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Miihim bir toplantı 

* lngilizlere göre Rusyada vaziyet 

Torpilleııen bir t'apıı r a~· : deni;;de bata,.ken 

'apılan g•)nıi hatırı landan daha çok 
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Fiyatların 
Yükselişi 
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Bu sene Demolırasiler 

Hayat pa
halılığı gö
rüşüldü 

' 
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laşt>, ıktisat ve ziraat Almanlar bir gedik 
vaziyeti eri de ~öz- açtılar, Ruslar da ye-

den geçirildi ni mevziler aldılar 
-*-Dahiliye, Ticaret ue Zi· StaJingrad bir yanar 

raat velıi!leri:ç;le müste· dağı ·halinde; Almanlar 
farla-;eı ve Topralı ofis BaHıanlar, Mısır ve 
müdürü toplandılar Avrupadan uçalılar 

Ankara, 28 (Telefonla) - Dahiliye getirdiler ••• 
vekili B. Recep Peker. Ziraat vekili B. Moskovn, 28 (A.A) - Royterin hu-
Şevket Raş.it Hatipoğlu ve Ticaret veki- !ıusi muhabiri bildiriyor: 
li doktor Behçet Uz ile bu üç vekalet Stalingradda Timoçenkonun taarruzu 
müsteşnrlarının ve toprak ofis umum şimal batı kesim~nde son 24 saatte ge~
müdürünün iştirakiyle bu sabah ticaret meler elde ettiği halde Almanlar çok 
vekaletinde bir toplantı yapılmıştır. ağır kayıplar mukabilinde Rus mevzile
T oplnntı öğleden sonra geç vakte ka- r.nde bir gedik açmışlardır. 
dar devam etmiştir. ( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Bu toplantıda ia._.«e, hayat pahalığı, 

' • e e 1 

___ * __ _ 
istihsal ve istihlalı 
arasında denlıle~me 
olmadılıça fiyatlarda 
dururlulı bir hayaldir!. 

Avrupada diqmanlarile 
boy ölçüşeceıııer •• 

Vaşington, 28 (A.A) - İngiliz deniz 
ticaret dairesi reisi pazar akşamı rad
yoda söylediği bir nutukta demiştir ki: 

zirai istihsal ve iktisadi vaziyet üzerinde ~_..._._,,._. -· ·-• •• ·-·- ••• ·-·~· 
üç vekaleti ali.kadar eden işler tetkik 
edilmiı ve kararlar alınmıştır. SOVYETLERE GORE 

Volkof önlerinde biT batarva mevzii 

Fiyatların ) iiksclişi yurttasların dai
ma üzerinde durdukları çok önemli 
elaydır. Bu olay karsısında iki şey soru
labilir: 

I - Fiyatlnrm yükselişi ve yükscl~in 
•esilmcmcsi mcınll'kctin menfaatine uy
Staı mudur? 

2 - Bu ~iik elisin manası H sebebi 
iledir? . . 

Birinci -ruya kesin olarak hir tek 
~vap verilemez. Muhakkaktır ki Sara
roğlu kabinesi iş başına gelmeden önce 
yürürlükte olan fiyat kısıntıları müstah
!>İl yığınlan arasında derin ho~nubuı.
Juklar doğurmuştu. Bunlar kendi ihti
yaç maddelerini her gün daha pahalı al
dıkları halde istihsallerini buna hiç uy
ı:un olmıyan değişmt>z , ·e aşağı fiyat
larla satmak tonında tutulmalarından 
~ildiyetçi idiler. Bu ~ikayet fi~·atlar nrn· 
•ındnki ıniivazenesizlikten ,.e ba7.ıları 
~ok yükselmiş veya :yiikseltihniş iken 
)\azılarının ~ok asağı tutulmamasından 
ill'riye geJiyordn. 

• - Bu ay ilk defa olarak Birleşik 
milletler düşman tarafından batırılan 
ge:milerden daha fazla gemi yapmağa 
muvaffak olmuşlardır. Eğer Almanlar 
daha büyük muvaffakıyetler elde ede
mezlerse cephelere aşker ve malzeme 
nakli için heı· ay daha çok gemi temini 
mümkün olacaktır. • 

Gelecek sene Amerikanın günde dört 
yeni vapur yapacağım nazır açıklamış
tır .. 
ASKERİ VAZİYETE BAKIŞ 
Şikago, 28 (A.A) - Şikago DeyJi Ni

:ruz gazetesi diyor ki: 
Yaz sonunda harbin durumunu göz

den geçi rmek faydalı olur. Teşebbüs ha
(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

MAL AZ DERKEN 
---*·---

lstanhulda ambar ve 
antrepolar mal dolu 

-*-lstanbul, 28 (Yeni Asır) - Güm-
rüklerde birikmi~ mallardan bir kısmı
nın çekilmesine rağmen anbar ve antre
polarda mevcut olan ithalat mallannın 
yekunu çok kabarıktır. Mmlaka ticaret 
müdürlüğü yeniden dolgun bir liırte ha
ztrlayarıık bu mallann sahipleri olan it
halat tacirlerine mallarını heman güm
rüklerden çekip almalarını bild irmi§
tir. 

Mısırda ha re ketlerin inhisar ettiği devriye faaliyetinden bir görii11iiş 

Mısırda hakimiyt'i lngilizlerde 
• 

Bugünkü durumda ise toprak mahsul
leri üzerindeki kısıntılar ortadan kalk
makla milletin en büyük kısmı olan 
ltöylülcr ,.c mü~tnhsillcr mahsuUcrini 
iyi fiyatla satmak iıplUuımı kazanma lar 
,e elbet memnun olmuşlardır. Bununhı 
ltcrabcr fiyatlarııı belirli bir seviyede 
4iurnuyarak yine yükselmekte devamı 
lıu vatanda larm da lehine değildir .. 
Çünkii bun~r da müstahs~ olm~kl~ be
raber ayni zamanda mustehlıktırler. 
.Kendi ihtiyaçları olan şeker. :\·ai. ku
maş, ayakkabı gibi şeyl<'ri her gün daha 
pahalıya satın aldıktan sonra toprak 

ınahsunerinin değerlenmesinden büyük ._-1• hver hBVBdBD 
lıir istifade temin elmis olmazlar. Bun· lJı 
dan faydalanacak olan ancak kazancına 
nisbetle istihlaki az olan büyük müs-

tnJıs:illerdir. lliiyiik halk yığınlarının ih- ara6iiiı.ı.ız do·· vınıtıyo~ 
tiyncı fiyatlann ~·ükselme yarışında de- ~ ... 
~il, karar bulmasındadır. Fiyatlar ara-
ınnda ınnkııl bir mih·azene ,.e dururluk *·---
herkesin c,·kle J:azanmasına ve paranın R 
değerini muhafaza etmesine amil olur. Edirne için onya- Ingilizlere göre o· 

Bunun tl'r ine olarak. fjyatların bir 

noktada dıırmıyarak daima nrtmağa dan hug" day ahoıyor melin planı bozuldu 
doğru eğilmesi pr.ramızın satın alma de-
i:<'rini knyhetmesinden başka bir mana ---*·--- --*--
"\'ermez. Yalnı7. bir noktayı i~·ice anla- Edirne, 28 ( Hususi ) - Teşrinevvel- Mısırda bazı yerler 
nrnk ger<'ktir: den itibaren kart usulüne tabi olmıyan bombalandı, hasar ve 

Fiyntlnrın yiik~elisi paramızın değeri- şehirler belediyeleri ekmeklik un ih- insanca Jıa'-'IP var .. 
n i kaybetmesinden Hcri~·e geliyor değil- t.iyaçlarını kendileri temin edecekleri .F 

dir. Bunun tersine olarak, paramızın için, Edirne belediyesinden iki kişilik Kahire, 28 (A.A) - Royter ajansının 
değerini kaybetmesi fi~·atlarm yiiksel- bir heyet buğday ~atın almak üzere hususi muhabiri bildirlyor: Kara hare
m<'sinden doğmaktndır. Yoksa. paramı- Konyaya gitmiştir. k~tı bir silkfuı devresi geçirmekle be-

zm hakiki değeri üzerinde miiessir ola- 1!!!i!!!i!ii~!;~ raber sekizinci İngiliz ordusunun iaşe 
C'ak ciddi hiç bir sebep yoktur. Bütçe- yarışında Afrikadaki Almanları ycne-
:.ıiz denktir. lemlcketten cıknn mal. ~ ~ b:Imesi ıc;in milttefik hava kuvvetleri-
~ircn maldan daima fazladır: Hiilı.iimet O KA nin hnva hakimiyetini muhafaza etmele-
lıir l'nfliısyon sivnscti tnkip etmemekte- ri lazımdır. Mısırdaki Britanya, Avus-
~ir.. • • • • • - - - • • • tralya, cenup Afrikn ve Amerika ucak-

Jcnrıfısyoıı siyaseti olsa hükiimct teda· lnrı Elalemeynin batısındaki hava mey-
'Viildeki pnrnyı kn~,Jıksız olarak mütl'- 1 n o iliz kotrası b Ü- danlnrını kaybctıniş olmakla beraber 
1nndiren artırır 'c paranın kıymeti bu- M Romelin kara ve deniz kafilelerini ara-
nun için düşerek l':-jyanın kıymeti yiik- y Ü k bir ita lya n de sız dövmektedirler. Çok defa hücumdan 
sclir. Halbuki, Merkez bankasının mun- • - sonra mihver deniz kafileleri en yakın 
taznmcn ne rohınnn istatistiklerinden nizaltısıoı batırdı limanlara sığınarak buralardan çıkama-
~(irülcbilir ki teda,iildcki para mikdnrı maktadır. Milttefik hava kuvvetlerinin 
karşılıksız olarak artmamıştır. Kasaları- ---*--- Romelin plfmlarını altfut eden harcket-
Jaa giren altın karşılığı olarak çoğaltıl- Londra, 28 (AA) _ Bildirildiğine gö- lcrde bulundukları şilphesizdir. Kahire 
mıstar. \'ani Merkez bankası :knr ılıksız re Britanyn donanmasına bağlı bir kot- havacılık mahf:Jlerinde hava hareketle-

(Soııu ahire 2. Siitun 6 da) rrı Atlantikte bilyük bir İtalyan denizal- rinin bilhassa memnunluk veren netice-
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~ B. Vilki Çine vardı.. E 
~ Çunkın. 28 (AA) - B. Ruzveltin E 
c mümessilı B. Vandel Vilki Sin Ki- : e yanga gelmiştir.. § 
::wum 111111111111111111ı111ıu11111ııı1111111111111111111 r: 

leri üzerine durulmaktadır. Mesela Altısını batırmıştır. 
Roma, 28 (A.A) _ İtalyan tebliği: manlar Akdenizdeki gemi kafilelerini 
Bir denizaltının'. üs.süne dönmemiştir. himaye için şlmdi uzun menzilli avcı 

ucakl::mndan b<ışka kısa mesafeli avcı
lan da kullanmnk zorunda kalmışlar
Ol!'. Bu da onları fazla mikdarda akar 

(Sonu Sahife 4, Sil tun 2 de) 

• Son adli hadiseler 
Stalıngrad Adı· V k-=r . . 
h ·· 1 ıye e ı ının tamınJ 

ucum arı I . hk l . . .. k .. tt~· erı ma eme erın ıs-
pus ur u .kIAı• d k ? tı a ıne o unur mu. 
Mozdolıta bae tabur 
Alman ;yolı edlldL 
ı..eningradda 22 
Blolıfıavz tahrip 
olundu. •• 

Narlı ve eı Jıoyma Jıararlarına muhalefetten do 
layı verilen cezalar flaJıfıındaJıi adliye veJıale 

tamimi ve temyiz Jıararı Jıarşısında uaziyet •• 
Moskova, 28 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : 
Geceleyin kıtalarımız Stalingrad, 

Mozdok ve Sinyativde harp etmişlerdir. 
Dlğer cephelerde bir değişiklik yok

tur. 
(Sonu Sahife 4, Sütuu 5 te) 

Ankara, 28 (Telefonla) - Temyiz 
mahkemesi ceza daireleri umumi reisin
ce adliye vekftletinin son tamimlerin
den biri, nark ve el koyma kararlarına 
muhalefetten dolayı evvelce verilen ce
zaların çekilmiyeceği ve bu kabil dAva
ların takibine lüzum olmadığı hakkın-

Borsada dünkü satışlar 

Ineir ve tıztımftn 
kıymeti artıyor 

., " 
incirin Jıllosa 73 Jıarıqa Jıadar çıfıtı. Piyasada ı ı 

numara üzüm yolı ... 

B. ATLININ BEYANATI 

dnki tamimi hilafına verilen ktihat k 
rarı hukukçulanmızm bazı mütalAaJar 
na yol açmıştır. 

Adliye vekili B Hasan Menemencio 
lu bu mevzu üzerinde bugün şu bey 
natta bulunmuştur: 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

•!•._,...._,...._..._. -·- - -·- - :ı:ı -·-·- ·- ·•lf. 1 
ALMANLARA GÖRE 

Stalingra
dayine yük 

leniliyor 

----*---
De nı okra siler 

Dün borsada 1000 çuval incir ve 
5 380 çuval üzüm •tılmıftır. iyi kalite 
inci.r fiyatlan yük..elme'ktedir. Dün bor
sada 73 kuruşa kadar incir satılrnı t.ır. 

Ozüm satışları da çok hararetlidir. ı. 
Dün inhisarlar idaresi 35-38 kuruştan 
2 70 çuval üzüm atın alrnlftJr. 

