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ŞARKTA TETKiKLER ' 
Ruslar merkezde her şeye Başvekil 

.., •1 1. ) Karsa gitti 
ragmen 1 er ıyor ar Saraçoii;llallnn 

arasına 1ıarqara1ı 
11itapta bulundular 

Mısır 
seferinde 

---*---
Almanları acele bir 
netice aramağa mec· 
IJur eden sebepler •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Londradan ve Kahireden verilen ha
berlere göre, Romınel yeniden taarruza 
geçmiştir. Alman tümenleri Elalemeyn 
ile Kattara bataklığı arasındaki Mısır 
müdafaa cephesinin cenup kesiminde, 
f tnl\'nn tümenleri merkezde taarruz ha
lindedirler. Bertin heniiz sükutu muha· 
(azn ediyor. Fakat Almaıılann geçen 
dnCnki foamızlannda harekat gelişme· 
den hiç bir haber ynymadıklan dlisiinü: 
liirsc şimdi yeni başlıyan harelcetlcrı 
hii~iik çapta bir tnnrruzun bm:langı~ı 
olarak gö. teren J,abcrlerc doğrıt nauırı
fo bakmak mümkiindi.ir. Fillıakika ge· 
nernl Rommcli Mısır seferinde aceleye 
scvkeden bir çok sebepler vardır. Bun· 
farı şöylece hüJı\sa edebiliriz: 

ı - Mih\•erciler müttefiklere nazaran 
her balomdan daha elverişsiz durumda
drrlar. Zira ilana] iislcrinden binlerce 
kilometre uzaktadırlar. 

% - Libya taarnmınun seri inkişaf· 
Jar anettiği giinlerde Nil deltasının su· 
lak ve serin layılarma bir dakika evvel 
varmak fimidfyJe ileri atılan mihver as· 
•erleri, cephenin Elalemeynde mıhlan
tl1ğı gUnden beri. cehennemden bir ör
nek olan ~ölün tahammfil edilmez şart
lanndan kurtulacaktan günii sabırsız· 
fıkln beJdemektedjrler. 

3 - Bm petrlUerinin bekdsi olan 
Kafkaslarda Alman taarruz hamlesi 
fev~· 

Bu mrada müttefiklerin orta şark yo-
lu ile ve ellerindeki bUtün vasıtalarla 
Koslan takviye etmeleri Almanların 
t;imcliye kadar ellerinde tuttuktan Us
tünlilfü btisbütiin yok edebilir. Bu ~
heple bUtiin orta şarkı kucaklamak io;ti
yen Alman Jmkawım ttnop uct111da 
Rommelln birin evvel taarnıza geçerek 
•ir netice aramasl tablidir. 

4 - Olaylar, diğer cephelerde olduğu 
ıibi, Mısır cephe.sinde de zamanın mlh· 
ver lehinde c;alışınadığını ispat etmiştir. 
Der geçen gün müttefikleri daha kuv· 
•etli ve daha atılgan yapmaktadır. işte 
\7aziyet bu zaviyeden tetkik edilince 
Feld mareşal Rommclin yeni rnkihi ge
neral Mangomeridcn e'"·cl harekete 
~ecmesi knfi lıir 7arnret olduğu anlaşı· 
hr. 

Hatırlardadır ki Almanlar, geçen iki 
temmuzda sekizinci İngiliz ordusuna 
ölüm darbesini indinnej?e çalısırken Ehı. 
lf.meyndc Britanya hatlannın yanldığı· 
nı, ma:!liıp edilen imparatorluk kuvvc:t
Jcrinin Mısır deltasına dol'ru hızla takip 
edildiklerini diin~ aya ilan etmişlerdi., 
Resmi ve yan resmi Alman kaynakları 
bu hususta tereddüde yer bırakınıynn 
kati bir lisan kullanmakta idiler. o ka
nar ki mihver basını l\Iısmn istilasını 
lıir gün meselesi S:\J'l)'Or ve Akdeniz ~
vaşının l:nzanılmnk üzere olduğu.nu ·~· 
dia ediyordu. Halbuki durum mıhverın 
düsiincclcrindcn çok başka bir şekil.de 
inkisaf etmi tir. Libya muharebclerın· 
de iimitlcrinin kat kat fevkinde mu\'af
fakıvctlcr ka7.anım mihvcrcilcr, Elale. 
meyndc bc!dcmrdiklcri bir muka,·emct
lc knrsıln mı lardır. llı:ıttft bir 2afer yü· 
r·; ·iisiine hazırlanan ordnlann başında 
Kabireye girmek için İtalJ an umum1 
Jcnrargfıbma geler. B. Mmısolini ikinci 
defo olarak ınuntcsem rüyasına ka\"U· 
şamndnn r.omaJ n dönmek zorunda kal· 
mı ·tır. . . 

Salahiyetli İngiliz şahsiyetlerının ka-
naatlerine göre, Mısırı istilada!' ~!ırta
ran sey, Britany:ı ndalnnnın ıstılas:~a 
mani oltın rnhtnıı başka bir şey dcgıl
dir. 

<Sonu Sahire 2. Sütun 6 da) 
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KAYBEDİLEN BİR l\~EVKİE 
-----------------

Almanlar 27 defa inatla h .. u~um 
ettilerse de muvaffak olamadılar 

Moskova, 2 (A.A) - Öğle üzeri neş
rolunan Sovyet tebliği : 1 eylül gecesi 
kıtnlarımız Stalingradın şimal batı ve 
cenup batısında düşmanla şiddetli mu
harebeler yapmışlardır. Cephenin diğer 
kesimlerinde kayde değer birşey yok-
tur. 

Moskova, 2 (A.A) - Royter ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : Kotel
n;kovonun şimal doğusunda Rus mev
zilerini yaran Alman kıtalan Stalingra
dın cenup batısında büyük tank teşkil-

!erinin yardımiyle bir gedik açmı~lar
dır. Bu noktada düşman pek şiddetle 
hücum etmektedır. Taarruz eden Al
man zırhlı kuvvetleriyle muharebe eden 
Rus kıtalarının durumu karışıktır. 

Sta1ingrodın cenup doğusunda ba~ka 
bir kes!mde Rus kuvvetleri plan gere
ğince geri çekilmişlerdir. Stalingradın 
şimal batısında Sovyet kıtalan dün mü
dofna vaziyetinde idi. Burada durum 
\•ahimdir. Almanlar şehrin ş:mal batı-

(Sonu Sahife 4. Siihın r. dn) 

Leningrad cephesinde harp eden aske,-ler 

C. H· Parti ocak 

Konuçır.alar alaka 
takip ediliyor 
Busıünkü 

C. H. P. Ocak kongreleri hararE'tle 
devam eylemektedir. Evvelki ak~m 
yıllık birinci toplantısını hemen adsı
nın iştirakiyle yapan Tilkilik nahiyesine 
bağlı Mirali ocağının müzakerelerinde 
parti müfettişi B. GaJip Bahtiyar ve vi
lAyet idare heyeti müşahidi sıfatiyle de 
başkan B. Münir Birsel hazır bulun
muşlardır. Aynı gecede toplanan Do
laphkuyu nahiyesine bağlı Altay ocağı 
kongresinde idare heyeti namına mü-

~"-'~"'·--·---·--··--.. ·---·--·--p--4--q--ı-.·qo 
KANADALILAR GELDi 

ıs rr..ilyon 
asker har
be hazır 

toolantılar 
şahit belediye reisi B. Reşat Leblebici
iğlu !kiçeşmelik nahiyesine ballı Kah
raman mescit ocağı kon~sine de mtlsa
hlt olarak Avukat B. ŞilkrU Sayan ha
zır bulunmuştur. Her Uç ocağın toplan
tılarına partililerin gösterdiği alAka tak
dirle karşılanmıştır. 

Kongreler bütün memleket meselele
ri en geniş bir hürriyet havası icinde 
göz.den geçirilmiş, dilekler tesbit olun
muş idare heyeti raporları okunmtt!I ve 
hesapları tetkik edilmiş yeni idare he
yet !eri seçimi yapılmıştır. 

Yeni seçimlerde memleketin genç 
münevver evlatları ekseriyet teminine 
muvaffak olmuşlardır. 

* Parti viHiyet idare heyeti başkanlığı 
belediye azalan ile umumi vilayet mec
lisi azalarına gönderdiği bir tamimde 
parU nizamnamesine tevfikan parti 
kongrelerinde dinleyici olarak bulun· 
malarını rica ebniştir. Program dahilin
de kongrelerin alakalı ve hararetli bir 
şekilde devam edeceği muhakkaktır. 

BUGÜNKÜ TOPLANTILAR 
Dolaplıkuyu nahiyesi Balcı mescit 

ocağı bugün saat 20,30 da. 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 dal 

Kars, 2 (A.A) - 1 eylillde Sarı Ka
mıştan ayrılan &>aşvekilimiz Şiikril Sa
raçoğlu vilayet hududunda valimiz ta
rafından karşılanmış ve geçtikleri köy
lerde köylülerle görüşerek refakatle
rindeki zevatla beraber saat 19 da şeh
rimize vannıslardır. 
Sayın misafir!miz şehrim.izin metha

llnde komutanlar, mUiki ve askeri ze
\8t ve bir kıta asker tarafından karşı
lanmış ve vaktin geç olmasına rağmen 
pek çok hallt tarafından caddelerde al
kıslarunıştır. 

Başvekil halkın bu tezahüratı arasın
da yaya yürümüşler ve ıNasılsınız ar
kadaşlar!• diye hitapta bulunmuşlardır. 
Sonra otomobille vali konağına gibniş
Jerdir. 

YUNANISTANDA TıFOS 
---+----

(;ünrle 400 kişiye 
aşı ~1a pdıyor 

-*-So!ya, 2 (A.A) - Atinadan bildirili-
yor: Pastör Enistitüsilne mensup müte
addit Fransız dok tarları Yunanistanda 
şiddetle hüküm süren tifos salgını ile 
mücadele etmekte ve gilnde 400 kişiyi 
muayene etmekte ve aşılamaktadırlar. 
Pnstör EnisUtüsü bu maksat için iki 
milyon ti.fos aşısı tahc:is etmiştir. 

