
Amerikaiı Senatör Barkley söylüyor Valimiz acele Ankaraya çağırıldı 

ikinci cephe, ancak, saatı 
geldiği zaman açılacaktır 
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AJmanyadaki çimen· BELEDiYENiN TEŞEBBÜSILE 

to fabrikaları Lt>- Yarım milyon lira 
his ta na taş un yor sel'mayeli bir şir· 

-*-Hırvatistanda lıaı!lı ket kuruldu 
soJıaJı muharebeleri 

oJ:ıJlor •• 
Nevyork, 17 (A.A) - Ayan meclisi 

ekseriyet lideri ::enatör Barkley ikinci 
cephe hakkında demiştir ki: 

-*-
Bu ~irlıet Buğday satın 
t!Bmafı i: zere memurla· 

rını A adoluya 
g@n!f ~di ... 

Va .. ingtonda Rıızvcltin riyasetinde toplanan nıiittefiklcr harp §fırası 

İkinc! cephe, l:urulması saatinin gel
diği nskeri şeflerimiz tarafından bildi

(Sonu Sabife 4, Siitun 5 te) 
Bugünlerde Ankarada ekmek mevzuu 

etrafında çok mUhim ve şumullü karar
lann alınmasına intizar eylemek lftz.ım
dır. Hükümetimiz yurdun ekmek dava
sını bir kül halinde inceden inceye tet
kik eylemekte olduğu gibi İstanbul, An· 
kara ve İzmir gibi geniş nüfus topluluk
larını bir arada bulunduran şehirlerin 
ekmek işini de hususi bir dikkatle ince
lemektedir. 

Fransanın · 
Vaziyeti 

---*---
Günün en mühim mese· 
leleri arasında 
. eniden ön safa 
~ılımı,tır •• 

ŞIWKET BİLGİN 

Alınanların Fransadan istedikleri 150 
in işçinin_nıUracaat blirolanna yazı1-
.. ıan l(ln verllen ınUhlet ita ayı;. so· 
auna kadar uzatılmıştır. 

Haftalardan beri hu maksatla yapı· 
lan propagandaya rağmen, Alman fab
rika1annda çalışınağt kabul ed<'n iş~i
lcr sayısının azlığı, mihvercilcrin harp 
pyeleriııc hizmet etmcği, Fransız. mil
letinin her şeyden ev\'el kendi istiklal 
tlivasına bir ihanet saydığını meydana 
loymuş bulunmaktadır. Gcn;i Frnnsa
nın işgal altında olan \ 'e olıwyan kıs· 
mında büyük işsizlik \-ardır. B. La,·al. 
utandaşlarını Almanya hesabına c:alış
mab çağınrken, bu suretle kurulacak 
~birliğinin temin ede<:eği siyRsi kazan,:
brdan başka, büyiik halk kiitlelerini 
3·e>k.<iu1luktan kurtnrmağa da :vardım 
f'deccğini söylemişti. Anlasılan Fransız 
mitıetinin biiyiik rokluğu. mahrumi~·et
lcre katlanmak pahasına da ols:ı. eski 
düşnıanl:ırınin zaferine yardım ctme
a1ck azmindedir. Mecburi hizmet tcşeb
'bü Jcrine sabotajlar ye grevlerle mu· 
lrnbele edilmis olma 1 bu hususta ~lip· 
lteye yeı· bırakmamıştır. Diğer taraftan 
mih\'Crdlcrlc i birli~i ıwJitikasma•hara
ıetlc tarcırtnr olan Visi fanli~·ctini gev
~cfmcmi tir. J,nvnlin düşüncelerini 
J<'rnnsız nıillcünc knbu1 ettirmek nıak
ımdi le miinıkün olan her şey yapıl

maktadır. Vİ':İ rndyoc:u. i gnl nlt ndaki 
Pnris rııd:rosunwı H!ianını hıllannrnk 
cliinyanın ııınkntldcrrıh hnlnnıınd:m lıa
ynti bir dcğ<•r tasıyan bu tarihi günlcr
flc Fmn anın dcı kendisinden beklcııcıı 
biiyiik kararları vermek znnımu geldi
f;lni tckrnrlnmı:)tır. Ayui rnd:rnda ko-
11u nn snlfıhh etli lıir sözcii. bu knrarlar
dnn ne knst~dil<J;<;ni cu özlerle iınh 
t•tmisHr: 

ııVeni bir A\'ltıpa ~·arntmnğa c.;alı~nn 
Almnnyanın *esebbii !erine yardımcı 
olmnldnn hn~ka kurtuluş ~aremiz yok· 
tur. Ancak bu fanda hareket eders(+ 
mağhihiyetiruizin n~rır neticclerinde11 
kurtnlm:wı. hntt!I nıiikfıfntlnnmnğı iinıit 
c•dcbiliri1_,, 

Li:ron rnd~·osıınun :;cizciisii de 1''ran
~an•n rt•alitelcre u"rnak artiylc Av
nıpndn lôyık oldul:"'U mevkii · Y''nideıı 
isı?nl edcbilccc~ini siiylcmistir. Nihayet 
Alman gcncrnllcrinden Schleir, on giin 
C'\'\•cl Prıris rnd·•osunda, Fran ızları A1-
nrnnyn ile İ!?birl;ğinc davet eden demc
rinı'!c hu ıncvzu:ı tcmııs ederek d~mistir 
~: . 

11 Biz mnğltiıı 1' rnnsayn knrşı kin ve 
intiknm duvr,ulariylc hareket etmedik .. 
f'r:ınMz millctiıır. miiteaddit defalar. 
yeni Avrur.ruuıı kuruluşuna istirak fır
satını verdik.n 

Biifün hunlar, yiiz binlerct! miitcJıns
~ıs l"rnn<:ız işcisinin Almnnynda c:ılı • 
mac;ına ne kadar biiyi.ik ünem \'erildi· 
iini ı:-i;stermcğc klifidir. Almanynwn. 
muhtelif scbcplcı yÜ'.tünden, harp fab. 
rikalarında \'C demiryollar şebekesindr 
kaliteli isdlere olan ilıtiyacı Ic,·kalarh· 
ıtrhnıstır. Fakat bu ilıti1•nc Fransı?. i ·
c;ill'rini bir nevi :nıgnrv:ı,·n ti'ıbi tntarnlı 
t&ar .. ılanahilir mi? 

Yani Ahnanlor\ R. ı~,alin hiııi im 
e.- ~I ~i ll&şündiil;i işçi ta

. (8-a 5-hlf~ l!. Siit11n 6 da) 

·~· .... ) ..... .-. ......_._,,_ .......... ·-·--r..-.n-·-·-~ ....,_...._..~._.--~~· .... ,~.-:. 

' • 1 
B. Abidin Eı.1enio o tetkikleri 

i 

!Çiftçiler meralarına ve 
lpamuk tarlalarına bile 
! hububat ekiyorlar 
' ı 
i ; 
Şehrimizde llıılunan zıraat veııaıeı; müsteşa

rı dün Bornova Ziraat melıtehinde . ..,.,,.,.,.... ~ 
Şehrlmize gelmiş bulunan ziraat ve

krueti müsteşarı B. Abidin Ege dün 
Ziraat vekaleti müesseselerinde tetkik· 
krine devam eylemiştir. 

