
miştir. ----·----
ArEŞ-GöZrEPE 
Bugün lıııpa final 
maçı var •• 
Futbol sezonu açılış müsabakalarının 

f:nali bugün saat 17 de Göztepe - Ateş 
'akımları arasında Alsancak stadyomun
da yapılacaktır. Kazanan takıma vnli bir 
kupa verecektir. 

-~-~--~-~--
TEMY l Z MAHKEMESiNDE 

(Ra l1'raf1 1 inci Snbifcde) 
Zanııılarm vekili <>1duğunu iddia eden 

Şakirin Ankarada baroda ka~1dı ve bü
rosu olmadığından bu bapta iddia maka
mının mütalaiisım sormuştur. 

tddia makaıru 338 ııci maddenin son 
fıkrasının ;sarahatine dayanarak temyiz 
duruşmasının yapılmasını istemiş ve 
mahkeme duruşmanın suçlulac hazır ol
madan devamına el birliğiyle karar vcr
m~tir. Celseyi takip için bir çok ecnebi 
gazeteciler de temyiz mahkemesine gel
mişlerdir. 

ASKERE DA ~ET 
---·---

339 doc"'rumlu va-
r"' . 

hancı ~rat ça~ırılıyor -·-1ZM1R YABANCI ASKERLtK ŞU-
BESl BAŞKANLiôIN'DAN: 

Şubemizde yoklamalarını ;·aptırmış 
olan 339 doğumlu ve bunlarla muamele
ye ttıbi olan sağlam ve sakat yabancı 
eratın yakında sevklerine başlanacağın
clan sevkiyat günlerini T>ğrenmek ve ba
zı hazırlıklarını tamamlamak üzere 
1/ 10/942 tarihinden itibaren cüzdanla
riyle birlikte şubemize müracaatları. 

2 - Yedek subay yetişecek kısa hiz
metli mükelleflerin (tam ehliyetlileri 
1/9/942 tarihinde hazırlık kıt.asına ilti
hak ctı.ilcle,.-inden geride kalan tam ehli
yetliler bakaya olup resmi ve hususi hiç 
bir mües..o;c.sede iş alamazlar) yüksek eh
liyetlileri aynca ilanla davet edilece
ğinden, talebe olduklarından dolayı 35 
madde; C. fıkrasına göre tedl edilenler
den halen mektebe kayıtlı bulunanlar 
ve 35 madde; O. fılcruına göre sevkleri 
tehir edilenlerin silah alLında bulunan 
kardeşleri halen terhis edilmemiş olan
ların şubeye gelmelerine lüzum yok
tur. 

3 - Emsali sevk edildikten sonra mü
racaat edenler bakaya vaziyete düşe
ceklerinden günlerinin geçirilmemesi; 

4 - Henüz yoklamalarını yaptırma
mış 339 ve bunlarla muameleye t.Dbi 
eratın emsali sevk edildikten sonra ele 
geçenler çok ağır cezaya çarpacağından 
bir an evvel şubeye müracaatla yokla
malarını yaptırmalan menfaatleri icabı 
olduğu ilan olunur. 

ruş arasında bir yükselme aydcdilmiş
tir. Balda 34 kuruşa, nohut SO kuruştan 
60 kuruşa, fasulye 35,5 kuruştan 37,5 
kuruşa. kumdarı 40 kuruştan 41 kuru
şa, mercimek 60 kuru tan 75 kur~ 
çıkm~tır. Sisam 69,5 kuruştan muame
le gijrmüştür. 

0

P1RtNÇ FtYATLARI 
Belediye reisliği, tzmirde pırınç ol

madığını nazarı dikkate alarak İ:r.mire 
pirinç getirtmeğe teşebbüs etmiştir. Ba
zı tüccarlar vasıtasiyle yapılan teşebbü
se müsbct cevap verilmişse de istenilen 
fiyat yüksektir. B ir kilo pirincin lzmir
de maliyetinin 165 kuruş olacağı anla
şılmaktadır. Bu fiyatlarla tı.mire pirinç 
getirilmesinde fayda olup olmadığı tet
kik edilmektedir. 

$EKER GELtYOR 
~len 30 ton şekere ilaveten Uşaktan 

b.mirdeki tüccarlara bu hafta 40 lon şe
ker gelecektir. Bunlar bakkallar vası
tasiy lc sattırılacaktır. 

Belediye Reisinin 
DünJıii tetlıilıleri 
Belediye reisi B. Re~l Leblebicioğlu 

dün öğleden sonra Kültü.rpa.rka giderek 
tetkikat yapmış, Kültürpark~ yapıla
cak yeni işler hc.kkında direktif ver
miştir. 

CENUP BATI PASiFiKTE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

karakolları geri çckilmeğe mecbur ol
muşlardır. Muharebe bölgesinde ştddet
H yangınlar olmuştur. 

BUNA - Müttefik ağır bomba tay
yareleri ha\·a rneydanlariyle dağlık böl
geye hücum etmişlerdir. Düşman bom
ba uçakları lahrip edilmiş, uçak savar 
bataryaları susturulmuştur. 
DİLLİ - Bomba uçaklarımız Japon 

mevzilerinde infilaklara seb~p olmuşlar
dır. 

Sıfır tipinde dört av tayyaresi bunla
rın yollannı kesmeğe te ebbüs etmi~ler

SE de ikisi düşürülmüştür. Uçaldanmı
·zın hepsi dönmüştür. 

Port Darvin - Dün gece iki Japon 
tayyaresi şehir üzerine tesirsiz iki akın 
yapmıştır. 

AMARS - Müttefik av uçaklarından 
birlikler bir askeri hedefe mitralyöz ate
ş:yle hücum etmişlerdir. Netice görül
memiştir. 

JAPON DONANMASI 
Tokyo, 26 (A.A) - Japon donanma

sının Hint okyanus ve Pasifikteki faali
yetlerinden başka, şimdiye kadar yalnız 
Alman ve İtalyan filolarının faal bulun
dukları Atlantikte faaliyetleri çok mü
him görülmektedir. 
Diğer taraftan Almanlar da Hinl Ok

yanusunda faaliyete geçmişlerdir.. Bu 
suretle mihver devletleri arasında deniz 
i~bir1iği de tamamlanmıştır. 

Japon gazeteleri bu işbirliğini büyük 
hadiselerin takip edeceğini yazıyorlar. 

Ki.SACA . ..... -
ACIK KONUŞALIM 

Eczacı Kem4l K. Aktaş 

Açık konuşalım denildiği vakit söz
lerimizin kapalı, kaçamaklı ve bulanık 
olmamasını ileriye :sürüyoruz demektir. 
Konuşmak; anlaşmak. ve tanışmak ma
nasma geldiğine göre muğlak, üstU ör
tülü veya kapalı konuşınak ta mana 
nedir. Lakin hayatta bazı icaplar vardır 
kı onların sevkiyle sözü açık söyleme
mek gerekleşir. Sözün açıklığı bazı hu
susatta muaşeret edeplerini ihlal mahi
yetinde veya karşısındakini utandıracak 
tarzdadır. Bazı ahvalde de açık söz, işin 
mahiyetini adileştirecelctir. Bir çok hu
susatta da açık konuşmak ya söyliyeni 
veya dinliyeni gurur ve tefahüre sevke
der bir mahiyet arzeder,, kapalı konuş
mak sebepleri de ekseriya bunlardan bi
ridir .. 

Kapalı konuşmak bazı insan kar<lkter
lerinin icaplarındandır. Bunlar münase
betli münasebetsiz kapalı konuşmayı 
adet edinmişlerdir. B ir dereceye kadar 
da mazw·durlar. Öyle insanlar vardır 
ki sözlerinin altında gizledikleri mak
satları içlıı kapalı konuşurlar. Maksat
larının göze çarpmaması için konuşuş
ları daima örtülü ve lhtimamlıdır. 
Açık konuşmak bazı yerlerde mertlik 

ve açık kalpliliktir .. 
Laf etmenin bir sanat olduğunu kabul 

ettikten sonra ötesi kolay, nerelerde 
açık, nerelerde kapalı konuşmak gerek 
olduğunu o sanat öğretir, Uif etmesini 
'nlmek 16.zım ... 

DENiZ GAZiNO ve RESTORANI 
· IZMIRIN EMSALSiZ GURUBUNU SEYRETMEK 

. T~k Eun ~TEM.IZ:~ER~l.s •. GÜ~EL Y_EM~~ ·- 'ret •Gol 

1# oktorluk 
Simsarlık 

(li~tarab 1 inci Sahifede) 

kurtarmanın <:areleri üzerinde benimle 
yana yakıla derlle~irkt'ıı, ben de bunun 
üzerinde durma~·ı '\'azifc edinmiştim. 

Bu defa öğrendim ki, bu dert snri bir 
şekil almış, ha~kaları sırtından bedava 
~asanıak isthl•ıı bir cok kimselerin dok
tor' simsariıiı geni'? ·hiı mai!let vasıtası 
olınu~ ... Hatta diğer bir doktor arkada
<)ınt yana ~:akıla, hastasının eline kendi 
imzasiyle mektuı.ı vererek gönderdiği 
doktor Jerinc, köylü hastanın kandırı
h .. rak ba~ka biri.ı.iııe getiriJdiiirü '\C ni
b.a,)·et bu simsarlar ra:oına ablil..ı diişlik 
!:'enç kMlıa '-e kızlarm da girerek bin 
türJii lıileler kullandıklarını hikave etti. 