V t .. ı·eınlilt"re fazla 

Ruslar tarafından bombardıman edilen Var§ovadan biT aöriinf.i§ 

Almanlara göre Rusva harbi 

Rus uçakları Varşovaya 
bir hava baskını yaptılar 
Stallngrad önünde çetin multtıl'ebelerden sonra 

yeni topraJı hazan çları temin edildi 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: 
Anapanın cenup doğusunda düşmanın 

tahkim edilmiş dağ mevzilerindeki inat
çı mukavemetine rağmen Alman ve Ru
men kıtalannın ilerlemesi devam et
mektedir. Stalingrad önilnde çetin mu
harebelerden sonra yeniden toprak ka
zançlan temin ettik. Şehrin şimalinde 
Volı;a nehrine kadar ilerleyen sliratli 
teşckkil11erimiz düşmanın pek büyük 
kuvvetleriyle yaptığı müteaddit karşı 
taarruzları püskürtülmüştür. 

(Sonu Sahife 3, Sütun l de) 

ekmek verilecek 

JAPONYANIN NiYETi 
---·*·---

Rusyaya 
harp ilan 

etn ek rr~i? 

4-1 yerde karne 
devam edeeek 

-·RGPldye nazaea 2'ogo. 
nan ve ntacwlntnln 
istifaları ınc1nldCll' 

§ÖPÜlöyor .. 
. Nevyork, 2 (AA) - Unayted Preı 

a1anıuun vapurla buraya ırelen eıkl 
Tokyo muhabiri diyor ki: 

lıtanbul, 2 (Yeni Asır) - Ticaret 
vekaleti ekmek karnesi uaulünun tatbik 
edileceği tehir ve kuabalan teıbit eylc
mio ve bunlan vilayetlere tebliğ etmit
t.ir. Bu tehirler arasında lıtanbul. Anka
ra, İzmir, Aydın, Bursa, Muğla, Samıun 
Trabzon, Hatay, Erzurum,. Diyarbakır, 
Çanakkale, Edirne, Kayseri, Kastamo
ni. Kınkkale, Kocaeli, Rize vesaire var
dır. 

Karne uıulüniin tetbilt edileceği tehir 

ve kasabalann yekOnu kırk birdir. 
Ankara, 2 (Yeni Asır) - Ekmek•• 

ekmeklik hububat latihllldnin tahdidine 
dair kararnamede değiıiklilı: yapılarak 
ııanatoryoınlarda Ye butaalınelerde ve
remlilere günde -450 gram ekmek veril
mesine karar •mlmiftlr. 

Kart mulü tatbik edilen yerlerdeki 
sarfiyahn kararnamedeki badlan teca
vüz etmemesi için YBUlerce icap eden 
tedbirler alınacaktır. 

. Japonya hariciye nazırı Togonun i .. 
ti~ Japonyanın doğu Asyaya yalnnde 
hucu~ edeceğine bir alamet sayılabilir. 
Bu istifa Japon batveltllinin itine yara
yacakbr. Çünkü T ojo timdi Japon im
paratorluğunun aöz getirmez diktatörü 
olacakhr. 

iki sene evvel Moakova büyük e.lçw 
bulunduğu zamandanberi iyi bir diplo
mat olan Togo Rusyaya harp edilmesi
ne muhaliftir. Bunun için istifası, Japon 

(Sonu Sahife 2, Sütun l de) 

ln2ilizler Mısır harbini nasıl ~öri" vorlar ... 

Mısır ve Stalingrad harple
ri birbirine tamamen bağlı 

Rommel bu defa da muvaftak olamazsa 
iş işten geçmiş olacaktır 

Londra, 2 (A.A) - Bu aabahki ga
zeteler Stalingradın endişe veren duru
mu rnünasebetiyle Rusya olaylarına 

8. Vilki hafta ba
şında bekleniyor 

---*---~kara, 2 (Yeni Asır) - Reis Ruz. 

Birleşmiş nıilletlel'in 
ihtiyatları ise ı 9 
ndlyona ~altındır .. 

Vaşington, 2 ( A.A) - Haberler bü
rosunun ne rettiği bir kitapta birleşmio 
milletlerin 15 milyondan fazla askere 
ve 16-19 milyon kadar ihtiyata malik 
olduğu açığa v:.ırulmuştur. 

EDENiN NUTl(U 
---*---

Nor\Teçin ~ay-

mühim bir yer ayırmakla beraber birin
ci sahifelerini büyÜk harflerle Mısır ha
diselerine tahsis etmişlerdir. Gazetelere 
göre Rommelin uzun bir fasıladan son· 

ra cephenin cenup cenahında taarruzu 
bir sürpiriz teıkil etmemiştir. Gazetele
rin çoğu hadiselerin müstakbel geliıimi 
hakkında itimat göstermektedir. 

Rommelin hücumu şimdilik kuvvetli 
bir ke§İf hareketi telakki edildiği için 

(Sonu Sahife 3. Siitun 1 de) 

veltı~ Reisicümhurumuza hususi bir 
mesaJını getirmekte olduğu bildirile-o 
Vandel Vilkinin önümüzdeki hafta ba
şında ~nkaraya geleceği anlaşılmıştır. 

Kahire, 2 (A.A) - Cümhurreis Ruz
veltin hususi mümessili Vnndel Vilki 
b.ugün uçakla Kahireye gelmiş ve Ame
rıkan sefarethanesine inmiştir. 

KANADALILAR GELDİ 
Londra, 2 (A.A) - Yeni bir Kana

da zırhlı teşkili, deniz aşın Kanada 
kuvvetlerine katılmak üzere hadisesiz 
olarak lngilterenin bir limanına varmııı
tır. 

KARŞILIKLI TAARRUZLAR 
Londrn, 2 (AA) - Öğrenildiğine 

göre dün gece lngiliz hava kuvvetlerine 
mensup büyük bomba uç;>.klarından bir 
teşekkül Sar Bruka şiddetli bir hücum 
yapmıstır. 

Berlin. 2 (A.A) - fngiliz hava kuv
vetleri dün gece az sayıda uçaklıı batı 
Almımyaya hücum etmişleerdir. Bir çok 
mahallere bombalar ahlmıştır. Oç lngi
liz tayvarr.ııi diişiirülmüştür. 

D. N. B. Alman bomba uçaklarının 
Midland ve doi!u tnr.iltereye gece akını 
-. ıı.ptıklnrını hildirmİ!ltİr. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

reti bo~a 
~itmedi 

-+
nNorveç ordasa, mUs• 
tevHıeri lıovaıaca'lı'af'• 

giinff salJırsızlılıla 
bı?fdlyor •• n 

Londra, 2 (A.A) - Hariciye Nazırı 
Eden bir nutkunda şunları söylemiştir: 

cNorveç milletinin Nisan 940 daki 
s.rayretleri boşuna gitmemiştir. Bugün 
Norveç gemileri müşterek dilşmana 
karşı İngiliz filosunun yanı baŞlnda dö
vUşmektedirler. Büyük Britanyadaki 
Norveç ordusu müstevlilerin kovula
caklan gUnU sabursuzlukla bekliyor, 
havalarda Norveç pilotları kudret ve 
kabiliyetlerini gösteriyorlar.•· 

SONDAKJKA 
···········-
Yuoan kralı harp 

gemilerini teftiş etti 
---*---

Lond ra, 2 (A.A) - Ana vatan filo-
su nezdinde bulunan Royter ajansı mu
habiri bildiriyor: 

Yunan kralı Corç Yunan harp gemi
lerini tefti§ etmi§tir. Kral Yunan ıubay 
ve erlerinin yaptıklan sava§}ardan bah
sederek demiıtir ki: 

c Bugünkü gayret ve muharebeler 
bunlardan çok daha mühimdir.> 



SAllfPE 2 YENi A.SIR J EYLOL f'KRSEJfBE 

Milli Korunmada MAARİFTE 

····-····· 
Yeni bir talebe 

·····-·····--· 
Fahiş fiyatla ŞE&i:R DABER.Lt.:Ri: Mısır 

seferinde • 
pansıyonu 

---·---
V aJi pansiyon lıqaşı 

mevzuayle alakadar 
oluyor •• 

ekmek satanlar Ik. .1 ı·k k .. -*- ı çı t ı oy-
Çeşmenin Alaçatı nahiyesi halkından 

'Mustafa oğlu !brahinı Erdi, .Alaçatıdaıı Ju··ye tev•ı• 
temin ettiği 54 adet 600 gramlık ekmeği • · ... 
Mehmet oğlu Sayit Ahmet vasıtasiyle • 
Çe§meye gelen misafirlere yüksek fiyat. edilecek 

-- ~ ..... ~.:>-----

TECROBEStZ Blı1 ANA · BABANIN HAZIN C~ NAYET I 

Gen~ .&na 

___ * __ _ 
Alınanları acele bir 
netice aramağa mec• 
bur eden sebepler .. 

( Raştarah 1 inci Sahifede 
'l'ürk maarif cemiyetine müteahhit 

B. Niyazi Ersoy tarafından tebE:rril edi
len Karataştaki arsa üzerinde 500 ya
taklı bir erkek talebe pansiyonu inşası 
vilayetçe derpiş olunmuştur. Vali bay 
Sabri Öney b:zzat bu işle alakadar ol· 
maktadır. 

la sattırırken tutulmuştur. Suçlular der
hal muhakeme edilerek İbrahim Erdi 
sekiz gün hapis ceza.siyle 20 lira para 
cezasına mahküm edilmis, ekmekleri 
müsadere edilmiştir. Diğe~ suçlu Seyit 
Ahmet 410 kuruş ağır para cezasına 

döverek öldiirdii, diyor Köylüye ,;..alı ola· Yavrumu kocanı 
rafı verilnıelı üzere Balla ise, beş ay_ı,,_m_S_e_n_ii;nın ağlamasından ili· 

Gcrc;ekten ikinci dünya savaşında 
gilterc ve miittefikleri için Mısır ha 
bir ehemmiyet tasmıaktadır. Alm 
ve italyanl~ l\tısı;l istilaya nmva 
ohal:ırdı Akdeniz bir nıihver göJii h 
ne gdccek Sü,·cy!Sten Adenc ,.c B 
ya k:ıdar bütün Arap iilkelcri, Af • 
nın hib·ük bir kısmı Alınan - İtalyan 
lıakkiiınü altına girecektL Bu say 
Almanlar orta !)arka cenuptan yay 
cakJardı. Yani Aoıyanm petrol zengin 
[erini cenuptan tehdit edcbilecekle 
Hepsinden daha miihinnni Hint o 
nusurıda m üttefikleri Japonlarla 
vereceklerdi. Görüliiyor ki Mısu 
paratorluk yo11armı muhafazada 
kilit noktasıdır. Anglo Saksonlar 
kiJit noktasını «ilerinden kaçı 

mahkum edilmiştir. 1 bıığday alınıyor- zar olaralı hanı afyon yutturdıılılarını söyliyor 
-*-Maarif cemiyctı talebe pansiyonu hi· 

ııasının hemen inşasına müteallik plin 
ve saire hazırlanmaktadır. Böyle bir 
.} urt b!nası yapılınca aşağı yukarı Uç 
yatılı okulun vereceği cevaba muadil 
olacak bir ehemmiyet taşıyacaktır. Ay
rıca kız talebeler için de bir pansiyon 
inşa edilecektir. 