B. Abid:n Ege, yanında vil!.iyet ziraat 
müdürii B. Refot Diker bulunduğu hal
de dün Bomova}'a giderek ziraat mil· 
csseselerini teftiş ve ziraat mekte
bindeki çalışmaları tetkik eylemiş
tır.. Müste~ Ziraat mektebi talebe
sinin çalı~malarmı, tarla faaliyetini 
görmUş, derslcr:nde bulunmuş ve bila
hare ziraat mek1ebinde muallimler ve 

ziraat mütehass:slarlyle yapılan bir 
toplantıya riyaset etmiştir. 
Yapılan hasbihalde ziraatçıların ihti

yaçları, mektebin çalışmaları, muallim
lerin dilekleri üzerinde durulmuş, bun-
1.:ırdan mümkün olanların temini hu· 
susunda kararlar alınmıştır. 

B. Abid!n Ege yarın Kültürparktaki 
ziraat müzesini tetkik edecek, yarın 
öğleden sonra da Kızılçulluya giderek 
köy enstitüsünün derslerinde buluna
caktır. 

(Sonu S.-hife 2l Sütun 1 de) 

Pasifik harbini dikkatle takip eden Ncııyorktan hir göriiniis 

Salomon adalai'ı tehlikede mi? 

Guadel Kanal'da harp 
kati bir safhadadır 

-*-
Ouen dağlarında Ame-

riluı!ılar yen·den 
ilerlediler .. 

Vaşington, 17 (A.A) Amerikan 
bnhr!ye mütehassısları Guadel Kanal
de harbin kati b·r safuaya girdiğini söy
l.yorlar. Adanın yakınında mühim Ja
pon deniz kuvvetlerinn mevcut olması, 
Jı.ponların bu üı:sün elde edilmes:ne 
kati lüzum gördüklerine delildir. Bah
riye mütehassısiarına göre Guadel Ka
nalın Japonların eline dtişıne!>i Salo
mon aclalarınd:ı müttefiklerin vaziyeti
n: sarı::acak derecede mühim olacaktır .. 

Amirnl Nim!tı. Salomon adalarını 
tdtiş ettikten su.ıra Amerik;ılılarm bu 
üsleri sade muhnfazayn değil , takviye
ye de muktedir olduklarını !>i;ylemişcr. 

Japonların Gundel K$nlın orm:mlık 
"ima1 batı ma ~jl:mış olınnlan bir mu
' nffokıyettir; :fakat ]llponlar kendileri 
ıçin en büyük tehlike· teŞk.11 edeıı hava 

(Sona Sahife 2, Sitaa ı •> 

...... .-~.--....a-11-•- - ·- . .-v.-.ll-·-a-.-~ 

1 lsviçre 1 

-· 
Korlıutma teşebbüs• 
ferini müsamaha 
He lıar$ılamadı.. 

Bern, 17 (A.A) -İsviçre haberler 
niansı tebliğ ediyor : İsviçre basını 
tahrik veya korkutma teşebbüsleri
ni müsamaha etmiyecek ve milletin 
menfaatin? güden vazifesine devam 
edecektir. Bu hareketin gayesi İs
viçrenin askeri ve siyasi müdafaası
nı, milletin istikl~l ve hürriyetini 
ve konfcdera:;yonun ~ere{ini muha
faza etmektir. Alman hariciye ne
znretinin ır;özt·üsi.i taraf mdan İsvic-
n.'flin tarafsızlık siyaseti hakkında 
,yapılan beyanatın münakaşasına de
vıım edilmektedir. 

Tehditler sUkGnetle,- fakat uirnle 
reddolunmaktadır . 

Bu üç şehirde tanzim satışlarına ni· 
hayet vermezden önce hUkümetımlz İs
tanbul, lzmir ve Ankara valilerinin mU
talaAJarını almıya lüzum görmüştür. 
İstanbul valisi Dr. Lütfü Kırdar elyevm 
Ankarada bulunmaktadır. İzmir valisi 
B. Sabri öney, vekAietle yaptığı telefon 
konuşmalarını müteakip diln Ankaraya 
çağrılmıştır ve bu sabahki ekspresle 
Ankar.ıya hareket etmektedir. 

(Sonu Sahife 2, Süt~ l de) 

~-·- ·-·-·-·-·-·- -·-· 1 

Kafkasta 
arazı 

kazanıldı 
---*·---

Staliugradda bir top 
fahı·i kası na girildi 

-*-Berlin, 17 (A.A) - Alınan resmi 
tebliği : Batı Kafkasyada Alman ve 
Slovak kıtalannın dünkü hücumları 
düşmanın şiddetli mukavemetine rağ· 
men yeniden ar..zi kazanılmasını temin 
etmiştir. Alman savaş ve bomba uçak
ları bu hareketleri tesirli .bir surette 
dcsteklem:ştir. Terek bat1S1nda Rumen 
kıtalan düşmanı bir çok dağ mevzile
rinden atmıs ve çok soyula esir almış
tır. 

Stalingradda piyade ve zırhlı teşkille
ri devamlı surette hücumlarda bulunan 
hava kuvvetleriyle ve uçak savar ba
taryalariyle sıkı işbirliği halinde hare
ket ederek düşmanın şiddetli mukave
metine rağmen bir çok istinat noktnla
nnı ve yere gömüIU tankları geçmeğe 
muvafiak olmuşlar ve 88 lik top imal 
eden •Kızıl Ba:ikah fabrikasına gir
mlşlerdir. Şimal istikametinde yapılan 

(Sonu Sahi((' 4. Siitun 6 da) 

Stalingradda sanayi bölgesi vanarken çekilmiş bir Tesim 

Stalin~radda kanlı savaşlar 

Bi Alman alayı 
imha edildi 

___ * __ _ 
Ruslar sanayi böl
gesinden çel<i ıailer -·Almanla flüyülı IJir 
şiddetle hücumda 
devam ediyorlar 

Mosk.ova, l 7 (A.A) - Royterin hu· 
sust muhabiri bildiriyor: 

Stalingradın şimal batısında endiist
ri mahallesinde katı muharebeler ol· 
maktadır. Almanlar çarşamba günü şa

(Sonu Sahile 2, Sütun Z de) 

.-.--.i.-·-·-11-·-·-·- JJ- -·-·-·-·· 
Denizlerde 

Bir yolca vapaPU 137 
yolcmuyle battı 
Sidney, 17 (A.A) - Cuma ak-

şamı Temov ile yeni :t.skoçya ara
sında işleyen bir yolcu vapuru bir 
denizaltı tarafından batınlmış ve 
137 kişi boğulmuştur. Kanada harp 
gemileri 111 yolcu ve tayfayı kur
tarmıştır. Denizaltı mürettebatı 
yolcuların boğulmalanna seyir
ci kalmıştır. ••-•-•- -• • - _ ı _ı_ -u~.a ._..._..,. 

Ankaradaki bomba davası 

Temyiz~ kararı 4 
noktadan bozdu 
İtalyan sefareti lıapıeısının dinlenmemesi ve 64 

üncü maddenin ıatbilıi bozma sebep-
, leri arasındadır ... 