Ytircğiın muhterem bir mesle~e kiın
lerlıı eliyle ve kaç para mukabilinde ne 
sureUe taarruz c-diJdiğini anlamaktan 
mütevellit bir azap içinde iken gözüme 
(Cümhuriyet) gazetesinin 19 eylül 1942 
tarihli niishasmda (Hekim komisyoncu
luğu) ba lığı altındaki yazı ilişti. Bu ya· 
21yı yazan doktor "Rüknettin Fethi• 
yaranm iizerine parmnğını tam salalıi· 
yelle ko~·mu~ ve (Hekimlik sağlam bir 
\'İodan ,.e ahlak temeline istinat eden 
uh-j bir meslektir .. Bu sereni vazifeyi 
cemiyetin istediği hakiki manada yap
mak onlar için kudsi bir ,·aziiedir" de
dikten sonra. hekim konıisyonculu~nu 
kökündrn kaldıracak t~birlcr gösteri
yor \ 'e eıcümle : 

1 - Belediyelrrle etibba odalannın 
"'ehirlerde bir (:Müracaat ,.e tavsiye bii
=osu) teşkilini, 

2 - Otellerde basta a\'cılığı yapan ko· 
nı.is) oneuluğa meydan verilmemesini, 

:: - Radyo ile halkm tenvirini tavsi· 
;\·e ediyor. 

Clıce bu. eksik bir teduidir. Kendi 
keacline tedbir almak sUJ'Ctiyle hada
hktan kurtulmak bı{'Zlc:;sılıhası varken, 
hasta olduktan sonra doktordan ilaç 
bekli~·en znaJlı adam ,·azi~·etini göste· 
ren bir manzaradır. 

Kanaatimce hastalık simsarlıkla ·ve 
komb""J•onculukta deiil, oDlara kıymet 
veren ve onlar Yasıtasiylc ceplerini dol
durmak yolunu güden mahdut dokior
lardadır. O doktorlar ki, bir kaç karuş 
kazançlan mukabilinde n1eslcklerini yı
l.ı:\'or1ar, meslektaslarının hukukuna te
caviiz ediyorlar '\e nihayet memleketin 
ba~111a şimdiye .kadar görmediğimiz ve 
İ!Şİtmediğimi7 bir takım parazitler t:ıka
rıyorlar. 

Mesela, İzmir Etibba odaRoa soruyo
rum.. bu suretle mesleki we · 'ic
danlanru ezen ve üzen bu simsarlar 
hakkında ne tedbirler almışlardır. Vi..li
yete müracaatla bir idari bir ına

smı istemişler · "r? ~yeye ~de
rek imme ıbha.tj nanuna bir brar it
tihazı talehinde bulunnıuŞ!ar madır! 

Simsarlara ondalık veren Mldor ar
kadaşları ör.erinde müeuir olmak icia 
tedbirler alnuşlar mıdır"! Bir dela .,Öy
le simsar veya kom.isyoecu deialetiyle 
gelea hastalar üzcr.iaade meş:ul olarak 
keAdilerini ~tirenin kim oldueuna "'C 
getireni nereden tanıdıkluuıı w ge:Wi.ği 

kazada han:i doktor tarafn'&lan tedavi 
edildiğini \.'e o doktorWl kimi ta\'Sife et· 
tiğiııi sormu~lar mıdır? 
Avukatlık m~leğimiul.e de ılımüz is· 

tediği.miz kadar esaslı bir anane haline 
gelme.mili olduğu .baLlc nisbeten iiftilaa
ra değdiği için söyHyebiliriz ki, ketadisi
ne gelmeden en el bir başka arkadaşa 
iş \ 'eren müracaatçının işini almamak 
'\·e yahut alacak olursa o arkada.,.ıran u
u.fakatiııi iı.tibsa.l etmek usuldür. 

i'stanbul gazetelerinde bir tetkik cv
zuu olarak yer tutan bu esaslı maraz 
üzerinde gönlüm, İmıir doktorlanıma 
al~kastnı da görmek isterdi. Çünkü bu
r ,ula duyulan ı:.tırap, or.ulakinden eksik 
değildir. 

* Ben doktor arkadaşlardan icraatını 
i~itmez \·eya görmez . gibi oldu:U-wc 
senelerden beri kanun dairesinde mev
cut olan etibba odasının harekete ~ti
rilmesini diliyorum. (Mesleki adap) m 
başında mcsJekd:iıi hukukuna hürmet 
bulunur, ba.,,c:kas.ının ihtisasına hürmet 
duynuyacak kadar haris, meslekclaŞIAJ.ll 
ekmeğine göz dikecek kadar aç gözlü, 
doktorluğu tüccarnuş gibi simsarlar de-
1atetiyle yapa<'8k kadar nılıu sefalete 
uğramış adamlara kanun ~·erlerini güs
tcrmektedir : M~Jekten ihraç .. Elverir 
ki, bu cezayı ,-el'ınek mevkiinde bulu
nanlar harekete gelsinler, . ikayet yeri
ne kudretlerini ı-östersinle.r, meslek 
icaplarına saygı göstermiyt'nlcre hadle
rini bildirsinler .. 

Ben bir hukuk~u vatandaş süatiyle 
mücadele saha!'iım gösteriyorum \ 'c ken
dilerini müdafaa ve korumayı yine dok
torlara bırakıyorum .• 

REFİK İNCE 

---""""""·-----R orJTovada bele-
diye intihabatı 

----··~~--
Bornovada yeni yapılacak belediye 

intihabatı dolayısiyle fzmir cümhuriyct 
Halk Partisi "ili.yet idare mclisi azasın
dan avukat Ray Şükrü Tiyaııetinde yapı• 
lan toplantıda seçilen bf'!lediye meclisi 
azaları unlardır: 

1 - Ay e İyriboz., Mahmure Birin
iten, F..se.n Tekin, Ataca Sait Akpınar, 
Halit Kocaoğlu, Hıımdi Keten, Süreyya 
Tokgözlü, emir Uzuv, Mehmet Hnncı, 
Sami Dura, Tahsin Aytaç, Ali Akc;.ay 
ve Cafer Arıcan, Ömer Topuz:, Hüs
nü Bağya, Süleyman Erten, Abidin lber, 
Ömer Topuz, Salih Tekeli .• 



Horsa 
lZlllR. &tClLt l1CARET KDIUR

LU&JMl>AM: ödemiş Ticaret ve 
Sanavi odasından: 

.; ...,. 
.. j. :uahdumlan 38 

s.mi Guon tıo.ret unvaniyle tzmir
de BK1 ımhkenwde 449 numaralı ma
iuada hırdavat ticmetiyle ve dokuma 

43 iplik kırtasiye veea1r her ttlrltl emtia - DOlllEi lfılı ••• Devam -
43 50 8.IO Progiim vi" melnleket saat ayan, alım ve .aaıun1• ile iftipl eden. Sami Ga- tdare meclisinin mesuliyeti: 
'1 7.JZ llikik: Jıılarşlar pl 8.40 Ajans ha- nonun ışbu ü~ret ~va!'~ .tıcaret ka- Madde 40 - tdare mecliai kooperatif ~~~~~~ıı::::ı.-c;:::..ıc;><::ııııe:ı.~~~><::~~~~:>c::::~~<>"~:::::.C::~~fl 
40 51 berleri 8.55 - 9.30 Müzik : Uv~rtilr ve DUDU .hüldlmlenne liin 5~. 4624 au- iflerlnln ~ gtirillmesinden, defterlerin, --------------

• llehmet Denizapn 35 50 
ıe özturk fir. 43 50 
111 jiro ve flL 38 

42 martlar pi. 12.30 Program ve memleket marasma Jray\t,,. teecll edilcilii ilin olu- hesapJann dtl7.gün tutulmumdan, ka- j --'= .._..~-~---•• -----------
" 50 saat ayarı, 12.33 Müzik : Karışık prog- nur. 5631 <2549> yıtlann doğrulujundan, memurların .,...... -• • .....,. 
'7 ram pi. 12.46 Aj.U haberleri 13.00 Mü- iateiıildiii tekilde if g&melerinden ve Bekir kızı Nazife ve Yumf oflu rahimin yeni tubeye borçlanma bedelind• 

ııı Rfza ihracat 40 50 
111 P. P. Danielsen 43 50 
102 Lamı firketi 38 50 

41 50 zik : Şarkılar, türküler ve oyun hava- DiL oısaA'l'ÖR mU11nvnin paralariyle mallarmıa em- meTCat 10223 lira 20 brat ~ temlai tahsili mnmda bacudi1mlt oı.. 
39 lan 13.30 _ 14.30 Müzik : Radyo salon ._..,D•'r D .LGER niyetinden umum! heyete karşı mesut- At..ncak mah•ll..inin yeni Türki.Ye tokaimcla Uin 1213 ada 4 7 paı.el ayıda 

• Ali Erman 37 50 
91 Faik Soydam 36 60 
• Soiari L T. D. 35 M 36 75 orkestrası 18.00 Program ve memleket •D dür. mukayyet 3 numara tajh Ye 2800 lira kıymet muhyyedeli bir bap evleri tahlil 