Kız Sanat olıuluna 
fazla rağllet var •• 

İzmir akşam kız san:ıt okulunda yeni 
talebe kayıt ve kabulüne devam edil
mektedir. İk! gün içinde karşılaşılan 
müracaatlar büyük bir rakam ifade et
mektedir. 

Son 7-amanlarda aksam kız sanat oku
luna İzmi.rde büyük bir alaka vardır .. 
Blrcok genç kızlar ve evli kadınlar tah
sil haycıtını bitirdikten sonı·a kız sanat 
okuluna ~iderck biçki - d!kiş. çiçek, 
.şapka, ev idaresi gibi bir ev kadınına 
lüzuınl u olan bi1gileri edinmek üzere 
bu okuldaki kurslara devam etmekte
dirler. 

JAPONVAN'N N ı YETi 
- *-(Raştarah 1 inci Sahifede) 

Sİ) asetinin bir dönüm noktasına vardı
ğını gösterir. Togo Diyet meclisinde söy
lediği bir nutukta Sibiryaya ancak vakti 
geldiği zaman hücum edileceğini belirt
mişti. 

Togo strateji meseleleri görüşülürken 
toplantılara i::ıtirak etmiyordu. Perl Har
bur hücumunu ancak ilk Japon bom
baları atıldıktan sonra duymu§tur. Bunu 
isbat eden delil hücumdan bes saat ev
vel bir gece yarısı görüşmesinde Togo
nun B. Ruzveltin imparatoru makul ha
rekete davet eden bir mesajını Amerika 
büyük elçisi Girlvden almış olmasıdır. 
Yine b ir toplantıda Togo Gri ve impa
ratorla müllkatını temin etmeği vaddet 
mi~ti. Bu mülakat ilk bombalar atıldık
tan lam altı saat evvel yapılmıştır. 

Tokyo, 2 (AA) - Nişi Nişi gazete
ıine g3re Japonya hariciye nazır muavi• 
ni de istifa etmiştir. Hariciye nazırlığı 
~arki Asya daireııi umum müdürü Ku· 
mayşi Yomomotonun istifası da hariciye 
nazır muavininin illtifasını takip etmi~
tir. 

Tokyo, 2 (A.A) - Japon resmi 
sözcüsü Mösyö Hori ecnebi gazetecilere 
hariçte hu9usi maksatlarla ç1kanlan ha
berlerin aksint'! ohuak amiral Togonun 
istifasının phsi sebeplere dayandıihnı 
ve ne bir yeni hükümet teşkili, ne de 
harict siyasetin değişmesi ile ilgili olma
dığını söylemiştir. 

---o---
v aJI Muavinliğine 
B. Paat Yarıtcq 
tayin edildi.. 
Erzurum vali vekilliğine tayin edilen 

B. Nuri Atay dün sabah lzmirden ayrıl
mış ve Basmahane İ9tas}·onunda teşyi 
edilmiştir. 

İzmir vali muavinliğine evvelce b:
mirde hukuk iJleri müdürlüğünü ifa eden 
ve halen Marmaris kaymakamı B. Fuat 
Yurddaıı tayin edilmiştir. Eski vali mu
avinimiz B. Ekrem Yalçmkaya da Kon
ya vilayet idare heyeti azası olmustur. 

---o---
Yar<hn1 sevf'n ler ce-
mivetinin tedansanı 

------'*---
Yardım sevenler cemiyeti tarafından 

önUmüzdeki 6 eylül pazar gtinü saat 
16.30 - 19 arasında Kültürpark Fuar ga
'linosunda bir tedansan tertip edilmiştir. 
Tedansanın mükemmel ve nezih olması 
için lüzum1u teı1ibat alınmıştır .. Müzik 
ve numaralar yapılacaktır. Tedansana 
şehrin tanınmış simalan davetlidirler. 

---o---
KÖY KURSLARI 

Gezici köy kadınları biçki ve dikiş 
kursları bir eylülden itibaren Bergama
nın Ayas. Çeşmenin Alaçatı ve Torba
lının <;.kır beyli köylerinde açılmıştır. 

Her üç kursun öğretmenleri tayin edil
miş ve vazifeye başlamışlardır. 

Kurs müddeti be§ aydır. Beş ay bit
tikten sonra yeni kurslar Bergamarun 
Zf'!ytindağ, Urlanın Özbek, Torbalının 
Karakuyu köylerinde açılacaktır. 

---o---
BİR 'J'A.VZİH 

incir ve üzüm tanm satış kooperatif
leri birliğinden aşağıdaki mektubu al
dık~ 

cSayın gazetenizin geçen günkü nilit
hasında bağ bölgesine yağan yağmur

dan bahsedilirken potas sıkıntısı mevcut 
olacağı kaydediliyordu. Gerek İzmir, 
g;rek kooperatif merkezlerindeki depo
larımızda bütün bağ bölgelerinin ihtiya
cını fazlasiyle kar~ılayacak miktarda po
tas mevcut olup hiç bir darlık katiyyen 
mev?.Uubahs olamaz. Tavzih buyurma
nızı ehemmiyetle rica ederiz. 

IO'°J"'/~/~4'"~& 
Yardıınsevenler cemiyeti ~ 

menfaatine l 

Bulgıuca çiftliğinin topraksız köylü-
lere tevzi edilmesi tekarrür ettiğinden 
bu husustaki formalite tamamlanmak 
üzeredir. Bu çiftlikteği arazinin tefr1lı::in
dc adaletsizliğe meydan verilmiyerek. 
ileride ihtilafa dü§ülmemesi için bir zi
raat muallimi çiftliğe giderek ayırma işi 
ni yapmaktadır. 

Ayni suretle Triyanda çiftliği de hü
kümetçe satın alınarak köylülere tevzi 
edilecektir. 

Tohumluk tevziatı 
Pancar çiftliğinde mevcut 120 ton 

buğdayın ekmek sarfıyatmda kullanıl
maması muvafık görülmüştür. Bu buğ
daylar tohumluk olarak. köylülere veri
lecektir. 

Ziraat müdürlüğü tohumluk buğday 
temini için toprak mahsulleri ofisiyle 
~ birliği yapmıştır. Şimdiye kadar alı
nan buğday mahsulü arasında tohumluk 
evsafına uygun buğday tesbit edilmedi
ğinden tohumluk ayrılmamıştır. Fakat 
bundan sonraki buğday alımmda to
humluklar ayrılacağı gibi diğer vilayet
lerden de tohumluk getirilecektir. Bu 
tohumlukları ziraat vekaleti satın alarak 
vilayet dağıtacaktır. 

--- o---
ViUYElTE: 

Husmi Mııhasellenin 
rallsifcitı arttı .. 
Vilayet hususi muhasebe müdürlüğü

nün Haziran, Temmuz ve Ağustos ayla
rındaki yol ve bina vergileri tahsilatı 
göğüs kabartacak bir dereceyi bulmuş
tur. 942 mali yılının ilk üç ayında yapı
lan tahsilat, geçen senenin ayni ayların
daki tahsilat tutarından 75 bin lira bir 
fazlalık göstermiştir. Bu vaziyet, tahsi
lat işlerinin iyi yürüdüğüne bir delil sa
yılmaktadır. 

--- o---
ZABITADA 

i ı uşta dolandırıcının 
YaptıJılaPı •• 
Karpyakaya garip bir dolandırıcı 

grubu musallat olmu~tur. Karşı.yakada 
şimendifer caddesinde 4 7 sayılı Recebin 
diikk.anına giden sabıkalılardan Hamza 
Dağlı ve arkaqaşı Raif Emral ellerinde 
bulunan 1 O lira ufaklık parayı dükkan 
sahibine vermişler ve bütün 1 O liralık 
almı~lardır. İ şi gürültüye getiren hu iki 
~ahııı dükkancıya 1 O lira yerine bütün 
bir liralık verdiğini söyliyerek daha do-
k ıız lira almışlardır. 

Ayni ;,ahııılar yine Karşıyakada Ke----o---
Bi RİNFiLAK 

Londra. 2 (A.A) - Midlandda top 
fabrikasında çıkan bir infilakta bir kişi 
ölmilş ve f 4 kişi ya.ralanmışt.ır. 

Tedansan 
Fuar (;azinosunda 

G eylül Pazar Günü 
Saat 16.30 dan 19 a kadar 

• malpa,a caddesinde aşçı İsmail oğlu 
Mehmet Hepc;endn ayni suretle 1 O lira 
almak istedikleri suada tutulmuşlardır. 

-• 
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Pelresburg a o sahalı iki yüz: bin ki
şi. bir Papanm .idaresinde saraya yü.rü
ınüşler, «küçük Papa» yı cÇarn gör
mek isteınislcrdi. Halbuki sarayın etra
fında üç kordon halinde Kazaklar ve 
toplar sıraJanmı~, halk üzerine ateş et
meğc hazırdılar. 