Ankara, 17 (Telefonla) - Almanya
nın Ankara elçisi Fon Papcne karşı sui
kast tertibinden dolayı Ankara nğır cc-
7.a mahkemesinde yirmişer sene ağır 
hapse mahkum edilen Sovyet tebeasın
dan Yorgi Pavlof ve Komilof ve onar 
sene ağır hapse mahkfim edilen Abdur
rahman Saymen ve berber Süleyman 
hakkındaki karar temyiz ikinci ceza 
dairesince nakzedilmiş ve evrak bugün 
Ankara müddeiumumiliğine gelmiştir. 
Evrakta bozma sebebi olarak şu nokta
lar bulunmaktadır: 

BOZMA SEBEPLER1 
1 _ Ankara polis Enstitüsü krimono

loji mütehassısı P ajonun raporunun 
mahkemede okunmaması. 

2 - Abdurrahman Saymenin ilk tah
kikattaki ifadelerinin okunmaması. 

3 - İtalyan se!nreti kapıcısının şahit 
olarak çağr1lıp mallimatına miiracaat 
edilmemesi. 

4 - Maznunlar hakkında 64 ncü mad
denin ne suretle tatbik edildiğinin ka
rarda izah edilmemesi. 

.,._. - · - · -'- - 1 ·-·-·- -·- -··· 

Milli Şef 
·~ 

Omer inönünün 
~larını 
seyrettiler ... 

Ankara, 17 (A.A) - Milli Şef Cüm
hurreis 1.smet İnönü bugUn saat 8,30 da 
Türk Hava Kurumunun Eti Messuttaki 
meydanını §ereflendirmişler ve uçU§lar
la Ömer İiı.öntinün akropatik hareketle
rini gönn~lerdir. M1lll Şet, kurum re
lSi ŞUKrü K~kle fabrika tesislerini de 
~er ve g6rdii1deri faallyetlenlen 
memnwı olarak aaat 11 de Eti MffUttan 

~-

PAJONUN RAPORU 
Pajonun clirmün sübutuna mütcaUik 

olarak vermiş olduğu raporun okunma
sı iddia makamı ve suçlular tarafından 
istenildiği hnlde mahkemece okutturul· 
mamasının temyizce muhakeme usulüne 
nykın bulunmuştur. Keza Abdurrah
man Sayınenin ilk tahkikattaki ifadesi
nin suçlu Pavlof ve Kornilo{ tarafların
dan okunması talep edildiği halde okut
turulmaması bozma sebebi addedilmis
tir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

····-··-···· 
Fin Ras_tu an
danı sulh iste-

.a 

• 
memış 

---*·---
Vatllıan nezdinde 
teşefJfJüs yapıldığı 
yalanlanıyor .. 

Hehiıı.Jô, 17 (A.A) - Fin Başku
mandanı Marepl Mannerbaymm suDı 
lehinde bir te§ebbilste bulunması için 
Vatikan nezdinde te§CbbUse giriftiti 
hakkında ecnebi kaynaklardan buı ha
berler verihnektedir. Gazeteler bu ha
berlerin esassız olduğunu bugUnk6 !'IR

yılannda yaUll'ak yalanlıvorlar. . _,._,,,._ __ .. ,..c:~~ ~ 



SA~IFE 2 

VALIMtZ ACELE INKARAYA 
ÇACIRILDI 

( Baştarafı l ınci Sahi( ede) 
Hususi surette aldığımız malumata 

göre Ankarada Dahiliye vekaletinde da
hilivc ve ticaret vekilleri İzmir, İstan
bul° ve Ankara valileriyle bir konuşma 
yapacaklardır. Bu toplantıda alakadar 
valilerin mütalaaları dinlenecek ve on
dan sonra ekmek i§leri hakkında salim 
bir karara varılacaktır. 

lKt ŞIK . 
İzmir şehrinin ekmek işinde İslanbul

la birlikte hususi bir vaziyeti vardır. 
Geçen kış mevsiminde toprak mahsul
leri ofisince tanzim satısı yapıldığı hal
de sırf vagon temininde karşılaşılan 
müşkülitt yüzünden bile şehrin ekmek 
cfarlığı c..'ktiği hatırda olsa gerektir. 

Ekmek mevzuu hakkında başlıca şe
Jıirlerimizin bütün hususiyet ve durum
ları tetkik edilerek alınacak olan kara
rın her halde tatminkar olacağı kan~ti 
umumidir. Şu iki sıktan birinin tercihi 
hatırdan gecmektedir: 

1 - Yurdun diğer yerlerinde olduğu 
cıibi tzınirde \'e i~tanbulda da tanzim sa
tıc:larma nihayet verilmesi mümkündür. 

2 - Tamim satışlarına devam edl1-
mekJe beraber ekmek fiyatına bir m~k
dar zam yapılma.•;ı muhtemeldir. 

