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1 ŞEHiR HABERLERi fı Bu kanunla odaların teş
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kilatı, faaliyeti genişliyor ~ARLIK 'JERGlSI TAHSiLAT! 

-Meclise verilen projenin ana hatları .... 
Ticaret vekilliği tarafından hazırla- Umumi k"ıtipler, bu te..;ekkülle-r ~dare 

nan. (Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica- heyetleri ve meclisleri tarafından veri
ret borsaları ve esnaf odaları kanunu) len kararlara üç gün içinde ticaret vekil
prejesi ba«vekillikten Büyük Millet ~lec liği nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz 
liı:ıine verilm"stir. Bu kanun projesinin bahıs mevzuu kararların tatbikını dur-
ana hükümleri kısaca sunlardır: durur. Ticaret vekilliğinin karan katidir. 

Ticaret ve Sanavi odaları. ticaret bor- Umumi katipler mensup oldukları te-
saları ve esn.ıf odaları hükmi sahsiyeti -ıekkiillerin memur ve müstahdemlerinin 
haiz amme müesseseleri olarak lüzum amiriclirler. Ticaret ve iktisat vekil1ik
görülen yerlerde ve tayin olunacak böl- ler tarafından kanun ve nizamlarla ken
geferde Ticaret n~killiği tarafından ku- dilerine verilen vazfeleri fa ve bu te
rnlur. sekküller meclis ve idare heyetlerinin 

Ru teşekküller ticaret vekilliğine bağ kararlarını tatbik ve bütün muamelcle
lı olup vekilliR-in tefti-; ve miirakabesine rirıi tedvir ederler. 
tabidirler. Ticaret vekilliği, bölgenin Bu tesekküllerin bi.ilçeleri ticaret ve
iktisrıdi ihtiyaçları llizum gösterdği tak- killiğince hıızırlanacak bir talimatname
d:rde, bu teşekkülleri löğvetmek. faali- ye ~öre hazırlanır. 
yellerini genişletmek, daraltm~k veya CEZA l IOKUMJ ERi 
değiştirmek '\'e uzuvlarından her hangi 1) Ticaret ve sanayi odaları. ticaret 
birini feshederek yeniden ssçtirmek sa- borsaları ve esnaf odaları a~ağıdaki in-
lahiyetini haizdir. zıbati ce:.ı:uları tatb"k <"deceklerdir: 

Hükümet bu tesekklilleri ve onlara A) Tembih. B) kara listeye ithal ve 
mensup meslek gruplarını amme hizme- teshir. C) ihraç (azami bir senedir.) 
tiyle vaz.ifdendirebilir veya amme fay- Bundan baska kaydolma mükellefi
dasına ait tedbirlerin tatbikna memur yetine tabi olanlar muayyen miiddet için 
edebilir. de bu tesekküllere kaydolmazlarsa veya 

KA YT iŞLERl ~enelik aidatı ilk üç ay içinde ödemez-
Tacir sıfatını haiz bütün hakiki ve }erse. vermekle mük,.llef oldukları kayıt 

hükmi şahıslar ile, devletin. hususi 1da- ücretinin ve aidatın üç misli kendilnin
relerin ve belediyelerin sermaye:;iyle ku den tııhsil olunur. 
.rulmus ,·eya iştirakleri olan hükmi ~ah- 2) Bu tesekküller idare meclisleri 200 
siyeti bulunan müesseseler ve bunlarm liraya kadar kati ve 200 liradan yukarı
subeleri, bulunan müesseseler yerine sı için kahili itiraz olmak üzere para ce
ticaret ve sanayi odalarına ve küçük ta- zı;gına hükmederler. itirazlar ticaret 
cir ve esnaf odalarına kaydolunmıya mahkemesi nezdinde yapılır ve mahke
mecburdurlar. Ticaret ve sanayi odası menin karan katidir. 

Vergi 
tahsilatı 
artmıştır 

--~-*"---~ 
Altı ayda fazlalılı tam 
2.257 .366 liraya baliğ 

olmustur .. 
Varlık vergisi « 1; numaralı komis

yonu dün öğleden sonra vilayet salonun 
da vali B. Sabri Öneyin başkanlığında 
toplanarak çalışmı~tır. Komisyonlar 
elinde meı. cut işler .ııinıdi son safhada
dır ve ikmal edilmek Üzeredir. 

6 AYLIK TAHSıLAT 
İzmir dcfterdarlıihnın vilayet dahi

linde ikinci teşrin sonu itibariyle vergi 
tahsılatı 10,249,843 liraya baliğ olmus
tur. Geçen senenin ayni ayına nazaran 
bu sene 2,25 7,366 lira fazla tahsilat 
yapıldığı anlaşılmıştır. Bı.. mili yılın ilk 
altı ayında yapılmış olan vergi tahsilatı, 
vergi miikelliflerinin ödeme kabiliyetle
rinin ve devlete olan borca gösterlien 
•edakatın hir delili olarak gösterilmek
tedir. ----·-----

Kızılay 
bulunmıyan yerlerde bu kayıt işi ticaret 3) Bu tesekküllerin odaları ve ticaret ·----
Ye sanayi odası ajanlığınca yapılır. borqalarının hükmedecekleri para ceza- H L" d 

Ticaret bor~alarına dahil maddelerin lan: U~İin r~şrefpaşa a 
1ını ve satımı, istihsali ve imali ile uğ- A) Ticaret ve sanayi odaları ve tica-
raşan bütün hakiki ve hükmi sahıslar ret borsaları 25 liradan 1.000 liraya ka- ~ıcak yeınek veriyor 
ile devletin. hu~usi idarelerin ve beledi- dar. B) Esnaf odaları l O liradan 200 li 
yelerin sermayesiyle kurulmu~ veya İşti- raın\ kadar. --*--
ıakleri olan ve zikredilen maddelerin -4) A~ğıdaki cezalar da ticaret ve-, .Hiiküın~timiz bu kış mevsimin.de. tz
alım satımı. istihsali ve imali ile alaka- killiğinin yazılı isteği üzerine salahiyetli ınırde f~kır halkın sıcak yemek ihtıya
lı bulunan hükmi ~ahsiyeti haiz müesse- aslye ceza mahkemeieri tarafından ve- cım temın hususunda kızılay kurumuna 
seler bulundukları yerin ticaret borsası- rilir: verdiği direktiflerle asev1eri açtırmak-
na kaydolmwa mecburdurlar. A) Bu tesekküllere kaydolunmadan tadır. . . . . 
. TEŞKiLAT ticaret ve sanatla uğraşanlardan veya Bu ışte geç .~almam?s.ı 1<:ın ıU~ ol~r~k 

Ticare ve sanayi odaları. ticaret hor- borsada muamele yapanlrdan ticret ve Eşrdpa~ada Dır ~ş~vı ınşa e<lilmışh.r. 
eaları ve esnaf odalarının uvuzlan şun- snayi erbabına 500 liradan 5 bin liraya Bu a:evm~l~ ~er gun beş kaza.n ~aymya
lardır: kadar ağır para cnası ve., üç aya kadar ra.k aO~ kışını.n sıcak yemek ıhtıyacı te-

A) Bu teşekküllere kayıtlı azanın hapiıı cezası. nıın e~.ılcı.:~ktır. 
esas iştigal mevzularına göre aynlacak- B) Küçük tacir ve esnafa 25 liradan Bugun. !11.~ defa olara.k E~refpaşada 
ları mealelc grupları tarafından seçilmis 200 liraya kadar !\afif para cezası ve üç ~·emek pısu·ılecek ve fakır halka verme-
5-7 kişilik meslek komiteleri, aya kadar hafif hapis cezası. <;ıc baslanacaktır. 

B) ticaret ve sanayi odalan. ticaret MESLEK GRUPLARI P?zartcsi.gi.inü de Yapıcıoğ~u sen1tin-
borsalan ve esnaf odaları Meclisleri, AZALARINA CEZ..<\ de ınsa cdı~ınck~e olan aşevınde sı~ak 
( Meslek komitelerinin reislerinden.) -Bu teşekküllere kaydolunanlardan esas yemek ı·erilmesıne başlanacak, yıne 

C) Ticaret ve sanayi odaları. Ticaret uğraştıkları mevzulara göre vücuda ge- önümüzdeki hafta içinde Alsancak ve 
borsaları ve esnaf odaları idare heyet- tirilen meslek gruhlan, hükümet tarafın- Tepecik semtlerinde de sıcak yemek ka
leri, (bu teşekküller meclislerinin ken- dan amme hizmetiyle vazifelendirilen zanları kaynıyacaktır. 
Cli azası arasından seçecekleri 3-7 ki~i- veya amme menfaatine ait olarak ittihaz Aşcvlerinden sıcak yemek alacaklara 
den terekküp eder.) edilen tedcirlerin tatbikine memur edil- birer fi~ verilecektir. 

0) Ticaret ve sanayi odalan ve esnaf dikleri halde, bu suretle vazifelendirilen ___ _.., __ _ 
odalara umumi katipleri. veya memur edilen grup azaları kendi EVLENME l$LER1 

UMUM! KA TiPLER hisııelerine isabet eden TllZ'ife, hizmet Te 

Bu te§e'k.kül1erin umumi katipleri ile ya i~i tekabiil ettiği kıymetin beş misline * 
bölge ticaret ve iktisat müdürleri idare kadar para cezasiy]e ve üçer aya kadar l·>m;rJe bı·r ayda 
heyetlerinin rey ııahibi tabii azasıdırlar. hapis cezasiyle mahkum edilirler. Lı Z U 

Umumi katipler, ücretleri alakalı te- Bu maddede yazılı para cezaları ceza 
şek.küller bütçelerinden verilmek üzere kanununun 19 uncu ve 24 Üncü madde- 12 4 çı· f t evlend~ 
ticaret vekilliği tarafından tayin olunur. !erine göre hapse çevrilir. l 

GÖGÜS GÖGÜSE BiR SAVAŞ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

kesiminde taarruzlarında düsmanlarına 

ezici darbeler indiriyorlar. Rjevin batı
sında kuvvetle tahkim edilmi, bir mü
dafaa hattını yararak bir demiryolunu 
'k.e~miş, diğer bir demiryolunu da elleri
ne geçirmişlerdir. Almanlar Rjefin ba
tısındaki vüriişmalarda bir kaç b1n ölü 
vermişlerdir. Ruslar 1 S tank, 23 top, 
bir milyon fİ!!ek iğtinam etmİ>jlerdir. Bir 
cok makineli tüfekler de ele ge(!miştir .. 

Sovyet tebliği: Merkez cephesinde 
Alman karşı hücumlarının tart edildiğini 
bildirmektedir. 
RUSLAR BiR ALMAN TAARRUZU 
POSKOITOLER 
Royterin muhabiri bildiriyor: 
Rjevin batısında meskun bir mahalli 

tekrar geri almak için Almanların bir 
tümenle yaptıkları taarruz pü3ki.irtülmüş 
tür. Sovyet kıtaları Almanları cenahını 
çevirmek için ileri atılmışlardır. V eliki 
Lukide Ruslar Almanların 60 tank ve 
2 alayile yaptıkları bir karşı hücumu 24 
saatlik hir carpısmadan ııonra akim bıra
kılmı,-lardır. 

Stalingradın şimal doğusunda mih
vercilerin bir tepeyi zapt etme te,.ıebbüs
Jeri püskürtülrniiştür. Ayni !!ehrin cenup 
batısında Almanlnr 2 karşı hücum yap
mışlardır. Mihverciler Stalingradda ku
satı1an kuvvetlerini hava yoliy1e ikmale 
calısmı"?larsa da Ruslar bu nakliye uçak
larından en az kırkını düsürmü,,lerdir .. 