Bu öğle üzeri, mahud kahvehaneye 
geldiğim vakit, kahve her zamanki gibi, 
lıer pazar olduğu gibi runca hınç dolu 
fdi; fakat içerdckiler, kilisede dua din
leyen halk gibi susmuşlar ve başları ön
lerine eğilmiş düşünceli idiler. Verayı 
da bu halde buldum. 

Birden bire cSesi kısık adam'b elinde 
bir kağıt olduğu halde içeriye ~irdi. 
Bu, gazete idarehanclerinden alınabil
miş en son haber idi. Bir masa üzerine 
cıktı, haberi alabilmek i~io, sanki bü~ 

tün Ruslar nefeslerini bile kesmiş idi
ler, biltün başlar ona dönmüş, gözler 
üzerine dikilmiş idi. Haber okunduktan 
sonra, kahve.hane müşrerileri eski vazi
yetlerini aldılar. Ve, her haber ge1dik
çe, bu sahne tekrarlandı. 

Haberlere gelince, bunların hemen 
hepsi de biribirinin aynı idi: Halk Pet
resburgda, intizam içinde ve hükümdar 
tarafından hüsnü kabul edileceğine emin 
bir halde saraya doğru ilerlemekte idi. 

Buradakiler çok uzakta olmakla bera
ber, ruh ve kalp itibariyle Petresburg
dakilerle beraber idile rve onlarla bir
likte yürüyorlar gibi idiler. 

Hiç kimse bir kelime söz söylemiyor
du ve aradaki mesafeyi hesaplıyarak 
halkın saray duvar:arına yaklaştığını 
tahmin ediyorlardı. Su anda Petresburg-

ESRAR BULUNDU 
Çalınan bir malı satın almaktan suç· 

lu olarak emniyet müdürlüğü araştırma 
merkezine götürülen seyyar satıcı Ha
san oğlu Ali Dömekenin üzerinde 25 
santi gram esrar bulunarak müsadere 
edilmi.1tir. 

Yı!m'4ı1hla yaı•aıamq 
lsmetp«şa bulvarında seyyar koltuk

cu Eyy(ip .Sıfır bir kadın meselesinden 
Kndir oğlu Mazharı yumrukla yaralamış 
\'e t11tulmuşt11r. 

ALACAK MESELESİ 
ikieşmelik caddesinde Hi.iseyin o~lu 

Recep bir aincak meselesinder. Bn. Ha
tice>i taşla basından yaralamıs ve tutul-

• muc;tıır. 

da mühim hfidL'ieler geçmekte olduğu 
muhakkaktı. Fakat henüz haber alına
mıyordu. Buradaki muhacir ve mi.ilteci~ 
lcr bir mıwize bP.kliyorlardı! 

Fakat, bu beklendiği gibi olmadıj 
«Ki.içük Papa» yı görmek, milletin dert
lerini anlamak için silahsız olarak, gü
rültü yapmadan iler1iyen halk i.izerl-
nc loplar ateş püski.irtU.iler. Kazaklar 
da masum ve dertli halk üzerine saldır
dılar: sarayın meydanındaki kar sahası. 
kızıla boyandı! 

* Pazartesi gunu kahvehanede hic bi
ri.si yoktu, Vera da yoktu. Arkadaşım 
da laboratuvara uğramıyordu. Mühim 
hadLseler ve mühim bir vaziyet olduf:.-u
na hüküm eltim. Hiç şüphesiz, bu Rus 
mültecileri gizli bir içtima yapmaktıı 
idiler. 

Kahvehane, Salı günü aksamı bir az 
canlanabildi; Vera da vardı,· ama, kah-
vehanenin her giinkü müdavimleri ek
.:::ik idi. Vera hiç konuşmadı birden aya-
ğa kalktı ve gitmek istedi, aynı zaman
da benden de kendisine arkadaslık et
mekliğirni rica elti. Tanıştığı°inızdan 
beri böyle bir taleple ilk olarak karı;ı
lasmıştım. 

Yola çıktığımız zaman Vera biı dı>n 
durdu ve: 

Bergamanın Turanlı nahiyesinin Gök 
beyli köyünden Hasan İlkkaya ve karısı 
20 yaşında Bn. Ayşe Kınalı, beş aylık 
çacuklarını kas<len öldürmekle suç al
tına alınmışlardır. 

Gökbcyli köyi.ırıde gayet sakin bir ha
yat sürmekte olan bu karı kocanın bun
dan bes. ay önce b'.r çocukları dünyaya 
gelıni.!;; ve aileyi meserret i~inde bırak
mıştır. Bir çocuğun nnsıl şartlar altında 
büyüyeceğinden bihaber olan bu ana 
baba, yavruları küçük Senihanın gece
leri cıyak cıyak l.ıağırmalarmdan Ye sa
bahlara kadar kendilerini uyutmama
sından bizar olmuşlardır. 

Ana babanın C'ocuklarına karşı bir 
soğukluk duymakta oldukları köy hal
kının nazarı dikkatini celbettigi sırada 

30 ağustos günü Seniha ölmüş ve çocuk 
doktora muayene ettirilmeden defne
dilmi~tir. 

Çocuğun ölümü şüpheli görüldüğün
den hemen tahkikata başlanmıştır. Kü
c·ük Senihanın genç annesi Ayşe Kmalı 
yavı:usunun, babası Hasan İlkkayanın 
vurduğu bir toknl. neticesi öldüğünü iti
nıf cylcm'.ştir. 

Diğer taraftan Hasan ilkkaya verdigi 
ifadede çocuğa bir fiske bile vurmadığı-
nı, ancak çocuğu uyutabilmek için faz.la 
mikdarcla ham afyon verdiklerini söy
lc·mişt!r. 

Ceset mezardan çıkarılmıstır. Otopsi 
neticesinde ölüm sebebinin anlaşılacağı 
iiınit edilmektedir. 

icin en biiyiik [edakar1ık1an yapac 
!ardır. 

I·:~er Rommclin yeni tanrruzu h 
ntts~a hu ikinci hamlenin hirincisin 
dalıa mesut bir netice '\"ermesi sii 
dir. 

SADEYAG YERiNE TURYAG KULLANILAC~K 
Bununla beraber suna kaniiz ki 

man!ar da hedefleri~e varmak icin • 
l>fuısı:r. göriinen seyleri yapmağa · ral 
t'<:klardır. 

ldrojene · yağ fiyatı 
birdenbire yükseltildi 

Zira Mısır scferlııin kafi olarak s 
cli.~mesi halinde Anglo SaksonJarın 
denizdeki durumlarını kuvvetlen • 
ve mihveri en 7ıtif noktası olan 
ııizde , ·urmak ic:iu bu \'llZİyetten 
olçüJe faydalanmak istiyeceklerinl 
lirler. 

Beledi37e icap eden tedlJ iri eri aldı. Tııryağını pe· --- o- --
C. H. P~RTi OCAK 

KONGRELERi 
ralıende (ııı) lıurııştan fazlasına satanlar 

rnaltlıemey e verilecelı 
Memleketimizde istihsal edilen süt ve 

yağ mikdarırun, ihtiyacının yarısından 
fazlasına cevap vermeyişi üzerine Sıh
hat vekaleti. sadeyağı yerine kaim olmak 
üzere mahlut olrr.ıyan ve iyi bir surette 
hazırlanan nebati yağların okullaı·da, 
hastanelerde ve orduda kullanılmasına 
hiç bir sıhhi mahzur olmadığım tesbit 
etmiştir. Maarif vekaleti ·bu ciheti bütün 
maarif teşkilatına bildirdiği gibi Tica
ret vektUeti de halkın nebati yağ ihti
l<·acını temin için nebati yağ istihsalini 
artıracak tedbirler aldırmıştır. 

İzmir civaı·ındaki ordu hİrlikleri Tur
yağ adı verilen ı:ebati yağ kııllanmağa 
başlamışlardır. Ayni suretle bu seme İz
mirdeki yatılı okullar da turyağ kulla
nacaklardır. 

Bu karar üzerme İzmir ,.e İstanbul 
piyasalarında mevcut turY,ağların fiyat
ları bakkallarda artırılmış ve 150, 160 
kuruşa 'kadar çıkarılmıştır. İzmir bele
diyesi de piyasaya fazla mikdarda Tur
yağ çıkarılması.nl ve fiyat yükselişleri
ne mani olı.mmasım aUkalı mtiesseseden 
istemiştir. 

Turyağ müessesesi müdürlt.lğünden 
vilayete ve belediyeye gönderilen bir 

iaşe işleri ...... 
Belediye Peisi dün 

tetlılfıat yaptı.. 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün iaşe bürosuna giderek muhtelif d.a
ğıtpıa işlerini tetkik eylemiştir. 

Izmirde teneke. peynirinin 130 .kuru
şa çıkarılması üzerine belediye peynir
cilerle temas etmiştir. Tam yağlı tene
ke peynirine Ticaret vekfileti 120 ku
ı uştan fiyat tayın ettiğinden bu fiyatın 
fevkine çıkmak kanuni takibat yapıl~ 
nıasını icap ettirmektedir. İz.mirde tam 
~ağlı peynir mevcut olmadığından bu 
peynirlerin azami 110 kur~a satılması 
icap etmektedir. Eğer bakkallar ve pe
rakendeciler 110 kuruştan faz.lasına 
peynir satmakta daha ısrar ederlerse 
haklarında kanuni muamele yapılacak
tır. 

- Görüyorsunuz ya .. Gece çok güzel 
ve parlak. Bir az gezinmek arzu ediyo-
rum. Ben böyle geceleri çok severim. 
Siz de benimle beraber gelir misiniz? 
dedi. 

- Memnuniyetle. 
- Fakat bir şartla: Hiç konuşmıya-

cağız! Fikrimiz azami serbest olmalıdır. 
- Kabul ediyorum, 
- Haydi yola ... 
Yürümeğe basladık· dar sokaklardan 

ilerliyerek, Tun~nın byılarma, oradan 
da Prater ağaçlı yoluna girdik .. 

Çok sakin bir kış gecesi idi! 
Geniş ağaçlık yol, parlak ayın 151ğı 

al tında, gözümüzün alabildiği kadar 
uzanıyordu; Biz de sanki «namiitena
hi:ı> ye _doğru ko~uyorduk. 