Kaf Jıasta yüJıseJı 
mevziler alındı. Baş· 
Jıa yerlerde Rus hü· 
camları tardedildi •• 

taarruza ~eçe
cek duruma 
geliyorlar 

-*-Otta va, 28 {AA) - Jngiliz baove· 
kil muavini B. Atlee pazar akşamı rad-
yoda aöylediği bir nutukta dcrni§tir ki: 

c - Müttefik milletlerin planlan 
mcsuliyetaiz kimselerin isteğine göre lıa
zulanamaz.> 

(Sonu Sahile 4, Sütun 2 de) 

Yine dün 7 nwnara üzüm 36,SO ku
YU§tan, 8 numara 38 kuruştan, 9 numara 
41. 5 O kuruştan, 1 O numara 4 7 kurut
tan, satılmı~tır. Piyaada on bir numara 
üzüm gayet azdır ve dün 1 1 numara 
üzerine muamele ohnamı§lır. 

İngiliz hticumundan 
Osloda ölenler ve 

yaralananlar 
Slokholm, 28 (A.A) - Oslodnn bildi

rHiyor: Cuma günü İngiliz uçaklnrının 
yaptığı taarruz.da 4 kişi ölmüş, beşi a~r 
olmak üzere 67 kişi yaralanmış1ır.. Uç 
kişi knyıpbr .. 

Berlin, 28 (AA) - Tebliğ: 
Kafkasyanın ş.İmal batı kısmında A l 

man ve Slovak kıtaları dağlarda şiddet 
li çarpısmalar 11onunda bir çok yük,.e 
rakımlı mevzi ele geçirmişlerdir. 

Stalingrad etrafında cereyan ede 
muharebelerde Alman kıta.lan şimd 
ı,ehrin şimal mahallelerine bir hnml 
yapıyorlar. Şehrin şimdiye kadar işga 
edilen kısımları dü,.mandan tnmamiyl 
temizlenmiştir. 

Alman kıtalarının hücwnları topç 
nun, uçak snvarların ve savaş uçaklar 
nm mütckfisif ateşiyle tesirli bir surctt 
desteklenmiştir. 

Stnlingrodın şimal ve cenubunda dü~
manın ynptığı şaşırtma hücumları akimı 
kalmıştır. 

(Sonu Sahife 4. Siiftm 4 te) 

Ru.s cepheıinde Alman askerleri bir nehri geçiyMlar 



SAHiFE 2 

MUSAHABELER 
--·-·········· 
I~kl le n .. s 
eenkleşmell? 

-------- -Bundan yirmi iki yıl evvel akıl heki- dan geçilmezdi. Bu helanın önüne geç
m.i üstat doktor Mazhar Osmanın him- meği kafama kovdum ve Stolkholmun 
~tiyle kurulan Yeşilay cemiyeti Emin- yi.iksek aile kadııılarııırlar, bilha<ıı:a mü
önü halkevinde geçenlerde senelik top· :dk bilenlerden ic;kiye karsı ııava~ crmİ· 
lantısını yaptı. Azalar bir Y eşilay müra- yetini kurdum. ilk İş olmak Ü'l'ere ,.ehrin 
caat bürosu kurulması, mekteplere ya~ bir numaralı h·ıHni pnzar günleri kiraln-
1.an meyhanelerin kapatılması, bakallara dık ve icini i~kemle ve masalarln dona
içki verilmemesi gibi pek önemli dilek- tıp bir bü\'ük gazino seklinı~ ~oktuk . Ga
lerde bulundular. Ondıı.n başka memle- Tetel•re öyle bir ilan verdik: 

"mizde günden güne taraftarları ço- c Pazar günkri san, on dörtten on se-
n bu cemiyet konferanslar vererek. kize kadar 1 onmnralı halde kontc .. 

kııleler. broşürler ne ederek halk.t- , (De Netzen r· tinde. alet ve "'es miô-
mıza içkinin zaarlarını anlatmağa ve ye- 'ziğinden mürekkep bir orkestradn fı;ılk 
ni yetişen nesli keyif veren zehirlerden ve kövlü havalnrı çalınacak ve sÖ) lene
korunmağa çal ıyor. Allah ~ilerin- cek, sahnede milli nkıslnr oynım~caktır 
den razı olsunr ümit ederiz ki Yeşila - k.afıV"aftı ücreu bir kronclur. (8 l:u:nış) 
cıların himmetiyle bazı evlerde ve mey bu fusah kaçırmayınız t 

hanelerde itiyat halini alan akşamcılığın ls\·eç halkı milli havıılara ve milli dan• 
önüne gt'Cınek mümki.in olur!. lara çok cliişkiin oldukları içln Stokhol-

* mun en yiikıı,.k nilelerinden mürekken 
Elimizde istatistiklere dayanan malü- bir nrkesıradan bu türküleri dinlemf.'~e 

mat bulunmadığından son yirmi sene ve danıılıırı scvretmeğe ameleler akı,.. 
içinde rakı İçenlerin adedi artmış mıdır, akın geldiler Kendilerim~ tereya~ı. rec" 1 

az.almış mıdır? Pek bilmiyoruz, yalnız süt ve cav ikram ettik. Carsonlıık vaz.i
benim Anadolu seyahatlerimde uğradı- fesini de kızlenmız gördüler. Bir sene 
ğım kasaba ve köylerde rakı müptelala- sonra ikinci, daha sonra ücüncü. dördün 
hnU\ çoğaldığını elemle. esefle gördüm. cü. nihayet be..<ıinci hali de i letmei?e 
Bıı.kınız içki demiyorum, rakı diyorum. basladık. Şimdi her pazar bu hallerde 
çünkü votka Rusların. viski İngilizlerin. binlerce amele ve i çi mevhaneye Ş?ide
şaıap fransızların, bira Almanların nasıl cek yerde çoluk cocuğu ile orada hem 
milli içkisi ise, rakı da maalesef bb:im sıhhPtiııi knruvor. hem de oek sevdikle· 
milli içkisi ise, rakı da maalesef bizim ri milli tUrkülcri dinliyerek hoş vakit ge-
milli iç.kimizdir sanının. çirivorlar. 

Evet, rakı içenler veya rakıya düşkün Belediye de. bize yardım elini uzattı. 
olanlar neden çoğalıyor} Bunun bir çok Her içki mıı~zasının yakınına birer sütc;ti 
sebepleri var. Birincisi görenek! Bazı kulübesi yerle tirdi. Zarif (Dalccarlie) 
e.iklerde çocukların gözü önünde rakı eyaletinin köylü kıyafetinde kızlara ak
maaaları kurulur ve akşamcılık yapılır. şamlıırı saat 18 den 2 3 e kadar sıcak süt 
1kindsl iae tedariki çok kolaydır. Mey· sattırdı. 
ha.nelerde. lokantalarda, bakallarda. Tiyarto, sinemalar ile kon~er ııalon· 
tütüncü dükkanlarında vık. zarif. mını larının önünde ve rıhtımlarda müşteri 
mini şişelerde türlü oatafatlı isimlerle sa bekliyen arııbacılar, şoförler kışın soğu
tılır. içki dü ünleri o küçük şişeyi bir ğa dayanmak ic;in en yakın içici ma~ua
cebine yerleştirir, bir cebine de biraz sına uğrayıp bir kaç k:ıdeh punç. votka 
leblebi koydu mu. it olur biter 1 i~ter veya konyal İçerlerdi. Belediye kadeh
kanaatimce rakı müptelalarının çoğal· le satmayı bu içki evlerine yasak ettiğin 
masına biri görenek. diğeri tedarikinde- den kapalı büyük bir ııişe içkiyi satın al-
li kolaylık çok yardım etmektedir. mak ta bu adamların kesesine elverme-* diğinden bu ca:.r.ibeli sarı,;ın kuların ik-

Her kes bilir ki şimal memleketlerinin ram ettiği gayet ucıı7 sıcak süt bardai!ı
ahalisi içkiye düşkündür. Senenin altı nı memnuniyetle alıp içerken biraz da 
ayında sıfırdan otuz, kırk derece a,ağı yarenlik ediyorlar. 
olan amansız soğuklara dayanabilmek Bundan ba ka ekseri babalar kiiriik 
için - halkın hususiyle avam tabakası- yaştn oğullarını i<;ki snlın almıya l?Ön
üşüdükçe konyak, şarap, votka ne bu- derirlerdi. Gene belediye bülüğ çağın
lursa midesine indirir. dıın küçük çocuklara içki satan mağaza 

1909 yılında isveçte bulunduğum za- sahiplerini şiddeti cezaya çarpmak için 
rna.n bir :ziyafette kontes (De Netzel) bir kanun neşretti: 
adında yüksek kültürlü bir madamla ta- işte dnhıı buna benzer tedbirlerle iç
n1Jhm. içkiye knrşı savaı cemiyetinin ki suiistimalinin önüne geçtik. H Ikın 
orada reisi imiı, bu hayırlı müessesenin itiyat haline getirdiği fena ve zararlı ~ey 
eıhhatla alakası olduğu için madamla lerden onları kurtarmak için dünyanın 
lızun uzadrya görüştüm. Ve kendisin<Jen en büyük cezalarını tatbik etseniz hoş
bu tefkil hakkında çok faydalı ,eyler tur. Cebir. şiddet, yasakla veya nasihat, 
öğrendim. tasviyc, vaizle değil, fenanın yanına iyi-

Bakınız otuz üç yıl evvel bu büyük yi koymakta daha çok semeri.' f"lde edil
kadınd n neler dinlemiştim? Sözü ken· diğini tecriibe ile ıınladıb dedi. 
diaine bırakıyorum: * 

< - lsveçte bilhassa amele sınıfı içld- Şimdi nasıldır bilmiyorum. fakat ben 
ye dütkündü. Pazar günleri meyhaneler Stokhalmda bulunduğum müddet zar
aabahtan akşama kadar dolar bo~lırdı. fında ne gündüz, ne gece sokaklarda bir 
Hele kış geldi mi, sokaklarda sarhoşlar sarhoşa rutgelmedim. 

• Yeni ders senesı başlar~"' er 

Hl~ bir ta e e 
a~ kta kıı m· 

942 - 943 ders yılı yarından sonra 
bn.şlamaktadır. Perşembe sabahı bütün 
ilk ve orta ikullarla liselerde, öğretmen 
okulunda, kız cnstltUsU ve akşam kız 
sanat okulunda tedrisata başlanacaktır. 

935 doğumlu çocuklarla 936 doğumlu 
olup sıhhi vaziyeU müsait olduğu ra
porla tevsik edilen çocuklar okul çağı
na girdiklerinden onlar da okula deva
ma başlıyacaklardır. Bu suretle tzmir
de yeniden tahsil çağma 3000 den fazla 
çocuğun girdiği anlaşılmıştır. 

llk mektebi bitiren bu rakama yakın 
çocuk ta orta okullara devama ba~la
maktadır. 

TALEBE DURUMU 
Manrif müdürlüğünde okul müdür

lerinin iştirakile yapılan bir toplantıda 
orta okulların ve liselerin ders, talebe 
durumları inceden inceye tetkik edile
rek bu sene yeniden orta okul açılma
sına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Yal
ııız bazı okullara yeni sınıf şubeleri ila
ve edilmiş; bu meyanda İnönü lisesine 
daha üç şube ilave edilerek bu lL-;enin 
şube sayLc;ı 33 olmuştur. 

Bu sene ders yılı iptidasında şehri
mizdeki orta okullara ve liselere 8000 
talebe yerleştirilmiştir. Tek talebenin 
bile açıkta kalmaması alınan tedbirlerle 
mümkün olmuştur. Yalnız şehrimizin 
bazı mahallat ve mıntakalarında talebe 
kesafeti karşısında bazı talebelerin di
ğer semt mekteplerine devamı mecbu
riyeti hasıl olmuştur. 

tLK OKULLAR 
Bu sabah saat dokuzda mektepler mü

zesinde 37 ilk okulun baş muallimleri 

maarif ınütlürü B. Reşit Tarakçıoğlu
nun riyasetinde toplanacaklardır. Bu 
toplantıda ilk okullara yeniden kabul 
edilen talebenin durumları tetkik edi
lecek ve lüzumlu kararlar alınacaktır. 

SANA'l' OKULU ŞUBESİ 
Cümhuriyet kız enstitüsünün Vasıf 

Çınar bulvarında yeni inşa edilen bina· 
ya taşınması üzerine Göztepedeki eski 
kız enstitüsii binasının akşam kız sanal 
okulunun bir şubesi ittihazı vekalf"tçe 
münasip görülmiiş ve dün akşam bu 
hususta alakadarlara emir gelmiştir. 
Bugünden itibaren Göztepedeki binada 
sanat okulu şubesi icin talebe kaydına 
başlanacaktır. 

TtRE VE öDEl\.HŞTE 
Tire ve ödemişte bu sene açılması 

mukarrer kız enstitülerinin der.:; leva
zımı ve bazı eşyası getirilmiştir. Ayrı
ca hazı eşyalar da Ankaradan getiril
mek tizeredir. Muallim kadrolarının 
tC'bliğine intiznr edilen bu iki enstitü
nün açılma.c;ı Öclemis ve Tireliler için 
çok iyi olmu tur. 

MEN1<;1\1END1': 
Vali B. Sabri Öncy ve maarif müdürü 

B. Reşit Tarakçıoğlu Menemende inşa 
edilen orta okul binasını görmüşlerdir. 
Menemen halkının gayretile ve parasile 
inşa edilen bu bina 6 dershanelidir. 
Konferans salonu, Hiboratuvarı, kütüp
hanesi, müdür, muavin ve kAtip odaları 
vardır. Şimdi binanın çatısı ve ahşap 
kısımları yapılmaktadır. 

Menemen orta okulu ancak gelecek 
sene açılacaktır. 