- --o---
Amrilıanın lıararı 

Nevyork, 4 (A.A) - Bahriye müste
şarı demiştir ki: 

ıı UcakJarımız ve harp gemilerimiz 
düsmaıı czilinccvc kadar savasa devam 
C;;dcceklerdir.» • 

BERLIN N BiR HABERi 
(Ba~tarafı l inci ~ahifcdc) 

l<:.rdaa gözünü oyırmamaktaclır. Bu son 
darbe mihvercılcri bundan oo~ le kon
voylarını kruYazürler ve :ı:ırhlılarla hi
maye etmek mecburiyetinde bırakabi
lır. Bu, ınültefiklerin işine çok yarar .. 
Zira mütlefikler.in Öteden beri gözet
tikleri bir nokta savastan kaçınan İtal
yan filosiylc kat'i bir deniz muharebesi
ne tutuşmaktır. Bu son muharebede 
l-.aybedilen İngiliz torpido muhribi harp 
baş1adıktan sonra inşa edilen husföi tip
te gemilerden bıridir. 

Kahire, 4 (A.A) - Orta sark tebliği: 
Kara kuvvetlerimiz bakımından kay

de değer bir şey olmamıştır. Libya böl
gesinde hava muharebeleri olmuş ve 
hır kaç Messerşmit 109 hasara uğratıl
mıştır. 

2/3 ilkkanun gecesi uçaklarımız Lib
ya !"ahilleri açıklarında iki düşman ti
c:aret gemisi batırmışlardır. 

Bizerte ve Tunus bombalanmış, uzak 
mesafeli uçaklarımız Gabes demiryolu
nu bombalamıştır. 

2/3 ilkkanun gecesi Giriiie Kandiya 
bombalanmış v~ yangınlar çıkarılmış
tır. 

Kara müdafaa bataryalarımız Tobruk 
üzerinde bir Yunkeı-s 88, deniz üzerin
de de diğer bir Yunkers avcılarımız ta
rıJından düşürülmü~iür. 

Bütün bu hareketlerden yalnız bir 
uçak dönmemiştir. 

---o---
Efıuuatörün lıararın 

Vaşington, 4 !A.A) - Ekuvatör hü
ki.imeti Vhıidekı siyasi mümessillerini 
geri c;ağırmağa karar vermiştir. 

., 

GAZiNOSUNDA 
- GÖRÜLEN RAGBET ÜZERİNE -

Pazar günü saat 14.:rn dan itibaren. 

MAC ALLAH VE POGANİ ORKESTRALA· 
RINJN İŞTİRAKİYLE ••• 

19.30 a P'~ AR ÇAYl~I DANS (TEDANSAN) 

- *-
Euvellıi giin 60 ya~ında 
bir ihtiyar hadınıa 28 
)'aşında bir delilıanıı 

evlendirildi •• 
:tkincitesrin ayında İzmir evlenme d ıi

resinde 115, Karsıvakada 9 cift evlen
dirilmil)ti ı·. Evlcn~~ek üzere - müracaat 
eden çiftlerden dördü bilahare evlen
ınekten fera_gat elmi5lerdir. 

Tetkiklere nazaran bu senenin on bir 
ayında lzmh·dc evlenmeler artmıştır. 
Dogumda da artma vardır. Evlenenlerin 
ekseriyeti az gdirli isçiler te.şkil etmek
tedir. 
İzmir ve Karc::ıyaka evienıne dairesin

de tescil edilen nikahlar arasında bir 
hayli entresanlarrna da rastlanmaktadır. 
Bir muharririmiz evvelki gi.in evlenme 
dairesinde GO yaşında bir bayanla 28 ya
ı:ında bir gencin nikah muamelelerine 
rıLc::tlamıştır. Delikanlı az kazançlı bir 
adam olmasına rağmen kadın varlıklı 
idi. . 

Son bir yıl içinde yapılan nikahlardan 
büylik bir kısmında servet meselesi rol 
oynamış! ır. Gençler yaş farkına ehem
miyet vcrnıiycrek parası, mülkü veya 
geliri olan kadınlarla evlenmeği tercih 
ediyorlar. 

T. İ$ BANKASI 
Küçiilı Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER · 1 Şubat. 3 Mayıs, 

2 Ağustos, 1 ikincit~rin 
tarihlerinde ;vapılı.r .. 

1943 İKRAMİYELERİ 
1 adet 1999 liralık - 1999 Lira 
1 adet !)99 liralık - !199 Lira 
1 adet 888 1 iralık - 888 Lira 
1 adet 777 liraltk - 777 Lira 
1 adet 666 liralık - 666 Lira 
1 adet 555 liralık - 555 Lira 
1 adet 444 liralık - 444 Lira 
2 adet :J33 liralık - 666 Lira 

16 adet 222 liralık - 2220 Lira 
30 adet 99 liralık - 2!t70 Lira 
60 adet 44 liralık - 2640 Llra 

250 adet 22 liralık - 5500 Lira 
334 adet ll liralık - 3674 Lira 
Tiirki)'e İş Bankasma para yatırmak-

lıı yalnız para birik1irmis ve faiz alınıs 
oimaz, ayni zanıandıı t:ıılb:.Zi de dene~ 

Ekmek telaşı iradesi ____ * __ _ 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~- Zaafa uğramış

görünmelıtedir •• Fırınlar önündeki izdihamın ıra
kul bir sebebi olmadı~ı anlaşıldı 

$i:;VliliT BİLGiN 

(Baştarafı 1 ınci .Sahifede) 

İtlyaıı milleti k~ndisini bekli.yen fela· 
l,ctlcrclcn masun kalmak icin harhe ni· 
lıa) c.•t vermek hlerse miittefikler kc·ıı
Jisinc yardım ctrncğe ha7.trdırlar.n 

iki gündenberi fırınlardan ekmek a1-
mak zorlaşmıştır. Sabahın ilk saatlerin
de mahalle fırınlarına bas vurarak ek
meklerini alamıyanlar biİahara büyük 
zorluklarla ekmeklerini tedarik etmek
tedirler. 

17akat hiç kim"e ekmeksiz kalmamak
ta, er veya geç ekmeğini temin etmekte
dir. 

Fırınlar önündeki izdihamın makul 
bir ııebebi tesbit edilememistir. Çünkü 
fırınlar her giin mııtadları Üzere ekmek 
çıkarmaktadtrlar. Ortada bir kısıntı asla 
mevzuubahis değildir. 

Bununla beraber bütün fırıncıların 
hüsnü niyetlerine şahadet etmek müm
kün değildir. Bazı fınnlann hala harice 
ekmek satmakta oldeıkları vakalarla tes
bit edilmektedir. 

Bu vaziyet karşısında belediye aşağı-

lZMIRDEKi MÜLKİYELiLER 
---*---

daki tedbirleri almıştır: 
1 - Bütün fırınlar cıvarına gizli kon

trol memurlan konulmuştur. Bu memur
lar gecenin her saatinde fırınlara gırıp 
çıkanları kontrol edecek, iı?lenen ekmek 
mevcudunu tesbit ederek bu ekmeklerin 
tamamının halka tamamen satılıp satıl
madığını görecektir. 

2 - Dün darlık görülen bazı semt 
fırınlarında fazladan takriben 1500 
ııdct ekmek çıkarılmış ve ihtiyaç sahip
lerine verilmiştir. Bu gün de ayni suret
le hareket edilecektir. 

Ortada ekmek sıkıntısını icap ettire
cek hiç bir vaziyet yoktur. Ekmek fiya
tına zam yapılacağı haberi de tamamen 
a!'!ılsızdır. Her kesin ekmeğini acele et
meden. fakat günü gününe kendi mahal 
le fırınlarından almaları tavsiyeye şayan 
dır. 

GtDA FIYATLARI 

fliiti.in bunlar nıeYsimsiz bazı nesri· 
;\at olabilir. i\faumafih Libya hczinıcÜn
dcn sonra :-jİuıal Afrikanuı isgali 'e ltus 
tccaviizi.i hfıdisderinin İtalyacla ağır 
bir hava yıu-:ıUığı şiiııhesizdil'. O kadar 
ki bu kiiti.iınseı· hava Diicenin nutkuua 
hile! bulnsmıshr. . 

İtalyaıı . h;ı'jwkili mutadı hilafında 
parlak \"C ezici zaferler vadinde bulnn
manııshr. Son zaferin garantisi olarak 
sihirkar bir ktff• et aı·ar gibi Japonya
tJın "Eri .. ilmcz 'e :venilmez• kuvvetiıı
Ol'n hahsetmcsi de .cok manidardır. 

Japonya 'jİmdilik belki cri~ilmez bir 
I..ıın·ettir. 

0 ii n gece ayni sotra Sadeyağı ve fasulye-

Fakat miittcfikler. Anupa kıtasuıda 
di.i'5nıanlarıııı ycnıncğe muvııffak olur
larsa hirlesmi-; milJetlerin miisterek 
!:askısı aıtın"da · .. Eriı?ilmez ve yeniİmez• 
bir kın.·vet tasavvur etmeğe imkan 
yoktur. 

ŞEVKET BİLGİN 
---o----

etrafıo~a toplandılar nin fiyatı diişiiyor 
~*~ ~*~ 

Devlet iktisadi teşek-
Mülkiye mektebinin «Siyasal bilgiler 

okulu> tesisi yıldönümü münasebetiyle 
şehrimizde bulunmakta olan mülkiye 
mekteb{ mezunları dün gece 1zmix pa
lasta bir sofra etrafında toplanarak bu 
mesut yıldönümünü kutlamışlardır. Z i
yafette vali, belediye reisi, parti müfet
bşi, parti idare heyeti reis vekili Dr. 
Kamuran Örs Anadolu ve Yeni A.sı:r 
gazeteleri başmuhan·irleri, Aydın meb
usu B. Nazmi Topçuoğlu ve diğer mül
kiye mezunları hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafet esnasında mektebin tesis ve mek
tep hayatının muhtelif safhatı hakkında 
çok samimi hasbihallerde bulunulmuş ve 
iyi bir gece geçirilmiştir. 

---o---
Kepefı teuziatını 
Esnaf ve İşçi 
birlllrleri yapıyor 
Dünden itibaren her türlü arabalar 

hayvanları için İşçi ve esnaf birliklerin
ce usulü dairesinde kepek verilmesine 
başlanmıştır. Haftanın muayyen günle
rinde işçi ve esnaf birliklerinden verile
cek vesikalara göre toprak ofisine baş 
vurularak hayvanlar için kepek alına
caktır. 

Yük arabulan hayvanları için her haf
tada 16 şer, diğer hayvanlar için yedi
şer kilo kepek verilecektir. Belediyenin 
temizlik işlerinde kullandığı hayvanlar 
için de ayni suretle muamele yapılacak
tır. 

----....._·-----
ZABITADA 

J4 YAŞINDAKİ KIZI 
KAÇIRMIŞ .. 
Çesmede Fethi Tan adında bir genç, 

Ömer kasabın 14 yaşındaki kızı Makbu
leyi· kaçırarak İzmire getirmiş ve şehri
mizde tutulmuştur. Suçlu adliyeye ve-
rilmiştir. • 

BİR GENC TABANCA 
İLE YARALANDI 
Kahramanlarda bir hadise olmuştur. 

Bucanın yukarı mahallesinde Tepe so
kağında oturan amele Rahmi Lala, 
Kahramanlar kahvehanesinde oturmak 
ta olan amele 18 yaşında Durmuş Yel
tekini tabanca kurşuniyle sağ ayağından 
yaralamıştır. Suçlu tutulmu~tur. 