DlOER HAZIRLIKLAR 
Bununla beraber İzmir belediyesi boş 

durmamaktadır. lzmirde kooperatifler 
birliğinin iştirakiyle yarım milyon lira 
5ermayeli bir hububat şirketi kurulmuş
tur. Bu şirket hiç bir mesuliyet altına 
girmemekle beraber İzmirin hububat ih
tiyacını temine çalışacak. satın alacağ! 
buğday ve diğer hububatı devletin tah
sis edeceği vasıtalarla tzmire naklederek 
ufak bir karla belediyeye devredecek
tir. Bu şirket daha şimdiden memurla
rını mllbayaada bulunmak ilıere orta 
Anadoluya göııdenniştir. 

~~~----.a---~~~ 
R. l8t01N EGENiN 

TETKiKLERi 
(lllştarafa 1 mci Sahif~) 

HUBUBAT EKİMİ FAZLA 
Son yaimurlar çok faydalı olmu.ştu.r. 

jzmir villyeti dahilinde çiftçiler ekime 
hazırlık yapmağa başlamışlardır. Bu yıl 
hububat flyatlar.r.ın çok yüksek oluşu 
çiftçileri daha fazla istihsal yapınağa 
teşvik eylemiştir. Hububat ekiminin 
Hnümüzdeld sene c;ok fazla olacağı ha
zırlıklardan anlaşılmaktadır. ,-
Bazı köylüler pamuk tarlalarını da 

bozarak hububa! ekimi hazırlığına baş
l&mJşlardır. Mer&1ar bile tarla haline 
getirilmektedir. ----·----ANKARADAKI BOMBA DlVASI 

(88$fanb 1 inri Sahifede) 
DİNLENMEYEN KAPICI 
İtalya afareti kapıcısının şahit ola

rak dinlenmemesi de temyiz kararının 
birinci bendinde bozma sebepleri ara
sında zlbedilmektedir. Bombanın infi
llkinden .90DJ'a iki şah..c;n ltalyan sefa
rethaneslnJn ftstUndeki arazide Frnnsız 
büyük elçiliği binasına doğru kaçmakta 
olduğu İtalyan sefareti kapıcısı tarafın
dan görülmüş olduğuna göre, Pavlof ve 
Kornilof 'kapıcının şahit olarak çağrıl
masını istemişlerdi. 

1Kt GöLGE 
Müddei.umumi, kaçarken görülen iki 

şahsın sefarethanenin muhafazasına me
mur iki sivil polliı olduğunu, katili ara
mağa çıktıklarını ileri silrmesi üzerine 
mahkemece kaoıcının çağrılmasına lil
zum ~örillmemişti. 

84 NCOMADDE 
Maznunlar hakkında tanzim edilen 

64 neli madde bir şahsı suç işleme az
mettirmele dairdir. ömer Tckadın au
ça ne suretle amıettirilditi hakkındaki 
delillerin mahkemece izah edilmem~ ol
du~u temyiz kararında belirtilmiştir. 

Cemile ismindeki sevdiği kızın ırzına 
tecavtız edilmes; dolayısiyle esasen in
tikam hbsiyle meşbuğ olarak Türkiye
ye gelen Ömer Tokadın suça hazır bir 
vaziyette olduğu, binaenaleyh aynca su
ça azmettirmeğe lthum olup olmadı~ı 
ciheti de temyizce tetkik edilmiştir. tki 
bentten müteşekkil olan ve uzun olan 
tebliğ kararındaki başlıca bozma sebep
leri bunlardan ibarettir. 

TENi A.llR '1 =-· =====- -ı - - - _!2'.3l-· ez::: 

STALlNGRADDA KANLI 
SAVAŞLAR 

(Baştarafı · l ınc:i Sahifede) ŞEHİR HADERLEtc.i 
fakla beraber tekrar taarruza gcçm!ş- \}ıı:mlill••••lllilllılilllııiiııiiim••IJ!lliıııiiıııiıı•••••lliliiııllııiilll•••lliil•lllllll!llıiılllill•ı:11••••••••••Si'j 

Fransanıq 
Vaziyeti ler ve 30 - 40 uçaklık ha\•a gruplariyle ' 

r.arekat sahasını ve Volga geçitlerini 
bombalaınıslardır. Hav~ taarruzları bil
has~cı bir bucuk kilometrelik dat· bir 
sahaya teksif · edilm:ştir. Uçak !"a\'arlar 
16 Alınan tayyaresi cEi.-<ii rnıt·~e 111 m•af
fak olmuştur 

TOPÇU ATEŞ[ ALTINDA 
Alınanlar han~ hücuınlariy!e bir fın

cia şiddetli topçu &teşt acmışlar ,.e bun
dan sonra 100 tank ve iki piyade tüıne
ııiyle hareket" b<ışlaını~lardır 

Neticede Almanlar eok ağır karıplar 
mukabilinde biraz ilerlemcğe mııvaffak 
olmuı::lardır. Bu hareketle:rde 4(1 Alman 
tankı tahrip e<lilmi.ştir .. 
Perşembe giinii hücum <:tyni 'iiddetle 

aernın etınis \"e Son·etler i.\stün kuv
vetler karşı~·ındi.l b:r ·kaç mah:1llcyi teı-
ke mecbur kalmışlardır. Alınanlar yedi 
bafüı!ık mm·affakıyetsizliğin acısını çı
karmak için aza'11i gayret \'e fodak~r
lık sarfediyorlar. 

HARAP OLA~ TASKLAR 

Vali k(i-
isile rnes~u I ... "' ... 

•• mnr 
olacak 
-*-

Bu sabah Ankarava hareket eden va
limiz B. &ıbı-i öney vilayet işleri hak
kında muhtelif vekaletlerle temaslarda 
bulunacaktır. 1zmirin Kok ve maden 
kömürü ihtiyacı heni.iz temin edilmiş 
değildir. Valimiz iktisat ve münakalat 
vekaletleriyle temas ech!rek hem kömür 
temin edecek ve hem de hemen İzmir 
h<ıttrna vapur tahsisini isteyecektir. 

Her ne kadar Zonguldantan İzmir 
hattına bir .. ·apur tahsis edilmiş i.se de 
bu \'apur henüz kömür yüklemek Ü7.cre 
7.onguldağa gitmemiştir. 

--~\_)':'\, ........ --
l\.ULLi KORUNMADA : 

Moskova, 17 (A.A) -, Gece yarısı ~- J• r fasu'_"" e ı:•C-
ı,esrolunan Sovyet-tebliğine ektir: • ı 'i 

Stalingrad çevri?s:nde düşmanın i.is-
tün kuvvetlerle yaptığı taarruzlar pli.•- t kı• f 
1-:ürtülmü.ştür. İki günde 43 Alman !an- C8 J 1 e V 
kı tahrip edilm~ ve bir alay ;mha olun-
muştur. Kıtalarımız çok çetin muhare- edildi 
belerden sonra üstün kU\·vetler kal'sı
smda endüstri bölge<ı:ni boşaltınışla~
dır. 

~a b:r kesimde topçumuz iki pi
yade bölüğünü dağıtmı~tır. 

Mozdokta kıtalarımız düşmanla sld
cetli muharebelt?rde bulunmuştur .. Bir 
kesimde 200 Alman öldürülmüş ve h~ş 
tank tahrip olunmuştur. Başka bir yer
de bir bölük piyade yok edilmişti!'. 

Merkezde karşılıklı top ateş! olmu« 
ve 600 Alman aldUrülmüştür. 

Şimal batı keoiİminde kıtalarımız bir 
Alman hücumunu pilskürtmüştür. 

Moskova, 17 (AA) - Öğle üzer; çı
karılan Sovyet tebliği : 16 birinci teş
rin gecesi kıtalarımız Stalingra<l ve 
Mozdok çevrelerinde düşmanla ~lcklet1i 
muhaı·cbeler ya!)mışlardır. Di~er ke
simlerde bildirilmcğe değer hir :-ey 
yoktur. 

ŞİDDETLİ MUHAREBELER 