Kf t:·roark Fcar Gazi osunda 
30 Eylül Çllrşamba akşamı Safiye ve arkadaşları yanlız yedi gün için fuar ga

zinosuna gelen memleketimizin en kıymetli sanatkarlarına lzmirliJerin göster
dikleri yüksek alakaya mukabele için bir gece daha kalacaktır. Bu geceyi iz· 
mirin müsiki ilahi üstat hoca Rakım elkutlu menfnatina hasredecekler. Yarım 
asırdan faz.la sanat hayatını yaşayan bukıymetli üatdın en seçilmiş e5erleri bu 
gece aanatlcarımız Safiye ve arkada ları tarafından okunacaktır. Bu geceyi ka-
çırmnmnl nnı muhterek lzrn!rlilere bilhassa tavııiy Pdcriz. MODORIYET 
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ŞEHİRDABE 
...,.~- . - .. ---

Jiez ~nkenra or 
'!"Öı:deren ~e

mu r~ara dair 
---*---

Bunlardan tam te$e1ı-
1ıüllü he~eti sıhhi~e 
raporu isten!lecelı ••• 

Tıearet \""'kruetinden vilayete gönde
rilen bir t. :nimde vilayet makamların
dan nldıldnrı müsaade üzerine senelik 
mezuniyetlC'rini kullanan memur ve 
mü.,.tabdemlcrden ekı::erilinin mezuni
yetlerinin hitamından bir. iki gün evvel 
gönderdikleri bir resmi doktor raporu
na istinaden rnczunivet miidcletlcrini 
uzattıklarına h;arct edilmiştir. 

Vekalet. doğru olmıyan bu halin 
öniinc geçmek üzere senelik ınezunıyet 
alan memur \"e nıiistahdemlerden has
talanmış o1anların bı.>ş giindcn fazla de
vam edecC'k hnstnlıltlnrı için raporları
nı lam tı.>c;ekküllii heyC'ti sıhhiyelerden 
almaları liizumunu vilayete bildirmişti~-. ----·-----.J k.. . ... .a.au en oml:r':ı 

g~tirildi ___ * __ _ 
Kolı ta getirilecelı 

Uzun intizardan sonra nihavet dün 
liınnnımıza Zonguldaktan bir vapur do
lusu maden kömürii getirilmiştir. 3200 
tondan ibaret olan bu kömürler fabri
kaların ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. 

iktisat vekaletinin tensibi üzerine 
lzmire kömür getirmek tizere bir ikin
ci vapur daha tahsl;; edilmiştir. Bu va
pur Zonguldaktan 2500 ton kok kömii
rü yükliyerek getirecektir. ----·-----
iki ~krut"k hadi~esi ___ * ___ _ 
Kestelli cndclesinde 20 sayılı fırında 

42 adet ekmek nlıp giderken yakalanan 
f faydar oğlu Mehmet isminde biri bu 
l'kmeklcrin zc adedini kart ile, kalan 17 
adedini kartsıı: aldı~ını söylemiıı, fırın 
tngahtarı Sadık ile Mehmet milli ko
runma mahkemesine verilmi§lerdir . * ikiçeşmdikte 631 sayılı fırında 
tezgahtar lsmnil Korkut yapılan arama 
neticesinde 2 1 adet ekmek bulunduğu 
anlaşıldığı halde bunları atısa arzetme
diği iddiasiyle mahkemeye verilmiştir. ----·----Asherlilıle ilf.$1ği olan· 
ıarın memulurğu •• 
Adliye vekületi gönderdiği bir tamim

de muvazzaf askerliğini yapmamış ve
ya ihtiynta alınmamış \'eya askerlikten 
gıkarılmaınış olanlıırın asaleten memur 
olarak tayinlerine kanuni imkan olma
dığını bildil'miştir. 

---cı---

Gelen!cr, gidenler 
Balıkesir mebusu B. Hayrettin Karan 

Bnlıkes!rden, Ticaret vek51eti harp eko
nomisı mü~avir. B. Hayreltin Şenozan 
Ankaradaıı, be~ nelmilcl kızılhaç dele
gesi B. Reyınont Kruvaziye Sakızdan 
şehrimize gelm" :.ıcrclir. 

Zonguldak ım:"..ıusu B. Sinasi Devrim 
ve Sivas ıncbustı B. Mithat Şükrü Blcda 
İ:.tanbula gitmişlerdir. 

---o---
uizmirin Kitabın 
Hazsrlanı17or ••• 
Vn1i B. Snlıri Öncyiıı teşebbüsü -..·e 

s:ıhsi gnyrcliyle İzmiriıı tarihi, e:;crleı-i, 
ubideleri, İzmir ıç"n çalışanlar ile izmi
!c ait bütün hususiyetleri cami mükern· 
mel bir eserin hdzırlnnmakta olduğunu 
ciaha evvel hab(!r vermiştik. Teşekkül 
eden bir komite eseri hazırlamakta ve 
her hafta muntazam surette toplantılar 
l &pmaktadır. ~hm=rin kitabı• hınire 
ait bütün malümatı havi kıymetli bir 
eser olacaktır. Tanınmış tarihçiler ve 
ı!ım adaınlariyl öğretmenler bu işle 
vazife almışlardır. ----·----ZABITADA 

Zeytineli flö:Yünde 
Kaçalı e.ş;ya ••• 
Çcşın~ kazas•nın Zeytineli köyünde 

CJluran lbrahim Güneyın evinde kaçak 
eşya bulunduğ•ı ihbar ed!lmiş, yapılan 
aramada 221 kilo tuz. 207 adet sigara 
knğıdı, bir askeri caket, bir taşsız hen· 
zin çakmağı, 39 dolu ve 4 boş mermi, iki 
Yunan tüfengi, bir süngü bulunmuştur. 
İbrahim adliyeye verilmiştir. 

Koyun diye lıeçi 
Eti sat mı$! •• 
Alaçatı nahiyesinde oturan kasap İb

r Ghim Doğan koyun eti diye keçi etinin 
kilosunu 110 kuruşa sattığı iddias!le ad· 
liyeye verilmiştir. 

Çe$me önlerinde 
Bir motör yandı.. 
Çeşme limanından aldığı yükle hare

ket eden 28 tonluk bir motörde liman
dan ayrıldıktan sonra yangın çıkmıştır. 

Tayfa yangını söndürmcğe te~ebbüs 
etmişlerse de muvaffak olamamışlardır. 
Motöre yüklenen emtea yanmış, motör 
de karaya oturmuştur. İnsancu zayiat 
olmamıştır. 

.,: .. 
.e • 

1 e~edive • • 
seçımı 

P erşen.beden itibaren 
reylerinizi kullanınız 

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

Yeni Belediye meclisi es lıisinden bir fazlasile 39 
ôzadan ibaret olacalı •• 

Şelıirlerin ve şehirlilerin hayatında 
başlıca hadiselerden biri olan belediye 
seçimi yarından sonra yapılacaktır. Her 
münevverin ve her medeni insanın bu
lunduğu şehrin gi.izelleşmesi, tekamüle 
kavuşması ve iyi idare edilmesi ıc;ın 
kendi husu~i düşiincelerini ileriye sür
mek ve bu düşüncelerinin galebesini 
temin etmek fır.satı ancak belediye se
cimlerinde revıni İ<:tiınal etınesile miim-
ki.indür. . 

Cüınhuriyet Halk partimiz, İzmir 
sehri için münen•erlerden, meslek 
ndamlnrındnn mlirckkep yeni bir mec
lis azası listesi hazırlamış ve dünkü 
nüshamızda giiriilınüş olacağı üzere bu
nu ilan etmiştir. Yeni meclis listesinin 
tetkikinden anlaşılacağı gibi, şehrimi~ 
zin işleriı:i idare edecek zevat teEpit 
edilirken ihtisasP büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet verilmiştir. 
NAMZETLERİN lHTtSASI 
Geçen mecliste 38 aza mevcuttu. Kar· 

~ıyaka nüfusuna göre Karşıyakadan çı
kacak bir fazla aza ile yeni belediye mec
lisi azalarının sayısı 39 za baliğ olmak
tadır. Partimizin ilim ettiği lLc;tcde otuz 
dokuzu asıl v 39 zu yedk olmak üzere 
78 aza göstrilıniştir. 

Bu 78 azanın 18 zi tüccar. 9 zu avu
kat, ikisi bankacı, onu doktor, biri ma· 
nifaturacı, be§i eczacı, biri tütüncü, bi
ri gazeteci, ~i komisyoncu, biri ma
denci. biri keresteci. biri mimar. biri 
sigortacı, üçü kadın ve yirmisi de ser
best meslek erbabıdır. 

Böyle işten anlar, bütün ihtisas ~ube
lerine mensup bir belediye meclisinin 
vücut bulması elbette ki şehir için ve 
şehirliler için bir kazanç olacak ve l:ı
mirin isleri en iyi bir tarzda yürüyebi
lecektir. 

intihap sandıkları hazırlanmıştır. İz
mir 12 intihap dairesine ayrılmıştır. 
Karşıyaka merkezi ve Bayraklı şubele
ri dahil olmak Uzere 14 yerde ~eçim 
sandıkları bulundurulacaktır. 
Perşembe giinündcn itibaren herkes 

18 yaşını bitiren kadın erkek bütün se
çiciler rey sandıkları başına giderek 
medeni haklarını kullanacak ve hiç 
şüphesizki parti nemzetlerine rey ve
receklerdir. 

Sandıkların başında halktan beş mün
tehap aza ile belediye meclisini temsi
len birer reis bulunacaktır. 

Seçim 8 ilk teşrin pt>rşembe akşamı 
saat 18 de nihayet bulacaktır. 

Henüz çüzülemiyen muamma 

Err"ineyi kiır öldürdü? 
Hanife: Ben öldürdüm diyor; Abdülazim uffayır 
ne annem öldürdü, ne de ben öldürdüm, eniştem 

öldürdü •• u diyor... z 
Sinekli cinayeti davası gittikçe daha 

entresan bir "ekil almaktadır. Bu hadi
senin maznunlarından Abdülazimin 
valdesi Hanife Yılmaz mahkemede ver
diği ifadede gelini Emine ile kavga ede
rek onu öldürdüğünü, fakat silah istimal 
etmediğini öylemişri. Cinayette Ab
dülazimin birinci derecede alakası 
bulunduğu zannı hakim olduğundan 
Emin~nin cesedinde fethimiyct yapılmı, 
ve 1 ianifenin iddiası hilafına E.minenin 
cesedinde bir tabanca kurşunu bulun
muş, kurşun çıkarılım tır. Mahkemece 
tayin edilen bir ehli vukuf kur~unun Ha
nifeye ait tabancadan atılıp atılmadığı
nı tetkik edecektir. 

~on aJli 
( Haştarah 1 inci Sahifede) 

• - Adliye vı:killiğinin 20/8,1942 ta
rjhli tamimi ile temyiz mahkemesi ceza 
daireleri umumi re:Sinin bu tamim hi
lafına tevcih eylediği kararın hukukçu· 
}anınıza bazı mütalaalar serdine yol aç
tığı anlaşılmıştır. Gazetelerde takip 
edebildiğim bu mütalllalara göre ileriye 
~üriil7~ fikirler şu birkaç noktada top
ıı.ınab:lır: 

l - Kaııunlaı mcriyetlerindcn ev
'\ clki hadiselere samil olamaz. Yani ma
kabline <:ı1ınil ol~ıaz. 

2 - Tamimin mevzuu kazai mesele
lere taalluk ediyor. Adliye vekilliği ka
wi işler İ<"İn taınim yapabilir ıni? 

3 - Bu · tamim mahkemelerin istikla
liyle nasıl telif edilebilir? 

Kanun ınakabline sfunil olmaz... Bu 
hir hukuk kaidesidir. ·Çünkü mer'i olan 
kıınunlarn giire i.;lerini ve hareketlerini 
tan.ziın eyliyen yurtta~ların durumları 
t-onradan yiirürlıiğe giren bir ka!lunla 
bozulacak olur!'I& kimsede emni~·et ka1-
max. 

Cemiyetin düzeni \"e huzuru bozulur. 
Dinnenaleyh bu kaide hukukun ana 
prensiplerinden biridir. Fakat sonradan 
yiirürlüğc giren bir kanun kendisinden 
e\•vclki kanunun cürüm saydığı bir fiili 
mübah kılar veya o cürmün cezasını 
hafi!leştirırse kanun makabline samil 
olmnı kaidesi yıne tatbik edilebilir mi?. 

Buna ceza hukuku menfi cevap ver
nıektedir. 

Türk ceza kanunu da ikinci maddesin
de (İşlendikten sonra yapılan kanuna 
göre cürüm ve kabahat sayılmıyan bir 
fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz •. 
Eğer böyle bir ceza hükmolunmuş.sa ic
rası ve kanuni neticeleri meriyetten 
kalkar .. ) Diye yaz.ılı olan 2 inci ve 3 ün· 
cü fıkralariyle ceza hukukunun kabul 
eylediği bir fikri, yani lehte olan son
raki kanunun evvelki hadiselere de ştl· 
mil olacağını kabul etmiş bulunmakta
dır .. Bu kaideye dayanan vekilHğin ta· 
mimi o sıralarda hi.ikümetce alınan ka
ıardım faydalanabilecek bazı mahktım 
ve maznunların lmlunması ihtimaJindcn 
mülhem olmuştur. 

Bu tamimin nıe\·zuuna dahil olan fiil
ler nnrha \"e el koymaya muhalif suçla
rı olup maznun ve mahkum bulunanlar 
t.ımimin şümulü dışındaydı. Temyiz ce
za daireleri umumi heyetinin ekseı·iycl· 

Bu huıuıta hazırlanan doktor raporu 
mahkemede okunmuş, Hanife bu rapo
ra kar§ı sükut etmi,tir. Maznunlardan 
Abdüla:.ı::im söz alarak bu cinayeti ne 
kencliaiııin ve ne de Hnneıi Hanifenin it-

leınediği gibi yeni bir iddia ortaya at
mıştır. Abdülazimin iddiasına göre bu 
cinayeti enİ§te&İ Şerif iflemiftir. Abdül
fızimin annesi Hanife, bu ifade karşısın
dn eski sözlerini teyit eder mahiyeti 
sözler söylemiş ve Emineyi bizza,t ken
disinin öldürdüğünü ıerarla iddia f"tmİş· 
tir. 