~ .. ~ 

8 TllR.KÇE SCZLİİ § 1 .ŞARKll.I 1 
11;~~~~1 1 
9 3 GÜNLÜK FIRSATI ~ 
~ KAÇIRMAMALIDIR § 

~ Bu2\;n i 
~ MATİNELER: 11.15 - 1.15 - 3.45S~ 

1 T A1'.YA'RE 1 
1 SİNEMASI ~ 
lGOOOOC"'~QQQ~..-OQCl'"J".;.. . 

Şehrimizdeki alabdarlara gelen res
mi ma1umata göre dün Urfada birinci 
kalite Urfa sade yağının kilosu toptan 
370 kuruş, Burdurda buğdayın kilosu 
55 kuruş, arpanın kilosu 38 kuruş, yu
lafın kilosu 30 kuruş, mısır dansının ki
losu 44 kuru:,, fasulye 50 kuruş, nohut 
53 kuruştu. 

Bu malları kaydedilen yerlerde bu 
fiyatlardan satın almak mümkündür. 
Alıcı azdır. Satıcılar satı.: hususunda ace 
le etmektedirler. Bilhassa Sadeyağı fi
yatı düşmeğe meyletmiştir. -----·-----BELEOIYENfN SAGLIK 

SEFERBERLIGi 
CBaştarah ı inci Sahifede) 

ken tedbirleri almıstır. lı.mirde hu ba
his üzerinde en mühim L5 belediye sıhat 
i~leri müdürlüğüne teveccüh etmiştir. · 

Evvela mekteplerden işe başlanarak 
İzmir okullarında mevcut bütün talebe
lere Çiçek aşısı tatbik edilmiştir. Bele
diyece alınan tertibat üzerine yedi kol
dan aşı tatbikine devam edilmektedir. 
Bütün belediye "mıntakalarında halka 
aşı yapılmaktadır. Aynı zamanda fabri
kalarda ve iş yerlerindeki işçilere de aşı 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar 60,000 ki
ı:;iye Çiçek aşısı tatbik edilıni§tir. 
AŞI MESELESt 
Bazı kimseler: cBen çocukluğumda 

Çiçek hastalığı geçirdim, bir daha geçir
mem• ınülahazasiyle aşı yaptırmaktan 
cekirunektedir. Bazı vatandaslar da co
cuklarına mesela bir sene ev~el aşı y~p
tırdıklarını hesaplayarak yeniden a~ıya 
lüzum görmemektedirler. 

k iil le~i toplantı la rı 
-----k-~--

An kara, 4 (A.A) - Devlet iktisadi 
teşekkülleri tetkik heyeti bugün öğle
den evvel Başvekil namına Maliye Ve
]dli Fuat Ağralının riyasetinde topl:ın
ınış, Sümer bank yerli mallar pazarlan 
müessesesiyle iplik dokuma fabrikaları
nın rapo_:1armı müzakere etmiştir. 
Umumı heyet yarın saat 10 da tekrar 

toplanacaktır. 

ln~i liz tayyareleri -·Şerburgda Alman 
gemileri11e taarruzda 

bulu11da.. 
Londra, 4 (AA) - İngiliz hava kuv

\'etleri Şerbmgda düşman gemilerine 
hücum P.tmislerciır. Uçaklarm hepsi de 
ciönmüstür. ' 

Lond.ra, 4 (A.A) - İngiliz hava na
zırlığı ikinci teşrin ayının sisler dola
yısiyle hava hücumlarına müsait olma
~lığını, bu sebeple Almanyaya yalnız 2, 
Ilalyaya 8 gece c.kını yapıldığını bildir
miştir. Buna mukabil düşman kara su
larına dökülen mayn mikdarı artnuşhr. 
Kiye! ve Ems k •• nalı ağızlarına bir haf
tada beş yüzden fazla mayn dökülmüş
tür. ---o--

İSVİCREDE 
Bern, 4 (AA) ~ Burada ve İsvicre

nin diğer şehirlerinde gece hava tehli
kesi isareti vcrilmil)tir. 

Halbuki Çiçek hastalığı geçirenler de, 
yaptırdıkları aşının üzerinden altı aylık 
bir müddet geçirenıerın, genci, ihtiyan Silah altına çağrılanlar 
ve çocuğiyle birlikte mutlaka aşı yaptır- İzmir Askerlik Şubesinden: Aşağıda 
mak ınecburiyetindedirler. Aşının mua- kayıt numaraları yazılı Yedek Subay ve 
fiyeti en çok altı aydır. · Asker! memurlar silah altına çağrılmı.ş-

$ehirde b:hlıyan bir. iki münferit va- !ardır. En çok 6 gi.in içinde .şubeye mü
ka ile hastalığı geçiştirmek için herke-. ı..-caatl:nı lB.zıınclır. Gclmiyenler hak
sin bu sıhhl ödevi keTidi şahsında yap- kında A.c::keri ceza kanununun 64 ncü 
ması lazımdır. maddesi hükümleri tatbik edilecektir. 

---o--- Sicil Veya Kayıt Nwnaraları: 36332, 
~teltrimi:ı:f? ~E?lf?lllf!r.. 21111,2356o,495t4,45283. 49813.934-308, 
Manisa mebusu B .. Hüsnü Yaman ve 31762. 49366, 47758, 49290, 49319, 35902, 

İzmir Fransız bas konsolosu B. Andre 48626. 2:~312, 31107, 16906, 327-67, 321-8, 
P · A ı d • h 325 - 46, 331 - 50, 332 -17, 339 - 9 330-49 
arı n,,:ara an şe rimize gelmişlerdir. 29078, 46524, 41285, 48845, 19144. ' 

- --o--- * 
B. Elırem Ediz İzmir Askerlik Şubesinden: Aşağıda 

Konya mıntaka ticaret müdürlüğüne künyeleri yazılı erlerin acele Yerli As
tayin edilen B. Ekrem Ediz dün daireler kerlik Şubesine müracaatları. Gelmedik
erkanını ziyaretle veda eylemiştir. B. Ieri takdirde haklarında kanuni muame
Ekrcm Ediz yarın İzmirden ayrılacaktır. le yapılacaktır. 

TOKYO BiLDIRiYOR 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

mensup 2 kruvazör 2 muhrip batırmış
lardır. Buna mukabil bir japon ınuhripi 
batmıştır. Bu deniz savaşına cLunga de
niz sava~ı, adı verilmiştir. 

Sidney, 4 (A.A) - Avu.sturalyalı 
piyade kuvvetleri Guna çevrc.,ınde ja
pon mevziine süngi.ı ile hücum etmiştir. 
Mevziin mitralyöz yuvaları tahrip edil
dikten sonra süngü ile hi.icum edilmis 
bütün japonlar öldiirülınüştür. • 

Sidncy, 4 (A.A) - Avusturalyadaki 
silah fabrikaları 12 ay iginde 6 dan 22 
:;e, yudımcı silah fabrikaları da 76 dan 
! 4:3 adedine çıkmıştır. 

Erözkent Hasan Hoca mahallesinden 
Ha.5an oğlu Ahmet 316 Ahmet ağa ma
ha Hesinden Sabit oğlu Feyzi Lüstü
var 323. 

1 J HARİKA Birden 
KiRLi ll1iHAS 

(JOHNNY APPOLLO) 
Tyron Power - Doroti Lamour 

li § 
§ 
§ 
~ § 

Salih Palas 
Esrarengiz Genıi 

JACK HOLT - İLK D.EFA 

§ 
~ 

KANllN KAÇAGI ~ 
Salonunda Eilenceler 

Her Perıembe gü11Jeri Suuare Dans ue her 
Pazar günleri saat besten selıize lıadar 

CAYLIDAHS 
Sa:nn mi.i'?terileriıni;e musiki hel' gün saat yedide başladığını bildiririz .. 

Bob Steele • İLK Clefa~ 
_.._ _ ,_ ,_ ~ ....... .-ı-• - -......-.-M 

SEANS~.AR : HER GÜ N ~ 
EŞ. GEM! : 12 - 16.05 - 20.15 § 
KIRLİ MI ; ı:uo - 17.15 - 21.25 § 

KANUN K. : 15.00 - 19.10 da.. § 
B~S~L!:aza~;_ab~~~_,~§ 



'i i lhhanun Cumtıf'tesi 1942 YENlASm SAHİFE 3 

BUYUK BiR fANl< SAVAŞ! ____ * ___ _ 
(Baştarafı l ınci S ahifede) 

kı.:vvetleri bütün gün faaliyet gÖ!ttermiş
tir. Alman bomba tayyareleri müttefik 
me,rzilerine hücum etmiş fakat müttefik 
hava kuvvetleri tarafından püskürtül
müs ve bombalarını hedeflerden uzağa 
bırakmağa zorlanmı-;tır. Ştukalarla Spit 
faycrler bütüı. gün savaşmıştır. 

Bir para~ütçü müfreze indiği yerden 
bir çete :.:urubu gibi hareket ederek 
~ehre doğru ilerlemiştir . 

TA. K l\IUI IAREBLERI 
Londra, 4 (AA) - Şimal Afrika 

karargAhı sözcüsü tarafından bildirildi
ğin~ göre iki gün devam eden siddetli 
tank muhart"besincle- her iki taraf miisa\·İ 
kayıplara uğramıştır. 

Sözeli, kuvvetlerini en çabuk toplıyan 
tarafın zaferi kazanacağını söylemiştir 
\1ihverin Baturadan ba~hyan Üçgene 
bü}·ük ehemn1iyct vt'rdikleri görülüyor 
Burasını eldr etmt'k için çok çalısıyor
lar. 

Müttt"fik pike tayyareleri ,\lınan bom 
ba ucak1arını püskürtmü~ıler ve bunlar 
bomb.aların1 hedeflerden çok uzaklarda 
ve kendi mt'vzi11f"Ti Üzf'rinde bırakmış
lardır. 

Amerikan uçakları Cedeydada Al
man mevzilerini alçaktan mitralyöz ate
.sine tutmuşlardır. 

Londra. 4 (A.A) - Royterin ,imal 
Afrika muhabiri bildiriyor: 

Beja ile ~1anura arasında 19 .!\lman 
tankı hava kuvvetler imiz tarafından sa
va' dısı eclilmistir. Beş tayyaremiz ka-

Borsa 
ÜZ ÜI\f 

1336 İnhisarlar 53 
170 M. İlyazcr 66 

31 H. Galip Şerbetçi 58 
13 M. Sait Usla o. 59 
11 M. Ataman ve ş. 63 

1561 Yek\ın 
.225849 Eski yekun 
227410 Umumi yekiın 

No. 7 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 

i NCİR 

116 Ali Çelik kap. 
24349 Eski yekun 
24~65 Umumi ;ekun 
68285 kilo zeytinyağı 

478 kilo Turyağı 

ZAHİRE 

63 

115 
100 

35 

Bir dü2.eltnıe 
27 12 942 tar>h \'e 11391 numaralı 

gazeten~izin 3 üncü sah.ifesinde ü~üncü 
sütununda nesı·cdilen İzn1ir :-;icili tica-

57 50 ret n1emurluğunun il3n1nda bir satır 
72 i.<tlannıış olduY,Uııdan berveçhi5ti las-
63 h.h olunur. 
59 (İncir ve Üzüm Tarım Satı.ş koope-
63 rütiflcri Birliği teşkilfı.tına dahil ıne

murlar İstihlak Kooperatifi) ismi altın
cia İzınirde istih15-k maddelerini ortak
larına \"C bilcünıle nıüst;:•hlikclcre da-

55 
56 50 
58 
62 

63 

145 
100 

ğ:tmak ve ortakiarın ihtiyaçlarını kr·r
ş•lıyacak ~air te~'2'bbüslerde bulunn1ak. 
orlakların sigorta ihtiyaçlarına 1avas
sut cln1ek, uygun görülen her nevi gay-
ri menkulleri almak veya yapmak gibi 
i>lerle uğra~mak üzere teşekkül eden 
!~bu :ı;;irketin esas ınukavelenamesi Ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4685 numarasına kayıt ,.e tescil edildiği 
nan olunur. 