Şehrın saatleri on ikiyi ilan ettiler. 
Daha epiyce zaman ilerledik, ayakla

rımız bizi kim bilir nerelere süriikledl 
ve kendimizi t.Yniversite mahallesi ve ni
hayet Veranın kapısı öniinde bulduk. 

Vera, zili çaldı, sonra, sessizce yüzü
me baktı, ve parmağını chiç ses çıkar
ına-, der gibi götürdü. Beni basımdan 
tuttu, yanaklarımdan öptü. Kapi arka
sından ayak sesleri i!?itildi ve kapı açıldı. 
Kapıcının elinde bir fener vardı. Vera, 
elimi 'kuvvetle sıktı, karanlık dclhiz icin 
dl' kr.yboldu ve k;:ıpı üzerime kapand.ı. 

-BİTMEDİ-

mektupta bu yağların mutavassıtlar 
elinde birkaç el değiştirerek yükseltil
mekte olduğu, buna mani olunmak üze
re doğrudan doğruya bakkallara İdro
jene Turyağ veriimesine başlandığı bil
airilmiştir. Belediye ile mutabık olarak 
her ay birinci sınıf bakkallara dörder 
teneke, ikinci sınıf bakkallara üçer te
neke, üçi.i.ncü sınıf bakkallara da iki;jer 
teneke idrojene Turyağ verilecektir. 
Turyağ müessesesi, bütün bakkalla

rın karları dahil olmak üzere müşteri
lerine bir kilo turyağını 111 kunıştan 
satmak mecburiyetinde olduklarını bil
dirmiştir. BakkaHara yüzde on kar ve
rilmektedir. 

Bu vaziyet üzerine belediye dün pi
yasada Turyağı satışlarını zabıta me-
murlaı·ı vasıtasile kontrol etlirmeğe haş
lamıştır. Fazla fiyatla yağ satışına te
şebbüs edenler MilU Korunma mahke
mesine verileceklerdir. 
Turyağ fabrikalannda imal edilip ti

caret veklletince evvelce el konulmuş 
olan yağlar ordu birlikleri emrine veril
miştir. Yeni istihsal edilen yağlarla İz
mir ve İstanbul piyasalarının ihtiyacı 
peyderpey kapanacaktır. 

Bt'r,.ramada bir kaza 
?"" 

Bir adam enlıaz altında 
can verdL 

Bergamadan Kınık nahiyesine giden 
yol üzerinde Karadere mevkünde su 
yollarını tamir işinde çalışan su amele
sinden Cami oğlu Mehmet Özevin üze
rine eski bir köprü enkazı yıkılmış, 
Mehmet Özev altında kalarak ağır su
rette yaralanmış, biraz sonra da ölmüş
tür. Tahkikat yapılmaktadır. 

KANAOAULAR GELDi 
-*-( Baştaran l inci Sahifede) 

Berlin, 2 (AA) - Hafif Alman sa· 
VS§ uçakları dün İngilterenin cenup sa
hilinde Darans civanda bir askeri kam~ 
pa alçaktan baskın yapml§lardır. Ağır 
çapta bombalar büyük hasarlara sebe
biyet vermi§tir. Geceleyin Şefld yakının 
da harp sanayii baklDllndan çok ehem• 
miyetli bir çelik fahrikaşı bombalanmış· 
tır. Tesislerde bombaların isabetiyle 
patlamalar görülmüştür. 

Savaş uçaklarımız şimal doğu lngilte
rede ehemmiyetli harp tesislerine ve li· 
manlara hücum etmişlerdir. Bombalar 
büyük yangınlar çıkarmıştır. 
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(Baştarah l inci Sahifede 

~refpaşa nahiyesi Fatih ocağı 
20 de .. 

1kiçeşmelik nahiyesi Kalafat, Od 
kapı, Aliağa Akçah saat 21 de. 

Tilkilik nahiyesi Allreis ocağı 
21 ele toplanacaktır. 

KAHİR.EYE YAPll.A 
HAVA TAARRVZV 
Kahire, 2 (A.A) - Resınen bil 

diğine göre dün gece Kahire çevr 
düşman tayyarelerinin yaptığı hava 
arruzunda beş kişi ölmü.'?, 30 kişi y 
lanm~tır. 

ICISACA 
••••••• 

Yürii)?ü~ tarzı 

Ec~acı Kemal K. Aktn 

Yürüyüş Len bahsediyorum, ~idiş 
değil. Hatta herkes bir yol tuttu 
bir gidis yolu seçmiş giLmekte, yo 
arızalı ve çamurlu o1uşu kendi intih 
nın eseri olduğu için söz söylemiye h 
kı olmamaktadır. Yolun sonu şayet 
buk gelir ve bir çıkmaza rastlarsa y 
kabahat o yolu intihap edendedir. 
nim bahsetmek istediğim seyin gidiş 
madı,ğını tekrar işaret ec1iyor. yürü 
len elem vurduğumu bir daha söyle 
lüzumunu duyuyorum. Dikkat ede 
niz. İnsanların yürümeleri biribirin 
farklıdır. Bazı vücut, merkezi - sik 
omuzlarda toplanmış gibi yürür, b 
ları btınıı bele vermiştir. Topukları i.i 
rinde yüı·üyen, yUrüyüşlerini kasıkl 
ile bacaklarında toplayanlar çoktur. E 
zı kadınların yl.iriiyüsünde amil t~rr 
ıniyle göği.istür. 

Yiiriiyüşte yapma azamet, sun'i ' 
vırlar da var.sa da onu bir hastalık l 
bııl ederek bahsin dışına atıyorum. 

F..skimi!i romatizmanın yürüyüşte l 
lü pek büyüktür. ~işm ... ıılık da ~,il~ 
y~te cok değişiklik yapar. 

Benim yi.irüyiişümde bir gurur ~ 
rcnler giinahıma girenlerdir. Hayat ı: 
dir, gurura deyccek nesi yardır, albtı 
yetmiş senelik bir ömrün sonunda hcJ 
mizi iki metrelik bir çukur beklerkeı 
Kadmlnrın yüksek ökçeleri yürltyı 
tarzında çok ~mil olmuştur. 

Eski devrin kabadayılan bir om 
yukarda, bir omuz aşağıda yengeç y 
ri.iyii~ü ile göze çarparlardı. 

Hemen Ulu Tanrı hepemizi.n yürliy 
şünü gidişi ile ayar edip hayırlı yolh 
yolculuklar nasib etsin. 

TEL · 

36·46 

1-KARANGA (INGIUZCE SÖZLO) 
OYNIYANLAR : JACK BUCHANAN - LİLİ DAMİT A 

2 - Kızıl Ormanlar hakimi 
İNGİLİZCE SÖZLÜ 

OYNIYANLAR : CHARLES BİCKFORD - JEAN PARKER 

3 - Baha,~ Resmi Geçidi 
İNGİLIBcE SÖZLÜ 

OYNIYAN: DEANNA DURBİN 
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lNGlllZLER MISIR HARBiNi 
NlSIL GÖRÜYORLAR 

-*-
(Haşıaralı ı inci Sahilede) 

taarruz kelimesi henüz kullanılmıyor. 
Be~ yazıların ekserisi orta şark hidise
lrıi üzerindedir. Taymi5 gazetesinin as
ke: i yazarı diyor ki: 