41 sut ayan 18.03 Müzik : Radyo dans or- Botum ve K ..... hastahklan Ortaklar umumi heyeü., mesuliyeti emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 sün müddetle mizayedeye ~ 
37 25 k..tnn 18.45 lli.ızik : Fasıl heyeti 19.00 ....... ı• mucip hall görülen idare meclisi adla- Taliplerin ihale günü olan 13/ 10/ 942 tarihinde ... t 16 da Yill7et idare M;r-
47 Koaıqma (Ziraat saati .. ) 19.15 Müzik : n. lia ......,._ A..._.k Bi- rını ulederek yerlerine dflerleriai in- etine müracMtlvı ilin olunur. 22 21 2 1 SS3S (2S 13) 

'it Mehmet Dolu 39 
15 Kenan Deterli 35 50 

4' Fasıl programının devamı 19.30 Jııtemle- rinci- Konlon !88 DlllDIU'IMla kabul tihap ve ifbu az& aleyhine kanuni taki- --------------------------
45 ket saat ayan ve ajans haberleri .. 19.-45 eder. Ev ft m1111yenehane TEL: 4116 bat icrasına teveuUl eder. Mesuliyeti ........ _ ..... : 

55 s. Erkin 42 
21 R Rli Kaptan 43 50 
21 SGleymaıı. 45 

48 Serbest 10 Dakika .. 19.55 M\12.ik: Şarkı- - ·--.... mucip hali görlllen idare mecliai adlan Fidaae. Fae:ma. Huan, Salih HU..yin ve Melunedin borçlanma bedelind-. P-

42 50 lar .. 20.15 Konuşma (Dertleşme saati .. ) -------... ~----.. aleyhine ticaret vekileti dahi dlva aça- ni IUHye mevcat 6126 lira borçlannın temini tahsili ZUDD1Dda hazineye biriaci 
• M••mmer Uslu 38 
... R. ltodlti 41 

50 20.30 Müzik : Oda musikisi _ c. :t:Fanck DOKTOR bilir. Bu takdirde ortaklar umumi heye- deıececle ipotekli olarak mutaaarnf oldukları Umur bey mahallainin teilitler _. 
42 Sonatı (Keman ve piyano için .. ) 'talan- BflDfBt' ALADAG ~ !~kalAdyett ı:ıı:::. toplantıya çağıra- kaimcla kain 1439 ada 1 panel a,..da mahyyet ve 8128 lira kıymeti muh"e-

21 IWlmet Kapkçı O. 48 
• llüb Kaptan 40 

34 50 lar~ Orhan Borar (Keman) M:that Fen- Kadm luıstahlden operatlrti ve ~ •vT,.. deki ..lü (S9, 61, 63) 81 taj n.....W fabrika binası tahai1i emval kanuma lı&-
36 men (Piyano) 2LOO Konuşma (Evin sa- DOCUM llO'l'ERASSISI İdare mecliai az&senm kooperatifle, kiimlerine tevfikan 21 sün müddetle müzayedeye çıbnlım,tır. Taliplerin ihale 

15 N. UziJmcll 34 50 
11 il. İzmir 36 

4Z 50 ati .. ) 21.15 Mib.ik : Şarkı ve tUrktller.. Memleket butanesi nisaiye ve ftll. ortaklık muameleleri haricinde, it yap- günü ilan 13/ 10/ 942 tarihinde ... t 16 da vilayet idare heyetine m&nıcaatlan 
51 21.50 Ankara Sonbahar at koşulannm .uye senW muawW.- malan memnudur. Mevzu kanunlara, ilin olunur. 22 27 2 1 SSJ7 (2S 11) 

11 A lla'4ia 42 51 
8 Tahir Erdem 51 
7 Ali Abor 39 39 neticeleri 22.00 Müzik : Şan soloları... Birinci K_.... Tanare sineması kooperatif statüsü ve ortaklar umum! 

44 50 -- Memleket saat ayan ve ....... ha- u- w Telef-= 4132 heyeti kararları hillfına yapacaklan it- T .... KNtll llO-Oll818tl .. __. ...._ ......... ft .,_ ,__ ·~=1:=~~~~-~--===-=~.J lerden tevellüt edecek mesuU,et ve u- .. .._.. ~ ... 
berleri 22.45 - 22.50 Yannki program ve il: rar ve ziyandan, idare meclial azllan ..... elacall staJI~-- alntac ..... 

4 llüDir Serter 44 50 
llMYekOn 

kapanış... pbaen ve müştereken ve müteselsilen •~11ı11Ml'M>....,.._8 ...._..._.__.. Ziraat lt8BIEa• ·-·· DOKl'OR muuldürler. ~-.. 
111• ır.ki yekCan 
38323 Ummnl yek'1n .. ., 
• 8 
1'o. 9 
No 11 

lNcta 
178 İncir T. A S. 52 
39 Ritaş 66 
37 S. Süleymanoviç 51 
35 Hasan Kaptan 55 
32 Akşebir T. Evi 6'1 
28 il. j. Taranto • 
21 B. Çolakollu 51 
23 Sabri Gnlbey '19 
3"1Ytık6n 

4'21 F.ski yekCUı 

3650 #:::.~~~~)'<:)~~~><:::=~~ 
37 50 
41 50 
4658 

TS 
66 
'12 
65 
'13 

" a 
'19 

DIŞ T A BiBi 
llUIP DOLl11'•T 
Pada Wdiltesi ..... --· .... ,......... : ikimi Beyler so-

kak No. 11 Telefon : Z'IZ1 

4818 Umumi yek6n 
40 Kental Palamut 700 700 

ZARia 
99 ton Bakla 
29 çuval Kendir T. 
12 Ton Susan1 

33 50 34 
45 

68 70 -- . ------·---
tandl'Defterdar ........ : 

Halit oilu Raflclin bo1danma bedelinden yeni ,..beye mevcut 240 lira borcu
.._ .....w ..... - ndn ........-. olaa Umurbe,. mahalleeiain 1494 DCi ao
k in .. Wıia 14J9 ada 27 ..,..19Qllia mnlcanreı 13/IS numarah ve 1440 lira 
lowti mabyyedeli m bıMi1i _ ... kanunu lıükiimlerine tevfikan 21 sün müd-
detle müzayede çıkanlımttır. 

T aJiplerln lha1e Pnü olan 1 3 / \ 0/942 taribincle ... t 16 da villyet iclue lıey-
etine müracaatlan illu olunur. 22 27 2 7 SS36 (2S 12) 

IZMIR TiCARET SiCiL lıEMURLUCUNDAN ı 
- D011KO llOSllADAN DEVAM -

Madde SS -Hilafına aerelı: Tlcaret kanununda ve serek ifbu esu mukave
ıu..m.de -.rahat bul~ ahnlde prek fevkallde ve •erek alel"ade hey
ed .........-de hamr halunan lal.edulann (Bet) hiNe için 'bir reyi olacak 
ve .. kadar ki heT W.. hbıeeclann on reyden zbrade reyi ol.ımymcakbr. 

Madde S6 - MeYml veya ani mirketln teWillne 'ftJ'll aermayenbı taylt 
veya tenkisine veya pdEetin bif Dltlyar feebine muteallik lıeyeti nmami)-e ~ 
timalannda tirket aermayeslnin ualeten Ye veklleten aklcalll iç ruhunu tem
.U eden w.edaruun buzuna Ye lMa lıGtimada ittihu olunan lcararlann muteber 
obnaaı icin .uta.ani eberiyetl lrlmn hUIUlu prttll'. t• içtimada aermayenin üç 
ruı,...... teımil eden hieeedarlar hazır bulunmadıkları halinde itbu nisap hasıl 

.......... idare JDecliai macldei atiı'edeki oekil dairesinde ilan etmek au-

7 l t' nw 1ı1n-· rm P7rl• ı mllıe4alr ta-
c:ldlt içle et olmiaa ~ ~ Ilı: lçtimamda keza firket aennaye
nin ...ı...n,,. vekaleten iiç rubunu temsil eden hiaeadarlann huzuru tarttır. 
Bu içtimada matlup Dilap bud olmadıiı takdirde keyfiyet guetlerle on beş 
gün f..ıa • ~ kerre ilin edildikten .oma ikinc1 bir içtima akdolunur. Bu 
ikinci içtimada aermayei firketin laakal yansını temail eden hi..eclarlann huzu
ru Uficllr. 

...... ildaıei içtimada dahi nilaba maizakere hwl olmadaiı takdirde aalifülbe.. 
, .. terait daireainde üçiincü Wr ictlma ekdolunm. Ve 1>u 10n toplanbd• m&za
'keratm icrua için eermayei thttetln abllı Wr eül&nü te111911 eden hu.edulann 
haaru lclfidir. 

• Mlftltle in'ıkad edecek olan heyeti umumiyelerin kararlan muteber ol
mak için eaaleten Ye ..-aleten hu!r l>ahmmut olan hiaeedarlann .Ulüaam ara-
lllllD ~ tutb'· 

ltllmaa Mu Jchi yapdac:ak illnlara nmwnei mizakerat ile beraber içtimai 
...... -ı • • .-.. ve netice.i Ye teklif edilen tedilatm metni dereolnaur. 

..._ ~ nama muharrer balunduin müddet urfmda bu aenedat 
.....,....._ .,.nca davetnameler tadır Ye ...,_. daw:tnamelere balldaki ta&ilat 
lllve olunur. 