l\foşkova, li ( A.A) - Alman lal' ~a

ı.ayi bölges!..'le l::ücumlarını l<'krul'la
dıklarından Stalıngradda çok ı:idcletli 
muharebeler olmaktadır. Bir kesimde 
100 kadar Alınan öldürülmüş ve bic~ok 
mitralyöz ve yuvası tahrip olunınu~tur. 
Almanlar kara kıtalarını 70 tank işbir
hğiylc ileri slirmektcdir. Mi.idafaaları
mız çok şiddetlidir. 

Moskova, 17 (A.A) - Gece yansı 
ı:e;;rolunan Sovvet teb!iği: 

16 ilk teşrinde kıt<llarıınız Stalingrad 
ve Mozdokta düşmanla çarpışmı~lardır. 
Diğer cepheleıde kayde değer hiç bir 

şey olmamıştır. ----·----SALOMON AO! LARI 
TEHL KEDE Mı? 

(Başt.:arafı 1 ınci Sahifede) 

üssünü tahr:p ~tmek ve işe yaramaz 
hale getirmek hedefine varamr.ıııı!-ilar
ciır. 

OVEN STANLEYDE 
Melburn, 17 1.A.A) Müttefikler 

umumi karargai':.nın tebliğinde bildiril
dığine göre Ov.:n Stanleyin ş:mal ke
siminde Amerikalılar ilerlemi:?lerdir .. 
Müttefik uç~klar Buna - Kokoda ınu
vasale yoluna taarruz etmişlerd'r. 

AVUSTRALYA TEBLİCt 
Melburn, 17 (A.A) - Cenup Pasifik 

müttefik karargahının tebliği: 
Buide bir taarruz keşif birliğ: düş

man mevzilerini bombalamışsa da ne
ticeler tesbit edilemem:ştir. 

Oven Stauleyde \•aziyet arnidir. 
Masbaro nehr~ dolayları müttefik 

hava kuvvetleri tarafından bombalan
mış ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

Timorda müfü:fi bomba ucaklan ba
zı köyleri bombalamışlar ve· yangınlar 
çıkarmışlardır. 

TEL: 36·46 

RUGÜN 

---ıf...---

Daha bazı ihtihıir meu
zuları da me_ydana çılıtı 

Toptancılık yapan ve mağazasında 
mevcut külliyetli mikdarcla kuru fasul
yeyi müracaat eden bakkallara satma
dığı anlaşılan Kestane pazarında tüccar 
Eron Bohor milli korunma mahkemesi
ne verilmiş ve tevkif edilmiştir. 

§ 1nönü caddesinde 124 sayılı diikkan
Öa bakkal Ali. 165 kuruşa satılması icap 
eden yarım kiloluk Kordon rakısını 180 
kuru~a sattığından tutulmuştur. 

§ Alsancakta Mesudiye caddesinde 
141 numarada bakkal Nimet Torman, 
ciükkftnında bulumm mallar üzerine eti
ket koymadığından milli korunma mah
kemesine verilnıi§tir. 

§ Geçenlerde ~ekerler vilayetçe be
yannameye tabi tutulduğu sırada dük
kanında 303 kilo şeker mevcut olduğu 
halde vilayete verdiği beyannamede 280 
kilo gösteren Alsancak Mesudiye cad
desinde bakkal Mehmet hakkmda tah
kikata başlanmıştır. 

§ Menemen kazasında bakkal hakkı 
Gündüz ~·e Salahattin dükkan!armda 
çay mevcut olduğu halde beyanname 
vermiyerek 13 liraya satılması ıcap cdrn 
çayı 17,5 liradan sattıklarından adliye
ye verilmişlerdir. 

§ ödemi;:tc Kadriye Gürüncü adınd3 
bir kadın, Behiye adında bir kadına tez
gah ipliğinin topunu 55 liraya satmak 
suretiyle ihtikar yaptığından tutulınu<;
tur. ____ .,. ____ _ 

Al.TIN FİYATI 
Bu hafta altı:ı fiya~ları yi.ikselıneğe 

lnıslamıs ve dün bir altın 35 liraya çık-
·mc;tır. ----·----ZABITADA 

s~ı- Barda bir 
l1adise ol~u 

---··---
Vç Jıifl fJIPhfrlerinf 

yaraladdar-
Evvelki gece yarısı Şen barda bir ha

dise olmuştur. Çelik motöründe tayfa 
Arslan Ekşi ile arkadaşı Rizeli makinist 
lbrahim Karaoğlu barda çalışan artist
lerden Fahriyeyi beraberlerinde götür
mek istemişlerdir. Bu yüzden araların
da çıkan kavgada Arslan tbrahimi iki 
yerinden bıçakla yaralamış, hadiseye 
müdahale etmek isteyen İbrahim Ya
şarda hafifçe başından yaralanm~tır. 

Kavga gittikçe kanlı bir şekil almağa 
başladığı sıMda Arslan bar garsonların
dan Hasanı yaralamıştır. 

Suçlulardan İbrahim hadiseden son
ra kaçmağa teşebbüs etmiş, hadise yeri
ne gelen polis memuru Sabri havaya 
korkutmak ınaksadiyle havaya iki el 
ateş ederek suçluyu yakalamıştır. 

BİR ffJRSfZL!K 

.... 

Elt"ktı·ik de ~atın alınıyor 
___ * __ _ 

Su şirketile yapılan mü
zakereler fasıla geç iri yor 

Günün en mühim m 
leleri art!s1nda 
'}1en!den ön safa 
çı~mı,tır .. 

(Bastarafı 1 ınci Sahife 

burlarına hayati değerde işleri 
ınak vazifesini t"'·di edebilirler m 

Belediye su ue elelıtrilı i~lerini eline alınca mül· 
~üphe ~·ok ki, Almanyanın ınua 

ihti~·açlanna cl'vap ,-erebilecek ol 
dlcr ancak kend; ihfü·arl:ırh·le 
ı~ıağı k3bııl cdeuler olabilir. . halı bütçeli ilıi müd iirliilı JıuruJacal:tır-

Su sirketinden sonra İzmir elektrik 
ve tra~nvay şirketinin mübayaa müza
kerelerine 19 /tlkteşrin günü Ankarada 
başlanacaktır. Şirketin satış mukavelesi 
akdine salahiyetli murahhasları Anka
raya hueket etmişlerdir. 

Bu gibi şirketlerin millileştirilmesi 
hükümetçe bir prensip olarak ele alın
maktadır. 

Kısa bir fa.sıla geçiren su şiı·ketinin 
miiba,·aasına daiı· olan müzakerelere 
bu ay· sonunda tekrar başlanacaktır. Bu 
fa.sıla. ~irketin fl'.'sislerine kıymet tak
diri bakımından yapılacak tetkikat do
layısiyle zaruri olmuştur. 

Her iki sirketin mübayaasını müleakip 
nafia vekıileti su ve elektrik i~lerini İz
mir belediyesine devredecektir. Devir 
muamelesini müteakip belediyede biri 
İzmir su işleri, diğeri de İzmir elektrik 
ve tramvay işleri adiyle iki müstakil 
müdürlük kurulacak ve şehrin su işle
riyle elektrik ve tramvay işleri mülhak 

bütçeli birer nıLidürlük halinde idare 
edilecektir. 

Satın alma ve devir muamelesinin iki 
ay içinde ikmal edileceği anlaşılmakta
dır. Devir muamelesi yapıldığı gilnlNde 
sehir meclisi fevkalade bir toplantıya 
;ağnlarak bu iki idarenin kadro ve büt
;eleri hazırlanacaktır. Gerek elektrik ve 
tramvay ve gerek su işlerinde halen şir
kette çalışan bazı ecnebi mühendislerin 