Borsa 
ZAHİRE 

88 Ton Bakla 28 25 29 50 
5 Ton Susam 61 
7 Ton Kitre 180 190 

20000 kilo Zeyt.nyağı 84 40 84 40 
15125 kilo Zeytinyağı pa. 78 78 

105 çuval İncir 32 32 
344 kental Palamut 875 875 

~~~ 

-c Şüphesiz düşman Libyada tekrar 
taaıruz kararındadır. Fakat Rommelin 
her şeyin istediği gibi cereyan etmedii'i

DOKTOR ~ 
NİYAZI SA r AH 

Askeri hastane bakle_riyoloğ ' 'e 
intani lıastahklar ınutehassısı X 

İkinci Beyler sokağı No. 78 ~ 
Her .,.ün üj;-lPden sonra.. J 

n ""-

ni görünce, geri çekilmesi de mümkün .. 
dür. Merkez kesiminde püskürtülen 
ltalyan taarruzunun bir şaşırtma olması 
muhtemeldir. Rommelin yeni taarruzu, 
ev~lki gibi, her halde cphenin cenup 
cenahında yapılacakt1r. Düşman bütün 
kuvvetlerini muharebeye sokarsa sava,.. fJ 
lar çetin olacaktır. Manevra için şimdi 
~kisi kadar geniş sahalara malik deği
liz. l6kenderiye de pek uzak değildir.• 

!ZMIR SlCILt TlCARET i\IEMUR-
LUôUNDı\N: Sayı 4594 

Tc.cil edilmiö olan (İzmir Suları Türk 
Aninim sirkeli) nin 31 '8 '942 tarihinde 
fevkalad~ olarak toplanan umumi he
yeti zabıtnam.e~i. tica:ct kanu~u hüküm
lerine göre .sıcıhn 4a94 nun1arasına ka
yıt ve tescil edildiği iH\n olunur. 

(Deyli Telgraf) gazete:>i de 'htiyatlı 
bıı dil kullanarak diyor ki: 

• - Romme1in pl5nı her ne olursa 
olsun bunun bir sürpiriz olmadığı mu
halr.kakt1r. Uzun zamandanberi bir çok 
emareler yakın bir taarruzu tahmin etti.
Yiyordu. Evvelce olduğu gibi şimdi de 
en mühim şey iaşe meselesidir. Sil8.hlan
rna yan§ırlı Almanlar veya müttefikler
den hangisinin lcazandıilı !llaVa'!ın n~tice

si gösterecektir .. 

Londra, 2 {A.A) - Merle)" Riçard 
Deyli Ekspres gazetesinde diyor ki: 

ı _ Zabıtname: 

tzmir sicili tic2ret meınurluğu resrnl 
mührü ve F. Tenik irnzası. 
tzmir suları Türk anoninı şirketi 
31/Ağustos/1942 tarihinde fcvkali\de 

olarak toplanan hi.ssf:'dnrlar umunıi he
yeti zabıtnamesi. 

rEHl ASIR 
~.: "-~ """,,._._, """"""-'~"'-'><' öDEMIŞ N'OFUS MEMURLUôUN-

~ Ankara Radyosu ~ DAN: 

~
, ~ ödemiş Cüınhuriyet mahallesi 264 

• - - hanede mukayyet Abdullah oğlu 132'1 
/ BUGUNKU NEŞ~IYAT doiiumluAliDönmüşünsoyadının{Er-
~~""'"°'"''-"·""-'" kal) olarak ödemiş hukuk hilkiınliğioin 

7,30 progra,.-, ve memleket saat aya- 29 Hl942 tarih_ v~ 622 esa:'. ve _255 ~a
n: 7,32 vücudun1uzu çalı.,tıra1ırn. 7,401 rar nun1a~alı. ılamıyle degış_tırJlmesıne 
aıans haberleri. 7,55-8,30 mlizik: karı- karar verılınış olmakla keyfiyet kanıı
~ık pı·ogram (pi.) 12,30 program ve nu n1edeninin 26 ıncı mad~sine tevfikan 
memleket saat ayarı, 12,33 müzik: ka- ilan olunur. 5180 {2334) 
mık program {pi.) 12,45 ajans haber- DOKTOR 
leri. 13,00-13,30 müzik: kadınlardan 
fasıl programı. 18,00 progr-m ve mcm- BAHA ÖZKAM 
le~et saat ay~.": 18,03 müzik: fasıl hey- Hastalarını her gün Tilkilik ecza-
ctı. 18,45 muzık: saz eserleri. 19, 1 j 

·· "k d ne>ı karşısındaki (4) numaralı mu-
muzı .. : ans müziği ve ajans haberleri. 
19,41 serbeat 10 dakika. !9, 55 müzik·, avenehanesinde kabul eder, 

b k . Telefon : 2283 (1357) 
!!icra er. ~ar ı ve s~.~ailer. 20, 15 radyo &f".l'"..-.•'!tl.,.._. lı__., tc78'4 
gazetesi. 20,45 muzık: romanıik piano Z AY İ 
edebiyatından parçalar (pi.) 2 l, 00 ko- Emniyet miirlürliiğünden almıs oldu-
nu~ma (evin saati), 21.15 nlüzik: rad- Guın 32/792 nutnaralı ikamet teskcreml 
yo senfoni orke:strası. 22.30 memleket ~ayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es· 
saat ayan. ajans haberleri ve borsalar, kisinin hükmü olmadlğını iIAn ederim. 
22,45 - 22,50 yarınki program v kapa- Alsancak 1 inci kordon No, 398 
nı~. Jlfarkas Andriotis 2194 (2332) 

~,.Ç-Y~'.,.<~y.,,_-.....<.,_~ ~,,<........... -c.. :--"~ 

TVRK MAARİF CEMİYETi 

Al sancak talebe vıı rtları 
TALEBE KAYDINA BAŞLAMIŞTIR 

1 -.-. Yurda ATATÜRK YE J"'ö'.\10 U.-leriyle Ticaret Li.esi Gazi ve 
Tılkılık talebeleri alınır. 

2 - Müracaat yeri : A1sancak vapur iske)t'"İ yakınında 320 numaralı 
binadır. Telefon 2920 ı 3 5 7 9 5128 {2311) 

ç"" --~~~~~""-'"'~~~ 
FevkalAcle heyeti uınun1:y€' 31 A!!t1s

tos 942 Pazartesi güni.i saat 15 le ikinci 
reis Dr. B. Ali M.ilh Dinelin reisliği 
a1tınrıa toplanmıstır. İ~mir grubu tapu sicil müdürlüğünden: 

Bu heyeti unıumiyeye ait ilfuıatın Gruba mülhak kaza tapu sicil idarelerinde münhal bu1unan 15 lil"a maaşlı 

SAfffFE J 

. ~ornova Bağcılıli İstas;yonu ıniidürliiğiinden 
C1nsı Muhammen bedeli Teminab 
13 dönüm razakı ve şam üzüınü 880 lira 66 li a 
Miktar ve muhammen bedeJi yukarıda yazılı razakı ve sam ·· .. J · '. 1 O/ 

9 942 "h" d "h 1 . 1 k .. . ' ·. u•um erının • tarı ın e l a esı yapı ma uzere ıla.n edilmit ise de ·· ··1 1.. .. 
ri k' ·· ·· 1 · . dah"l" d 4 9 goru en uzum uze-
-~e .. mez ur uzum erın ıartnamesı... ı ın e /942 tarihine müsadif cun1a 

gun~ saat 15. ~O ~a Bor~ovada ba.gcıJık istasyonu binasında müzayede ile ıatt
l~~agından taliplCJn 66 liralık temınatı lzmi maliye veznesine yatırarak mezkU:r 
gunde hazır bulunmaları ve evvelki nan ve ihale tarihlerinin hu"'lı:m"' k 1 d -·1· l u a ma ıgı 
ıan ounıır. 2 3 5173 (2315) 

Maarif Veldlliğinden : 
Bölg~ sanat oku.11~1:1 tesvi!e, e~ektrik, motor, döküm, model. marangozluk 

ve demır atelyelcrı ıçın a~agıdakı esas ve şartlar altında (öğretmen) ve (usta) 
alınacakhr. 

A - öğretmen olabilmek için; 
1 - Memurin kanununun 4 Üncü maddesinde yazıh ~artlan haiz bulun

mak, 
2 - Tabi tutulacakları imtihanda muvaffak olmak lazımdır. 

. 3 -. Yuka:ıdaki ~~:tları hciz olanlara .. barem kanunundaki e!'&Slara göre ta-
yın ed.ilcek mıktarda ucret Ve ayrıca 32 ı}8. 46 lira nave Ücret verilect-ktiT, 

4 - Fiili askerlik hizmetlerini yapm1!'! olanlar tercih olunur. 
B - Usta olabilmek için; 
1 - Memurin kanununun 5 inci maddes.inde yazılı şartlan haiz bulunma\: 
2 - Tıl.bi tutulacakları imtihanda muvaffak olmak lazımdır, ' 
3 - Ustalara imtihanda gösterecekleri ba~arıya göre 260 liraya kadar üo

rrt verilecektir. 
4 - Fiili askerlik hizmetlerini yapını~ olanlar tercik olunur. 
Öğretmen ve usta olacaklardı;İn halen bir müessesede çalı~nlar imtihanda 

kazandıkları takdirde bağlı bulundukları mücsoeıedcn aynlmalarında mahzur 
olmad.ığına dair muvafakatname getirmek şaTtİy)e tayin edilebilirler. 

Talıp olanların Marril vekilliği Erkek Teknik öğretmen müdürlüğüne bir di-
lekçe ve evrakı mü.bitleri ile müracaatları. {7253) 1 3 5 5121 (2313) 

Bornova Bağcılılı istasyonundan : 
Müessesemiz razakı ve ıam üzümü bağları mahsulü 10/9/942 taTihine mij... 

sadif perşembe §ünü saat. 15.~0 da B.ornova bağcılık ista:!lyonu bina~ında pa .. 
7arlıkla !\ahlacagından talıplcrın 66 lıra muvakkat teminatı izmir maliye vez
nesine yatırarak mezkUr günde hazır bulunmaları. 

26 30 3 7 4994 (2245) 

c Hitler kati neticeler elde etmek için 
acele etmek zorundadır. Rommelin Mı
sııda 8 nci Britanya ordu.suna yeniden 
taaıruzunun sebebi de budur. Aln\anlar 
ayni zamanda taze ihtiyatlarla yeni zırh
lı birliklerini bu harbin en büyük ve çe
tin muharebelerine sahne olan Sta1in
grada göndermişlerdir. Bu iki harp sah
nesi arasındaki muh;trebcler birbirine 
.. kı .. kıya bağlıdır. Fon Bock ve Mare
~al Rommel son baharda birbirine ran
devii vermiı;lerdir. Vakit süratle ıteçti
ğinden acele etmeleri 18.zımdır. Ro~
mel ,imdi muvaffak olamazsa sonra ış 
i,ten sıçıni, olacaktır. Eğer Rommel faz 
la beklerse general Alek~andr ordusu: 
nun çok büyük bir kuvv~t te~hil etme~ı 
onu hakkiyle korkutuyor. 

ınüddeti kanuniye!'i 7.arfında yapıldığı tapu sic:H k3.tıplıkl('ri için 14 Eylül 942 pazartesi günü saat 15 te müsabaka 
ve tevdi edilen h~c:..-;r seneclatının (5328) imtihanı açılacağından Lise veya orta mektep mezunlaTından talip olanlar 
beş bin üç yüz yirn1i sekiz adet oldue:u mektep ve"Sikalariyle birlikı,. ILmir grubu tapu !'licil müdüriyeti kalemine müra-