Madde S8 - Şirketin tedbili tabiyetiyle hiuedarlann tezyidi taahhüdatı için 
in'lbt .decek olan laeyeti anuniye içtimalarında bll'umum biuedarlann asa
leten v.,.a vekllMen huzur ve lttifikı tartm. 

Madde S9 - Şirket mukavelename8inde icra edilecek her pevi ıadilit için 
nim bulu içtimaat miizakerabna bir hiaeeai olan hi.edarlann -da ittirak ve 
rey ita etıfteie hakkı Yardır. Birden ziyade hiaeeai olan etlıaan reyleri hieeelerl 
niabetiede müteaviyen tezayüt eder. 

Madde 60 - Heyeti umumiyelerde bl.edarlar kendilerini diier hluedar
lar .....,.le bilwkaJe temlİI ettirehlllrler. Vekil olanlar kendi reylminden 
....- 1...1 etdHeri hftıeeclarllll'dan her 'birinin malik olduiu reyleri iatimlle 
~-

S.WU,.etnamelerin tekllnl idant meclW tayin ve ilan eder. 
Emvalinin ldareel kocıalmma mufeTTU baluaaa lıadmlar kocaları kttc;ükler 

ve mahcurlar veli ve ...ileri. firketler tlrbtln tahaiyeti manniyeaini temaile 
........... olan ınam..ilJerl ft7a ..ı&biyeti mah~ lallis diier bir zat ma
.-..,.ı. ......n oluaarlar. Bunlann bizzat lmeedar W..nma• tart deiildlr. 
~le mGuın•b umumiye ~enclilerini haizi ..ı&hiyet müdür ve mii

m..m.t ~ temail ettirirler. 
Bir hlwı aenedinin hakkı intifa ile hakkı tasarrufu batka bafka kimaelere ait 

bulunduiu taJı:cllrde araJanada bil'ittila kendilerini münuip psnlükleri tekti 
ve IW'ette temsil ettirehilirJer. itilaf edemezlene heyeti wnumiyelere ittlrak 
v~ rey vermek hakkını hakkı intifa ..a.1W İllİml1 ect.r. 

He,eti nmmniJ'eye dahil olmak için ilam plen miktardan dun lüaaeye ma
lilı: olan M.edular mlttereken aralarından birini kenclilerinl temail etmek be
re vekil elarak intihap edebilirler. 

Madde 61 - Nlaabı eberiyetin anlatdabllme.ı icln heyeti nmumiyede bu
lunacak lü.eclarlar prek ualeten Ye gerek veklleten hamil olduklara hİlle 
aenadabm veya bua mn.hit .-iki içtima gün6nden bir hafta evvel mesked 
,:rkete veyahut idare merlili tarafuıdan irae edilecek bir mahale tevdi -
muhhilincle bl.. aenetlerinia adet ve numaralanm mübeJYia birer dulmliye 
karta elecalrlardır. Bu kartlar hirinci içtimada nieabı eberi>'et haal .J...na 
ilı:lnci l9dma ic!n Terihnit olan ..ıaw,..t •• vekaletler hilafı tebJii edilmecliil 
takdirde ldnc:i içtimalar için dalat muteberdir. 

- SONU YARIN -

O tdare komitesi: besinden : 
B•U SK•M Madde 41 - İdare meclW, icabında, Şubemize ballı kooperatülerle Ece bö~eld Jı:ooperatifleıe •Pla ~ 

Restalarım her aBn Ti1kll1k ecza. müdür ile aralarından mlintabap iki zılı tartlarla 40 lira ücret ve aynca % 30 pal.ahlık zaauııu ftrdmelı: &zere ...;. 
nesi karşlsıııdald (4) numarab mu- addan mütefekkil olmak üzere. bir ida- Y• manur •lmecakbr. 
ayenehaneslnde kabul eder. re komitesi .seçebilir. tdare komiteli 1 - Tirk olmak 

Telefon: 2283 (1357) meclisi idareye kaqı mesul ve onun hu- 2 - Orta mektep mezunu bulunmak. 
kuk ve vazifelerini blizdir. 3 - Fili ulr.erlik hizmetini ifa etmit bulunmak ve balen aakerlilde her bansl 

AzAlıktan lstJfa: bir ilifiil olmamak, 
Madde 42 - idare meclisi adlan her 4 - .s.hlat d..._u ~lerde çaı.,...;. miiaait olmak. 

DOlt'IOR 
ldrASI SATAiı 

zaman lstifa etmek hakkını haizdirler. S - lzair Ye miiJhakatıncla t.er hansl 'bir kooperaliftıe verLcelt ...uHe,t 
Çekilen alnın it &6rdülil um.ana alt bil& ~ tut kabul etmit bulanmak. 

Askertlleltaae~ve mesuliyeti 5 bilanço yılı deftlll eder. 6 - Bulunclaiu vaZlfeclen vep oturftlu yerden h6en6 W eehabmclan .,.. 
tdare mecllai ad1arının toplu olarak luncfuiunu te:rit ettirm._ intanlheda ..... .....__ 

tJdaci 8eJ'ler ...... Ne. 'il ifteıı çekildikleri veya k..,.., çekilip Vazifeye •ı.....k m....Jar bir müddet ltaj alnllktea ... AnbrlMla Jlı:I 
de yedeklerle birlikte idare meclisinin buçuk ·~ ..wddetle açıları kuna iPlk eltirllecek Ta ... d.....m ............. 
atatUıce muanen ad acledi ikmal edile- zum a6ıillen maJ.alleıe mlcliir ve ....... oJuaJr. a&aderilecektir. Her ... lillı•• ..... 

------------- mediii takdirde idare heyeti clerha1 or- Taliplerin vuika1ariylc. Wrlikte Hnkamıza müncaatlan lbmau illn oı.... 
tzMtR 3 NCU SULH HUKUK MAH taklar umumi beyetiai irtimu çallnr 2S 26 2 7 5630 (25 3.f) 

KEIOSINDEN· - ve yeni idare heyeti seçilinceye kedm' -~-------------------------
Müddei m.zm°ei maliye vekili avukat vuifc). =devam ederler. ............ .... p l'altl'l•a• NMdllMllNl 1 1 

.. __ ._.1.- Odd ial h F•ribauz icin beniniz kopmlu nya lrop"'H!UZ bir binek Ualaw ....... 
Sadık Boratav ~ m e ey llildilrün vazifeleri: nacaktır. Yeni Ye)'& az miWNDel arabası olanlann 30 1111Gle kadar HaMr r m 
ikinci kordon Akh1sar bankuı altında Madde 43 - Kooperatifin nıildürtl, Şehitler cadcleelndeki ü A)'dın bira fabrltwnda fabribmaz mlicliir1alUl-
72 numaralı matazada oturur Şevket idare meclisi karularını tatbik, firketl ----·'- ...-
AU aleyhine 942/508 numara ile açılan idare meclisl namJM meh)gemelerde..,. ma-n. 2S 27 S629 (2S38) 
200 Ura alacak dlvumm durupıası sı- üçtıncll plnalara kup teman eder. ıt.- ,.~ _,._ .• 
rasında: peratifin i§lerl mlWlril tarafmdan ida- ..,..... ....., 
Müddeialeyh Şevket Ali namına çıka- re olunur. idare heyeti müdtlribı teklifi Nadire lmutt Hikmet ve Nimetin borçlanma'. bedelinden Kaqayab .... • 

rılan davetiyenin bill teblil iade üzeri- llzerine kooperatifin. umumt ı..,etçe tas- meftUlt 288 lira borçlal'IDID temini tah.11 zıauunda haczeclllmlt olan ~ 
ne zabıtaaa yaptırılan tahkikatta ela bu dik edilen bcJmru clahWiıcle, memur- o ... _..cı mahaDeeinin ietuyon caddealnde kliıı 84 ada 7 panel ..,...ı. .... 
yerde obnadıjı ve hllen ikametgAhmın larmı tayin eder. MUdilr idare meclisi- bnıet 29 numanh Ye 1152 lira k17meti maan-edeli n1eft ..... emnl --
meçhul bulundutu anlaşılmakla talep nin ve tefkil edilmipe idare komitesinba nu WIUmlerine tevfikan 21 sün mOcldetle ~ecl8" ~- TaUplnla 
veçb1le mubakemece Mvetiyenlıı ilben tabii ulsıdır. ihale alatl olaa 13/ 10/942 tarihinde •at 16 da villyet idare Mı,.tine m._... 
..wtline ~ verilmlf ve dunqma Kooperatif qn bir mUclilr taybıine Jan m. olan•. 22 27 2 7 5SJ.f (2508) 
5/10,1942 tarihine mUsadif Pazartesi lüzum görmedili takdirde idare meclial --------------------------
gUnü saat 9,30 a bırakılmış olduiundan aralanndan birini murahhas azl seçer llaldı8 ~ ...... 
mezk(ho günde gelmediğiniz veya tara- Murahhu ut müdUrlü1t vuifeli ~ • ._ ~ 
fınızdan bir vekil ıöndermediihılz tak- riir.. ' .... KOl'lllllllfl C. llldd 4ndell : 
clll'da lwlı:kmı•.,,_ lrwn ...... ç) 1ı1iıi;ıiı11 r:r ............. il? •ı --lld D ıım • GH'h .. malda Wııı-
bunun da dinen l91lıt ecll1wll dlftli- llilrabbe heyeti llÇ!mi: lap 6' - tacir lhralalm oi1a Ahmet ~ .......,.... ,,_...m ..... 
ye 'Nkem!M bhn o1mek •• bir-nUsbul Madde " _ Kaoperatlfba iflerinl de- ....... MaÇU ealııit sküldfliflnden 4180 nolu bnunun 32/ A. 59 / 3 ve M. K. IC. 
da adliye divanhanesine talik kılınmak vauıh surette mUrabbe etmek Uzere nanua 75, 76 maddeleri mucibince 10 lira aitr para c:ezuf.7le ınahktmiFet:İllıl 
suııetiyle ilin olunur. 5689 (2553) umum! heyet tarafından bir yıl müddet- 14 gün müddetle diklclnmm bpadılmwna ve bu mlddt ticaretten me 11 'ıı w 

le ve en u iki kifiden mürekkep bir sa8ete ile ilaıuna ve hiikBm hnl'mlllllD bi1ik bar8erle yazılank k..,...-._. 
tzMtR BELEI>tYl:StNDEN: mürabbe heyeti 18Çilir. lılilrakabe he- oı.. dnl' •n- J'llPlbn._ • .,.. dair Yerilen 4/ 9 / 9.f2 .- Ye 334/ '31 .,.. 