mesailerinden de istifade edilmesi dü
,c;ünülmektedir. Müzakerelerde İzmir be
İedivesini temsil eden B. Muzaffer Öz
gen· bu sabah Anka raya gitmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ankarada ya
pılmakta olan müzakerelerde su şirketi 
murahhasları kendilerinden beklenen 
hüsnü niyeti tam olarak göstermeıniş-
1erdir. Şirket murahhasları, şirketin dev. 
Jete ve İzmir halkına olan borçlarından 
ibrasını istemiştir. Halbuki şirketin \'eT

gi borcu, İzmir halkından fa~la olarak 
tahsil etliği paralar vardır kı bunların 
tesviyesi icap etmektedir. 

B. Lavnlin Almanya ile topyeku 
İ§hir1iğini ıni11ctine cebren kbbul 
mek istemesi nıiinıkün görülse 
miittefiklerin batıda ikinci bir c 
uçmağa haznlandıkları sırada, Al 
iarıu Fransız milletini ayaklan 
sevkedet'ck mahivettc hareketle 
daha bir müddet ;akmacaklarını 
ınin etmek hatala sayılamaz. 

Görülüyor ki Fransanın vQİyeti 
niden günün en mühim mesefeleri 
mıda ön safa çıkmıştır. Fakat F 
nm durumu etr.ıfmda umumi b 

Bu~ünkü mi~him DıRÇ 

yeti artıran ·sebepler bundan ibaret 
ğildir. Mihverciler, şimdi Anglo 
sonların Dakara kaı:şı bir hareket 
2ırladıklarmdı..n \'e bunu uek yala 
tatbik edeceklerinden b&ı.se.tiyor 
Bilindiği gibi Dllkar, Adantik oky 
!>undan yapılan münakalatta bir 
noktasıdır. Cenubi Afrika. Rindi 
ve Avustralya~·a giden konvoy 
Kap yolunu tercihe mecbur kaldık 
günden beri. bütün taşıtlar Daimi 
Pernambuk aras,ndan reçmektedirlt 
Şu halde Dakardn mih,·er tayyarel 
nin veya denizaltılarının yerleşm 
ınüttefikJerin calt damarını teşkil ed 
bfr ınünakaliıt ~.'olunu baltahynhilir. 1 
sebeple müttefiklerin Dakarı kendi 
fuzları altında görmek istemeleri 
mümkündür. Fakat şurası da muh~ 
kaktır ki V~ Dakarda Madagaskard~ 
daha kuvvedi biı· mukavemet göste 
bilir. l\liittefikler böyle bir harek 
karar ,·ermislcr:;c bu hamlenin büy 
çapta bir ha;ek~t olması icap edecektı 

Altrnordu ve g özte.pe 
ta kımlart karşılaşıyorlar 

---------------
ŞEVKET Bfr.atH. Eğer Altınordu llagünlı ü maçı JıazanıPsa PCll'tl 

$Hdinin sallilJ i oJa~aJıtu·-· ----·----
EDİRNEDE 
Fena bir itiyat 
11e lrir ölüm ... 

Bugün saat 15.30 da Göztepc - Altı
nordu takıınlart ~ild final maçı için 
karşıl~acaktır. Kura neticesi karşılan
na çıkan rakipl:.:r:ni yenerek finale ka
lan bu ik~ takımımızın bugün yapacak
!, rı mac; bir çok cihetlerden en1eresan
dır: 

l - İki en i-.1.ıvvetli takınıımız ara
sında yapılacağı için her bakımdan he
yl'canlı bir çatışına olması.. 

2 - Bir seneden beri yaptığı bütün 
maçlarda yenilm:~en Gözte~nin bugün 
de kazanıp kazanmıyacağı. 

3 - Altınordunun Şildi en fazla (üç 
defa) kazanan ıı1kun olması, bu defa 
dn ka7..anırsa art•ı. gelecek sene başka 
takım kazansa dR yine şildin bu takı
ma verileceği. 

4 - Gözlepenın İzmir .şampiyonu ve 
rı'ürk:ye ikincisi, Altınordunun geçen 
sene şile'. !'fampiycnu ve İ?.mir ikincisi 

, G~ması .. 
5 - Her iki takımın en kuv~etli 

kadrosiyle çıkmak :çin ham·!ıklarda 
bulunması gibi ahval bugünkU maçın 
nasıl ve ne gibi bir ehemmiyet taşıdığı
w gösterir. 

BELEDiYE RE!SI ,---·---
Dün Kliltüı-parlda ue 
iaşe IJUPosanda çalqtı... 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
diln sabah belediyenin .iaşe bürosuna gi
derek muhtelif iaş~ mevzularını tetkik 
eylemiş ve dağıtmalarla alAkadar ol
muştur. 

Reis mayi mahruk tevziat listesi üzerin 
de çalışarak bilahare garaj santrala git
m~; daha sonra fırınları teftiş etmiş
tir. 

Belediye reisi öğleden sonra mühen
dislerle birlikte yeniden inşa edilecek 
yolları görmüş ve akşam üzeri Ktiltür
parka giderek KUltürparktaki çalışma
larla alakadar olmuştur. 

- ----e----
İndr ağaçları.. 

KİM KAZANACAK? 

Vaziyet cidden meraklıdır. Göztepe
dn kuvvet: takdir edilmekle beraber 
Altmordunun bazan mükemmel bir Edirne, 1 7 (Yeni Asır) - Bur ad 
oyun tutturarak hi.itüu tahminleı·i al- bazı çocuklar, mezarlıklarda ve arsala: 
tüst ettiii görüln\ü~. - da yetfı,en tadıla adtı nebıı.tın""Yaprak v 

Göztepeliler dıyorlar ki: tohumlarını yiyerek veya çiğneyerek b1J 
•Bu sene ka·lanınalıyız ki şild m.aç- nun verdiği bir nevi sarhoşluğa guya kı 

hm gelecek sene ehemm.:yet ve kıyme- yif çatmağı maalesef adet edinmiş bu 
tini kaybetmesin .. Hem biz gelecek se- lunmaktadırlar. Orta okul son sınıf ta 
ne de bu kuv·•etli takımımızı muhafa- lebesinden tlhan adında bir çocuk, hı 
z.a edecc<,..,•imiz ;.,:in kazanır.sak şildi al-

tehlikeli nebattan fazla miktarda kullan mak !ınkanını e.de etmi~ oluruz. 
dağı için zehirlenmiş, tedavilere rağmer 

Bu mütalaa ve mülahazalar karşısın- iyileşmiyerek ölmüştür. 
da maçın rnk ~hcmmiyetli safhalar ar-....- 1 -----------------
zederek geçmesi mümkündür. Eğer A • KJSACA. 
tınordu defansı, gol atmakla şöhret ka-
uman Göztepe n.uhaciın h,ittını tuta- • • • • • • • 
bılir ve kendi muhacim hatları gol çı· 
karırsa oyunu kazanacaktır. Aksi tak
dirde Göztene cıeticeyi lehine çevire
cektir. 

Göztepcliler bugün bütün bu ihti
malleri göz önünde tutarak oynıyarnk
lardır. 

M. ALİ ORAL 

ŞAŞAL SUYU 
---·---

Yeniden sddd tesisat 
yapılması lıararlcqtı 

Vilayct:n Şa.~l suyu menbaında ye
niden sıhhi tesisat yapılacağı için bir 
heyet mahallindP. tetkikat yapacaktır .. 
Hıfzıssıhha anununun 237 inci madde-
sine göre evvelce tesis edilen Şaşal h:
maye mıntaka.smda hali hazır vaziyete 