bu mikdarın ise mecmu (6770) his.<e caatları. ı 3 5 5126 (2308) 
senedi üzerinden sermayenin dörtte 1 _ 
üçünden faıJa olduğu heyeti umumiy<'- 1· • ,.. • • ..dii f •• ... •• d • 
de hiiküınoti tenısilen hnzır bulunan ~mır " ıcaret_ Lı~esı Mu r ııgıın en • 
nafia vek3Ieti nafia 5irket y~ ıni.ie~scs~- . 24 .ı\g~stos 942 pazarte:-ı.ıden ıtıbaren orta ve lıse kısımlarına kayıt ve kabul 
leri daire -i reisi B. E:nin İplikçi tarrı- i nn1an1r.lesı başhyacaktır. . . . . l

r idrar yolları ilt!:..~n~!El.SO~U!!~a~orluğu, me-'ı 
sane ve prostat iltihabı, eistit ve koli siıtitlere, böbrek rahatsızlıklarına kar
şı en mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabu'< kurtulurlar. Bütün eczane ve ecza 

••••••••••• depolarındn. arayınız.•••••••••••! 
Iından teshil ve bilnetİCC' ni.>abı miiza-: l - Orta kısma 12 ya~ından 17 yasına kadar 17 yal'l dahil 1lk okulu bıtırenw 
kerrnin mevcut bulunduğu bey3n edil-ı ler ahnır. . . . 
-·kt<"n .sonra meclisi idare ikinci reLr;;İ 2 - Lısc kı:;mına orta okulu veya orta Licaret okulunu bıtırenler ve 16 ya!}ınw 

Dr. B. Ali A<'ah Dinel celsen!n kanuna dan 21 yaqı"..a b~a~ 21 yaş dahil olanlar kabul edili'.. . . 
ırrgun olarak acıldı~ını bildirdi. Fazla malumat ıçın okul müdürliiö-i.ine mliracaat edılmelıdır. ____ , _____ _ 

ALMANLAR~ GÖRE 
RUSY~ HARBİ 

·vn!dama cetveline n~zaran g '"ek bi-ı 29 33 4889 {2277) 
15-ı:::: ,le. g:er"'k bilvckiılr f'n fa.zb, hisse- sC'- ----------------
nedini temsil erl•n hi.<Sedarların. ik;n,·i DOK'.l'OR, BC2' ... ~, VE HEMŞİRE' ARANIYOR 
reisten sonra B. tnı'e Dolo•h v• B. Fer-ı Zon,uldalı Sag· Iılt Kc-. ""i-uasetinden : 
nand Bourguet olduğu enlasılmekla "' .,. ıa J 
bunlar ara ta.snifli~ine \'O B Hamdi At- 1 - Sağlık teokilS.tına bağlı Zonııulak merkezinde çalışmak üzere, (225) 
lıo?:lu kiitiplii!e seçilnıişleı-clir. lira a}lık ücretli bir yedek hekim ile (225) lira aylık ücretli kilimli mıntaka-

Bu muamelelerin ikmalinden sonra j tH için, bir hekim, 
-*-(Baııtarafı 1 inci Sahifede) 

Kaloganın cenup batısında ve Rije~ 
çevresinde Rusların müteaddit mevzı! 
taarruzları pUskürtülmüş ve dlişman 
toplulukları, t?pçu ateşim.izle ve hava 
kuvvet!Primızın taarruzlarıylP dallıtıl-

gazetelerle ilan edilen ruzna·.:e: m<iza- 2 - s.~lık te•kilatı kandilli h<•stahanesi için, (300) lira ücretli bir dahiliye 
kerC\ta geçij r.is vı:- at~'1l"ki kar1rlar itti- 1 mütrhassısı, 
fakla ittihaz edilmiştir. 3 - Sağlık te,kilatı dispanserleri için, { 150) şer lira aylık ücretli ( 4) eczacı, 

Birinci karar; HeyeH uınttmiye m('c.. 4 - S<>ğlık te kil&tı hastahanesi için bilhassa, hariciye, nisaiye ve doğum 
lisi idnr!' raporunu kabul ve tasvip el· servislr-rindc ç-ılı11mı!! iki diğer servisler için de (3) ki, ceman be~ hemşire alı .. 
mistir. nacaktır. 

mı~r. 
Ladoga gölünün cenubunda düşmanın 

mükerrer taarruzlan akim bırakılmış
tır. 

!kinci karar: Aylık ücret ( 70) liradır. Ücretler üzerine ayrıca fevkalade zam eklenmek-

Atideki fıkr_alar: , 1 tedir. . . . . . . . .. . . . . 

.. '\Tınan savaş uçakları gece ve gi.lndllz 
MJ,\ovanın şimal batısında ehemmi
yetlJ bir demiryolu merkezine taarruz 
etmistir. Burada infilaklar ve yangınlar 
müşahede edilmistir. 

a) Sirket tıcarct v kaleti tarafından 1 Talıplerın, sıhhat aıcil num~r .. rını bıl.d.ın h.a t cu~ ~~ 1":~ ~li.lıtt. 
her talep vaki oldukça muan1cIAlı hak- dilekçelerini 15 91942 salı gunune kadar havza ha, h~kimligıne gonderilme-
kında malumat vcrın<ğc mecburdur. leri. 3 4 5 6 7 8 9 5191 {2133) 

Dün gece Rus uçakları Polonya ve 
do~u Rusyaya akınlar yapmış ve bilhas
sa· Varsovanın meskUn mahallelerine 
taarruzda bulunmuştur. Burada müte
addit yangınlar çıkmıstır, 

UÇURULAN KöPROLER 

Berlin. 2 (A.A) - D. N. B. Bildiri
yor· 

Alman kıtaları doğuda cenup kesi
nıinde hızla ilerlerken istihkam birlikle
ri üç ay içinde 215 köprii atm:ştır Bun
ların boyu 7000 metredir. 
Aynı birlikler bunlardan ba,ka 2000 

metre uzunlukta 100 köprli tamir et
mistir. 

HAVA TAARRUZLARI 

Berlin, 2 (A.A) - A>kerl bir kaynak
tan bildirildiğine göre dün kuvvetli Al
man savaş uçaklarından mürekkep te
şekkUller devamlı ve tesirli surette Rus 
münakale hatlarını ve Stalingrad - Ka
meşln demiryolundaki hedefl~ri bo~
bardıman etmişlerdir. Bir keşif uçagı
mız Volga nehri deltasında bir petrol 
gemisi batırmıştır. Rus ta~ıtları _La~oga 
!!ölünde keşif hücumları neticesınde 
balarla batırılmış ve yhaaas aurğratıl 
bombalarla batırılmıs veya ha,ara uğra
tılmıstır. 

Sahlık valı ~ 
Göztepe tramvay caddesinde (Sa- ~· 

dık bey) biJ tün konforu bAiz ha va
dar ve iki daireye ayrılmış 9 odalı "J 
ve 834/3 numaralı yalı satılıktır. ~ 
Görmek istiyenlerin cumartesi \'e i 

pazar günleri saat 14 - 19 a kadar ~ 
Jçinılekilere müracaatları. 3-5-7 ~ 

<.:-- ~~~~....,,,,..._ .... , 

lZMIR StCtLI TtCAREI' MF..MUR
CUNDAN: 

Louis Saliba) ticaret unvaniyle İz
mirde Falancılar çarşısında 2lnumarada 
l/9 /1942 tarihinden i~bar_en her. ':.'e".i 
emtea altm ve satımı uzerınc dahıli tı
caretle iştigal eden Louis Saliba~ı~. işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hukumle
rine göre sicilin 4596 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

' 
5201 (2331) 

BVGtJH LALEDE 
3 BÜYÜK FİLİM 2 TÜRKÇE 
1 - TÜRKÇE BÜYÜK FİLİM 
.4.TLAS EKSPRE i 

BARBARA STANVİK 
2 - TÜRKÇE TARiBI FİLİM 
tJC SİLAHŞÖRLER 

3 .: ATE$ DÜELLOSU 

b) ~irket ~rnıayesine teşislcn sonra 
iştirak edect?k olan ecnebilerin bu İ!?ti
raklarını kabul etın~zden evvel ticar,.·t 
vekaletinden miisa<tcl<' istih~l ctm0ğc 
mecburdıır. 

HeyC'ti umumiye . .şirket nizanıname
sine 45 ve 46 ncı mndde ol.:ırrık rkl ... ·n ~ 
ır.esini kabul ve tasvip elini tir. 

üçüncü karar: l\.feclisi idare raporun
da zikredilen ye şlı-ket imliya?. ve tesi
satının hiikümct tar~Jından ~atın alın
masına nliitcdair bulunan hu-.. ı~a ittilfı 
hA.~ıl rden heyt::ti un1umiye s~lı!l alnı::ı 
müzakerPlerind<" c;rt.--<'ti tı»ıns'h_. mE>Cli'"İ 
idare azasından B. Ferit T~1'.tıy ve mu
rahha.ı:; ~la B. F. Bourguct\ i intihap vn 
tavin eL·ni~ vc hL;nların saliı ·\·rtlerini: 

İHSAAT İLAHI .. 
Aydın r. S. Kooj,eratifinden: 

Keşif \'e proi••İ mucibince Aı•dında inşa.ı mukarrer depolar, avlu, duvar 
kapıları Atideki şartlar dahilinde 7 9/ 1942 pazartesi gününe kadar devam et4 

mek üzere p<ızarlığa konm~tur. 
Mccmunun ke,if bedeli 16, 7 32.31 lira olup muvakkat teminat tutarı da 

1,255.- liradır .. 
Talipler teminat makbuziyle birDkte, Milli Aydın bankasında teşekkül eden 

heyete pazarlığın bitim tarihi 7/9 /1942 pazrateoi günü ssat 17 e kadar müra
caat edrr ve ayni saatta müsait teklifte hL?lunan talip uhdesine ihale edilir. 

Proje ve ke~ifnamelerl görmek ve tetkik ctmclc. istiyenler Aydında milli Ay· 
dın banka"!ına vr: izmirdc incir ve üzi.im tarun satış kooperatifleri birliğine mü-
racaa etm,lidirler. 5195 {2330) 

-·--·-------
G'"ztepe Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Okulumu<da 1942-1943 den yılı için 24 Ağuotostan itibaren tale1>e kaydı-

na ba,landığı ve devam edildiği ilan olunur. 5161 (2326) 

S~tın alınal!a ait nıüzakereretta "irketi 
tenısil panek. hi.ikiinıetle t~ka·Tilr· eJr
cek satın alma !'era~Hni tcsbi 1 edPn ın"O· 
kaveleyi h<'yeti tımumiyenin kabul ve . 
ta..•vihinr mtrnllak oı.nak •• ·ryı ınu,. lzmir Vafııflar Müdürlüğünden : 
t~reken ihzar. tanziın ve lmza ry]em~·k- seneliği Cinsi No. Mevkii 
tnn ibaret olarak kabul eylemi~tir. Lira 

Vakfı 

f: Mü7.akf'ratın her h:1.:_ıgi bir rbeptl'n _ 
cıolayı tcvckkuf'1 . ~g.ra·n .. ın:ı: . .;ı. ıcın 60 ev 5 Değinnendağ 
meclisi idarenin tcklıf.nı nazarı c1Lkkale Battal ao. 
alan heyeti umumiye yukarda isimleri 24 Dükkan 32 Değirmendağ 

Akarcalı ca, 