"'--'- ı,ı..ı_:_ ..... ,.1.-...t-- ol hülmala btiletdii ilan olnur. S6S6 (2SS6) 
1 - Yilftleı mahallesi 1150 ve 115.1 yeUllUCll en u ac.1&1111 o~ • 

sa·-11 10lcalclarda tuviye ve lcft dK··-e l~-~-· Kooperatifin ilk murakıp- •-
T" VS-- uual"UUI ........ ~.,. .... ...,,, ................ : 

yaptınlmuı, fen ifleri müdUrlUIUnd!kl öd~ Çatalyol maballeslııden Kus- Şia.,.hnls Wltrala için ltç1 a1maeaim elan taliplerin lıer it shl thketin Bahft. 
btlf " prtnameal ~ avık ebilt- tafa ot. llcrem Obtef Nl.ecWrj meıtr.lne ... t 1 1 ile 12 ara anda müracaat etmeleri ilan ol__.. 
~· konulmu§tur. Keşif bedeli 2905 Odemlf Bozkurt maheJMnden Ali 
lira 50 k\ll'Uf, muvakkat temlnab 211 ol tbrah1m Be1py intihap ı 
lira 90 kunqtur. Te1lpleria t.minatı if ~ O UDIDUf-

bankuuıa yatırarak makbudariyı. iba- v·-·· ,_··'--ıe tarihi olan 1/10/9'2 Çarpmba gilnil .-..ı hitam uuuw murakııbuı yeal-
uat 16 da enctımene müracaatları. deni ntihebı mUınkGndiir • 

2 - 1amet kaptan m•luıtlem 1366 ncı Her beQli bir •beple nıifwlnl ,..... 
sokak ile 1368 DCl aobkta be1ed1yece maya muralabm JViııe aegmek ilan, 
verilecek kesme tqlarla döfeme yaptı- umumi heyet aynea murakıp acledl bo 
nlmuı, fen i§lerl mfldUrlQoncleki ite- dar yedek murakıp da .-çer. 
tif ve prtnamesl veçbile açık eblltme- - SONU YARIN -
ye konulmU§tur. K8fif bedeli 1801 Ura 

30 k\ll'Uf, muvakkat teminab 135 lira 55 .. -----------• kul'U§tur. Taliplerin teminatı it banka- A-.... beats'zsd Bank, .__ 
sma yatırarak makbuZlariyle ihale tari- ae, ._.., idnr ,.ı.. '" ._., 
hl olan 7/10/942 Çarpmba stınü saat llNfalrlden atttelaw 
16 da encilmene mtıracaatlan. 11llOLOO • OPBll&'IÖa 

23, 2'1, 1, 5 5591 (2520) D OK T O a 
IUTaıSATK•M 

DlKtLt ASLiYE HUKUK llAHKE- Hutalannı her gün öjleden sonra 
MmtNDEN: ikinci Beyler, Numan zade aobk 

Dikilinin Bademli köyünden SUley- ~~.:.::: b
11

bul eder. 
man kızı ve Omer Tanuık kamı Om- .. ~ ... , =~=I;=; 
mahan Pa,rum kocmı Dikilide fırmcl ----- -------r 
Recep TopçuJar yenmda fınncı Omer 
Taimöz eleyhlne açt11ı bopnme dlva- ~ a a eıı ·~cıer ı ı::ı ı r ,_ _..tt7 

suıda: Çıkarılan davetiyeye ve mahke- ıosao uova 
me karuiyle S0/7/M2 tarih ve 51'11 au- O..., bn ,...... K,,,•tVe. tm 
maralı reiml pzete ile Ulııen tebllle ..... Yel. SW., 1Jıpa w ..a.i 
ralmen 11/9/9a tarihli durupneya ael- _...,. tlcMıfl ıd 
memit ve uau1en kendisini teman de et-

.............................. : 
1 - Borlu - SaJlbli yolunun 6 +a ı O ldlometreeiadeld taytan kap..u.& ldrit 

Ye •ıı_.....n tam1ri .... b 11503 lira 11 bı V* k•hez •• •• t..wt 
edila .aMt ..,..r tlwtıHea aı.-la wf Aisla chilt*• ................ 

2 - ihale 9/10/ 942 cuma ailnii _.t 11 de vilbet daJml w&meninde,... 
palacakbt. 

J -:J{apah mim ... t 1 O na kadar encümen riyuetine tevdi edil-' w.,a 
poeta ile bu .. tte va.ı ohnuı prttlr. 

4 - MUTakkat teminat 862 Ura 75 lairuttur. 
6-Taliplerin 942 YJhm ait ticaNt odall •ılilsa8yle nafia müdürlüiGndea 

eJ.ce&rlan ..... Ti •hreı teklif mek tabu ıp.. koymeJan JAsm..lar. 
7 - K..,.ı. zarflann Z490 .-yılı kan- J2 ad maddeline ...... ..-. 

lanmuı n tevdii tarttır • S641 (2S55) 

b 11lr Y8'afl•• M ... PMjl ıllı• : 
lzmir Y ap1e1oilu ~okutU 806 nca ao kakt& vakfa ait barap evin m&.7ede 

kai....lndeld terait daireainde yıkma Ye aire murafl tMnameD talibine alt ol· 
mak flRre enkazı kaim• 1ablacakm. lhalelİ 30/9/942 tuihiae ma.dif ~ 
... sflnU -.ı.leyin .aat 1 O daa. Talip qlanlanp n1a8er Wu.lne ....._ 
caatlan illn oluaar. 5668 (2S5.f) 

tirmemlf n nerede olıdutwıu a6ren bl- ••h+ pqm, Kara ,...._, 

len ve bildiren de obnamq ve dUl'UflllA"' B• Dftl ~ -.:::-ellir. Va- 922 3 2823-2824 M.H. lzmir : ~la laoea oilu MoUa 
da da Ulııen gıyap karan teblJlfne ve ........ Ahmet 
durupnuuun 8/10/M2 Perpmbe aOnfl pala tm il•• • 9SI 3 Mulatelif 1zmir : ç..... _... ~lll 1 • zla 
uat 10 na taHldne ve usulen 1f'er ve Tel .... : UCva - t..lr. H8-G 
kendisini temlil ettlrmedlll tak.cllrcle 81- PGlta lmtma: llL ,,...._: lla 1999 3 6592-6192 ._. : Men-•• k..,...&ereden Ala-
yabında durt.lflDAlera devam ve intaç U - ZI - 31 1111) met 

olvnralma malıkemece karar verOoüt ------------ 9706 3 1912-1917 1_. : Bonaova ~nclu M. S. 
oWulundan teWil makamına lıaba ol- ua 
mak Gzere keyfiyet pzeten.lzle din olu- tzvm 2 NCl ASLlYE HUKUK HA· 9707 3 1096S, 2132-J6 ._. : Bornova ~-H-
aur. 5MI (ZMI) KNUOJNDaıf: oil• Ha.e,ia 

°";İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-~ s.ı.Nıttm TUrkbıı tanıfmden kana 9720 4 Muhtelif lmıir = BomOYa Pıaul»apndan s.a 1 lttanbul Bakırlrö, Bahariye cadd.l Sa- otla He.aa (2552) 

en ide BUGÜN 
l lTll ELERDEI 

ITIBIREI 

................................ 