Mahkeme, şahit olarak Şerif, Ramize 
ve Muıtafanın drnle:nmeıi .için talik edil-

hadiseler 
le verdiği karara nazaran i:;denildiği za
manda mer'i olan karara göre mahkum 
ve maı.nun buluncnlara sonraki kararın 
şimil olmıyacağı tetkik edilmiş ve bu 
husustaki fikir ayrılığı da ortadan kalk
mış bulunmaktadu·. 

Temyiz ceza ddreleri umumi heyeti
rıin bu kararı bütUn cümhuriyet müd
deiumumiliklerine taminı edilmiştir. 
MAHKEMELERİN İST.fKLAL:t 
MalCım olduğu üzere vekillikçe yapı

lan tamimler; mahkemelerin kanaat ve 
ic:tihatlarını bağlamaz. Bunlar mahke
meler için sadece bir içtihat kaynağıdır
lar. Mahkeme içtihatları da böyledir. 

Hallettikleri davalar için ka1iyei mah
keme teşkil ederler ve bu davalar dı
sındaki ihtilaflarda ise ~adece bir içtihat 
kaynağı olarak kalırlar. Bunun böyle 
olması da lnzım ve zaruridir. Çünkii iç
tihatlar eemiyetıı. ilerlemelerine uya
ı <:k daima bir tebeddül ve tekamüle doğ· 
ru giderler. Bunu her günkü hayatımız
da !5Ükranla görmekteyiz. 

Tamiınlcriyle, neşriyatiyle, bütün va· 
s:talariyle lçtihatları tekamüle sevket-
mek adliye vekilliğinin en önde gelen 
\'azifelerinden biridir. Çünkü adliye ve
kili adalet tevzii vazifesinin ı·esmi bir 
şekilde i~leınesinden millete ve onun 
meclisine karsı birinci derecede mesul
dür. 

Mahkemelerin ist iklali bahsine gelin
ce; bu noktada durmak doğru dl.Jildir .. 
Kazanın istiklMi bu noktada tecelli 
edt?.r. ahkemeler kaaaat \-e ~tıa,. 
rrnda serbesttir. Bu, teşkilatı esasiye 
kanun!yle de teınin edi~ür. Bww ih
liil etmek hiç hır makamın salahiyeti 
dahilinde değildir .. " ----·----YENİ KIZ SANAT 
Olıulları açdıyor •• 
Ankara, 28 (A.A) - Maarif \·ekili 

İsparta, Denizli, Burdur ve diğer bazı 
\'İlayetlerde kız sanat okulları açılması
na karar vermiştir. ---=------
Edfrnede Jıimsesiz 
çoculılara yardım 
Edirne, (Husu::;i) - Tüccar ve müle

nhhit Edip Ağaoğıu ilk okulları dolaşa· 
rnk teshit ettiği l 00 fakir ve kimsesiz 
:ı; avruya bayram!...k birer ayakkabı yaı,r 
tırmak ~ yiilı:sek ve bir 
harel;,ette bufunmı.Lx<1ur. 

Fiyatların 
Yükselisi 

.!t 
( ua,..larah ı mcı .Sahifede) 

hiç hir emisyon yapmamıştır. Kasaların· 
daki altının t<'d:n iildckı kal:.'lt paraya 
nisheti de siirddı olarak artmıştır. 

Gerçi, hiziın pnrnmızın kanuni bir al
tın kar~ılığ'ı yoks& da fıilen altm nıev
cudmııın artnıa;ı ,.e a~ıktan hic bir 
emisyon yapılmaması paranın hakiki 
değerini muhafaza etmesi icin önemli 
sebeplerdir. Denk bütçe, lehlmizdc tica
ret miivazenesi de bunun başka unsur· 
larıdır. Bundan cıkacak netice şudur : 
l!nflasyonun lıiikünıete lemin edebilece
ği para hollufu gibi geçici faydalardnn 
i tifade edilmediği halde . çünkü enflas
yon ynpılmamı tır • halkın zararına olan 
enflasyon nefü·eleri, yani fiyatlann yi.ik
selişi \'C karar 17.lığı karşısındayı7.. Türk 
lirasının İngili:r. !ıra ına karsı, dolara 
kar:ıı. marka karsı kıymeti d~ğism<'miş· 
tir. Bu kıymet üzerinden dıli ülkelerle 
alış verişlcrimizi yapıyoruz. Fakat mem
leket içinde ımraııın kıymeti değiısmi'l ve 
aznlmı. gibi fiyatlar :rükselmiştir. 
Şu halde bu ·' iikııeli':in hakiki sebebi 

nedir'! Hakiki sebep arz ile talep ara
,.ındaki miivazene İ7.liktir. Bu nıüvaze· 
aıc:-izlik te ya gerçekten istihsalin ihti
yaç derece inde olmamasından, :va ihti
~·acn yakın olduğu halde mallan'n piya
saya <:ıkarılmaınasından. yahut her iki 
sebepten birden ileriye geliyor . 

Mesele. her vakit diisiinüldiiaü wibi. 
i. tih alin istihl:lkle denklesme.,i m~.,e
lcsidir. Bu denklcsıne fiyatlar üzerine 
ba!ıkı ynıl8rak olmaz. Ortada dönen pa· 
ra altın para bile olsa, mesela bu,day 
ilıtiya(;tan a7. oldukça tabiidir ki buğday 
fiyatı altın nar.ı ile de vükselecektir .• 
Nitekim bugiin altın 11nr~ haddini gec-
mis bulunuyor. . ~ 

Bunun halli ic:in fiyatlara baskı :yap
madan ınih·aıcncyi geri~·e getirmt !; ve 
istihsal artırılamadığı zaman istihlaki 
tahdit etmek biricik çıkar yoldur .. Hem 
fiyatlar. hem de istihlak serbest bırakıl· 
oık(:a durumun ~ünden ı=-üne a(ırla~
ması (inüne get;ilcmiyecek bir iktioıadi 
zarurettir. Çünkü yeter derecede olmı
yan maddeler ·erbestfe sarfolundukcll 
azalacak. mü tehlikler tararmdan topl~
nacak \ 'C stoklar ihtiyacı gittik~e daha 
a:r. mikyasta kar ılıvarak fivatlar aittik· 
~e daha ziyade ~·ü

0

kselccektir. B; ikti
sadi krınunun öniine ~ececek km·,·et 
yoktur. · 

Y.A. ----·-----
iki vekilin yap-
tı~ı tetkikler 

---·---
İ nlt Is arlar ue Nafıa 
Velıilleri Anadoluyu 

geziyorlar 
Tokat, 28 ( A.A) - Gümrükler ve 

inhisarlar vekili Raif Karadeniz Turhal 
teker ve ispirto fııbrikalarını tetkik et
mek üzere bugiin buraya gelıniıtir. Ve
kil öğleden evvel halkevinde tütüncü
lerle temaı etmiş, öğleden ~onra Nilcaa
ra ve: Erbaaya gitmiştir. 

Erbaa. 28 (AA) - inhisarlar ve
kili Raif Karadeniz beraberinde Tokat 
valisi ve mebuslar olduğu halde dün 
Nilcsardan şenrimize gelmiştir. Burada 
tetkiklerden sonra vekil Samıouna hare
ket etmiştir. 

NAFiA \'C:KıUNıN TETKiKLERİ 
Malatya, 28 (A.A) - Nafia veldli 

general Ali Fuat Cebeaoy buraya gel
miş, yapılmuta olan Nafia i§lerini ve 
köy enatitüsünü görmüştür. Civarda.ki 
su birikintileri hakkında lazım gelen di
rektifleri vermis ve Meraşa hareket et
miştir. 

---o---
Türlı Dil lıurumunun 
re,efdıürü... 
Ankara, 28 (A.A) - Türk Dili Ku· 

rumu genci sekreterliğinden : 
Onuncu dil bayramı münascbctile vi

layetlerden ve 'fürkiyenin diğer ye~ 
rinden gelen telgraf ve yazıların hepsi
ne cevap yazmak mUmkün olamıyacak
tır. 

Türk Dili kurumu bu yıldönümü mü· 
nasehetiyle bütün Türk severleri tebrik 
ve kendilerine te~ekkür eder. 
·---~-~-~--~~-~~-~ 

Ki SACA 
••••••• 

AÇ TAVUK-
Eczacı Kemal K. Akta~ 

Aç tavuk kendini arpa anbarında 
zannedermiş. Diin elime bir yemek ki
tabı geçti, okudwn. Sabah külbastlSl, şiş 
kebabı, prizola, bonfile, tavuk im.art
ması, ördek yahnısi, pideli yoğurtlu ke
bap, orman, tns. kuyu kebabı ve saire .. 
Tatlılara baka}•ıın dedim, ilkin gözüme 
innlk helvası iliştı, baklava. revani, dil
ber dudağı, yassı. tel, ekmek kadayıfla
rJ, sütlaç, güllaç. lokma sıralanmış .. Ha
mur işlerine ga~·ri ihtiyari gözilm kay
dı : Fırında ınaharna, peynirli makama 
göze çarpıyordu. Biraz ötede tavuk su
yuna nohutlu pii'lv duruyor.. Yaprağı 
çevirdim. Ordövr gibi siyah havyar, ba
lık yumurtası göz alıyor .. 

Bahsi knpamak hayırlıdır dedlm, ki
tabı kapadım, kapadım amma rafa koy
mus değilim. bir gün gelecek doya do
ya ayni kitabı yine hatmedeceğiz .. 

Hamdolsun nç tavuk değiliz, nedret 
var nmma mutlak bir yokluk yok. Tür· 
kün mütevekkil bir sözü vardır: Ham
dolsun .. Ne derın, ne beliğ b!r söıdUr, 
evet haındol.sun .. 



.. 
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ıZMIR TiCAR ET StCtL MEMURLUCUNDAN : 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

.Hissedarlardan hiç bıri mütebakisinin şirket senna~esind?n ikmal e:Jilme· 
sini veya müteakip seneler temettüatından evvelce tedıye edılmeyen mıktarın 
tıedıyesini talep edemez. . . . . _ . 

Madde 79 - Heyeti umumıye bır devrı hcsabıye zafında ~ası~ olup tev~ı 
ohınacak tcmettüatı safiyenin bir kısmını veya tamamını senet atıyeye dl"vır 
v~a fevknlnde ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir. . . 

Madde 80 - Temettüatı safiyenin hissedarlara ha~lt! ~arıhle~d.e vı;. ha~gı 
vasıtalarla ve ne şekilde tesviye olunacağı idare meclısının teklıfı uzerıne 
umumi heyetçe kararlaştırılır. 

. b k 1 hk. tevfı'kan ta.vz"ı adilen temettüat istirdat 1 u esas mu ave enam"" a amına •- .. 
olunmaz. · d 

Madde 81 - Yetmiş yedinci madde mucibince tf"mettü~tı. se1:'evıye en 
müfrez mebalığın terakümünden hasıl olan adi ihtiyat akçesı şırketın muhte
mel zararlarına karşılık olarak hıfz olunur. . . .. . . 

Bu suretle teraküm edecek olan meblağ şirket sermayesının {yuzde yırmı 
beşme) miisavi raddeye balığ oldukta artık ihtiyat akçesi. ifra~ına .. de~a".' 
edilmez. Şu kadar ki hu miktara baliğ olduktan sonra sa.~fıya:: ıcrası~le ı.htı
yat akçesini miktarı tenezzül edecek olursa tekrar temettualtan tevkıfat ıcra 
edilecektir. . 

Madde 62 - Hiase senedatının ifraz kıymetleri kıymeti muayyenesınden 
ziyade olursa fazlai kıymet ihtiyat akçesine ilave olunur. .. . 

Madde 83 - Şirketin nrar etmesinden dolayı tenakuz eden ~e.rmayenın 
*maline ihtiyat akçesi kafi gelmediği halde zararın tamamen tclafıl'ıne kadar 
hissedarlara temettü tevu olunmaz. 

Madde 84 - ihtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun birinci maddesine tevfi-
lan yiizde be§ faizli haz.ine tahvillerine yatırılacaktır. ~ 

ihtiyat akçesi Amortisman bedeli olarak ayrılan mebaJıgın balada tayin 
olunan suretlerden biriyle istimalini heyeti idare tayin eder. 

Fevkalade ihtiyat akçesi heyeti idare münasip göreceği ~ek.il ve .. urette 
istimale salahiyettardır. Hatta bir devrei hesabiyenin hasılatı hisselere temet· 
tü tevzline kafi gelmediği taktirde fevkalade ihtiyat akçesinin de bu hususta 
iatimali caizdir. 

Fevkalade ihtiyat akçesi tedrici ırurette sermayenin itfası için dahi İstimal 
olunabilir. 

Madde 8S - Şirketin inkizaı müddetinde veyahut vakt~n~en evvel .fes_ih 
veya tesviye inde bilcümle taahüdatı ifa olunduktan sonra ıhhyat akçesı hı-ı,. 
aedarların hisseler ni!lbetinde taksim olunacaktır. 

SEKiZiNCi FASIL 
ŞıRKETiN Ff..SiH VE T ASFIYf.Si 

Madde 86 - idare meclisi her hangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi 
muamlatını veyahut devamını müzakere etmek üzere heyeti umumiyeyi da
vet edebilir. Bu içtimıll.arda elli altıneı maddedeki nisabı ekseriyet aranır. 

Madde 87 - Müddetin hitamı ,irket sermayesinin sülüsunun zail olmaııı 
veyahut maksadı şirketin hüııülü veya hüsülü imkanının zevalı hissed arlar 
adedinin beşten aşağıya düşmesi, dainlerin talebi, ~irkct mukavelenamesinde 
bir sebebi fesih tayin edilmiı ise onun tahakkuku, şirketin diğer bir şirketle 
birlcşme.i, ıirketin iflas hallerinde idare meclisi hissedarlar h eyeti umumiye
sini içtimaa davet etmeğe mecburdur. 

Hisseleri miktarı her neye baliğ olursa olsun hissedarların kaffesi iııbu içti· 
maya davet olunacaklardır. işbu içtimalarda elli dördüncü maddeki nisabi 
içtima ve ekseriyet aramlacaılttn. 