T. C. SEFERıHISAR ASLiYE MAH
KEMESıNDE.N : 

35 h 
52 1 - Evvelce iki nı!ıf kahve ane, ha-
51 50 len yekdiğerine muttasıl iki dükkan Se

ferihisar çarşısl sağı evvelce vakıf çeş
O""..r/J""..G:&'"'.J"J...cıı-J'7'J/JJ"~J""'J"J'J"'//'J'/.O: me ve yol ve Sadık dükk&nı, solu evvel-

8§ Ankara Radyosu ısı ce berber Panayot ve oğulları ~imdi S Mehınct Güler fırını. arkası evvelce 

IS - Abdullah hane ve avlusu, imdi ıbrahım 
BUGUNKU NEŞR i YAT g oğlu İsmail ·vere,esi evinin avlusu, önü 

30 çuval Bakla 
50 çuval nohut 

138 çuval Fasulye 
52 
50 50 

O tarikiam ile mahdut 800 lira. 
O-//J"'~9~/"//J"'~/....o"'J.:ICQ'O:;TJ""-'X 

2 - Evvelce iki bap nısıf dükkan 
7.30 Prograın ve meınlekct ~:aat ayarı halen bir dükkan (çarşı dcrunu) .sağı 

7.32 Vücuduınu.ıu calı.ştıralıın 7.40 ajans evvelce vakıf kuyu halen Mehmet .Gü
ha.berleri 7 .55 - 8.30 l\f.üzik ; Senfonik lf"r arsa~ı. solu tariki am, arkası evvelce 

yıphr. program pl. 13.::!0 Prograın \·e n1emle- ı ı· 
Tu l\1US-' KARSI KISK '\Ç Nikoli dükkiinı ve fırını ve en1va ı met-

! ' ·"' • ' ket saat avarı, 13.33 Müzik : Türkoe 
H AR<' KET. R \ŞLADI J ' rüke dükkanı halen Hüseyin Eygül fırı-

" r- • ı · · plakl!ır 13.45 Aı·an- haberleri 14.00 
L d 4 (A Al R t • • al ~ nı ve emvali mctrüke dükk3nı, önü tari-on ra. · - oy enn ş•m Müzik : R;uaseticümhur bandosu 14.30 

Afrikadaki muhabiri bildiriyor: v ki am 800 lira. 
Geçen hafta "'onunda i ngiliz kıtaları Ankara sonbahar at ko~ularının tah- 3 - Bir bap hane Cami kebir mahal-

~imal ve merkezi T unusta, Tunus ve Bi- nlinleri 14.40 - 15.00 Temsil : aŞu pa- lesi derunu sağı evvelCe Mehmet on başı 
zerte srhirleri istikamr-tinde il~rlemeğe l:ıvatsızın yaptığını doğru buluyor nıu- hanesi, şimdi Gül Yusuf hanesi, solu ve 
df"va~ etmiıt1erdir. Müttefiklerin zırhlı ~Wluz? .. » lS.30 Riya..;;etici.imhur fili\r- arkası ve önü tariki am. 800 lira. 

monik orkestrası konserinin devlet kon- 4 B • K ak Ş ka Gu··ı.·· 
h:rli.kl('rİ Matörf! doğru ;.ırozi kazanmı~- servatuvarının ralonlarından Naklen - ag on arası ar n um 
lardır. Burası Bizerte - Tunu!!: arasındaki veresesi ve pabuççu Hüseyin veresesi. 
mihver müdafaasının kilit noktasıdır neşri .. 18.00 Pı·ogran1 \·e mernleket sa- bağı ve tarlası, garben doktor Şemsed
MüttefikleT Tunuıa karşı bir kıskaç ha- .:..t ayarı, 18.03 '1üzik : Radyo dans or- din tarlası, şimalen G ül Mehmet vere.sc-
1'eketine ba!'lamıslardır. Fransız kıtaları t.:cstrası lB.45 R&dyo çocuk kulCı.bü 19. si bağı, cenuben yine doktor Şemaed
Lepkede sık. sık;ya tutunarak mihverin :30 memleket saat ayarı ve ajans ha- din tarlası. Tapuca bir dönüm hudut itf:i... 
Trnblu,tan yard>m almasım önlemekte- bcrleri 19.4.5 Serbest 10 Dakika 19.55 bariyle 3.5 buçuk dönüm. 700 li ra. 
·d· Müzik : Fasıl heyeti .. 20.15 Radyo gaze- 5 - Bağ Konak arası doğusu lsmail 

ır. d k TU"JUS SEi !RiNDE BOYOK lesi .. 20.4.5 Müz•k : Şarkı ve tlirküler.. oğlu Hamza veresesi bağı, batısı o tor 
YANGINLAR ÇIKTI 21.00 Konusına (Kendimizi taruyalım.) Şemsettin tarlası kuzeyi Mehmet vere-

KEMALPAŞA ASLtYE 
M_'Jfl<.EMES!NDEN: 

HUKUK ,~.,...., ~ 

! 
DOKTOR 

SÜLEYMAN ÇORUH 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 
Birinci Beyler Sokak 12 Sayı_ 

~ TEL. 2946 
~ Evi İnön ii caddesi (Gözfcpe) 836 
-.; sayı ... T EL. 4436 1 - 13 (2065) 
.,...ı:.,,.~')<A.."')..c....-..,<...').A..,.'>"' ............. ...,...:..,,,~ 

Parsa köyünde Ahmet Şenbahar tara
fından aynı köyden Cemal Erşen aleyhi
ne ikaıne ey1ediği tak.c::iın dB.va.~ı üzerine 
sulh hukuk illlahkemesindcn sadir olan 
16/ 7 942 tarihli hlikümde tarafları ara
sında kabili laksiın olmadığından s,atı
larak tutarının verese arasında taksimi
ne karar veri1ıni~ tapunun 214 1131 sıra 
sayılı ve Eylul 321 tarih Kasaba cadde-
sinde sağı Müderis Mehmet efendi yesa- iZM1R BELEDiYESiNDEN: 
ri Süleyınan Çavuş arkası Sökeli cep- Otobüs müstahdemlerine kuma,ı bele 
hesi tarik He n1ahdut iki katlı yukarıda diyeden verilmek üzere 33 adet kaput 
iki oda ve a~ağıda bir oda ve avlu iç!n- yaptırılması, yazı işleri müdürlüğündeki 
de bir saman damı bir kiler ve bir yeı ~artnamesi veçhile açık cksiltıneye ko
odası ve bir de hay,•an damı ile bir ku- nulmuştur. Muhammen bedeli 495 lira 
yu ve bir tulun1ba ve iki kayısı ağacı muvakkat teminatı 37 lira 15 kuruştur. 
olup iki bin lira kıymet muhammc>nC'li Taliplerin teminatı is bankasına yatıra
bir bap hane ve yine tapunun 14 sıra rak. makbuzlariyle ihale tarihi olan 7 / 
nunlarasında ve K5.nunsani 331 tarihli l 2 t 942 pazartesi günü ıııaat 16 da encü
kaydtnda Ka..c;aba caddesinde şarkan mene müracaatları. 
Kürt Ali beslemesi Haf>z lbrahim hah- 22 26 30 5 (2987) 
çesi garben Hacı Mehmet oğlu verese- 1f. 
leri şimalen yine Iiarı ~'fehmet oğlu ve- 1 - Şükrü Kaya bu1vannın, Dr. Mus-
reseleri ve tarik cenuben Hacı Nuri hah- tafa Enver caddee~inden 26 ağustos 
çesi ile mahdut fl19 melre murabbaı meydamna kadar olan kısmmdaki bir ta 
bahçe derununda altı ayva ve iki kayısı raf yolun mevcut döşemesi sökülerek 
ve bir kiraz \'e bir ceviz altı vişne ve parke taş:lariyle esaslı tamiri i i, fen işle-
bir erik bir ~eftali ağacı olup iki yüz li- ri müdürlüğündeki ke if ve ~artnamesi 
ra kırmetinde ve tapunun beş sıra nu- veçhile kapalı zarflı eksiltmeye konul
marasında Kfınunsani /334 tarihli bahçe mu~tur. K~şif bed~li 29691 lira 60 ku
arası şarkan Giritli Ahınet ai!a \'e Ana- ruş. muvakkat teminatı l.226 lira 87 ku
nust oğlu veresesi .şiınalcn değirınenci ruştur. ihalesi 7 /12 '942 pazaTle~i günü 
Kuına veresesi. ccnuben İstirati verese- saat 16. 30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
si bağlariyle çevrili yedi bin üç yüz elli tarifatı dahilinde hazırlanm>ş teklif mek
iki metre murabbaı tapuda bağ hi\!en tup1arı ihale günü azami saaı 15, 30 a 
tarla ve derununda on adet zeytin ağacı kadar encümt":n riyasetine verilir. 

KARŞIYAKA 
MAKBULE KEBARE 
Diki~ yurdundtt tt-drisal ba~ladı.. 
Kadroya gi.ır, o~ha bir kac tGlebe alı

nacağından kayı! ı.nuaınC>lesi. bir hafta 
temdit edilınİ•tir. istekliler dc·rhal mll
racaal el8inler.. R 12 1942 salı ı:ünü 
kayıt kapanacaktır. 

Bc.ş ayda ınaaiif n1üdürlilglind n mu
.saddak diplonıa \'e>rilir. 

Kaylı saatk•ri Pazardan ınaacla her 
ı;ün sabahleyin 10 - 12 arası. 

ADRES : Kar!-.ı.\'aka Yenıı:-.ripa~a ~o
kak No. 5 
3-4-5-6 ('l072) 

DOKTO R 

SAMİ SALİH 
Yeni açt !:ı:ı nıuayenehanede :;a

bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonr:; 
2 - 7 ye kadar her gün ho>talarını 
kabul eder 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fıruıa Jıitişık No. 11.. 
Ev : Ta)'yare sineıoası arkasında 
Cümh:ıriyet hılvarı No. lAA .. 
TELEFON : 'l·UO 

Z AY! 
İstanbul iskan müdürlüğünden aldı

~ım 8 12 940 tarihli muhacjr kciğıdımı 
zayi ettiğinıden ve tabiiyet beyanna-
1nernle tcscilinı lzınir nüfu~ müdürlü
ğünce yapılacağından zayi olan muhaMr 
k§ğıdımın hükmü kalmaını.c::tır_ 

Koınanova serbest göçn1enlerinden 
Zekir oğlu Kamil. 