L. .. J!! .. 91.El.IHUj 
C B A ı. J• C8~ • 

..... Tele •• 

kıqtU IOblt 30 No. da Makbule Türk- ----...;...---------------------
kan aıe,bine aÇ1laa bopınm dlvuma MBJIVll 4 1.11fAC:.lr 
:~~.!:a ~=:: ,_,,.,,...,. tldna rwa • .., ••• ,. •• ..,. 
hının meçbuliJetlne mebul bl1A tehUI lePI lllPlltlllden: 
iade edilmem ve zabıtacada ~ 1 - Bir'Hlfznlze bailı kooperatiflerde malı· ıbecl olarak ~decek ....& 
tahkikatta ilcamet&lhınm bufmiemeoıb- haiz swnar 11aferleri •lmecıekm. 
llllduı lllnen tebllpt ifuma ve mat.- 2 - lateklilerin fiili ukerlik hfırrmdai ~ olmalan. tkaNt mektehl .... 
bmenln de 2/10/NZ Cama sOllfl aat ya liee mezuna olmaJım earttar. 
10 a talikine karar verilerek dlıvetl7e 3 - leteldilerden 3 Wrlnıcl ....- cu-- silRi ppdac.lt lmdha...Ja ..,, 
nmbataı maMreme '1..WnMlne ta- vaffak olanlar •tajyer olarak hemea n.U.,.• ünecMlerclır • 
l1lt edllmlftir. Tqin oluma IÜD ve saat- 4 - Verilecek icNt pehalhhk zamma de Wrlikte 100 ..,._ kadardır. f6t. 
te nwhkemede Uzar bulm>muı veya bir huebeye TUbfa olup delhal r• l•ııan Tenceii -Naplenlara daha fu1a tio
vekil g6ndermesl aLi te1tdlrde luıkkmda rette verilebllir 
muameleyi 11YabVe icra kıhnacaiı teb- S - 1ete4rljlerUa ta birlncl tepi& 1942 tarihine kadar birJiiimia penonel w 
lil makamma kaim olmak Uzere ilin olu- viaine mGnııeaatla kayıtlannı yaptınnalan liizamu ilan oluaar. 
aur. IM'I (2550> .16 28 30 56J9 (HS 1) 
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[= ~!~~i ~E.!!ITJ ARJllTl"ıE DURUM :MERllA~ TEBLICI 

temposu p- ~uhafaza- Bır çok yer
'lörünmektedir karlar mec- lere baskın-

vsyada harbin 
dil.k •• •t .b. 

ı musaı t(I ı 

la]1G)ffl ..:=.~=~ lisi terketti lar yapıldı 

SON l-IABE~R 

Vekiletin • 
eoın 

Borçlandınlan hububatın yüde "75,, 
v~ren yerlerde satış serbest 

• • 
ını 

Radyo gazet~sıne göre hafta sonunda da bir netice a1mala muvaffak olama- Ap•-....._.: lla ._..
8 
~allı --;!J I ı~ _.. 

..Uert durum şoyledir: mJŞlardır. .... ....... , • .,.. •• , a, ~, e • ...... Aabra. 26 (AA) Bazı kaza 
Kafkaslarda : Mihrak noktası Moz- Haftanın oldukça fall geçen bir cep- '"8el' Mçtinca defa ~n fOnllato...... ~e hiikiimet ~ dmla hve borç1w:bnlan hububabn yiizde 75 ~ 

doktur. Bu hafta içinde yapılan hare- hesi de Voronejdir. Fakat i>U cephede Perl .,__...__ " .. ........._. b _ . e ~ an. •w·n u- nin .teslim ecliJcliii kaza ~e nüiyel_. 
btlerde Almanlıam bu kesimde Osti)n- her ild taraf bir netice alamamışlardır.. ı-.--- .... -.------ d u'b~yuzde 7S • teslim edild:iği lwJ- vakıt kaybedilmeden Ye 1Stizana maW 
IQii görülnıUştilr Fak.at bu Ustünlil- Rjev ve Vıyazmada bu hafta taarruz- Boynes Ayrea, 26 (A.A) - Arjantin Vaşington 26 (A.A) _ Amerikan de .. u bat sabpnan .erbe.t bıralulma- bır .. ulmadan bul»ubM ahm •twn·~ 
jibı süratli bir m~vaffakıyet elde ede- Iar durmuştur. Bunun bqhca sebebi, demiryollan ifçileri parlamentoda ince- bahriye n~tmin tebliji: ısını ~n tica~et veUleti umumi .erbest bırakılmuı eınredilmMte,,. n. 
eek kadar büyük olmadılı da anlafıl- Rusların buradan diğer cephelere kuv- lenmekte olan tekaüt kanununu protes- 24 eylülde uçaklarımız Salomon ada- müfettltliklere ~ere telsrafla bir na söre yap.ı.c.k muamelenin vekalete 
maktadır vet kaydırmış olmalandır. A1manlann to makamında bu hafta içinde ilçilııcU 1arıoa mensup lll'U1>1ardan birinde tza-~ aöndennıttir. Bunda bükümete bildirilmesi lüzumu 'beliıtilmelEteclir. 

· . bu bölgedeki taarruz gayretleri esasen defa olarak bir aaat grev yapımtlardar. beU. ve diier bir -adadaki c1iifman te-
Terek. suyu Mozdo~ şehrınm . doğu- buradan diler cephelere kuvvet kaydı- Bu yüzden bütün miinakaJAt durmU§- sislerine hücmn etmiş ve bombalar at- ı t b ld nakil vasıta

ları ücretleri artbnldı 
suncla bir dirsek teşkil etmektedir. Ce- rılmasına mh1 olmala matuftur. tur. Hiç bir hidise olmaml§tır. mıftır. S an U a 
aupta V1adi Kafkua ilerliyen Alman tlmen gölü bölaesinde bu hafta bü- * 23 eylülde orduya bajlı uçaklarımız 
kuvvetinin dolru hareketlerinde bir in- yük hareketler olmamıştır. b1r deniz tayyaresi dilfilnnUftüı:, 
kipi beldemblllr. ~ bu h6lge- Sinynninoda oldukça büyük Alman Nevyorktan gelen bir haberde, Arjan- 24 eylülde uçaklarımız Şvertbm ada-
de. Alman b~ UsWDIUlilne kuvvetlerinin yaptıkları taarruzlar de- tinde mecliste örfi idarenin b1dınJma.. sına hücum etml4 ve bir tok nakliye 
• .....,_ fmat buldukça brp taarruzlar vam etmlftir. Almanlan söre burada .il hakkındaki teklifin müzakeresi .ara- vuıtalarma bombalar atllllf ve isabet-
~lar. bm yerlerde cephe yanlmq ve bir ta- smda muhafazakar mebuslar kitle ha- ler bydetmlpir. 

Gelen haberler Kafkvlara yeDi tak- lam yerler abnmıştır. ~e meclial terk ede.rek bu mUzakere- Guadelbnahta upkJanmız dUpnan ı.tauul, 21 (Yal .Mr) - htaaltal 4lül nakil ftlltalan ._tledae ..... 
•ileler ....-. olclutunu Wldiri~- IOSJRDA :: k~lm~ olmtm'b.!ki teülerine hücum ....._.. DO(man kUl'Uf um J'8111'1ımem lrmı~. Bu Mlrede tManbul llelıdipd W mı. 
B1ı •wıtlar. ller iki taraf içiD ele ~ müzakerede d kup ~ mehmlu itPllndeki kl:vler ve dijer mub..emet 1Gll lira fula ftrldat tllaba .-...ıdlr. 
inemlidlr. llmrda hafta içiDde 8Öl8 çarpan ha- nı tabiy ilee hareket edenık ~ merbderlne bomı.Jar ahlm11o maki- . ~ ::ı.<:::ııı<>o<:><~><:>~~><::ı~~~~~~~~ı:::ııı,ıııı:~~~ 

Buaün için Stalingraddaıı ama en reket. müttefilderin Ciplodan llinpz.i- terk e~rdir. ~~ .... eıcllhniftir. ~ Bnloar ticaret heveti ·~-.bul ... an 
mQ1rirn bllae ı.ur..m.. ye yaptık1an harebttlr. BlaJemeyn ve lt'l'lllU& hepsi de Uslerine dimnGplr. e ~ •UI U 

NoWl'Olli8k muharebelerine sel.ince : eliler yedercle mutat btif ve hava fu- • •--..a ••. ..a ••• V..m.ton. 3I (AA) - Deniz lnpat Sof vaya ha..aket ettı• 
Bmaclakl AJmuı turrmu hemen he- liyetleriaden bqb bir feY olmam'fln'. ...a •.. w• lromisyonu Runelte verdili raporda .7 & ~ 

ta :=&..le clunn r.t--tJe Fakat her iki tanfm takviye aJddrlan Kilılre, 26 (A.A) - Orta fal'k İDli- son 12 ay içinde 488 filep yaplchlmı ve __:.__ ·-------
IMID m......y Uf ve -·~.,. r blldiriliyor. Bilhua bu b6Jaeye m6- 1iz teblili; bu IUl'etle 19'2 yıh l~ derpif edilen + .......... - L 

tefebbOaG ele almıpır. Buı mevzilerde hhn Amerikan kuvvetlerinin aeJdili ve 24/21 eylül gecesi devriye faaliyet- 8 milyon tonilato gemi Jnpatmm ta- -..uul, 28 (Yeni Aaır) -Ankara" ı..tanbulda ticaret temaa1armda ı...ıu.. 
Sovyetler ufak muv6Jayetler de elde gelmete devam ettill de anlqıbyor. lerine devam etmiştir. Karada kayde haldwk ettllhü bildirmiftir .. Ve 19G nan Bulpr ticaret ~eti bu üpm Salyaya ptmlftir, 
~rdir. Sovyet filosu da bir çok AMERJKAN INŞAATI deler bir hadise olmamıp. yıluıda da 18 milyon tonilato gemi ya-
imlerinden mahrum kahmt oJma11u 24/21 eylül gecesi düşman inif mey- pılabUeceiini bildimllftir. 
nlaien faaliyetlerine devam .tmiftir.. V8finltondan bilclirildiiine &öre son danlan bombalannn~. Rmvelt komiQon reisi Evrilanda 