Yalnız emvali şirkerin toptan furuhtu hakkında tasfiye memurların salahi
yet itasını mütedir umumi heyet kararlarında elti yedinci maddedeki nisabi 
dtseriyet aranır. 

- SONU YARIN -

AtatürJı Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuz 1/XI1942 perşemhe gün Ü açılacaktır. Talebelerimizin o gün ki-

tap paraları ile birlikte gelmeleri. 5696 ( 2562) 

Hususi Devrim Ana ve ilk 
OKULU ALSANCAK 

Okulumuzun ana ve ilk sıruflanna yatalı ve ya.tısız talebe kaydına devam 
edilmektedir. Derelere önümüzdeki perşembe günü başlanacaktır. Ana 
çocukları için araba tahsis edilmi§tit. 
Cündoidu 2 inci Kord on numara ( 204) 

29 30 ' 2 3 4 5 6 7 (25 7 1) 

Nafıa veııaıetı Su i$1eri Manisa Vçüncü Şube 
Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulüyle eJısiltme llcblı.- , 
1 - Eksiltmeye konulan İş: Menemen civarında Gediz köprüsü yakınında 

Menemen • Bergama ıosesinin tamiri. 
2 - Bu işin muhammen keşif b edeli (2941 3) lirn ( Q 3) kuruştur. 
3 - Bu İGe şartname ve evralc ~unlar dır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
h) Mukavele projesi 
c) Keşif hüliisası 
d) Vahit fiyat cetvelı 
e} Hususi fenni ıartname 
f) Bayındırlık iııleri genel sartnameıi 

g) Proje · ·· ·· 16 d M · d S 4 - Eksiltme S/hirinci teşrin/942 pazartesı gunu saat a arusa a u 
lıleri 3 üncü sube müdürlüğü binasında toplanan komisyon tarafından yapıla· 
cakhr. 

5 - E.kailtme kapalı zarf usuliyle ve vahit fiyat Üzerinden yapılacaktır. 
6 - Ekısiltmeye girebilmek için isteklilerin (2206) lira ( 4) kuruşluk muvak

kat teminat yatırmaları ve hundan başka aşağıdaki vesikaları ihraz etmeleri 

~rthr. 1 b . . b'l k . - • klil 
a) Eksiltme gününden en az be~ gün evve u uıı; gıre ı .me ıçın ıste e· 

1'in su işleri 3 üncü şube müdürlüğünden alınacak ehlıyet vesıkası , 
b) Cari seneye ait ticaret odası vesi kaıı. 20 22 25 29 5 54 7 (2 49 4 ) 

Horsa 
ÜZÜl\1 

577 jiro ve şu. 
432 Öztürk şir. 
419 Artur Lafont 
292 H. Uyar 
377 S. Erkin 
316 İncir şir. 
270 inhisarlar ida. 
252 Rcmz! Glıngör 
286 M. j. Taranto 
194 P. P. Danielsen 
190 Alı Erman 
186 A . Mayda 
198 P. Paci 
177 Nusret Alkoç 
134 B. S . Alazraki 
157 A. R. Rırki 
179 F. Soydan 
132 Şükrü Akalın 
126 H. Alanyalı 
83 M. H. Nazlı 
56 Münir Sertel 
52 Cemal Kahya 
33 İnan şir. 
28 İsak Seni 
27 Ömer Mazoğlu 
24 j . Kohen 

39 
37 
39 
38 
38 50 
34 50 
35 
37 
37 50 
42 
36 50 
38 
40 
38 
40 50 
41 50 
37 
41 50 
42 
38 50 
45 
32 
41 50 
43 50 
45 
40 

43 
47 
42 
42 50 
42 
39 
38 
39 
51 
46 
43 
46 
42 
44 
48 
41 50 
49 
46 
44 50 
45 
45 50 
39 
42 
45 
45 
40 

Dorothy Laınour - jack Benny 

.ŞARK BVLBllLV 
(MAN ABOUT TOWN) 

PERŞEMBEDEN İTİBAREN 

ALEVE TAN 
Sinemalarında - ,.,., 

18 P. Klark 
12 Yusef Aslan 
43 M. Sait Usta O. 
10 B. Tevfik Nazlı 
70 S. Akımsar ikiz 

7 M. Denizaşan 
6 Etem Yeşil Tuna 
6 Ş. Bencuya 
6 N. Üzümcü 
5 M. Portakal 

5380 YekWı 
38327 Eski yekWı 
43703 Umumi yekan 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

37 25 
42 50 
48 
44 
41 
43 5-0 
49 
45 
34 
47 50 

37 25 
42 50 
50 
44 
41 
43 50 
49 
45 
34 
51 

36 50 
38 
41 50 
47 

206 Ritıış 64 73 
145 Albayrak 60 69 
132 F. Solari 65 70 
120 A. Çelik Kaptan 63 63 
120 B. S. Alazraki 62 70 
95 İncir T. A. Ş. 66 66 
80 İzzi ve Ali Fesçi 72 72 
39 Hayim Kori 60 64 
30 S. Süleyınanoviç 56 68 
28 A. Papany<J 55 60 

1000 Yek\ın 
4818 Eski yekun 
5818 Umumi yekun 

ZAHİRE 
15 Ton Bakla 34 
10 T on Susam 67 

YENi ASJR 
:sı::::: 

' .... .,, ................. Y: ...................... ,,.. ...... ..._._~--~ 

ASKERİ HASrANE ~ ~ Ankara Radyosu ~ 

lk:~;;~~~!~~;:ssısı ~ ~ 7.soB~~.~~K~o ~:~~~~ 
Birinci Kordon 290 ı ı ı, 7.32 Vücudumuzu ~alıştıralım.. 7.40 

Gazi Kadınlar otobüs durağı.. lı Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pi.) 

iirle rn is 
.~ 

T ica ret ve 

Sa navi oda~uufan: 
- Diinkü ~iishad:rn De\'am -

Tasfiye sonu: 

U 12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.:J3 Müzik pi. 12.45 Ajans haberleri.. 
l:l.00 - 13,;jO Mii1.ik : Şarkı ve tiirküler, 
18.00 Program ,.e memleket :>acıt ayarı , 
18.0:l Müzik : Radyo salon orkestrası .. 
J8.45 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Mem
!eket :-:aat ayarı ve ajans haberleri 19.45 
Müzik : Halkevleri folklor saati 20.15 

Madde 58 - Tasfiyesine karar v.erilen 
kooperatifin evrak ve defterleri tasfiye 
sonunda. tasfiye memurlarının veya ala
kadar bir şahsın müracaatı üzerine, mü
essese merkezinin bulunduğu mahalde
ki ticaret mahkemesi tarafından tavfo 
olunacak biı· yedi adle tevdi olunuı. Ve 
bunlar 15 sene muhafaza olunur. 

F A S 1 L - VIIt 
tThiUMl HüKüMLER 

lHTlLAFLARIN HALLİ : 
Madde 59 - Ortaklarla kooperatif 

arasında bir ihtilaf zuhur ettiği takdir· 
de, alakadar ortak mürakiplere müra· 
caat ile hakkını arayabilir. 

VEKALETLER1N 
MORAKABELERl : 
Madde 60 - Kooperatif alelumum 

muamele ve muhasebelerine Ticaret 
vekaletinin, teknik işlerinde de ayrıca 
1ktisat vekaletinin kontrolleri altında 
çalışır. Kooperatifin inki.-afını takip ve 
kontrolü teshil ınak..~dile her türlü 
malUmatın bu vekAietlere tevdii mec
buridir. 

Ödemis devrim Mh.den 34 No: H . 
Şerif Ali. oğ. Mustafa Sönmez. 

ödemis Yeni gün Mh.den 4 No: H. 
Mustafa ·oğlu Mestan Akbudak. 
ödemiş Turgut Mh.den 30 No. H. 

Ali oğ. İbrahim Uşaklı. 
ödemiş Bozkurt Mh.den 57 No. H. 

Ali kızı Ayşe Kulaksız. 
ödemiş Cümhuriyet Mh. 80 No. H. 

Davut kıı.ı Nazife K u tlu. 
Ödemiş Bozkurt Mh.den 5 No. H. 

Ali oğ. 1brahim Belğav 
Ödemiş Hamam Mh.den Tahir kızı 

Nazmiye Çetin mühür ve imzaları. 
Genel : Özel 
3048 89/50 
!§bu mukavelename altındaki imza 

ve mühürler adı sanları dairece maruf 
Mustafa Sönme7., Mestan Akbudak, lb
rahim Uşakh, Ayşe Kulak.-;ız, Nazife 
Kullu, İbrahim Belgav, Nazmiye Çe
tinin olduğu bizzat vazeyledikleri tas
dik kılındı. 1942 !:enesi temmuz ayının 
yirmi birinci salı günü 21/'1/942 

Noter resmi mUhür ve imzası 
No. 3056 
İşbu mukavelename suretinin daire

de saklı 3048 genel numaralı aslı gibi 
olduğu tasdik kılındı . B in dokuz yüz 
kırk iki senesi temmuz ayının yirmi b i
rinci snlı günü. 

Ödemis noteri Sebati Tanav resmi 
mührü ve imza okunamadı 
KOOPERATİF MüESSESELERlNE 

tHTAR 
Bir küçük sanat kooperatifinin teş

kili için, aşağıda yazılı esaslara göre 
muamele ifası icap eder : 

1 - tşbu tip statU hükümleri dahilin
de kurulacak olan küçük sanat koope
ratiflerine ait statüler Ticaret kanunu· 
nun 478 ve 479 uncu maddeleri muci· 
bince asgari 7 ~anın iştirakile noterce 
ihzar edilir. tık idare meclisi azalarile 
mürakiplerin statü ile tayinleri icap 
eder. 

2 _ Statü metninde boş bırakılmış 
olan yerler teşekkülün mahiyet ve ga
yesine göre müe.c;sisler tarafından dol· 
durulur. 

3 - Statünün 16 ıncı maddesi ınuci· 
hince asgart .!lermaye olarak kabul cdi· 
len . . .. • . .. . • .. . . . .. . .. . liranın yüzde 25 
ini teşkil eden miktar, teşekkül etmek 
üzere olan küçük sanat kooperatifi na· 
mına bankaya yatınlır. Makbuzu Ti
caret vekaletine gönderilecek evraka 
leffedilir. 

4 - 1, 2 ve 3 üncü maddelerde göste· 
rilen hususlar ikmal edildikten sonra 
noterce musaddak 7 nüsha statU ile 
banka mektubu ve 4 seri 24 kuruşluk 
damğa pulundan ibaret olan evrak mın· 
taka Ticaret müdürlüğü olan yerlerde 
müdürlük, olmıyan yerlerde vilayet va
sıtasile kooperatifin teşekkülüne müsa
a.de istihsali için Ticaret vekaletine gön
derilir. 

l~adyo gazetesi.. 20.45 Müzik : J. S . 
Bach'ın a Vohltcmpcriertes Klavier • in
den birinci kor.ser.. 21.00 Konu~ma .. 
(E,•in saati .. ) 2115 Müzik : j . S. Bach 
programının devamı.. 21.30 Konuşma 
(Sağlık saati..) 21.45 Müzik : Klasik 
Tiirk müziği .. 22 30 Memleket saat aya
ı ı, ajans haberleri Ye borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

tZM1R BELEDiYESlNDEN: 
Belediye zabıta memurluklarından 

münhal bulunanlarına müsabaka iınti
hanile memur alınacaktır. Orta mektep 
veya muadili derecede tahsil görmüş, 
ve askerliğini yapmış bulunan taliple
rin, tahsil ve askerlik vesikalarile bir
likte imtihan günii olan 5/ 10/ 1942 günü 
zabıta müdürlüğüne müracaatları. 

DOKrOR·NOROLOC 
HİLMİ DEMİRONAr 

ASK Eit HASTANESİ 
ASABiYE MÜTEHASSISI 

Hastalarlfll her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 
açtığı muayenehanede kabul eder. 

TELEFON No. : 2727 
m •-x;m .. •!··--------.... -...... _ .. , ... __ , ___ , ___ , __ ,. 

DOKTOR 

SalAhettin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEL ASSISI 

Hastalarını her R'Ün öileyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 n umarada h ususi mu ayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 
Ev: 3.f59 

· · - · - · · - · - - - · • 1 -·-·-·-'4 
ZAYt 

İzmir belediyesi namına tş Bankası
na yatırdığım teminat akçesi olarak 
79,50 liralık 22/8/942 tarihli ve 7850 
numaralı makbuzu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmil olmadığı
nı ilan ederim. 

Halimağa çarşı.sı 863 sokak No. 10 
müteahhit Sırrı Büyükyaralı 

·~cıcıoac~Aı:ıı:ıc:ıcx 
DOKTOR - OPERATÖR 
RAiF AKDENiZ 

Do!um ve Kadın Hastalıklan 
mütehassısı .. 