6833 (3107) 

\•e beş adet armut ve altı badem ağacı 2 - Şükrü Kaya bulvarınııı. Dr. Mus 
olup altı yüz lira kıyınctinde olan bu üç tafa Enver caddesinden itibaren 26 ağus 
parça gayri rnc-nkul açık artırma sure- tos meydanı istikametinde 550 metre 
tiyle satı~ karar verilmiştir. Birinci boyda bir taraf yolun yeniden parke ta~ 
artırına 25 12 1942 gününde saat 11 de Jariy]e dö,emesi işi. fen i!!lleri müdürlü- ~CO""J~./'..b""~...ccr~...o:r.-cr..r..oıl 
ve ikinci artırma 11 '1 9·13 günü saat 11 ğündeki keşif ve şartname•i vçehiyle ka- ASKERİ HASTANE 
den 12 ye kadar Keınalpaşa nıahkenıe palı zarflı eksiltmeye konulmuı-tur. Ke- Dahili~e Miitehass ısı 
salonunda icra kılınacağından taJip olan- ~if bedeli 2 71 38 lira muvakkat teminatı DOKTOR S 
farın yüzde yedi buçuk pey akçası ver- 2035 lira 35 kuruştur. !halesi 7I12 9 42 ŞEREF TOMRUK 
mek suretiyle müzayedeye iştirak ede- pazartesi günü saat 16, 30 dadır. 2490 
cekler ve ihaleyi nıüteakip kanuni: mild- sayılı kanunun tarif atı dahilinde hazır- !\Iuaycnc saati: 15 - IS 
det zarfında bedeli teslim edilmediği lanm>ş teklif mektupları ihale günü aza- B irinci Krdon 290 
takdirde tekrar müzayedeye konulrak mi saat 15,30 a kadar encün1en riyase- Gazi Kad ınlar otobüs durafı .. 

ikinci satış arasında tahakkuk cdecekt .,;:n~e_::ve:r:il~ir~.~2~2-~2~6-~3~0-~5....'..(~2~9:8:8~)-:~::":~~~~T~E~LE~F~O~N~:~41~64~~~~~ fark depozitosundan mahsup edilmek - ~==ccorAc:cc:ı::ccc:oc=-cq.ıocıoı::<ll 
suretiyle feragat edene tazmin ettirile
cektir bu gayri menkullerle alakalı 
olanların ilan müddeti zarfında mahke
meye müracaat ve bir vesaik ibraz et· 
.medikleri takdirde itirazlarının nazara 
almamıyacağı ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
: Devlet Demır Y oliarınaan : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1/1 /943 tarihinden itibaren: Fidan tarife.si tamamen anbalajlanm ıf olan 
nakliyata inhsar ettirilmek suretiyle deği~tirilmiştir. Fazla bilgi istasyonlardan 

Mecezelbalı geçen perşem~ günü !ll.15 Müzik : Dinleyici istckleı-i 21.45 sesl ba2ı. güneyi tariki am. Tapuca bir 
mukavemetsiz İşgal edilmişti. Bu mu- Konuşma (Mes<ckler konuşuyor) 22.00 dönüm hudut itibariyle 3,5 buçuk dö- tzMtR 3 NCü SULH HUKUK HA-
vaffakoyet müttefiklere Tunus yolunu Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 nüm. 700 lira. KtMLtc tNDEN: 

verilir. 663 7 (3 109) 
1/ 1 /943 tarihinden itibaren D. D/2 46, M. B./5 ve S. S 9 nolu b ot Ç<ıval 

ve D. D/254 nolu şeker nakli}~at tarifeleri yürürlükten kald ırılm~tır. 
açm ı ştır. lnailiz topçusu ,chri dövmüş- Meınleket saat dyarı, ajans haberleri ve 6 - Bağ ve içinde zeytin ağacı ve Hazi.nei maliyeye iz.afetle vekili avu-
tür. Piyade gölı: yüzünü kaplıyan kızıl- borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program bir kule Konak a rası şarken pabuççu kat Zehra Yeğinle İnönü caddesinde 1361---- ------ ------ ·- - - - - -------------
lıklardan şehirde çUı:an yangmları daha ve kaponıs.. Hüseyin usta bağı, şimalen tariki am, numaralı Hiza aile evinde odabaşı Meh- . De'l_llet yağlarının seulı mahalli .. 

Fazla bilgi istasyonlardan verilir. 6836 (3110) 

ı..o ----------------- garben arap s,dd ıka tarlası, cenuben sa- met kızı Leyla özkaralar aralarındaki ·-
r~·~r~,;.;:ı;:~!e~a~:::tür. Cenup • .,.m- BUCA KULUBü RlYASETtNDEN: h ibi senet ve deli Yani bağlariyle mah- izalei şuyu davasının icra kılınan mu- lzrrür incir ue Vzüm Tarım Satı:ş ftoopera-

ALMAN!.ARA GöRE Buca kulubünün senelik mutad umu- dut. (Dönüm 7) 1400 lira. hakemesi neticesinde Üçüncü Karataş- tifleri Birliğinden : 
Berlin, 4 (,\.A) _ Tunusta Tibora mi toplantısı 12/12/942 Cumartesi gü- 7 - T apuca bağ halen kısmen tarla ta Hllkl baba 317 nci sokaktaki pafta 104 lzmir vilayeti defterdarhğına bağh bütün m•l müdürlükleri mıntakalannda 

b h b 1 · ·dd 1 nü akşamı saat 20 de yapılacaktır. Muh- kısmen bağ ve içinde b;r su kuyusu Ko- ada 659 parsel 5 te kain 1 numaralı ha- bulunan zeytin yag"ı mengenelerinin maktu ayni verai ve kıy•••n elkoyma kar-öl~csinde mu arf" e er aynı şı et e ~ ...._ 
d evam etmektedir. Mühim Amerikan terem üyelerin bu toplantıya gelmelerini nak arası şarken tariki am, ga>ben Ta- nenin kabili taksim olmamasından dola- şılığı yağları için sevk mahalli izmirde Darağacında •ehitler caddesinde 153 
~ırhlı kuvvetleri dar bir sahada sUc>ştı- saygı ile rica ederim. 6831 (3108) hir ağa kızı Hatice bağı, şjmalen Meh- yı satılarak paraya çevrilmesine ve be- nunmarada krun İzmir incir ve üzüm tarım satış koop-eratilleri birliği zeytin ya· 
rılnu4 ve çok •in· kayıpla ra uğratılmııt- Iİİ;;;;;;;;;<;;:;öc;;<;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;;;;;;<;il"'et Fah•i ver....; b.aia. _ .. ula._. W.rilU dal.in.in ~.ı:ı..r.i .n.iah.Li.nd. h......__..ı.r_. I• ğ.ı el,..,_ oJup .,...ğJarın aJilJca 1ı n1~n ge:ne sahipleri tarafından bu adr-c•e şevk ve 
tr. Ame-rikalıların yarma teşebbüslen t§ ·:ı:::oc:D:=, =

0
==K--=T:.cO.,.-:.-R. !)!lf:;QC.~ amile mahdut ( dönüm 12) 1800 lira. taksimine v e şu suretle şuyuun izalesi- tesüm edilmesi tebligat makamına kaim olmak üzere alakalılara ilan olunuT. 

p ike uçaklarımızın ve tanklarımmn şid- § 8 - Tapuda dönümü yok ölçüde '4 ne karar verilmiştir. 5 6 6647 (3112) 
detli kar,ı taarruzlariyle akim bırakıl- ~8 CAHİT CAN.KAT dönüm bağ Konak arası: Şarkan Meh- Bu haneye takdir olunan kıymet 450 

1 met Fahri veresesi bağı ve tarlası, gar- liradır. Hanenin satışı İzmir sulh hukuk mı,ıır Güze yalı Pazarı önünde hk ı · k ı 
Kıı~lanm•z Amerikan zırhlı birlikle- ti ~nehıme ve ev No. 1 ben semerci Süleyman veresesi, bağı, ına eme erı a eminde yapılacaktır 

rinin at'kasında ve cenahlarında yer al- !l-.ıOC ..-ooo::cc:o:cccccccccOC( ş.imalen tariki am, cenuben kabakla.k Birinci müzayede 25/12 / 942 tarihine 
mı$hr. Oç tank, bir motörlü taşıt tahrip bağları ve terzi oğlu Ah met bağları ile 'müsadif Cuma günü ~at 15 te dir. Birin-
edilmi,tir. Tibora muharebesi devam MENEl\{EN İCRA MEMURLUôUN- 4 dönüm 800 lira ei arttırmada takdir olunan kıymeti % 
0dı··. ·or. CenLıptaki muharebeler lehi- DAN: 9 - Bağ K onak arası doğusu kısmen 75 şini bulduğu takdirde talibi uhdesi-
" ·' Y · As t · · 1 / ilkk. 942 T h. • '- · · H tı• M h t ne ihalesi icra edilecek aksı· takdı.rde mizde inkişaf etmektedir. Düşman kıs- enı ır gaze esının anun a ır aga "erımesı a ce ve e me 

g .. 11395 lı ·· h 3 .. ·· F h · • b • b t M h F h ikinci arlırmaı·a bırakılacaktır. nıen lmha edi1mi. ve 200 esir alın ını1'tı r un ve sayı nus asının uncu a rı veresesı. agı, a ı sı e met a -
k sahifesinin 4 üncü sütununda 6733 ve ri veresesesi bağı, kuzeyi çay, eüneyi B u takdirde ikinci artırma 5/J / 943 

B:rkaç ylizde ölü bırakmıştır. H~va u' 3052 sayı ile yapılan ve 18/12/942 ve Mehmet Fahri vereseai tarlası. 4 dönüm tarihine müsadif Salı günü saat on bes-
vetlerimiz Cezayir liman te~islerınt bom ?8112 19 ' 2 ··nı d 600 l te yapılacaktır. Müzayeye ı·şlLr. ak etmek. balamışlardır. İtalyan uçakları da Bone - • gu erin e birinci ve ikinci ira 
Vt' Cezayir deniz tesislerİnt' akınlard artırn1alar1 icra edileceği gösterilen bu 1 O - Bağ (Konak arası) şarkan ta- İ3teyenler takdir olunan kıYıııetin yUzde 
bulunmuşlaTdır. Depolarda büyük yan~ gayri menkuller satış günü bayrama te- riki 8.m, garben Ömer oğlu Halil bağı, 7.5 nisbetindeı depoz..ito ukçesi yalırmağa 
aınlar çıkarılmıetır. Be~ Kurtiss tayyare- sadüf etmesiyle tashihan birinci arbr- şimdi mezkU.r yer sahibi Meh met Fahri mecburdurlar. Dellfiliye ve tapu mas-

İzmir Defterdarlığından : 
1 - 1zmir defterdarl ık binasının birinci katında yaptırılacak 79 30 lira 40 

kuruş keşif bedelli banko ve vezne mahalli açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 595 lira olup ihaleyi müteakip ihale ~den 

üzerinden '. 15 .e iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 7/ 12/942 tarihli pazartesi günü •aat 1 5 te milli emlak mii

zayede salonund a yapılacaktır. 
4 - İstekliler keşifname ve ~artnameyi 

lirler. 
milli emlik müdürlüğünde görcbi-

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olduklannı gösterir vcaikalannı 
misyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 26 5 6552 (3016) 

üncü. 
ko-

~ " ması 23 112 94? Çarşamba ve ikin. · • • J b M h t ra. fları alıcıya aittir. Gayrı· menkul u··,ft . Türlı Haua Kurumu Naziııı· c••'-e•ı·nden •• leri dü!o>Ürülmüştür. B~ida hava meydanı ~ . cı ar- vereses1 ııma en çay, cenu en e me ... - "t'N.U' ~ 
bombalanmıştır. tınnası 411 943 Pazartesi günü yapıla- Fahri veresesi ve Tahir aia k ızı Hatice rınde tap u kaydına ınüstenidcn bir hak 942 yıh kurban ba)·ramında ,ubemiz tarafından toplanacak kurban deri ve 

cağı ve bu suretle mezkür ilanda gös- bağ, 8 dönüm 800 lira iddia edenlerden daha fazla malumat al- bağırsakları açık artırmaya çıkar>lmıştr. 
Iondra. 