göre ne gibi tedbir ittihaz edilmesi la
z;m geldiğ!ni sıhhat rnüdüril, bir bak-
teriyolog ve belediye baş hekimi tayin 
ederek bir rapor hazırlıyacaklardır. 

'""""'""'"' ......... - _.,. ... ~ ~ ........................... -....,..<... """"'......._, '-"'C.. 

~ Ankaı~a Hadvosu ~ 
~ - ., ~ 

~ BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 

Yalıasız c:alıetler 

Eczacı Kemal K. Aktaş 

Gençlerin yakasız ceketleri pek ho
şuma gidiyor. Yazıkki mevsimi geçmek
tedir. 
Yakasız ceket ilk bakışta bir sadelik, 

bir çeviklik ve bir gençlik taslamakta
dır. Yaka elbisenin en göz alıcı yeridir. 
Göz çekmede cep, kol. düğme, ilik ya
kadan sonra gelir. 

ŞQ.yle cepsiz bir ceket tasavvur ettim, 
giyende bir çoınklık, adeti vilcudunda 
bir sakatlık veya solaklık var gibi gö-
ı·ünecek. Kolsuz ceketi düşündüm, yarı 
soyunmuş, laubali bit· tavır takınılaca
ğını görür gibi oldum. Cekette hiç düğ
me olmadığını gözümün önüne getirdim, 
düğmesiz ceket eksik bir ceket görünli
yordu. Bu sırada yakasızlığa baktım, 

olsa olsa yakayı ele vermemek için ya
pılmış bir ihtiyat ve dikkatli davranmak 
çeşnisi veriyordu. Neticede cekette ya
ka, kol, cep, düğmenin omuz ve etekten 
çok daha önemli birer yer olduğu kara
rını verdim. 
Yakası açtlmakta bir laubalilik, üstü 

örtülüğü açığ& vuran bir izmar vardır. 
Yaka veznen ~akalanmıya uyduğu için 
olacak ki yakayı ele vermemek t~lmihini 

1'CBkc;B 21ÖElti T'tYBKÇE, ARAP ÇA şarkılı - M USİKiLİ 
SAADt.'T YUVASI YILDIZI FATMA Il.ÜŞTÜ1nün 

lkiçeşmelikte kunduracı Hayrinin 
evinde, içinde 600 lira parası bulunan 
bir kumbarası çalınmış ve kumbara İb
rahim Akmeşede bulunarak alınmıştır. 

Geçen kış mevsim.inde soğuktan ku
ruyan incir ağaçlarının mahrukat ola
rak kullanılmasına ticaret vekaletince 
karar verilmiştir. Bu ağaçlar kesilerek 
mahrukat olarak resmi dairelerce sa
tın alınacaktır. 

8.30 Program \·e memleket -saat aya
rı, 8.32 MüZ:k : Marşlar pi. 8.40 Ajans 

taşımaktadır. Kirli yaka. yağlı yaka hir 
br.kıma cimriliği, bir bakıma da mete
lik..;;izliği i~aret eder. 

v -ıKILAN Ylj v A FILMı'NıN 
2 inci ZAFER HAFTASI. Görmek ve tekrar rörmek arzu edenlerin son 
günlerden istifade etmesi i(io SON FIRSAT. 
MATINEL~ : 12,ZO - 2,30 - 4,40 - 6,50 - 9 

YANKESİCİLiK 
Gaziler caddesinde 13 yaşında Ali oğ-

1 u tsmail, Ali kızı Nedime GönlUbolun 
103 lirasını yankesicilik suretiyle çaldı
ğından tutulm.U§tur. 

----·----Bir tPamvay lıazası •• 
Dün sabah ceza evi önünde bir lram

'<8Y kazası olmuştur. Konaktan Kara
taş& gitmekte olan 6 sayılı tramvay 

lllJ••••-••••••••~mıılıiôilılııw. l!IWW!'-7•••111n••••••••••••••••••••••••--\ arabası ceza evi önünde, içinde mev
l kuflar bulunan ceza evi otomobiliyle 
1 çarpışmıştır. Ceza evi otomobilinin yan
i iış manevrası neticesinde dikkatsizlikle K t' 1, 't Ü K P A R K 

FUAR Gazinosunda 
Meşhur Ses Sanatkirlsrımızdan 

BAYAN MUALLA 

sebebiyet verdiği bu kazada tramvayın 
camları kırılınıştU". ____ ,. ___ _ 
FIRIHCll.AB.lH 
ıgfR İHMALİ •• 
Bazı fırıncıların ve bu arada Karşıya

kada 1515 şinci sokakta 214 sayılı fınn 
~ahibinin bazı giinler zaman kaybederek 
toprak ofisi ambarına mUracaatla gtin
lilk un ihtiyacını temin etmediği ve geç 

Ba akfw 90ll konaeriai v.....ıtir. kaldığı belediyenin nazarı dikkatini 
ow.M servisleri Faarua içiadea c nineBaa J""'dmı ~· Kaqayab celbetmistir. Belediye, ekmek tevziini 

trai mt • ikide barebt eder. Lütfen mp ' .._ eneldea lllllaJe e6lk. geciktirn7ıeğ~ sebebiyet veren bu gibi fı-

L~lll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" rıncıtarı tecziyeye ba§lamıştır 

haberleri 8.55 - tı.30 MUzik : Uvertür 
ve marşlar pl. 12.30 Program V" mem
leket saat ayarı 12.:::3 Müzik : Karı<;ık 
progı·am pi. 12.45 Ajans haberleri 13.00 
ldüzik : az eserleri, şarkı ve türküleri.. 
13.30 - 14.30 Müzik · Radyo Salon or
kestrası 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans 
orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl heyeti.. 
l!:J.00 Konuşma (Ziraat saati..) 19.15 
Müz:k : Fasıl h:oıyeU programının deva
mı 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Müzik : Şarkılar 20.15 Konuşma (Dert-
leşme saati..) 20.30 Müzik : Keman ve 
piyano konseri (Çalanlar : A. B. Vink
ler, V. Schlösinger) 21.00 Konuşma ... 
Evin saati..) 21.15 Müzik : Şarkılar ve 
türküler 21.50 Ankara Sonbahar at ko
şularının net!.celeri 22.00 Milzik: Dans 
müziği pi. 22.30 Memleket saat ayarı 

ve ajana haberleri 22.45 - 22.50 Yarınki 
prograın ve kapc.a•f.. 

Yaka hayatta taşıdığı manalar pek çok 
olduğu içindir ki bir boyun yükU ol
muştur. Galiba gençler yakadan yaka 
silktikleri için yakasızlığı tercih ediyor
lar. Bence haklıdırlar, bu bakımdan ya
kasızlık isabetli, sade, sessiz ve güzel bir 
karar aferin gençlere. 

ACI BİR KAYIP 
Şehrimizin maruf halı tüccarların

dan Gördesli Muammer Nalbantoğ
lunun İstanbulda tedavide bulun
duğu Gurebr. hastanesinde vefat et
tiği biiyük kessürle haber alın
mıştır. 
Muammer Nnlbantoğlu temiz ah

lakı, yüksek fazilet duygusu ile 
kendisini tanıyanlann hUrmet ve 
muhabbetini kazanmıştı. Onun genç 
yaşta hayata gözlerini kapaması 
büyük bir kayıptır. Bu elemli ka
yıbm acısı içinde olan ailesi erk&-! 
nma ve dostlarına derin tAziyetlerl-
mizi sunar, dileriz. 
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Borsa 
ÜZÜM 

sıo Riza ihı :ır.at 47 50 
-401 İnan şı. 45 48 