Hastalarını her gün Birinci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde 
kabu l eder. TELEFOFN : 2923 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1-13 (1166) 
~~~...r.r~~~ 

ZAYl 
31/36800 sayılı ikamet teskeremi za

yi ettim. Yenisini alacağundan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Rüştü Aras bulvarı No. 13 
Albertina Karasu 

DOKrOR KEMAL 
OSMAN BOZKVRr 

İzmir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

Hastalarını her gUn öğleden sonra 
ikind Beyler sokağındaki muayene· 
hanesinde kabul eder .. 

~---.:iııilbli'11ıın!aiiıi:Dı ........ ~ 

BERGAMA ASLtYE HUKUK MAH
KEMESlNDEN : 

Bergamanın Kozak nahiyesinin Kap
lan köyünde mukim Mehmet Ali kızı 
Necibe Çamgöl tarafından ayni köyde 
kocası Emin oğlu İsmail Çamgöl aleyhi· 
ne açtığı boşanma davasının muhake
mesi sonunda : 

Medeni kanunun 132 inci maddesi 
hükmünce taraflar arasındaki evliliğin 
boşanmasına 23/2/942 tarihinde karar 
verildiğinden tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında müracaat ederek alelusul 
ilam sureti alıp temyiz yoluna gidebile
ceği aksi takdirde hükmün katileşeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 

5 - lcra vekilleri heyetinden koope.
ratifin teşekkUlüne müsaade istihsal 
edildikten sonra, mah"alli sicilli ticaret
çe yaptırılması ikti?.a eden tescil ve 
ilAn muamelesinin ifası için 4 nü.c;ha 
rnusaddak statüyü ticaret vekaleti ma· -------------- - . 
halline iade eder. 

olunur. 5681 (2565) 

6 - Şirket, tescil ve ilAn muamelesi· 
nin ifasından sonra kati surette teşek· 
kül etmiş addolunacağından, bankada 
mahfuz bulunan yüzde 25 sermayenin 
iadesini temin için bir nüsha müseccel 
statU ile ilanı ihtiva eden gazete ticaret 
vekaletine gönderilir. 

- SON -

DOKTOR 
SVLEYMAN CORllH 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÖTEBASSISI 

Birinc.i Beyler Sokak 42 Sayı .. 
TEL. %946 

Evi İnönü caddesi (Göztepe) 836 

SAHiFE J 

İZMİR KIZ r ALEBE YURDU 
(Birınci Beyler Sokağında 33 numaralı) 

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

İzmir Sanat okulu Müdürlüğünden : 
1942 - 1943 derıı yılı için okulumuz 1 inci sınıfına nehari olarak kaydolunan 

talebe sayısı alınacak talebe sayısından fazla olduğu cihete! şimdiye kadar oku
lumuza kayıtları yapılmış olan bütün talebenin miisabaka imtihanına girmek 
iizere 2 birinci teşrin 1942 cuma günü sabah saat sekizde okulumuzda hazır bu
lunmaları, gelmedikleri takdirde okulumuza girme haklarını kaybedecekleri 
ilan olunur. 23 25 29 5568 (2521) 

İzmir Defterdarlığından: 
Atıf oğlu Nuri Ortaşın yeni şubeye borçlanma bedelinden mevcut 3300 lira 

borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Alsancak mahallesinin Yeni 
Türkiye sokağında kain 1213 ada 45 parsel sayıda mukayyet 7 numaratajlı ve 
2 720 lira kıymeti mukayyedeli evinin kati ihalesi zımnında müzayedesi 1 O 
giin daha temdit edilmiştir. Talip lerin kati ihale günü olan 2/ 10/ 942 tarihinde 
saat 16 da vilayet idare heyetine müracaııtları iliin olunur. 

23 29 5587 (2517) 

İ$Çi Esnaf cemiyetler~ Birliği Ba.ıJıanlığından : 
KAHVECi ESNAFIHA 

İnhisarlar idaresinden verilip bugüne kadar henüz gelip kahvesini almayan 
kahveci esnafının 30/ 9 / 942 günü akşamına kadar gelip kahvelerini ahnalan 
aksi halde bu :kahvelerin diğer kahveci esnafına ikinci defa olarak tevzi edlece-
i:i ilan olunur. 5691 (2564) 

rürJı Maarif Cemiyeti Karantina Kız ve Er
lıeJı ralelJe Yurtları Müdürlüğünden: 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından bu sene yeniden Karantinada iki erkd: 
yurdu ve fzmirin en mutena yeri olan lnönü caddesi Köprü mevkü tramvay 
caddesinde bir kız yurdu açılmıştır. Yepyeni bir tesisat ve zihniyetle kurulan klX 
ve erlı:ek yurtları kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. 

1 - Kız talebe yurduna kız enstitüsü kız akşam okulu muallim mektebi li
!tf: ve orta kısımlarına devam eden talebe alınmaktadır. 

2 - Erkek talebe yurduna da sanat okulu ticaret lisesi erkek liseleri ve muh
telif orta okullara devam eden talebe alınmaktadır. 

3 - Yurtların yıllık Ücretleri 2 40 lira dn. Oç müsavi ıabitte alınır. MemUI' 
ve mütekait çocuklariyle iki kardeş ta le he ), 1 O tenzilata tabi tutulur 

Tatil günleri hariç her gün saat 9 dan saat 1 7 ye kadar Karantina polis kara
kolu mektep sokak talebe yurdu müdürlüğüne mürcnat olunabiUT. 

Telefon No.su 4411 13 16 22 29 5396 (2421) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Sa.tlo§ 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

6 49 Kar!lıyaka Alay bey eski fenerci sokak 1 5 nda 1 O parael 
256 M. M. 3 numaralı hane 1050 00 

650 Üçüncü karataş İ$lahane caddesi 668 ada 1 parsel 1199 M. 
M. numarasız arsa l 79 85 

65 1 ikinci karantina M. Nizamiye - Mektep • Tevfikiye sokak 
774 ada 1 parsel 24 1 M. M. ar"a 36 00 

65 2 ikinci karantina M. Nizamiye - Mektep sokak 7 7 4 ada 
.3 pars~) 216 M. M. arsa 33 00 

65 3 ikinci karantina M. Mektep istikbal sokak 7 75 ada l 7 parsel 
265, 75 M. M. arsa 40 00 

654 ikinci karantina M. Kayseri sokak 780 ada 5 parsel 196.50 
M. M. arsa 39 00 

65 5 ikinci karantina M. Kayseri sokak 760 ada 7 parsel 300,50 
M. M. arsa 46 00 

656 ikinci karantina M. Kay eri sokak 781ada5 parsel 215.25 
M. M. arsa 32 0 0 

65 7 köprii M. Tenez.züh - Dere sokak 82 7 ada 3 parsel 1 32 
M. M. araa 39 00 

658 Cüzclyalı çiçek sokak 887 ada 13 parsel 177,50 M. M. 
arsa 

659 ikinci karantina Köprü M. Sami çıkmazı 173 7 ada 70 par. 
sel 4111 M. M. tarla 

660 İkinci karantina köprü kaya tepe soka.k 1 7 3 7 ada 86 parsel 
335 M. M. arsa 

147 00 

461 00 

51 00 
661 ikinci karantina M. Muhdes yol 1754 ada 7 parsel 18950 

M. M. araa 38 00 
662 ikinci karantina M Muhdes yol 17S7 ada 3 parsel 178 M. 

M. arsa 36 00 
663 ikinci karantina M. Muhdes yol 1757 ada 4 parsel 1 76.SO 

M. M. arsa 34 00 
664 ikinci karantina M. Kayseri - Şükran sokak 1 75 7 ada 8 par-

sel 200,25 M. M. arsa 40 00 
665 ikinci karantina M. Kayseri sokak l 75 7 ada 1 O parsel 178 

M. M. arsa .36 00 
666 He.inci karantina M. Muhdesyol 1 77 3 ada 1 1 parsel 390, 75 

M. M. arsa 59 00 
66 7 ikinci karantina M Kurudl:"re kenarı 177 4 ada 16 parsel 

2S6 M. M. arsa 39 30 
668 ikinci karantina M. Kurudere kenarı 1774 ada 23 parsel 

230,50 M. M. arsa 34 40 
Yukarıda evsafı yazılı 20 praça emvalin peşin para ile mülk.iyetleri 17 /9 / 

9 42 tarihinden itibaren 15 gün müddet le artırmaya konulmmıtur. 2/ 10/942 
tarih.ine müsadif cuma günü saat 15 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. Talip· 
!erin muhammen bedelleri üzerinden % 7.5 teminat akçesini müzayede başla
madan evvel yatırarak yevmi mezkurde milli eml~k müdürlüğünde müteşekkil 
91ltıf komisyonuna müracaatları. 5447 (2569) 

KadıJıöy VaJııflar Müdürlüğünden : 
- Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde bir tarafı mühürdar Karakolhıı.ne ao

kağı diğer tarafı cihan Seraskr sokağın da ve kö§ bll§ında kain eski 6 yeni 3 7 
kapı numaralı hermucibi senet 526 metre murabbaı saha içinde ahşap ev ve 
müştcmilatnın mülkiyeti satılmak üzere ma taviz 22022 muhammen bedelle 
ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye çıkarılmı~tır. ihalesi 5/ 10/ 1942 pazartesi 
günü saat J S de Kadıköy vakıflar müdürlüğünde icra kılınacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek isteyenlerin J 65 1 lira 65 kuruş muvakkat teminat 
akçesi Kadıköy vakıflar müdürlüğü veznesine teslim etmelidirler. 

3 - Teklif mektupları 1 inci maddede yazılı saatten 1 saat evveline kadar 
arttırma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

4 - Posta ile gönderilen mektupların da ayni saale kadar komİ!'lyona gel
miş olması şart olup geç.ilcmeden vakıflar idaresi mesul olmıyacaktır. 

5 - Dı ve iç zarfların kanunun tarifi veçhile tan7.İm ve kapatılmış olma81 
lazımdır. 19 29 5527 (2 48S) 

BELSAMITOL 
idrar yollara iltihabı, yeni ve eski BELSOtaUKLUtaU, idrar zorluğu, me

sane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere. böbrek rahamzlıklanna kar-
şı en mükemmel bir ilaç BELSAMtTOL'dur. BELSAMtTOL 1'ullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczane ve ecza 5465 (2468 

- SONU YARIN 

sayı ... TEL. 4436 1 - 13 (2065) 
~~~ 

••• • •••••••• depolarınd3.n arayınız.••••••••••,• 

BERGAMA ASL1YE HUKUK MAH
KEMF..StNDEN : 
Bergamanın Atmaca mahallesinden 

Bursalı Nuri usta karısı Fatma tarafın
dan ikametgahı meçhul kocası Nuri us
ta aleyhine ikame eylediği boşanma da· 
vasının icra kılınan muhakemesi sonun
da : Tarafeynin geçimsizlikleri yüzün
den boşanmalarına 11/ 4/ 1942 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan mezkur hük· 
nıe karşı müddeialeyhin bir guna itira
zı tarihi ilandan 15 gün zarfında ilüm 
sureti alarak temyiz yoluna müracaat 
edebileceği aksi takdirde hükmün ka· 
tileşeceği ilan olunur. 

5683 (2567) 

BERGAMA A.SLlYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 
Bergamanın Zeytin dağ nahiyesine 

bağlı Yeni köyde mukim Ağuş oğlu 
Mehmet Özbek tarafından Dikili mual
lim Bedii yanında oturan Arif kızı Gü
lizar Özbek aleyhine açtığı boşanma da
vasının nıuhakemcsi sonunaa : 

Medeni kanunun 132 ve 138 inci mad
delerine tevfikan taraflar arasındaki ev
liliğin bo§anmasına l 7 / 7 / 942 tarihinde 
karar verildiğinden tarihi ilandan itiba
ren 15 gün zarfında alelusul ilam sureti 
alıp temyiz yoluna müracaat edeıbilcce
ği aksi takdirde hükmün katileşeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 5682 (2566) 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKLİGİNE 
. KARŞI 

FORTOBiN 
s . V I i . MUAVENET VEKALETİNİN AUHSATINI HAİZDİR 
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Dil Bayramımız müoasebetile 

Milli Şefimizin yüksek 
değerli bir tclgraflan 
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., .......... •• ......... ilin blQ'iHI ...... yoll 
.._ .............. ala-· edDdl ..._ _....._ ccYcdanda1I.......,. IWPll dlD .................... , ... 

Radyo pzeteeine söre Sealinpacl el.ha llerJ.neie muvaffak olmutlardır. uuc....,. · -- Ye UU" •--.., ,,,_ 
,.ı.rinde ...kak mahareLeleri yapan Al- Alman kuvvetlerinin hu bölaede toprak bltea• edlyOI'- te ltatll'lldl.. laPdM zeDlı ...._... .............. ,, ........ .,. 1 B .. 
w hücum baları baza noktalarda iler- bzaadııklannı Sovyet}er de itiraf edi- Berlln, 28 (A.A) - Alman hariciye Berlin, 28 (A.A) - Alman tebliji : IWPll dlD ,,,,_,, ınede8J ~ dlJI .,....,, DeP~ 
llmeie llUlftffak oJmuttar. Fabt Sov- yorlar. nazın Fon Ribbentropun nutkunun 90n Şimal Atlantikte Alman denizaltıları Ankara, 28 (A.A) -Dil bayramı do- lıllLıJ ŞEFIMtzlN CBVAPLAIU 
ptler de hna yoliyle aldıkları takviye- No•oroai.k bölpeinde Almanlar bir kumı: tngiltereye silmekte olan Amerikan u- layuiyle llill! Şetimiz kurum aenel .-. Ankara, 28 (A.A) _ Oıınmcu dil 
lede Alıaanlann eol kanadını ~ takma küçük ~ eld.--etm.itlene • - fnciltere ile Amerika ortalama keri yüklü bir. ~ilenin. büyük bir kıa- reterliiinden apiıdaki tellrafı ahmt- bçnmı dolayJaiyle Türk clil kuraJnu. 
maktadır. Ba ..beple Almanlar ilerle- de henüz Novoromk yarotlanndan pek bir hesapla 190 milyon nüfustur. Halbu- mmı yok etmi§tır. Denizaltılanmız u- Jardır: DUD koı'\ıJW:U .-.ı b·p1m olan milli ..-1e çok PÇ1iik ceidYorlar. • . . uzakla....,..,,ıtlarcbr. ki Uçli.l pakt milletleri 450 milyonluk ker, mühimmat ve malzeme yWdi.l ve •Birinci TUrk kurultaymm açıldıJı Şeftmi1. pnel sekreterlJAe 111 te)8ra6 