4 
(A.A) - Tunusta Te- terilen satış günlerin tashih edildiği 1 1 - Bağ {Tepecik altı) şarkan va- mak isteyenlerin İzmir üçüncü sulh hu- 1 - Verilen pey layık had görüldüğü takdirde 8/ 12/942 •alı günü saat burb~ vr Tunus arasında muharebeler ·ıan l 683 3 L kuk mahkemesinin 942 i200 Myılı dos- 16 d b b 

d •vam ediuor. Almanlar ikinci bir karşı ı 0 unur. O ( 113) kıf bağı ve kısmen tepeci.Jj iamail bağı a şu e inasında veya telgrafhanede makine başında ihalesi yapılacaktır. 
' ' j~;;;;;~~!m~~~;;;;;~;;;;;;;;;iil rb R ki b b • · l A h yasından lazım gelen tafsilatı almak u··ze- 2 l t kı·ı · 1 b 1 1 · A d D · ı· U k Al h . T· hü ... um daha yapmışlardır. Bu hücum ga en u ye a acı agı, şıma en - - s e ı er ~artnameyı stan u zmır y ın enız ı u ase ır , ı-

' Eth ld b • b re mezkOr mahkeme başka•tipli".~·ıne mu··- r öd · b 1 · J b · d h k. ·· b·ı· 1 Clüsmana kuvvetli kayıplar verdirilerek Kf.R ALIK DEPO met ve em yo aş ag>, cenu en ' e emı~ şu e orıy e fU emız en er va ıt gore ı ır er. 
M h t Elm t H .. · o h racaat etmeleri ilan olunur. 29 ı 3 5 7 671 ',· ( 3043) tardedilmiştir. e me as aş ve uscyın r on ve 

ER İkinci Beyler sokak Abidin zade Bilal veresesi bağlan. 9 dönüm 100 li- 1 ----------------~--------------------------- -----ALEV SACA MAKlNF.1. h d S b k il 
I.ondra, 4 (AA) _ Cezayir radye- anın a üm&r an yerli Ma ar ra. 

su Tunusta i\lman kumandanının Tunus pazarının satı~ deposu olan daire 12 - Tapuca bağ halen tarla (Az-
Ye Bizerte cephelerinde mihver kuvvet- bilümum eşyayi ti.iccariye deposu mak) tarkan Gül Mchmetlen geçen Gül 
terinin alev !'!açan makine kullandıkları- olarak sene ~:.ışından itibaren kira- oğlu Ahmet veresesi tarlası, şimalen çay 
nt bildinniş~ir. ya vcrilecektır. garben Petro, ccnuben Tepe 18 dönüm 

·-·- Taliplerin t"mir Pamuk Mensucat 270 lira. 

ING--1-Ll-Z-BAHRIYE NAZiRi T. A. şirketinde Metin Şamlıya mü- Tapuca Gül oğlu Mehmet Fahri na-
racaatları rica olunur. mına mukayyet ve Mehmet Fahri ile oi"-

(Ba~taraf.ı 1 ınci Sabilede) 3 4 5 6 (3073) lu Abd~Uah Cevdet varislerine münt.,, 
· - kil ve gayri kabili taksim olduklarından 

v~ dört ıaşe gemısi ağır ha•ara uğratıl- Seferihisar Sulh Hukuk mahkemesinin 
mıştır. Bu harekatta 25 mihver tayya- §~..r..o-..r~~..r~..-§ katileşen 2/9/942 gün ve 72 sayılı ka
resi L.ulıai.kak, 15 şi muhtemel olarak 1 D O K T O R il Tanna istinaden yukarıda mevki ve sai--
clü•iirüln 'i-, 39 zu lıo.ara uğratılmış- SÜLEYMAN ÇULLU X resi göaterilen 12 parça gayri menkuller 
tu· Basm ahane istasyon civan.. açı.le artırma ile satılacaktır. Birnci arbr-

Amerikan - İngıliz g mil~ri şimal Af- Gaziler caddesi 1272 Piliç So. 27 ma Seferihisaz sulh hukuk mahke mesi sa-
sa-

kadar kuvvet çık ırmı.şlardu·. Yine bu hastaların ı her gün ınuayene ve 1 at 13 te yapılacak tır. Tayfo olunan za-
SLrada donanma:ıuz Rommeli Sirenay· t d . d manda arhrma bed eli gayri menkull.,, 

k • f 1 e avı e er.. . . uh k 
1 

•. kadan atmağa a i ge en kuweti Sire- 1 _ 
13 

H 
3 

nn m ammen rymet erının % de 75 
nayka sahillerine çıkarmıştır. ~cc:: :c~:c=:::~6c:ccc şini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
-;ii;;iliiiii;İİİİİİİİİm;;;;;;İİİİİİİİİ;,;;;;;;:;.;İİİ;;;mmmmmm;;;İİİİİİm;;;mİİİ~- taahhüdü bald kalmak üzere artırma 1 O 
..ı • gün temdit ~dibniş Myılacak ve 2 inci 

Bu~ün LALE ve TAN'da 
E.'ki ROMA ·run ölüm ve sefah nt kaym yan ta rıh inden ölmez bir eser. 

KAf~LI SALTANAT TüRKCE 
CLA UDETl'E COLBERT - CHARLES LAUGTHON - FREDRİC 

)1ARCH - ELISSA LAND l gibi dört sönmez yıldızın ibda ettiği 
bu ı;aheserlc beraber 

G-ı· ZLI. E ._11·c. DÜNYA HARBİNiN SON FiLMi 
fi (LUrK OF NAVY) 

BÜYÜK ORKESTRA - HAKİKİ S ANAT FİLMi 

LALI:: TEL. 2753 SE AN SL AR : T AN TEL. '248 
Kanlı Saltanat 

12.50 
(:izli Emir Kanlı Sal tanat Gizli Emir 

12.55 
16.20 
19.45 

16.20 
ıq.45 

Cumarte~ı - Pa:ı:uı 
9.30 

15.00 14.10 
18.30 17 .35 
~' 55 21.00 

Cumartesi - Pazar 
18.45 09.30 

artırma 4/1 /943 pazartesi günü ayni 
salon ve saat te bilicra gayri menk uller en 
çok artırana ihale olunacaktır. Sözü ge
çen gayri menkuller üzerinde icra ve if
las K. nun 126-4 bendinde yazılı hak
lardan istifade etmek isteyenler iddiala
rını evrakı rnü~biteleriyle birlikte tarihi 
ilclndan itibaren 15 gün içinde sataşa 
memur mahkeme baş katibi Sırrı özakı
na tevdi etmeleri lA.zımd ı r. İsteklilerin 
tellB.liye reB11li ve ihaleden mütevellit 
pul masrafları kendilerine ait olmak 
üzere satış gün ve &aatlcrinde sat ı ~ ma
hallinde hazır bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 6848 (3 .104 ) 

ZA Yt 
1955 ve 3958 numaralı teminat mek

tubumu kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hUkmü olmadı~ını ilan 

ı- ederim. 

ADRES: Fevzipaşa bulvarı No. 149 ı 
elektrikçi Nuh Karaçayı 

6R36 (3\11) 

Halis Pliıtin ınrlanta ile müzey~en ve 19~:1 modelleri altından ınrlanta , ., elmasla müze.•\ en Ba)·an kol sut
Ier i, bayan yüz iiğü ve sövalye, Klips, çiçek ve plakları . k üJ!clcri .' ·e Erk lı ~-üziikleri~·le n i'i'ln yüziikleri pek 
yakında sergi hal inde İzmir V ilayet inde muhterem ııı üşterılerıınıze göst ermekle i!t ihar edccei(i• .. 
Ser2'i ~·e ri tar ih i n,Yni gazetede pek yakında ili\n edilecektir. 

SİNGE SAATLERİ 



L .r.~!~~~(~~~~!~~( _ _f ~~] ';:~~;~:· GME o::ı~L~I 
talingrad çevıesinde Almanlar, • 
merkezde Ruslar büyük ta= mıhver hücumlar 

arruzlara başlamışlardır hırpalandı elverişli 
Mill11erln runas dlHD'tnda lıaylJeıtljl Cedideyl - • - - *-

tefntar aldığı llafJer 11erUmeııtecllP.. ingUlz donanması d e· İlmen gölö cenüunda 
t ·ne göre Londra rad o- Böyle b' kuvvern de durumu iy· o mı- nlzlePe llcilılmlyetlnl RaslaP yeniden 
ay ında Sta n ad ç v- y c ı a "rdır. Son hab rl 're IJUflll 1 t edl t ....n 

narın 'r ıç'nd n ba k R'evde 75 b n ıt. lık b r A ı t h- Spa lJOI'.. GGl'l'llZG ge~•••el' .. 
n k larda mukabıl ta r za k" rubu tecrit ed lmiştır. Londra Londra, 4 (Radyo) - Gazeteler bu- Beılin, 4 (A.A) - Alman tebliği: 

r nı bildirmı tir. Almanı r n k r- tar f ndan v~ilen bu haber, Almanlar g{ln ti ha makalelermde müttefiklerin Sovyetler Tuapsenin dogu şimalinde 
taarruza geçtiklerı zaten Sovy t t b- t r f an n teyıt ne de tekzip edılme- !;. l Afrika muharebeleri esnasında ken Hı Terekte yeniden mühim kuvvetlerle 

r'nd n anla ılmakta ıdi. Bu taarru- dı d nız mtinakalitını muhafaza ve Mih· taarruza geçmı lerdır. Son iki gün için-
zun ne kadar tesir yaptığı bilinmeme!cle verın nakliyatına darbeler indirmek hu- de Alman seri teşkilleri ehemmiyetli 

be be b k f ha 
susundaki muvaffakıyetlerini belirt- toprak par,.aları elde ehw.;., ve mühim 

ra r u ar41ı taarruza Ro:sto tan - Tunusta Almanların müttefıklerden kt eli 1 De l' T l raf d' k' " ~ 
k ~ ed Al hl 'ht' k t me e r er. Y ı e g ıyor ı: mikdarda ganimetler -'-··tır. 

re e. en man zır ı ı ıyat uvve - bazı yerler aldıkları haberi teyit edili- M"ttef kl . k b tt'kl . 'le 'n ~ 
}erinin iştirak etmiş olması çok muhte- c u ı erın ay e 1 erı gemı n Kalmuk bozkmnda bir düşman piya-

ld. y· Lo dr d yor. Almanlar bir kaç gün evvel kay- her tonuna mukabil elimize geçen Afri- a·e kuvvetı' 8, tank ve bi ...... k + .. •ıt tah-
me ır. ıne n a ra yosuna göre be kl · C d'd k" · t krar · 1 -,,- -

ı ttı erı e ı e mev uru e ışga ka limanlarında 2 ton kaza .. ndık. Bu bil- rıp edilm1§' ür. 
Don ve Vo gadaki Alman mukavemeh işi 75~ · d Imı la d de artmıştır. etm er ve • esır e a ş r ır. yUk muvaffakıyet strateJik pllnlarımı- Don ve Volga arasında dÜfmanın 
Almanların Stalmgradda bu kadar AFRtKA ÇIKARMASININ zın ~~ bir ~~~e . tatbikind~~ ileri yaptığı şiddetli hücumlar akamete ui-

kuvvetli mukavemet göstermelerinin HESAPLARt gelmıştır. Denızcilerımız en mil§ltul şart- nitılınış 36 tank tahrip edilmİf mil-
;mdı' manası anJac::ılmag~ a ı.. .... lamıştır. Londradan verilen bir haberde, bah- lar içinde yapbldarı nakliyatta denize him _,;_..l--d si)•L harp 1• esi 