Barbarosun yıldönümü m6naeebetile 
bugün türbesinde tören var Bu deniz kunetleri kara huebtlerine iki ay lçlnde Amerikada 488 tllep ya- Uzak meafeh bomba uçaklarımız g&ıderdill meujda demiştir ki: 

u yakınchn yudmı etmektec1ir. pılmlfhr. Bu da a&terlyor ki M2 de Sidi Burani ve Mena llatruh yolunu •Amerikan deniz infu~ 11, 
Kafka• l'9ıJeri baklanda her iki ta- 8 milyon toDllato vapur inpsı projesi bombaJamıt Ye makineli tüfenk •tefine sonra 18 ve nihayet 22 milyon tonilato 

nf ta hic 1ılr haber ffiiiMDlpir. tahakkuk etm1ftir ve M3 senesinde de tutm~. Pmi ineuı lUzumunu bildirdiiim za- Wuıbul,. 21 (Y eni Amr) - Yann (b Ulla) bUylk 4Jeebrt1erimW.. ..._ 
•11 •ad m1lbaNbelerlne &elince. 11 milyon .,_n.tot• gemi .J8placap Maltada iki Alman t~ düşü- man deniz inpa~ düelloya davet .rm llayıeUinJD Beflktaltaki t&rbe81nde ihtllml 7ap1wlrtar. Bu zr'znx'betle 

:A.......,.r bu hafta iQncle &lemli ~ da anı-..ımıp. ,:,,. rillm6'tür. etmiş oluyordum. tı.a1ç11arımzz bu tane lnflnde BarbuUMm pnlı zaferleri yaclolun .. k, PıH- bhn•enm• 
8erleme ~ Bu hafta Almanlar 942 senesınde 1 ajuatoA Bu hareketlere iştirak eden tayyare- düelloyu muvaffakıyetle ~- adı lllftlyle~anı<:z>"lacaı::::ııakmı<:><:ıı.~ır::::..c::::ı.ıc::ı~ıı::><::><::><:>~~~~~~~ıı::><~ 
Sovyetıer için l9ÇeD ımtaiu.ı.n daha bdar s.eoo.ooo tonilato 1ıaemınc1e mnı- leriıniz kayıpsız dönmüştür. c1ır1ar... A k 
.ıvmfli oJmupur Buı tarafsız kaynak- tetik gemisi batırdıklarını iddia etmit- I I •---- •--- mt'ri anın Ankara elçisi Bqvekilimize 
Jara göre bu tehrin Pma1 bmznda Sov- tir. Son iki aylık kayıp ta 850 bin toni- IG LtZ GAZETELERiNE GORE HINDIST l "DI DURUM 
78tler Ahnan•n hırpalamakta ve batta latodur. Bu yekGna göre mUttefık ka- * * iki kasa Kinin ve Atabrin gönderdi 
J"on Bock'un yanlarmı tehdit etmekte yıplah 6.450.000 tonilatodur. Müttefik- R D 

1 olduiu anlaplzyor ler Alman iddialarını mübalAgalı bul- us o·· rt po ı· • 
Mihver b~. şehrin fevkali- makta ve ancak yansım kabul etmek4' yaya Si 

.. tahldmli oJmuı ~biyle kolay ko- tedirler. Bununla beraber Alman iddi-
)a.y zaptedilemiyecelbıl, fazla zayiattan alarmı tamuniyle kabul etsek bile yal- f ı ı b ki 
kurtulmü lçfn harekltuı yavq yapıldı- nız Ameribda ayni müddet içinde bet az a ca ll"' a - ıça a ya-lanı hildirlywlar '" 1ılr kesimde 31 Rus milyon 450 bin tonilato ıemi yapıbmt- r Matlada feci bir kaza 

Sarhoş şoför idare . etti-
ilft ~ Halbuki İaailtere ft Keeedada da tankznm tahrip edilmlt buhmdulunu da tir. gı•ttı• ral dılar 

SovyetJen IBre bqka bir baimde ise tqıt npudan yapdmaktachr. 1939 da 
tlUranm mOMhı lııatJarmda 42 aiD' yalım İngiliz tezglhlarmda bir milyon 
-irine)! tGfek pvm tahrip ediJdili toniwtodan fazla ıemi yapılm•fbr- Bu- _ ._ - • -
w Alma m8nabJeJerinln tehdit altJ- mm hup içinde hiç olmusa bir misli ~ ~en lıaflle ~ talelıe 111-
.. almdziw ~- arttıiuu bbul 1'zundır. ,,._,, ......,,., ... atıaaa ...._..... ... ~,,,,... v • b .. .. d . d. 

Alma .... lmnetlerl ..,._ Vol- GörülOyor ki Ana1o Salraonlar bu -- gı oto usu evır ) • filotilJm harebtlerbı1 &ııe.u .Deki gemi byzplanm teWi edecek b- Londn. 28 (A.A) - Bu sabahki p- .. Dombay. 28 (A.A) -Tahrikçiler dtbı 
1gbi 1N 111DIJer a..rme bomı.lar ve dar gemi yapnqlardJr. Buna ntmen zeteler, Atlantiti: 80D aeçeıı bfilenin dört polW bıplla ~· Ya-

llelare ~ llttzia 1llldiriliyor. Rus a&illen aemı Jmzntzaa, .Akdeıdz ,olunun ınaceraiarma ~ Ahifelerizıi tahlis =ı~~:o:a~· ~ -
..ı.tr f1WU1• lıılHbtlne ,.,..._ qpmeemde, nvelkl ....ı.r byıplan- etmiflerdir. Diler taraftan Timoçenke>w uşt~ yifleri - J ldfl mdll .. ' palca Ü G,,,. •••etıe ................ 
-.U, ikmal iflerlncle btl,ek hllmetler mn bir banmın telifi edilememlf ol- nun Stalingradda ileri barelı:etlerl debi· m Dün.Dadayda aümayigile. daiJtmtik lluiJlı, 28 (BUIUlll) - Gece, muhiUe a.wn het kilometre _,..... 
~. mesmdan ve Avuatra\va gibi uzak Us- rinc1 uhifelerde IÖlterilmektedir. Ah- 1ltey polis aiWı b ıı nk wunda b87lk tewUrle brfıluan çok feci bir .-l6l Wr ...da dinbb- W,. 

:O- haravnda bu hafta Çnde her leriıı iqe ve ;Jnnallerizıin de yapılmak nan haberler, iyi müdafaa edilen bir b- kalm:U J HmL otobila bsua olmupur. kim olamJpcü bir büe ,.ı.ı tcıllr oto. 
iki taraf ta hlcum1m1a lıuhmm'Qflana wmutan dojmaktadır. ftlenin Atluıtill ıeçmete mukteclir ol- y . Deu, 21 (A.A) Kilaltımm Şa6ar Mnwt1ln ldanslndeki bir ot.o- bOIU dnlrmltıUr. 
------------~---------~-~~·~~~~ ~~~bila~~~~~&W~~~~~ • dda • Rusyaıun mtlataeelen ihtiyacı olan mal- a • n w ..-- km ,alor fazleea IPrlq olmU§tu. Oto- lUDllll JG)euJaıdm Gc kip .....,, c115rt ...... gra en SOD vazıyet aızemeyi Atluıtlkten geçlrmele muvaf- ~il~ =~Ran- bU. JOlda .. azk umJar ~ .. de. Maretlıe ~- ..... lofk 

Al 1 2 
:. :: ~ ,...:!::; ~ '7!i ~ t......ı. _.; = ~ı.ı.:ı-... -:ı:.-cı.!::: s-=---:.;~ ı.:..ı.ı:ı 

man ar Şehre haA kı• m a&Dnüncle tu~hdırlar. Bu kafilenin BUleyln tnu.mm tekoo itiraza uira· ~ _ ~. 
:::raıa: = ~~:.: ımJ;:, 11 re1e brp 22 191le reddedil- Ista bu)da W 8 &qı.ı • ld k d 1 btlanmak lüzumudur m1t D Aabra, 26 (Husulll) - Bundan --tepeyi e en Çl ar l ar Deyll Beraid diyor 

0

ki· Aılıneeııww * • secliU •ba;,lann da aedM .-..ıar 
cMüttefik .-ıen ı>ek b~yük bir ebem.. Makineye ....,,.., • ,,.,..,. .. ...., 11bl -.. ve m. edlleceklerdir. 

miyeti oı.n tek ptan .lı.temıni nihayet Ven·ıır· ken -. ~ 
...... • ................ ,,._,, fa- :ı:.e~~ .. ~.iru Londrazıuıyoruz. Vafi== letanbul. 26 (A.A) - Galat. uara>:- ~a, 28 (Busual) - Çin hüktı-

.. •ı le•- ..._ _... - .... IU& .............................. blum F.....bab iftlnıit etm1- metinin Ankara lçlai ıazetecileri &atl-
~azs; .. ~ ...... ı: :• buna ıt1ru eder ~i aörilnn- B EDEN RUSY AY r GiDEN ;,csıeri fl'Y'Yew! .::;,.. oıduiun- mUzdeki cumar~ g(lntı wreee11 ..,. 