Ah-nle• ~ mub•emetini bir an SOVYET TAARRUZLARI bir insan kütlesine dayanmaktadırlar. kuvvetli bir himaye altında aUntle kutlu sUnOn onuncu yıldöııOmtlne dU-~-
~ ....... icln hücamlanna pek ziya- • . So İngiltere ve Amerika mütehassıs l§çl- seyreden büyük bir ~ ~miden mtl- .. Dil ba ilk ltlnünden beri Öl •Dil ı.,vz a n .... ....... cu-
... artlnluf)ardır. Mm- lana kıwvetle- Mdez Ye timal cephelennd~ v- lerini bu 190 milyon insan içinden seçe- rekk-:ı> bu dilfman kafilesinin yolunu yramı • ._ lmtlan-. '1'llrk rlD ti , .mı-, 
..a. .-im ...,_ a6ade 1000 elen yetlerin taarruzlanna denm ediyorlar. ceklerdir Rusya hesaba katılsa bile kesDU§tlr. Günlerce devam eden f8t1n w sUzel ve •JJllD TUrqeııin baynlı- ......... .._. lılr tl'fagf ........ 
ı..ı. 'iPii ,....._" WJdirili.por. Sovyeder Leniapac:l veoberini kırmak şimdi R~da mütehassıs ifçl mik~ hücum ve takip muharebelerinde deniz- ~ tutan ;vUce ,,. aa,m vwbinnm• Türk 'lltl la ...-ı , 1 • -· lltndk 

ICAFKASY ADA için Jeni bl ~ daha 1Nlanni1at- _.. · de .. Jmı B --.. "de uka alttlrımız 19000 tonluk Vaya lle Of tn- dil kurumundül MWm P'11'"• arb... 11 
.. .,_ 
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ICUbelanla Terek vadW ),oyunca lan:lır. Almanlar hu taarruzun da .b- .-- ~ya 8L fbr.. u ~ m : diya tipinde iki bacalı bir gemiyi 3 tor- dqJarunJa blrllkte kutlu w do- •artını• WrW 4111 'rn'n - · Atmıllr-
......._ ppu Alman balan bir az mete afıablcllinu bildiriyorlar. ~ UçlU pakt lehine netice vereceli pil ile batırml§tır. tki bacalı ve 17000 kuzuncu dil ba.ynmmdalri ~ .... ~ .;:.:;r." "T.-~ 

Bu ..rlJar altında dünyan,uı en kuv- ton ~de bir .vapm da iki torpil ımdan ve dördUncü kuru1tqc1akl .p ~v.:.......U-1 ~ ,;: ~;. 
B "Eden mfihim bevanatta bolundu vetll sanayi kaynak)an ve Avrupada -ır~= = :ıı~~ Jqi)mez iltifabnırd•n kuvvet .ı.n Türk .... ,,., 1 'nrf -- .., ... -

• " J · deniz sanayii üçlü paktın efuadedir. Bu- la Wleyi himaye eden uhrlpl: dUcililinbı ;vUbek himayen.iz altmda ...... .....,,._ a. ....ı ..,._ 

''lntikam hissi 
aUn f1~(l paktın düşmanlan i~de bu biri et. batırılmqtu'. Al W:ı torpil ıa.- dW bUyUk ve daha ileri bqanlU'a dol- ........ lslllllr • h ilci ....._ 

beslemı
•- Uk!kati görenler vardır. betlerile h8Ara ~. Dilfman ı.- ru oWıc. varbğiyle ytlrilmek yolunda mlftir. Tlrk • Wb'lk •de 'J<f 41111 

ASKER! DURUM pt filosu büyük bir kıymeti oluı 3 atır- olduiunu arzeder, muz lilban ve olarak Derli)• .. 
Üçlü paktm askeri durumu da dut- atli nmwru kaybetmlftlr. Çok milhlm aanı1arla kutsal ellerinizden 8perim u- Tllrk DB kmmm !''P 

manuı durumundan daha iyidir. MUtte- uker naldlyatmda lmllamlm•kta olan YlD millt Şefimlz..• t.feılrklr ederim..• 
flkler her tarafta zapteyledilderi mev- bu ıemiler ceman 47000 ton tutumda 
illere yerleşmiş bulunayorlm- ve daha ldi. Edim tt L..!-!- • • 
bir çok muvaffakıyetler karanacd: du- DtOER ÇEVRELERDIE CC e feDrlDID 1 
rumdadırlar. Atlmıtiiin bqb çevrelerinde, Afrl- A • d• 
Bolşevik tehlikesi kökünden kazınm- u kıyılarile Amerikm b;vı1an anam- banı domuz •D 1 ve ••• 

caya kadar dilfmanın y•ka•m bırakmJ- da denlzaltılrmuz topyek4n STOOO to- ~ 

yoruz, suçluları ceza-
• 

land.ırmak istiyoruz,, 
iki ya-

yacalız.. nilato tutarmda 11 vapur 1-tırmlfbr. 
Batı Avrupacla, Norveçin şimallerin- Bu amet1e 80ll dört lihı aırfmda dGt- -.mme, 28 ( Buaud ) - Karapmarlhalk tarafından telef adilmipir. Diltd .... ,.,.... _..,,, ..ı it Be fıaledflece11 :JOlan den İspanyol hudutlanna kadar kuv- maıı ~o:tmif ~to Mcminde H va- ormanlumda YU'kua ıelen YUllJDUD SeJimi.re:r• d..P. k"CllUI w laaa .._ 

..... ..._ __. ollıımcl ... da -•--'--'-'•.>• vetli mevzilere yerleşmif bulunuyoruz.. pur o u.yor. 8ıbNk etnıfa k&AU yabual domuz. re lirerek halkı tellta du,lnnlf, bir 
- - .,,,.. ,_. _....,.. .... _... Bundu '-ika ı~rilerde tabşit edilm1f lardm lkill Saraçmne 'bqmdan f8hre kadım ~araladıkta - s.lk llllb-

fwclaa, 28 (A.A) - Buiclye nazın beraber bqbyacak. fakat bu, ı..ı..ıç b~ .kuvvetlerimiz varda. Bu suretle ALI ANLIRI GORE slrmlf ve baa1udan bir tueli hemen metksdeıı mJua h ...... 
B. .._ - nutlnmcla mlnan prtluı ta ukeıt idarenin kontrolü altında of.- Avrupada ikinci cephe teşebbüaUnU da-
lıUkmda pmları lllSylernlfUr: cak, mUlkt idareye devir tedrici suret- ha başlangıçta ak;m bırakacak vaziyet· (........,. 1 IDd Sahifede) MUIA ••claf tah •ı 

c - Bu harpte - mmr ... kendi- t.e yapılac.ktır. teylz. RUS HOCUMLARI 1 mu aa razı V J -
aile sUvenlmlz olm..,.wmndın cJoimUf- Halkın emniyeti ve !ate iflerinde bü· INotı.tzı.ERİ TEHDİT Cephenbı )yev y.kanlanndald merkez 
tar. Bu huauata mı bUJilk hata 11Jueti- ,Yi1k ihtimam}• hareket edilecektir. Çörçilin doğru veya yanlış diiflindü· keeiminde diipnanın topçu ,..dmu ile len•nm• sahaı bı•tmek ;;.ere 
.mde yapılmqtır. Bu a kol.Qa ve n- l>Ofman kıtaları bir yerden def edil- iünU zaman gösterecektir. Alnwıya yaptJiı hir çok hücumlar ki.nen ku,I ·..., .._ 
Mt y•pmak Jsteiinden ileriye 19lmıt- elikten .soma artık o yer halkının .ıstı- üzerinde her atıı.n bomba, tahrip hücumlarla pa.kiirtülmiit ve lutalanau-
tlr. Kendimizi mOdUaa için gerekli fe.. raplanna nihayet verecek tedbirler der- edilen her bina. öldüriilen her AJnwı, an mevzii bir h6cam hareketi mınaffa.. Ankara, 28 (A.A) _ llilll Udafaa lılUbu tllhYilleriabı •bt mtlddeti iki 
ılülrbkJan1aD kaçınmamız a ba hu- hal ılınıscUtır. Yeni dilnya, medeni te- İngiltereye mu.kabelemize esu olacak- kıyetle d~ .~tir. IÜD .aoara 30 eyltilde aou e:cektir. Bu i1tfkrua Jpirak lçln ta.truf ahlp-
ilisla lmil obnuttur. rüat bu hupten mayU)lere uypıı kurulacaktır. tır. Çörçil iyi bilmelidir ki bombalan te- llmea soliinun cenup doiuMmcla dGt- Jubıln ~lderi pyıeı wtlm mu.lüwma da bir )'8rdmı oJwkm 
alunn• c1enlerimiz vudJr : Bu harp, SULHTAN SONRA tŞ BIRLlôt ker teker sayıyoruz.. Bir atın selecek, auuun arka ~ yaptJiı bir tok hG- ~ • 
ieadimlze ltheıılmlzl artbrmJltu'. Su1- BUtUn bunları tahakkuk ettirebilmek İnailiz u.çakluını Avrupa üzerinden cumlar alır kayıpı.rle llbmete almb1- TIPILAI G'.1:'111 BITIRILAll • 
~ lltiyenler buna ~ olduklarmı t. için sıkı bir it birllli yapmak Jazımdır. ~ metP1 ol.alız çar- mlfbr. !lıtP 1111• 
J19letmeUdlrlıer.Baı.1D1ell*Bkı.w... BuDDe ~b debl'h-!_ .... ~~ tP.-Wtlf~,...;·~ I.-.. ..-• ı aı~ıılı••• 'Is._: ll 1 
..ı.n lte1d memtebefere ae sirayet SllU 1r temu mlllUIRmı ~nete- bzaruıuş delild.iı nın yi!nl hUcumlan çetin mulıa.rel>eıer- en ır en 
ediyor. yiz. Sovyetlerle de .İf birJ.iii yapacağız .: ,.._._ .: . ao·· fm den aoma piilkürtülmüttür. ~ 1 iMl &nltifede) 
~ SONRAK1 SUlB ve dardUndl ortaımıu: Çbı oı.c.ktır. Aa.&WUAAYI . !RuQ Leninsrad mnha-ra ~ini Ne... Ja el .1.1-..L...1.t- _,_ -... ....... • ................ .. 

F.dnclen IGllraki auDa ile btedilecek KOÇOK DEVLE'l'LElUN Rusvelt ubrt bir bueket yaratmak :rı ıeık cloiu7a doiru _.... IPı Upnanm -..c. Bmıu.u. ııpn• Bl"Ellll TO il\_ 
,.._ amam bir ,oı olmadılı a in- v AZtYE'l't lınklnsızlıjı UrlJSUlda muazzam ra- So:;celltlerin bGFUk bvv.l.ı. ~ bu dl•ranl.,ın bOrtlk it 71P")J•n dil "" un "~ ~ 
..,_,,dır. l'abt harp bittikten .,..... tnciltere ki1çtlk devletleriiı birlepıe- kamlarla JngilUleri aldatırken beri ta- .....,.,. d~ .p ~ Tercl&l- ,_..., lMl/G MI m~ M 
1ıa tecrllbe •e denleri UDutacalm; ~ ain1 tepik edecek, yalnız lnblsarcılıla r,ftan da tniiltere müstemlekelerine bl- ı.e& akamete uin'nlmıpır. 395 hGcum atık k••nlemıyor. &mel Jılwrda Tokyo, 28 (A.A.) _. tmpuMorlula 

M kadar oJa lngnız. l'abt bö,le meydan vermiy~ haıp&en IOD• nr birer el koymaktadır. Büyük bir botu tahrip edı1mip. durdurulmuttur; Puifik ve ÇilMle - ,..._ oenıı,.tWn ...... -.Utesııı-
~ feJAete dolru drUJdenmlf rakf tiirlU ihtlllf1ardan korunmak için kabusun bir gUıı hakikat olması mUJno. BUZ DENiZi CEPHESiNDE man seriye attl•rnftır. Bu w bUD&- de* .ı.ıı blpekil Tojo harbi!l bqm-
elaeiln. ne&imize lthQ.at etmemiz ve bUtUn dün- kilndUr. İnailizleriıı bir kısmı şimdiden Şimal buz denizi cepbe.inde AJmn lmm en bUyGk muvafflık.,8' ~ c1aıabe;l k•wıulan zaferler ~de el-

SUÇLULABA CEZA ya muvacehesinde mesuliyeti y(l)tlenme- o sUnü dilfilnerek korkuyor. ha"ft kuvvetleri sece ve sGndüz d6tmu w lılercu denia1erlnc1e olmupur. v7le de ecUJmiı oJu. avantajlı durumu kq-
liallbm hla1erl bealemJ.;voruz. Biz yal- miz lizımdır. HARBiN MESULİYETI it.ava Galerine hücum etmittir A1man o- llDIYOl'UZ ki bu bapnJarmm Japon t1o- c1dlkta 10Dra '6;vle clemlftir : Bayle 

mJ. mçlulan ceplamdırinü istiyoruz. SULH DEVlUNDEKt Çörçil n Eden tuna kani olmalıdırlar edan b.Jıpmz 26 ~ uçap diiflrw MJPD•"'"" fuli7etlni çok ~. olmılrla Miaber btlyUk Britaça ve Bir-
Bıii- PJden evvel dOfl!'ln §imdi bulun- TEHLtKELER ki ufer ıünUnde kendilerini unutmıya- mUtlerdir D0'8llANLA BOY öLÇOŞMB lepk Amerika Wr m mallub17etlerden 
mtu nrJen1en çıbrılma1ı ve hemen Sulh devrinde de daha başka tehli- cajız.. Bu harbin llbmdan onlar me- ..... Amerika ordum henüz lmekete seç- IODr8 belirmeai ~ bnnlık ple-
M871t ve re&hm iadesi temin edilmeli- kelerle kaqdapc•iJz. Bunun için cenr suJdUr. Fakat 1naWz ve Amerikan mil- & ı.auaı ...____. ....,.., mit delildir; İngılizlerin ordusu da ol- cele ralmen ekonomik bc1retlerine ve 
•· olmahyız. ı.tedJiimiz iktidann yalnız letler!ne ceza venneji düşilnmiyoruz.. ~ dulu libi duruyor. Bu sene dilfmanl• blllMw istihsal ka~ .UWn· 

RAaP BITlNCE yukarıdan gelmesi kafi delildir .• uu- ÇtlnkU İngiltere ile Amerika halkı keo- ................. boy 6lç0feceiiz •• AYl'\IPllda ddnci bir mekte ve pmdi karp taarrua liMaw ol-
lledlnl hapt için gerekli lfler aulh19 liyet ve 't'IZlfeleri payt.pn.k lkımdır.> cil ceza1armı k~~ .. • dollm ... ~·adı.. cephe "Çlhnall henüs ıeç blaut delil- d'*1armı a&termekteclirler. Bu devlet-

tllGILIZLERE GORE RUS· 
YIDI VAZIYET 

ZAllAN KtM1N YABDDICJSI Paria, 28 (A.A) _Devlet aelaeteri dlr. lerbı bu mabatları k~ 
MISIRDI HAKiMiYET Berliıı, 28 <A.A> - o.zeteıer harici.- !, lıfbıol llaacken hilktbnetten çekf1m•1- • ~':T;;::-::1mı~: 

l"GIL•ztERDE ye nazın fon Blbbeatıopmı nutkuna ait . SOVYETLERE GORE il .say81bıde Avaf kuclıetimb iki misli 
1 tahlillerle dol~~· Belttln ~ nut- B. Laval ~ mUnaaebetle demlftir ki: (Blıc•m ı 1ııııe1 SÜıl•••> arttınlacU iltiJwalilJ oıa,an UatU bir te-

(.....,. ı lad Slılaifetle) kwı tam metııinı neşretmifhtrdir. Ha- • - Biç bir suretle devlet otorlteslne ST.' .. T ~ .. 'ft.'n. • kilc1e arttırılmaaı milmkiln oı.c.ktır. 
. . ridye nummn ıamaDJn Almanya ve dokunu1ma1111a millaade edemem. Vnl- ~--~ B.tve'L.t' '--.1· - harbı .. 