'l' ~ u...ı:ı.. hikimiyetlerini ..x.+ .. -;.1 .. ..ıı;.. .... ihver- llllAıı.uu- a 1111 ve mLzem 
Almanlann Stalingraddan çekilmek ıs-' riye birinci Lordu Aleksandr mtlw.ai- l!!i"""""u~\&&& .m al·--·_..-
temediji gibi, müstahkem mevzilerinden lerin Cezayire ihraç hareketi sıraaında !er Sardonya, Sicilya ve Bizerteye b&- ~~ dirseğinde tin uka-
çıkarak açık sahalara açılan Sovyet kuv- 2 muhrip, 2 korvet bir mayn gemisi, bir kim olmalannı ttalyan doruanmasınm veme~e ime hüc~ f . 
vetleri üzerinde bir netice aramak iste- uçak savar gemisi ve 16 küçkü gemi hllA bir mevcudiyet ifa~e etmesine ral- 1 bi . ki:f ~ ektedir e verıt-
diği de anlafılıyor. Y-alnız neticenin ne kaybedildiğini ve bir Hollanda harp ge- men ne sefer kuvvetlennin karaya çık- 1 ~ ın ölün" nn buncl · d' 
,ekıl aJacatını bize sadece zaman göste- misinin de birlikte battığını, buna mu- malarına mani olmuşlar ve ne de hattA hü e~g T ~~~A- a ilpnanm 
recekür. kabil Mihvere ait 3 benzin ve 1 iaşe ge- ağır kayıplar verdirebilınişlerdir.> ~ ı y~m ~u;ı;;ış, ~ dilpnan 
aı.nku Alman tebliği bu haberı te- misiyle iki muhrip batırıldığını 33 uçak Deyli Meyi yazıyor: uçagı ~vaş 111 · Bız üç uçak 

d.. " ·il idil v.. .. b'ld' · t' «Biltiln eimal Afrika sefe..: devam et- kaybettik. 
yıt eder mahiyette verdiği malumatta u uı gunu ı ırmış ır. ~ &• Tun t hh kıtal . 
hücumlarda çetin Sovyet mukavemet'ne Va ingtondan verilen bir haberde de dikçe deniz ilstü ve denizaltı kuvvetleri- . usa zır . arımız ehemmı-
ra m n elv•rişli inkifaflardan bahsedtl- bu çıkartma esnasında beş Amerikan as- mlz hava kuvvetleriyle tam bir işbirliği yetlı yerler elde etmış ve 75' esir al
m ktedır. Buna mukabil Sovyetler bir ker taşıtı kaybedilmiş ilç gemi de hasa- yapmışlardır. Bu hareket esnasında elde mıştır. A~an hava kuvvetleri alçaktan 
~ok y rl rde hilcumlannı tazelemişler- ra uğratılmı tır. Batan gemilerdeki as- edilen muvaffakıyetin muasır harp ta- uçarak düşman ko~a ve taşıt vası-
dır. Ve aynı zamanda Don ilzerindeki kerlerin çoğu sahile çıkarak kurtulmuş- rihinde eşi yoktur.> taları~ hilcu~ etmiştır. Hav~ .muhare-
AI k tal b k la lar ve bu sebeple zayiat az olmuştur. Ha- .__._ belerınde 16 düşman uçağı düşilrillmilş-
d var: et~':du.~ğmen as 

1 rmı rekltnı büyüklüğüne nisbetle bu zayia- DONANMA Fac•ası tür. . • 
MERKEZ KEStMtNDE tın pek z olduğu aŞiklrdır. 1 İkı uçagımız Kayıptır .. 
Merkez kesimindeki muharebelere BİR kRUV AZÖR * 21 son teşrinden 30 son teşrine ka-

n e Stalingradm aksine olarak he- Be nden verilen b'r haberde bir Al- 'f 1 d b t • aar İngilızler lll uçak kaybetmişlerdir. 
m n h r noktada Ruslar taarruz halin- man denızaltısı Akdenizde Cebelüttarık U OTI el 8 80 gemi• Ayni mUddet içinde bizim kayıbımız 50 
ded r. Rjevde kati haberler alınma- dolaylar nda 10000 tonluk London sını- J • k t k t:ça~. . 
nı kla beraber buradaki Almanların fından bir İngiliz kruvazüril babrmış- er i Ur arma Buyuk Brıtanya sulanda Alman hü-
d rumunun iyi bir durumda olmadıgı tır ) cum gemıleri 3000 tonluk bir taşıt ve 
il! \İ or Rjevm her iki tarafındaki Bir İtalyan haberinde de ltalyan harp isti y or ar bır himaye gemisi batırmıştır. 
d olun kes dilini Ruslar haber ve- gemileri uzun bir deniz muharebesinde 2 '3 i~Anun gecesi Manşta iki tica-
r yorlar. Bu, Mihver, ana ikmal yolla- bir kaç 1n liz kruvazör ve muhribi ba- -*- ret gemısı batırılmıştır. B\j.tün Ahnan 
n n mahrum kalmış olması demektir. tırılmıştır. Dal'lanın deulet Pelslljl harp gemiJeri iddetli muharebelerden 

Ue f nnUtaenln sonra dönn u ıe,·dir. 

TUNUS SAHiLiNDE RUSLARA GORE 'S ~~~~--~·~--aıaııası yofı .. 
* *·~~-

Bir mihver gemi Almanlar 3 tfLD· 
kafilesine kayıp de aiır zayiata 

lar irildi uiramıştır 
Londra, 4 (A.A) - Bahriye Naz rlı

tı blili: 
Salı gece8i Tunusa asker ve harp mal

ze~ı taşıyan bır Mihver konovuna ta
arruz edilmiftir. Uç düşman muhribi ve 
ikisi askerle dolu dört tasıt batınlm -
tır. 

Londra, 4 (A.A) _ Resmi teblığ: 
Çarşamba gecesi deniz kuvvetlerimiz 

Tun un dolusunda bir İtalyan muhri
b nı batırmı hr. 

Londra, 4 (A.A) - Vişı rad os1 na 
g 'r ımal Afrikada yilzlerce Fransız 
yedek subayı yarın kıtalarına ilt h ka 
d v t edilmiftir. Bu karar 30 - 40 ya n
d kı bütUn subaylara şamildır. 

~--..,.~------·~--YE NI BiR MUVAFFAKIYET 

M kova 4 (A.A) - Stalingrad böl
ges d Aman tah itlerı topçumuz tara
fından d ğttıl tır. Stalingradın şimal 
batısında kızıl ordunun taarruzu devam 
ediyor. Bır çok kesimlerde Alman karş& 
hücumları pilskilrtUlmüştür. Şehrin ce
nup btısındaki kıtalanmız taarruzJanna 
devam ederek bır çok blokhavzları ve 
makinelı tüfenk yuvalannı düşmandan 
temizl m' tir. Merkez cephesinde kızıl 
ordu Alman kar ı hücuınlanm pttskiırt
müştür. Rjevin batısında Almanlar 3 
günde b'nlerce asker kaybetmiştir. Alı
nan ganimetler arasıda 1 milyon fişenk 
vardır. Viyazma, demiryolunun arka
sında Alman hücumu tardedilmif ve iki 
Alman piyade bölüiü imha edilmistir. 
Şimalde Rus sahil bataryalan 15 bin ton 
tutannda iki Alman nakliye gemisi ba
t mu !ardır. 

~--._,,~------·~---

Zur h 4 (A.A) - Batırılan harp ge
milerinin kurtarılmasını tetkık etmek 
Uzerp Tulona bir Alman heyeti gönde
r.im tır. 

Dolqan şay ı ra göre batırılan ge-
rden tek bir 8'mınm bile ~ 

masına iımit yol.tur. Çünkü müttef k 
uçakları hava lıücwnlariyle böyle bir 
teşebbüse meydan vermiyeceklerdir. 

Londra, 4 (A.A) - Gazeteler Edenin 
dun Avam k mura ındakı nutkundan 
bahsediyorlar. H<1riciye nazırı şımal Af
r kada Darlanın devlet reisi saUıhiyet
lerini Uzerıne dıgı hakkındakı haber
cen bahsederken bunun İngiltere hü
küm fni ı1gilendirmedigini söylemiştir. 
Bu be} anat umu i memnunluk uyan
dırmıştır. 
Yakında Avam kamarasında gizli hır 

toplantı yapılacak ve hükümet bu hu-
r.usta izahat verecektir. 

Nevyork, 4 (A A) - Nevyork Tay-
mıs gazctesı salahiyetli bir zatın Dar
lanın ıttıhaz ettigi kararların general 
Ayzenhoverin • ararlarında hiç bir de
i ildik yapmıy'lcagını söylediğini yaz
mıştır. 

~----~~M~~·~ıww·~---

ITALYAN TEBLIGI 
{Baftarafı 1 mcl Sahifede) 

lanna varamamış, ve sıkışık vaziyette 
olan kuvvetlerinin imdadına yeti eme
m tir. Berline göre *·--

81,. .... ,,;.;;eıı KCll'ptt· Tunusta mihver Melburn 4 (A.A) - Cenup batı Pa
fı mllttefik kararglhının tebliği: 
Muttefik upklan tarafından Timor 

ad ında Çubang mevkünde 21 japon 
n hasara uiratmışlardır. Çıkan

lar 80 kilometreden gorül-

ıe 1rn11a edlldL bir veri zaptettı 
Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. A,jansı- - *-

nın bildirdiJıne göre Kafkaalardaki ha- BiP ftal..._ ltadaltane 
reketler hava şartlannın mOsaadesine ı-· 
göre devam etmektedir. Cenuba doinı flendd fOl'pUlenePelı 

. giden tek yolda gUnlerden beri biç b'r IHıtıPddı.. 
r rafı d n desteklenmıştir. ta ıt orillmemiştir. 

TEBIJO Roma, 4 (A.Aı - Tebliğ: 
M lburn, 4 (A.A) - Genen Mak. . Bir Rus ~o~u Karpit dafı eteklerinde Sırenaykada aiişm~ topçu ve ke-

Ar r Ahın n tebliği: imh edilm tir. faalıyetler ne şıddetli top ateşıyle 
Y n G n d Buna ve Guna bölgesin- M kova, 4 (AA) _ Tas Ajansı bil- mukabele edilmiştir. 

d r f ılasız devam ediyor. d rıyor: Tunusta Alman teşkilleri ehernmyet-
M t ı Tımorda Kupanga Bir Stokholm haberıne gore Stalingrad lı bır yer alarak 454 esir ~Ide etmiştir. 
b y pm tardır. 18 i bom- muharebelerind yaralanan Almanlar Mihver düşman bava kuvvetlerini mu-
b a cı olmak üzere 21 tay- Balkan memleketlerine sevk dilmektedir harebeye ıcbar ~tıniş ve Alman uçak-

1 rdir. Depolardan ler. Halkın bu Alman yarahlarlyle her !an 16 diişman uçagı tahrip etmiştir. 
yuı.1~11Jı1tu· 80 ometreden ôriil- ne suretle olursa olsun temasta bulun- Orta Akdenizde keşif uçaklarımızdan 

maları yasaktır. b rısi 4 Spıtfayerıe harp ederek bunlar-
------------------------------- dc.ıı bırisini dü tirmü , diğerini hasara 

B UGUN 
MATiNELERDEN 

ITIBARE~ 
Danya ·~m yeni ve kuvvetli GRETA GARBO'ıu 

ING iD BERGMA 
şahane bir güzellikte ıbda edilen .. 'Beyaz ~rde edebiyatının 

rmdan ... SEVENLERİN SJVİLE LERIN ve AŞKI 
TANIYANLARIN flJıDı 

İŞKENCE 
Diier ro ilerde 

ROBE&T MONTGOMERY • • GF.ORGE SANDERS 
5-n · Hergiln - 115 315- 5,15- 7,15 ve ak nlan tam 915 te ba ar 

uğratınqtır. 

Bır hastahane gemımiz torpillenerek 
b .. tınlm ır. G mide yaralı yoktur . 
120 milrettebattan 104 ü kurtulmuştur. 

Sıcilyaya taartuz eden düşman tay
~ arelerınden bır' ı uçaltsavarlar tara· 
fından dü tirtil üştur. Hasara ugnyan 
b r d n d Ogusta yakınında denıze 
ö uştur. Bır duşman denizaltı ı ba
t rılmı tır. 

Dev uçak 

Makineye 
erilirken . ............................ . 

TUNUS ONLBIUNDE 
................ IHrlep 
L ndra, 4 (A.A) - Fas rad~ osu bu 

akşam şu haberı vermıştir : Bızertenin 
35 kilometre cenup babsmda bulunan 
ı tor çevre ınd • ıddetli bir muharebe 
olmaktadır. Daha a gıda müttefikler 
Tunu un 30 kilometre kadar batı ınJa 
Cedıd nın batı ölge ne hAk m bulu
ruyorlar. Duşm n ıkincı karşı taarru
.._unda 50 kada tank kullanmıştır. Bu 
tankların bir çogu tahrip edilmiş veya 
1:.üyiık ha arlftr ugratılmıştır. Müttefik 
uçaklar Bızerte, Gabes ve Tunusa kar-
ı taarruzlarına devam etmişlerdir. 