Koaova, 18 (A.A) - ~ hu- kayJpan mlmıp. Stallnpajm sivil ~ ·. • ZE I 1(1 -.. ;,ana bu mA1illl )'eıine Fenerbahçe- c!avet etti .. 
.ul mutıablri 1ı8dirlJor: blDa 48, bir tek iDiiii llbi m.,._ N~yµz Kro~l de: cNe ol~ olsun rftEL IEI il VlRllSI • Betlk"'1n ıevant maça ikame ~ ı• MAlf•Y 

Stalingradm fimal .,. fbnal batı ke- 1ere iftirak etıaektedir. Stalingradın müdafaası Ruslar lÇ1ll mu- •ısEeı.y o 1 IR tir. Her iki takanı da maça tam bdrola-
slmlerlnde Almnwr clthı a m.tçı mu- nN CEPHEStNDE bddea bir vazife olmU§tur. Stalingrad n a; iLE 1 H 1 B siyle itti• ed~~erd.ir. Maldı~ ......... 
ı.rebeJere nimea llateme kaydede- Rusların yapmak azimlerlnl ~rmif- llUJUI SOYLEDI ADbra, 31 (llmull) Karpmluı 
wmftlerdlr. AJmtnlv .... hWm Od llalbva, 28 (A.A) - Ruslar Kareli Ur.> de~ektedir. • . .. . dijini aarmekle Wııti bulunu:Joru. pahalı sattlldanndazı A..br.. 11 ma-
.... ile letratejik bir biaayı elden p. beruhında bir l'in iaih\Amını zaptet- Deylı Duprea te diyor ki: Lond~a. 26 (A.A~ - ~n. 8eamin- Bu taarruz nihayet b:=n ajubifyle n nav milU korunma mahkemesine veril-
bnnlflardır. ,AhmnJ .. bir kee'mde lo- mitler ve F1ııliler 300 ölU ft yaralı bı· cStalizııraddan sonra .Almahlar Kaf. tonda ~ırl nutUk. ~)')iyen ~e nazın clevmıh bir teldlcle MtJamlfhr. Göbela miftir .. 

....... ~ ı.._ .. ,_~ L...---18-.a.- a- nbrak çekilmlperdir. kuyada daha millait bır zemin bula- Eden fOY e demiftir: Son sünlerde Ru>- .ı_L• L--- -•-- ---•-ı •-'--..ı.ten ---wwe-wıı---• -a umwac.1 Wlll~· ..-v· a varan kafile fimdiye kadar büyük at1111 _ _. .. oı...um ~ vaz ... 
~etler ilerle,.bflmek lcln 42 mltraly& Londri, 26 (~) --: ~adan eaklardır. Kafkuyanm bizim için de bir ~adaıı ve Ameribdan bir tek ee- pçmlftir. Atılan l>ombalann ea)'lll ar- An19pllıfl .._.... 
pvasmı tahrip zorunda bhmfhmbr. selen haberlere l(öre Fm bafvekili par- ehemmiyet.l vardır; çUnkU Kafkasyamn yahaıtte biç bir zaman nakledilmemit tanık aitmit ve bu ayın 19' 14 ııün içinde Ankara, 26 (HUSUll) - Amerika bü-

Volp nehri filoti1luı muharebelere ltmentoda umumi durumun bundan on yanıbqmda lnciliz kıtalannm bulundu- derecede önemli harp malz znesi tea1im yapılan doku akında bet bin tona yük- yük lçiai mezunen Vqingto lffmek 
buyUk yardmı yapmaktadzr. l'ilonun fa- bet ay evvelki halde olduğunu bildir- ju unutulmamabdır.> etmiftir Ara.anda bit çok ~ tank. eelmittir. Yani abı batına SSO ton Bre- Uze e dün pce yansı Toroe ~ 
al yetinden bert Volaa tberlnde gemi miştir. • ... .,. top ve her nevi mühimmat Tıda~ bulu- men. Yilholımlıaven ve Duwldorf, ıi~~ le ~adan hareket etmiftir. Y• 
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.......... " l'lmlr pinleri 11,30 ....... . 
~-.-u • ...,._ ._ ......... ilk ........ UCUZ BALK p'J'b$. 

.... _, ..... JmlWllUS. 

1 2İI• nan bu malzemenin yerine varmuı bil- Atlantik meydan muhareb~~ ılgbi ·~---D JZ yük bir muvaffakıyettir. Kafilenin deniz o!-n bede~er daha comert bir ihtimam .. ,. .... P' ..a _.,..111 
d V 

hav-.ıa _, __ d" h" ıönnektedır. Bu tehirleıe çok defalar Vy U .... ,. . 
..................... en e 11G yapuan UfDUUl ueunı• d- . •....:L d-L .. kınla J .&1--a .__ ... ,K_.._.. 

T 1 
• lanna bu kadar muvaffakıyetle brp omnenıız ve gıu.çe - asır a r .....,. .. .F,...unNDAll ayyare eri koymut olmua amirallık dairesi tarafın- ra",'_11~ sde~tirf.l~~ ~ Ankara, 28 (R.G) - Staliııgrad tehiı 

• dan ibtimam1a bazarlanan plinlann in- &Or&u~ vs.u e ce ..... • n muharebesinin ikinci aymuı ilk IUldl 
...... ................... . ....... sikere birletik Amerika ve Sovyetler >:apmaga devam edemez ~e ~etinnek- olan bugUn Uçlil pakbn Uçtlncll yıld6n11-

l'P,.,... ue llollandadfl birllii denizcileri tarafuıdan parlak bir ti!. Bombardı~nmızdalu ısabet te mildilr. Bu milnuebetle Ahna w !tal
surette taıbik edilmit olmaaı sayai.ncle aaırlıklan clerecainde artmaktadır. ~- yan basını uzun yazılar yazmaktadır. BU ,,.,,.,,.,.. .......... ....,..ün olmuttar. Nazır yapılan itin ~ ıenlt alçiide .muilak ~n nakliye uı1ara g6re Uçla pektm Mfhca Weft 

yaptdaP.. senitliii balinada bir fikir vermek için •temindeki Oigınlik dmıryolu merkez- ~ltevikliiin ve Ans1o - Sabon Plütok
fUDU eö;,lemitdr: Ba itte nmbtelif büyük terine yapılan bombardımanlanmız ne- rasislnin örtadln kUlırılmamdır 

Londra, 26 (A.A) - Bava nezareti.. liikte en az 7S iaal1ia hup aemW kUlla- ticesinde bir kat daha artm.ktadır. Dua- ' 
Din tebl!li : mlmıfbr. Bu malzemenin Rm müttefik- dan dola)'I A1man:Ja balada yaptılı mi- . . , 

Donanmaya ve sahil servisine men- lerimize nazik hir anda yetitmif olmaaı himmatı dolu cepheeine nakUnde zorluk netice almak ıçın cereken tab.tidatı hiç 
sup u~ dGn gece Hollanda kı- memnunluiu mudptir. B. Eden aözleri- çekmektecltr. Havr.. ~m~ım~ bir aman temin edememiftlr. şfmcll te
yılannda düpnan ıemilerine hücum et- ne ,öyle devam etmiftir. Stalingrad mu- llUZIJl ;,uinde olducu tımdiclen ~~ol- mhı edememektedir. Biz hay),e o1c1u1u 
miştir. harebesi öyle bir kahramanbtt mücade- maktadır. Bu taamızl~nn ıiddetini h~ halde bu hücumlardan naüt11 .. oJ.mt. 

Harikenler de Fransız kıyılarındaki leeiclir ki 'YU1flaıadınnaia hiç lıir &ime hafta ve ber ay daU za:Jade amnnalı: 1.. bak intıiliz b k vvetleri , ,-. .... 
gemilere taarruz etmiftir. Neticeler ~ ~ir yetifemez. Naar pı)an il&Ye etmit- zumwm t.amami;Jle aalamalrta oldaiu- m~unda ~a:. JSOO ttıa ...... 
ıii1m . -· deiorta bll .. nı.ım_.._ bir tir. Almanya)'& yaptılmm hava bom- muzu'sbe ~.....,. 8U ~le ola• aunıpır Bu 1'I tl!JIJI,. it1IA JeOt. * 

emıpe 7~1.e ıe- ban:lllllUU ~ hötün har· ~- Eden ~ pyle aevam et- b · ...... lar 1 "'""''' miye isabetler kaydeclılmipir, bin pllpmi Gwiacleld ttlliriai küçfhme mltdr· Çlnldl Aı..ia lulva kuvvetlerinin .. opıba atılaupr. ~~ 19!'.; av ·~ 
. Bu hareketlerdp bGtiln uçaklannuz memek ~ bri 7aabt .ı.. AJmaa ~ ~ btf ..,,,..,, uzun miicldet uerine yldtia *' Wt" ~--~ 

clönmlifttir. ha1p m•Lb ·n1ıı, M,,ad ._:Ji .n.- llJmemlt wı yelel' ld derecede kuvvetli tonClen fula etaatluda- iN aa __.. 
Londra, 28 (A.A) - Dün gece 1D8il- lerine dadı,ler Wl • w.ı. 1ıPa akı Nil'· Almaa a.-~ b6- üwi ıı.le olmaflUI'. Halbuki Wz l..oıMlra90-tereye akın yapan Alman bomba ılpk- YUife .Waiu luılitnda hapekil Ç6'91 ,.ak 8ıitaaya ....,.t-. ~ daa 'bet-cl4 kapik olanı..~~~ 

Jarmdan 1UW dGtUrOlmu.«lr. tarafmdaa ,.len demeCin tatbik MI). slndUz Mlc-1annda Mdrla dlpalf ve chıkb içlecle 19" ton ...,....,.. ._ 