anılan ınurahhaslara verilen sali'.i.hiyt>t- cadde üzeri 
leri istimal kaydiyle me"lisi idareye 24 Dükkan 34 Değirmendağ 

Akarcalı ca. 

munzam ve 7.rtr.aula n\ahdlıt olarak cadde üzeri 
muvakkat murahhaslar intilıal>lnda .-.a· 48 :\rtescit 41 2 çeşmelik gedikli 

Akarcalı ca. 
lrıgiliz zade 

1r~hi ·c-t ve mc>zuniyet vernıiştir. Sokak 
Şurası sureti katiyede mukarrerdir 24 Baraka 117 Halil Rifat P. 

H. lbrahim 

ki hükiiıı et ile "'1tın alma ıııüzakeratın- cadde:>i Nuri Kamer 
da ve satı~ n1'.lkavelf:'!:in:n iınzasın~a ~iı:- ı Yukarıda mevkileri yazılı gayrj m~n~üller hizalarında yazılı senelik muham• 
kel iki murahhas l•rofından tcmsıl cdı-ımen kıymetleri üzerinden ve ihale tarıhınden 31 /5/943 gününe kadar kiralan· 
Iecektir. His.;edarlarclan t. Güngören mak için on gün müddetle müzayedeyeçılı:anlmıftır. ihalesi 12/9/942 cumar-
3 üncü karn.rın 1 inci fıkrasındaki tc.r;i- lesi günü saat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları ilin olunur. 
~atının kelimesinden sonra menkul ve 3 11 5185 (2335) 
gayri m•nkullerinin ilAve.sini teklif rt-
mi• ve bu teklif kabul ediln:i<tir, Ruı-
na.:nede müzakere edilecek haşka bir 
madde k:-.lmadı~ından riyaset makamı, 
ictimada hiikümet ınümessili o1Jrak ha· 
zır bulunan nafia vekaleti nafia 5irket 
ve müesseseleri dairesi reisi B. Emin 
tplikçiye teşekklir ederek celseyi •aat 
da lntil etmiştir. 

31 Ağustoş -942 
Hükümet komiseri Nafia vekaleti 
nafia sirket ve n1üe..~.seseleri dajrcsi 
reisi (Emin İplikçi), meclis reisi (Dr. 
A. Dinel), meclis k&tibi (H. Atlıoğlu), 
reyleri sayanlar (F. Bourguet), (im
re De Dologh) 
20 kuı·usluk damııa pulu üzerinde 31 
Ağustos 1942 tarih ve İzmir suları 
TUrk anonim şirketi mUlırü 

BVG'ü.N TAHDA 
2 NADİDE EŞSİZ FlLtM BİRDEN 

1 - TÜRKÇE SÖZLÖ ŞARKITT 
BİRTVRKE 

Gö.NtJL VERDİM 
2 •• HOLİVVr OTEL 

DICK POVELİN ŞAHESERİ 
ZEVK NEŞE FİLMİ 

' 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.oon Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi: u:ı 

Zlnıl ve ticari her nevi Bmıka muameleleri 

"ARA BIRlit.TIRENLERE 28.800 LlRA 
tKRAM1YE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve thbarsu. ta3arruf besaplaruıda en az (50) 
lirası bulunanlara 11enede • defa çekileeek kur'a Ue qağıdakl p!Aıuı ııöre lk· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Un 
' • 500 • a.ooo • 
•• - • 1.000• 

40 • 100 • "* . 
100 • '50 • 5.000 • 
120 • 40 • ..ııeo • 
160 • 20 • 9.200 • 
l>İKKAT : He.saplaruıdakl paralat bir sene içinde 50 liradan aplı dllfml· 

yenlere ikramiye çıktığı takdlrda yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 det-. 11 Haziran 11 Eylıil, 11 Birincikinun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir,) 

MAM·A G.ÜRBÜZ 
.... f . .'. ...... ;...... . ]· . ·;:' ' .. . 

Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 
·' .... ,_ ' . .~:· :ı ...... -.. . - .· .•·- : .. • . - . . . . . -
· Yavrularınızı . besler, sıhhatini korur, vUcutıarindaki 
:'mukavemeti artırır. Hayat, neş'e\ierici bir cevherdir. 
,.. ..._:,.,<. : ; ,. :.· ·auton ' Eciıina ve depolarda bulu.nur. · :.: · 
--~.·- ·-·;,·~· ·~--· J" .• ·;\.· ~-;;:•!-·~ •. ,. , - •. 

Beden Terbiyesi İzmir Bölgesi Başlıanlıtiından 
KAPALI ZARF USULILE KOŞU PiSTi VE FtJI'BOL SAHASI 

YAPTIRILACAKTIR 
1 - Kar ıyakada deniz banyoları karşı~ındaki spor alanında yaptırılacak 

olan koşu pi•ti ile futbol sahasının tahmin edilen keoif bedeli {22675) lira (72) 
kurUftur. 

2 - Eksiltme 16. E.ylül/ 1942 tarihine rastlayan cuma günü oaat 18 de 1-z
mirde Bahçeliler hanında bölge mencez\nde toplanan komisyonda \:apalı zarf 
u uU,.le Yaı>ılacaktır_ 

3 - istekliler plin, proje; keşjfname ve ~artnameleri her gün bölge merke
zinde Fen i,Jeri dairesinde görebilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat mikdan { 1700) lira (66 kurU§tur. 
5 - Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar komityo

makbuı; mukabilinde verilmesi lizımdır. Postada olan gecikmeler kabul ediJ... 
mez. 27 3 12 5024 {2252) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası müdürlü~~nden: 
Tuzlarımızın eylül 942 ayından itibar~n ba~]ayacak lıtihsal ameliye.i için it

çi alınacaktır. 
Bu ifçilere yapacakları i !ere göre 150-400 kuruş arasında gündelik verilmek

le beraber parasız sıcak yemek de dağıtılacak. ve yatacak yereri idarece temin 
edilecektir. Jsteklilerin nüfus hüviyet V<lraka)aTiyle Çamaltı tuzlası müdüTlü-
ğüne müracaatlan. 27 31 3 8 4982 (2447) 

İSTANBllL BELEDİYESİNDEN: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastahaneleriyle Zeynep 

Kiimil doğum evi, E.dirnekapı sıhhat merkezi ve Üsküdar Çocuk bakım eTinia 
yıllık ihtiyacı için alınacak muhtelif cins yaş sebze kapalı zarf usuliyle eltoilt.
meye konulmuştur. Mecmuun tahmin bedeli ( 41916) lira (5 7) kuruı ve ilk 
teminatı (3143) lira { 74) kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdiJrlüill 
kaleminde görülebilir, 

ihale 7 /9 / 942 pa-zarteai günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminatı makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım ll'llee 
diğer ve$İkalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan 
teklif mektuplannı ihale günü •aat ( 1 4) de kadar daimi encümene vermeleri 
lôzımdır. 22 26 31 3 4887 (2201) 

OBİLYA YAPTIRILACAK 
Maarif Vefıilliğinden : 

Yeniden açılacak köy kadınları gezici kuralart içjn atağıda cins ve miktarı 
yazılı 12 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliy]e eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - işbu 12 kalem mobilyanın yapıldığı yerde teslim edilmek. prtiyle tah
min edilen bedeli 32.875 liradır. Muvakkat teminatı 2,465 lira 63 kuruııur. 

3 - Ekoiltme kap•lı zarf usuliyle 1O/Eylül/1942 perıembe günü saat 15 te 
Ankarada Maarif vekilliği satın alma komisyonunda yapılacakbr. 

4 - Mobilyalara ait resim ve şartnameler lstanbulda Nişantafı, lzmirde 
cumhuriyet kız enstiti.ileri mlidürli.ilclerinde, Ankarada vekillik l~vazım mü
dürlüğünde görü1ebilir. 

5 _ Ek~iltmeye istek1i olnnların 2490 ayılı kanunda yazılı şartlara göre mu
vakkat teminatlariyle teklif mektuplarını en çok ihale saatinden bir saat evvel 
vekillik satın alma komisyonuna vermiş ve:ra göndermİl\ olmaları lazımdır. 
Postada vaki olacak gecikmelerden mes'uliyet kabul edil;,,ez. 

6 - Ek•iltmeye istekli olanlann, evvelce bu gibi işlerde asgari 8.000 lira
hk taahhütlıe-rde bulunmuş olduklarını gös t-Ten belgrlf'ri ibraz etmf'leri }8.7'.tm-
dır. (7254) 
E.ftyanın cin!lİ ve evsafı l\1ikdarı Fiatı Tutarı 

Portatif masa 
Portatif sandalye 
Portatif karyola 
FJbioe dolabı 
Komodin 
Portatif diki, masa•ı 
Elbloe a•kısı ( 20 ki~ililı:) 
Yemek dolabı 
Mutbak eıyası dolabı 
K&iıt kutusu 
Yazı tahtası 
Prova aynası 

3 5 7 

50 adet 
1250 adet 

50 adet 
50, adet 
50 adet 

200 adot 
50 adet 
50 adet 
50 adet 
50 adet 
50 adet 
50 adet 

18.-
10.-
14.-
50.-
22.-
43.-
32.-
23.-
22.-
5.-

15.-
34.50 

5122 (2314) 

900.-T.L 
12.500.- c 

700.- c 
2.500.- < 
1.100.- < 
8.600- c 
1.600.- < 
1.1)0.- < 
1.100.- < 

250.- < 
750.- c 

1.725.- • 

32.875.- • 

inhi$arlar Çamaltı Tuzla$ı ·· dürlüğünden : 
Tuzlamızda çalı~tırılmak üzere diıel gazojen motorlerinden anlayan iki mo

tor makinisti biri bobinci ve diierleri tesi~atçı olmak iizere iki elektrikçi. bir 
te)efon tamircisi, iki tesviyeci iki tornacı ve bir de duvarcı U5taaı alınacaktır: 

Bu nşilere teabit edilecek ücret iı kabiliyetlerine göre gündelik tayin edile
cek ve bunlara yatacak yeri ile çalıştıkları t{Ünlerde ayrıca parasız yemek veri .. 
lecektir. isteklilerin her gün saat 9 dan 1 7 ye kadar inhisarlar Çamaltı tuzla•ı 
müdürlüğüne müracaatlar~ 1 3 5. 5125 (2310) 
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