Bone lımanı clün gece mihver uçak-
1 rının müteaddtt taarruzlarına ugra
mı tır. 

. ---------Son sistem Alman 
denlzaffdal'I.. 

Londra, 4 (A.A) - Evening Stan
dard. gazetesinin yazdığına göre Alman
lar şımdi daha süratli denizaltılar yapı
yorlar. En son Alman denizaltılan su 
iizerinde en az 20 mil silratlidir. Deniz 
altıl.ann hacmi büyUtübnemiş ise de 
yenı ~e .daha kuvvetli motörlerle teç
hız edılıniştir. Bu motörler 16 silindirli 
ve ıki ı>ervaneidir. Kuvveti de 3200 
beygirdir. Bunlar orta hacimde deniz 
altılan işleten belki de en kuvvetli mo
tô~lerdir. Almanlar inşaatı çok biiyilk 
mikdarlarda yapabilen 500 ve 750 toni
J toluk denizaltürı üzerinde teksif edi
~ orlar. 

Mllaeer fGCll'l'UZU 
Londra, 4 (A.A) - Fas radyosunun 

bu akşam bildird•ğme göre mihver kuv
vetlerinin Tebourba kesimindeki taar
ruzlan şiddetlenmektedir. 

-------·------....... llaua alıınllll'ı 
Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava na

zırlı~ı~ tebliği · İngiliz av uçaktan 
teşkillerı bugün öğleden sonra Fransa 
ve Belçıka üze ınde taarruz keşifleri 
~apmışlardır ~ır düşman avcısı dUşU
rülmüş ve ba kaı.arı da hasara uğratıl-

ı tır. Dort u • ımız kayıptır. 

-------•--~~-
Aınel'flıan telJllOI 

Va ıngton 4 (AA) - Cenup Pasifik
te Gundalkanar adasında kara hareket
leri mutat devrıye faaliyetlerıne inhisar 
ctmıştit. 14 Japon askeri öldürülmüş
tür. Ordu uçakları kara kuvvetlerıni 
beş taarruzda desteklemiştir. 

---~·IWtlll---
KaranJdıta görme(le 
yarıyan IJIP ınalılne 

lıeıfedUdl .. 
Lond a 4 (A.A) - Televizyonu icat 

eden Iskoçyalı llim Bert karanlıkta 
gôrmege yanyan bır makine keşfetmif .. 
t:.r. 
Noktovızor adını taşıyan bu mak 

Cu ve Pazar sabah 11,15 d başlar. 
DİKKAT Haftanın her günUnd ilk sewlann başlama saatlerme a-
dar beltan kiler ucuzdur SALON 30 KURUŞ'roR. 

F,• ..a uSIZ E•i•• 11111•6 ı~e y~pılan deni& ve hava m~~Ie
w • ....... .._ rınde ışe yaramaktadir. Daba 11mdıden 

Parıs, 4 (A.A) - Harp esirleri l§ll)e In&ilizleı'. bu makineyi bı1fUim8la baf
bıJanak içiD ska,ini Berline sitmlatir .• laıiııtlardır. 

Mülkiyenin yıldönümü 
-------------------..--·------------------

Ankarada yapılan toplantıda 
Meclis reisi ve başvekil de 

hazır bulundular 
Ankara, 4 (Telefonla) - Siyasal bil- hakkındaki kanaatıni ileri ürdll ve me

giler okulunun 86 ncı yıldönümü müna- muru artık «parazit Bürok ab b P 
sebetile bugün saat 16.30 da okul bina- c!eğil, yaratıcı bir insan telikki eden a
sında bir toplantı yapıldı. Meclis reisi rilşün, cmakam> değil in an s te niı
B. Abdulhalik Rend'a, Başvekil Saraç- ııin mutlaka muzaffer olac nı ve a• 
oğlu, biltiln Vekiller, Parti Genel Sek- kam sisteminin yıkılacagını teb ruz t• 
reteri, Parti umumi idare heyeti azAla- tirdi. Atatürkün ve Milli Şefin mile e
rı, Cilmhurreisliği umum! kAtibi, bir çok seye gösterdikleri yakın alaka)' ı ınn t
mebualar, Ankaradaki yüksek okullar le andı. Gençlere de hitap ed rek v zi
profesörleri ve mUlkiye mezunlanndan felerini hatırlattı. 
A.Dkarada bulunanlann hepsi toplantı- Bundan sonra divetlıler arasında eti 
Ü hazır bulunuyorlardı. T'ôrene 1alebe- eaki mülkiye mezunu olan devlet Ora.il 
im bir •lızdan söyledikleri tstlklAl mar- reisi İsmail Hakkı Göreli kürsUye ge1dL 
§iy:le ba§Jandı. Bundan wıra Siyual Mülkiyenin çok değerli şahsiyetler ye
bifcller okulu mi1dilril P.rofalr Ali Fuat tiftirdiiine bugünkü toplantıd;. hazır bıl 
Bq,U kUrsUye gelerek toplantıda bulu. lunan mülkiye mezunlanndan Abdulha
nanlara tefekkür etti. TUrJdyede umu- lik Renda ile Şükrü Saraçoğlunun da 
mlyetle maarif hayatının bir tarihçesini birer canlı phit olduklarını, Mill' Şe!ia 
çızan hatip millkiyenin 1856 da kurulu- en büyük mlllkiyeli olduğuna işaret et
ıundan bugUne kadar geçirdiği safhala- ti ve alkışlandı. 
rı izah etti. Bu izahları sırasında Ali Bundan sonra talebeden Ali Ere ıı 
Fuat Başgil sözlerini memur ve siatem heyecanlı bir dille arkadaşlarının hi 'e
me.selesine naklederek devlet meselesi- rine tercilman oldu. Bu m~ruımden son• 
nin sadece bir adam meselesi olduğu ra dlvetliler biıfede izaz edilınıslerdir. 
~ ..,.,.~~ ............ ~~ 

Ticaret vekaletinin tamimi 

Ekmek ve ekmeklik hububattan 
az ~elirli mustahsiller 

istifade etmiyecek 
Ankara, 4 (Telefonla) - HUkümetçe 

ekmek ve ekmeklik hububat ve sair 
eşya dagıtılmasına dair talimatnamede 
bizzat veya bilvasıta ziraatle meşgul 

olup müstahsil vaziyetinde bulunanla
rın ekmek ve ekmeklik hububat tevzi
atından istifade etmiyecekleri yazılıdır. 
Bu hUkmUn tatbikatında dar bir saha
da vasıtalı veya vasıtasız olarak zeriyat 
yapanlann veya bağ veya bahçe işle
tenlerin beyannameden ve bu tevziat
tı.n hariç tutulmam iaten;Jdikleri vaki 
müracaatlardan anlaşılmıştır. 

Ticaret vekalet' vila} etlere bir ta
mım göndererek : 

1 - Hükünıetçe yaplacak dağıtma-... 

ların yalnız ekmek veya ekmeklik hu
bubata inhisar etmiyeceğini, bınaen_. 
leyh talimatnamenin şümulüne giren 
hak sahiplerinden müstahsil vaziyetin
de olanlardan da beyanname alınarak 
kendilerıne ana karne verileceğini, 

2 - Talimatnamenin ziraatle meşgul 
müstahsil vaziyetinde olanlardan mak· 
sadın kendi ihtiyaçlarına yetecek U.. 
dar hububat yetiştirenler oldutunu. 
yoksa bostan, bağ, bahçe işletenler için 
h ç tahdide malud olmadığını, 

3 Dı~ ~ kadar hu
hu bat yetisttrenlere ekmek wya ek-
ıneklık hububat verilmemekle beraber 
l.ıunlann diğer tevziaf'tan istifade ede
ceklerini bildirmıştir. 

Dünkü Mecliste Macaristan an· 
laşmasına bailı kontenjanların 
arbrılması muvafık trörüldü 

~~-~~--~-----~-~~---
Ankara, 4 (A.A) - Büyük Millet kontenjanının 150,000 TUrk liruı ve 

Meclisi bugün Şemsettin GUnaltayın re- Amyant kontenjanının 50,000 ton tez. 
islijinde toplarutll§tır. Meclis bu toplan- yidi ve bu tezyitlerde adı geçen anlq
tıda Dahiliye Veklleti memurlanndan manın 1/Haziran 1942 tarihinde bitecek 
SaWıettin Esatla Reşit Bandı hakkında- olan birin.ci mer'iyet senesi için muteber 
ki arzuhal encümen mazbatası üzerinde olması hakkında Türkiye ile Macaristan 
geçen müzakereden sonra Dahiliye en- arasında teati edilen mektuplann tasdi· 
cUmenine havala eylemiş ve3/Mayıs/941 kine dair kanun lAyihasmın birinci mu. 
tarihli Türkiye - Macaristan ticaret an- zakeresini yapmıştır. 
lqmaaına batlı A listesindeki bağırsak Meclis Pazartesi günil toplanacaktır. 

inhisarlar idaresinde hazırlıklar 

Çaylar iki harman Üzerin 
den yeni fiyatla satılacak 

İstanbul, 4 (Hususi) - Kahve ve ça
yın paket ve şi§eler iÇerisinde satışa çı
kanlmuına bu ayın on beşinde bafla
nacağı haber verilmektedir. Çaylar iki 
fiyat üzerinden satılacaktır. Birinci har
man iyi kalite çayların kilosu 17 liradan. 
ikinci harman çayların da kilosu 13 lira· 

dan satılması mümkün olaıaiı yapılan 
hesaplardan anlqılmıştır. Kahvenin ~ 
losu da 620 kul'U§tan salı§a çıkarılacak· 
tır. 

Memlekeümizcle uzun müddet ih~ 
yaca tekabül edecek nisbette çay vardır, 
Memleketimize yeniden kahve ıe~ 
cektlr. 

lstanbulda bir bekçi, yavrusunun 
ölümünden zaı. a lbna alındı 

İstanbul 4 (Hususi) - Bayezit bek
çilerinden Basanın 7 yaşındaki oğlu 
Ibrahim evınde karnından tabanca kur
unu ile yaralı olarak bulunmu§tur. 

Hastaneye kaldınlan çocuk babası ta
rafından vurulduiunu söyledikten son
ra ölmüştür. 

Nezaret altına alınan bekçi tabanca 

ıJe oynarken çocuğunun kaza neticesi 
clarak kendi kendisini yara)adılJm a6y
leıniftir. Adliyece tabJdk.ata başlamnı 
ve ceset morıa kaldmhnıştır.. MorP 
kurşunun vUcu ibıerindeki seyri fmnl 
bır şekilde tetkik edilmektedir .. Bu su
retle blc:IBenin aydınlanacagı tahmin 
dilmektedir. 

Sirkeci postanesinden paketle 
aşıran bir bekçi ev·nde tutuldu 
1stanbul, 4 (Hususi) - Sırkecı paket 

Postahanesınden bazı posta pete'lüennln 
kayboldugu poliae ihbar eClilmesi üzerı
ne. tertibat ahnmış ve paketlerin Pos'8-
hane lıılkciai Osman tarafından afırl dı
lı teablt ecın.nıttır. 

Zabıtaca Osmanın evmcle ya~ 
aNl§tırmada Pı>stahaneye ait 200 adet 
paket bulumnUf, Osmula beraber bu 
İ§te ııtiraki oldutu zamaedilen nakliye 
memuru :Muhittin ile hainal Hasan a• 
kalanmlflardir. 