Almanlar K•fh• muharebelerinde yuıt sarfım mecbur etmektedir. mUttefilderi için çall§tllı baldundald fem1 80DUDa kadar yapmala azmetmlt Moüon, 28 (A.A) _ Sovyet teWl- llfatlle ;ııw. - IODl'8 ve ~ 
M80 .alil vermlfler ve 75 tank bybet- INGILtz TEBL101 *1eri lttlfıakla belirtilmektedir bulunuyorum.:. lbıe ektir : ~ -.,,ı. ~i1 IDit)enilr. Kahire, 28 (A.A) - Orta şark İngiliz · Stallqradda bir kesimde iki dUpnan ııup ...,....._. .,... e 

Kml YıWm IU•hll diJor ki : ı'l'imo- kuvvetleri teblili: • • piyade bölOltl yok ~. Diler bir kadar elde ~ ukerl n . . ıe-
..._ s~ ~matı. 38/2'1 .ıw pcesi devriye matiyetı oı. JIPONLARLI HARP ALlllYA iLE SIVIŞ keatmde 2000 Alman 6ldUrtllmut. ıs Dlfletmeıt için bottın ~~ıı~~· kut-
-... .aDeldie4ir. AJmalum inatçı mupur. DOn kara hareketleri bekunın- * * tank ve 23 top .. ~Uf bir tok lanmaktadır. ymumyet ıtibarile önemli 
mulummetlerlııe nlmm B.ı.r bir cima kayde deler bir .-y olm•ımp. hOcumlar pUsktlrtGlmtlffllr. sanayi teaialen çok büyük huarlua ul-
Baldlaftl daha zaptetmlflerdir. DUpna- Muharebe böl..,.mde bava faaliyeti eı·rman a a e Rusya mene•al JıfıOZDOk'l'A ramıfbr. Fakat bimJarm tamiri için ya-
- buradaki lıGcumluı pUsktlrttlhnUf- az olm~. Gebot b6)gesi ile Bardiya Y Y V . ~ • ' llcddokta bir k~ çetin mubue- =n:ı=•r ö:i:h:m ~ 
ter. RuMr banda bir memde Gç kat- blSJgeainde mihv~r taşıtlan bombala- J •• J • D J •• F ~ .oma bir d~ taburu ,K Japonya7' bdar nakli için elbıden P-
li meydan mubarebeal vermif1erdir. ~ apon US enne ego U ransa• ed~A len yudum yapnUtadır. Ulldllllt du-

llalJiiindm bhnmuı ~u sOç iBDA BAS(. AR VE ~YIPLAR • .. • • Leninlrad venema8e Jki IÜD içinde rum Nıkımmdan flmdiye kadar yaptı-
llitliil' aıımaı. harp .. , .......... AJmmı- ıt.bire, 28 AA> - Dalıili79 nezare. yem akınlar DID mumessiJı 22 clilfman bloım. ı.ıarıp edl1mlf, • tımız teY yaJı:ıız devletlerln ablnpaını 
... piyadeJerbıe yol ıııçmak için mbJı tJDin tebllllnde bildirildlliae ... dtln -- YSl .,_1. .ka.n-L prmak oJm'Uftur l(Uapet bir .-Ude 
w motörlil kunet1eri ve yOzJerce uça- gece JIJmr çevrelerine Alman uçakları AlılM' nöldilrillmut ve 2 ~ ... ..,... ...... töylemek ,.reım;. Birllflk Amerika 
la Ul'p aahaaın• .artlyorm. AJmanm bombalar atmılf,ır. 1üaar ve iDlaDca ka- yapddı sayıyor m~ YARALILAB Avmtralya mH•ak•'-'. flmdlye bclar 
1mraJara ~ Jlmr ve Avru- yıp vardır.. CEPHEDE taJMmile ~ ve merkez ve ct!1! ıetirclJlderi pek çok tayyue kul· Iühire, 28 (A.A) - DUn ıece mihver -~ _._ MoHova, 28 (A.A.) _ Pravda pze- cenup Puiflkle orta prk Uzerlnden tn-

lrtadır1-r"• • u~ hücum~ ~ .kilÇUk Çwıkin, 28 (A.A) - Amerika1' hava Londra, 28 (A.A) - DUn Uşam pı tul Rua yaralı askerlerinden yüzde yet- P1tere BbuBatan st;rateJik hattı tedrici 
ALMAM XAYIBI · 1500 ~p b:r Y-,ın. hemerı. aondiirülmüftür. Bir kuvvetleri umumt karaqAbımn bildir- Franm& - Sovyet müşterek teblijl Def" mitinin tekrar cepheye litt1llni yuı- ı9UN'tte kuvvetlenmi§tir. tn~lizlerle A-
Londra~ 28 (A.A) - ao,terin husu· Mkw olmUfttlr. Birkaç yarab vardır. dijbıe göre Amerikan bomba uçaklan redilmlftir: yor. • ~~taarruz tepbbUlleri 

al muhabin blldirlyor: e pazar .unu Birmanya yoluna bir seri J'nmız millt komitesi Biti Alman- • ' uo ' - mU.lpet .bır tekil almaktadır. Harbin ger-

~:.c;:::m~de Almanlar B. ATL fttl BEYINITI hücumlar y•paw;)ardır. yumm boymı elmesi ve ~ıunn A Jf B R ı" ADA tilk J:=n~1:.:~~ 
talingrad bir pmr W halini aJımt. (lllıttm.ta 1 11111 Sahifede) Melburn. 28 (A.A) - Avustralya kmtulmuı için Ahıumy• ile çarpıpn 8 ... day peJı llN»L mek hU1USUDdaki azmini belirttlkten 
fJehrin "çbade muhareMler devam Stalinpada Verdonla muby ... eden müttefik kanrôbmm ~~: Rabul li- h~ ~ ·~ l'ransızJar is- Radyo pzeteslnden: Bir V..m.toD IDDr& Japon ha\\ının 111 altı noktaJa 

tlia*en elma1 Mtısmda da '1ddetll mu- batip uzak doiada heniz tehlikenin ön- manınpılanda.=nbir ~~~ k'1~1:ı:e brr:.,,~~Scı=O- haberi bu 1eııt1 Aılierikada butlay mah- dikkat etmeli serektiilni aliy]em~ 
ı.n. obmktadır. Ahmntar ellerine lenmecliiini. fakat miltte&lderin :raftl ya -- . · uv•~ç· e- sulUntln çok bereketli oldulunu bilclir- 1 - Maneviyatı auaılmM W. .. ,.wtü-
~ şehir kımmJarma Yllm balin- Y•ftf taarruza sirifecek h& duruma ..- tonluk bir 1911Ü)'e tam isaW etmifür.. U Fransız vatanaeverlerinbı bu U'ZUIU- mektedir Bu milnuebetle Amerib hO- tutmak. 2 - Beden kuvvetini ._... 
·dit ........ ___.. llmlu flmal batlda çecelderini '" ÇinliI.rin de -- '" kala Diler bir bomba da lft"1"iıı çok ~akı- nu buttln vasıtalarla mtler A1manyuı- ldlmeti 9'3 Rnesinde daha fazla keten. mek. 3 - S.V• taam.ı.ma ... ua
JNMal aanaı. .W.Jl''m'• 1000 A1nuuı nmanca m6cacleWedaia mllr&hau nına dUpntlftilr. Geminin bq tarafm- na ve onun suç oıtaldanna karp mUt- kenevir ,,. Dire 8ibi amal nebatlar ekil- llZ surette hazırlanDMlk ve ,...,,..... ~ 
~QrmUşler ..,. 13 taak bybetmlflerdir. toplayacak]anm eöylemiftir. dan w ortaaından ÇJbn kara dnnumlar terek zaferi bzaDJncaya kadar mUca- ll'eslal tavsiye etmiştir. mU. 4 - MHhidUDl!t gtilmlfnl üha 

Len!ngradda ~c.at•tiıl- SUUITAN.80NRA 100 metre ;vt1bele kadar çııkn"P· c!ele azminin bir lfaclell olarak kabul Amerika ve Kanadada bereket sene- ziyade arttırmak. 1 - ÇaUtI• :r 
lerle mfle8hheııg ntrli;iiia. ..ı.n- a Atlee hU;PteD IODr& da WrleflDlt BUNADA : Bır bomba vçatnn•z ba- ed-:1' ve 8Piıdaki hususlarda mutabeb- lerincle çok bUyUk bulay stoklan hu- korUııma ~1rrlni .ıı~~~ak. 
.. hücum etmişlerdir. mlJtet1erin ~ p~meled n me;vdaıuu ıece alam ,yapnıfbr. Ne- tmı Wldirir: sule .. lir. Cenup AmeribnıD buidaY 8 7 .ARer .~rlnl .,.. iJ'1 
a- kılolon bir Qolmıle lıilt 1111\1'!1 ııı-,- -. .., .ı..ı.ıı. ld: tlceler 'belli deiddlr· 1 - Savapn Fnma teolhnı,et lrabu1 molıııulll de pek 4'0k olcl.......,n - Ci.. ~ p31e ~ ~ 

•erilmlye11 Wr aelare ~ Ak - ~ ..._ • it Wrlijimizi OVEN STANLEY CBPBEStNDz : etmiyen ve bUtlln vuatalat-Ia Framanm nebatlara daha fazla ehemmiyet veril- a çevrilm M BunaA ..._.. Jd 
-lar Rlialan" ~ ,talak tçlD ~ ~ Atı.ı.tl: ~mmameeinin Kara clurumunda bir delillklik yok- kurtul~ ve !ntler ~yle mesi doiru olabllir. • k e 1* •itlcadUt ~ 
~lar ~ hllcumlara nılmen aJ.1Jincle yeni clliD)'a:rı koru- tur. Miltteflk bomba uçaJdan dUşnan suç ortaklarına brp zafer teminine ait Ameribda petrol de belki bulda7 :!ttl ~iiapel •· tık 
~--~ o' ....... •nhr. iaak ,..tf r r'ıi .. .....,.. iPa ,...aJma- mibıablADm bomba ve maJrluJi tüfek Frwız hür n~ iracJıes1nt kam boldur. l'abt naklindeki sUçli11t- pk enıeu.ri !i:I:. ~~ ._... 

At11ARW MOşıtQı. DtlJtOMDA c:t.D ~· a&etine tutmutJarchr. Netieeler biHnml- temml etmektedir. 1er ~ blltGn Ameribc1a hemin lan yenıMlı;:i!i~i~~ Loaclra. 28 (U ~n ubrl yor. 2 - l'nnlm miDt bmitesl IPl?llD mfiyata taııaide tabi tutulm..-. ••ite• ..,.ıdmllr. Almanlar bu tı9la1ikeyi ön- BONGA TOBA : Aiar bomba uçak- Fnmanm bqsnd• hOr bir tefldJlttar w ıtu 0 , , , J11P. ..,,_,_ 
~-~. Ahiranl• PW 111 ._. 1-ek jp eaup kahnkd• doluya luı J.- Uai1De iki defa bOcum et- harbin IOclUDıU ile aiabh mwlelercle ................. ,,. a• -
~., ......., » lı:unea. ~llhriiı. mlflen1ir. T..._. •• n+'afaa wuıta- l"nnm lnlDetinba mem..tıetiü tllmll • ~ _, 

....... ü!!iit•• 411 .__._....,... urum IUma lilabetler bydecl11mlftlr. Hısnpr ba1rlnnı hliz olan tek~... • .......... afi~ _ C..- aB (A.A) - Bir l'nnm ıol-
.... ...... ıtehircle ft ...... meMnel tOfenk ·~le lıaDc1n, 28 (A.A) - ~ ~ - ~ ~!'4 bir ~ _...... 

..... .......,.,. 1rnrwli imlrAD bblk :Pl'llD'1"! ~- ...-,m lıiatakbk ... ftmıfalak 'bir ...... kili .....,..ı 81JraniJ __... phlluD- nPml ,,. uta ,.......,. .... 
~~ :·Uflapoa ~ ya....,._... 11ıaJ'n '-· m •"'9 --~ ............ teWa • Mırl*'t. !' -~.-~ .. 