322 S. Erkin 46 54 
320 A. Albiya 45 46 50 
272 Albayrnk 43 25 57 
251 İnhisarlar 43 44 50 
168 B. Alazraki 46 50 50 
162 HUsnil B<ıki o. 50 50 52 50 
138 Hayatı Börekçi 46 47 
117 Tahır Erdem 47 75 49 
117 Mehmet Kuşakçı 44 50 46 50 
108 N. Üzilmcü 47 50 48 50 
104 N. Scvıl H. Erol 4G 50 48 
104 İh an Kaptan 47 48 50 
92 A. Recep Poykaç 46 46 75 
92 P. Klark 46 48 75 
88 P. P. Danıelsen 44 44 
79 Nacı Elbirlık 45 46 50 
66 Kaptan Doğu 46 46 50 
59 İbrnhiın Şinasi 47 47 
59 Kazım Kaptan 51 51 
45 M. Beşikçi o. 44 75 45 75 
42 Ömer Muzoğlu 47 47 50 
46 TaUi.t Tamer 47 50 48 
41 A. Nuri Erdur 48 48 
32 SUleyman kaptan 53 54 50 
25 A. Mayda 47 47 
23 M. hınirog.lu 44 44 
19 M. Salt usta 48 48 
15 A. Papağno 44 75 44 75 
15 s SUleymanovıç 48 48 
14 Hamdi Akyürck 48 49 
13 Y. Lerial 45 50 45 50 
11 Hamdi Algın 51 25 51 25 
3 Abdullah Fe çi 43 50 43 50 

3973 YekO.n 
102105 Eski yek(ln 
100078 Umumi yeki\n 

No. 7 43 50 
No. 8 45 
No. 9 47 
No. 10 49 . o 11 54 

INCiR 
248 Akı!ehir 'f Evi 73 80 
90 H. Levi 56 G8 
70 M. j. Taranto 53 54 
41 F. Soydam 48 52 
33 İbrahim Şinasi 62 64 
30 S. SUlevmanoviç 

ZAHİRE 
58 58 

100 ton Zerdali çe. 100 120 
30 Ton Bakla 35 50 
50 Ton Susam 78 81 50 
12 Ton Kendir To. 53 
78 çuval Nohut 54 56 
18 çuval Kumdarı 40 

3500 kilo Keten T. 77 
15 Ton Fasulye 53 50 

~.r..7.r.~J"J.7/'J"'.JOO""Cl~-"".r..Q.g 

~ n od Bert 
Yenı getirdlii son moda şapkaları 
ayın pn )'edind ..ıUnünden itibaren 
lıettin ........... mMştedlerlae tak
dim \'e t~hlr etmekle kesbi şeref 
eyler •• 

ADRES : Kal'Şlyaka Selimiyc 
Sokak No. 26 

-.:IO!lc~~..o"'A""AOCIQ~. 

TİRE ASLİYE HUKUK MA HKE
MESfNDEN: 

Tırenin Turan mahallesinde Uzun ku
yu sokağında 8 numarada Mustafa kızı 
ve Osman karısı Hatice Dibekçi tara
fından tun rdc Alsaneık askerlik şube
sinde iken ikametgahı meçhul Hamd. 
Özakıncı lcyhine Tire asliye hukuk 
m~keme inde ve 15 Eylul 1941 tari
hind kayd ttirdlği dilekçesiyle davalı 
Hamdi Özakıncı ile 340 tarihinde akit
leri icra dilmi~e de nOfus siciline kn
l ıt y pılmadı ından müddeialeyh ile 12 
sen.:: bir nr"d:ı karı koca gibi yaşadıkln
rı mildd t ıçindc 10 yasında Mitbat ve 
7 yaşınd Kemal adında müşterek iki 
çocukfarı dünyaya geldiğinden nesebin 
sübutun çocukların nUfus siciline ka
vıtlnnnı düvn etmesi üzerine Tire asli
ye hukuk mahk('fllesinde mahkemeyi 
nlcniye sonunda: Tarafların beraber ya-
ndıkları onunda cinsi münasebetlerin

den 10 ya ında Mithat ve 7 yaşında Ke
mal adında çocuklann meydana geldiği 
kanaat verici şahitlerin sahadetiyle sa
bit olduğundan davacı Haticeden doğ
ma Mithat ve Kemal adındaki çocukla
rın mUddcıaleyh Hamdi Özakıncının 
sulblinden hasıl olduğundan sübutuna 
babalan olan müddeialeyh Hamdi Öz
akın ·ının nUfus siciline kayıtlarının ic
rasına kabili temyiz olmak Uzere 
31/l 942 tarihinde karar verildiğindC'n 
müddeialeyhin ikametgahının rneçhufi
yetine binaen tebliğ makamına kaim ol-
mak Uzere il&n olunur. 5986 (2718) 

PUDRA LAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bır 

TEBEDDÜL 
rrtiibaliğah cayıı tnbii 

"Makyaj,. ka1madı 

Cilde sii.rülccek gayri mer'i 
yPTli t,;r pudra, tabii hir 

guullik verir 

Partsln şık ı•ııdınları. yeni hır 

moda icat cL. • ·'dır. n tün ~ıln 
~ııbıt dur.ın w• hıc p:ırl •• lı.ı- ı:ı:I hı 
ralanaynn. bır gül teni veren yf'nl 
bır pudrn bulmuşlardır 

Bunun sll'rı lpekJI elekıcu uç 
defa geçlrilnıış eı:ı saf ve en ınoe 

pudrayı iki defa krema köpuitı.l He 
karıştuılmıısı usulil ile ı:ı::ıh cdile-
bilır t'ransız klmyagcrlcrınln r~
nclcrce ur ışlırmaları neticL-suıde 
elde edl!Pt• bu usul, Tokalvn nıucs
se:esınln lrıhi•arı altınd:ıdc· Hu ye
ni To1cnlıın pudrası, nrtık parlak 
t>urunl. r.ı ve yağlı cıltlerc C'bedı· 
yen :;t.111 'erını:stlr Cıldinıw. scku. 
saat zartmda .. Ma:.. duracı oefı.s 
ve gu:ı:el bir renk vcrır Rt11.gfırdıı 

ve yağmurda "'•• hattıi tcrlemNic 
cildlnız.I parlıık !Österrııc.ı "1''ınJ 
Mat., Tokalan pudrnsuıı kullanırsa

nız stmanıza bır gül yu.,raıtmaı taze. 
llğlni ve giızcllığuıl ba!!.,"f'der. şevirn
lili#lnlzi ve cazlbcnl:ı:I bir kat daha 
arttırırsınız On muhtelif ve yeni ca
zip renkte ul:ın Tol::tlon ııudr:ısmdan 
birini intihap edlnl.z. 

lZMlR BELEDlYE.SlNDEN: 

1 - Fevzi paşa bulvarında :~6~ nci 
adanın 20.50 metre murab!J,.ında .1. 4, 5 
sayılı arsalariylc 305 metre r..urabhaın
da 16 sayılı yol fazfası ki c-cm'nn 32.3,50 
metre murabbnı yerin satışı. bu arsnl'l.
ra ait iliının İst nbul gnzetdcrindc neş
redilmesi yiizünden lzmi!" ve Ankar. da 
yapılan ilanlaı· yok sav ılarak yeni el n 
ve yazı t)eri müdUr.ügiindcki şartna
mesi veçhile ka:>alı z,;ı flı nrttırmaya 
konulmuş ur. fohamı- bedeli 2 O 
l.ra muvakkat temın~ : 1935 lıradır. 
!halesi 4 11/1942 Çar mnba günü sanı 
16,30 dadır. 2490 sayı~ı bnunun tarıfntı 
dahilinde hazırlnnm:s !eklif m ktupları 
ihale günü azami snaı 15,30 a kadar en
cümen ıiyasetinc ve.ritr. 

2 - Şükrü Saracoğiu bulvarının, is
met paşa buıvarı ıle Kazım IJirik cacl
dPsi arasındaki kı.t;'nır:ıı. ve i'focııli be} 
caddcsinın, Gazi ve lsml'?t paşa buh-:ır
iarı arasındaki .rnmunın .)arke tlliları 
:!e yeniden yap•ı.-,'ması ve Şü!crü Sa
ı-açoğlu buhe>r•o n, Cazı bul\'arı iic Ka
zım Dırik cad le~ı arasınd~ki adi ta hır-

la aoşenımş .. o mın n .'arkc ta'jları ılc 
esaslı tam ri ışl ı, f..,n işleri ınU.dürlü
ğtindcki k :f ,. • artnnm~"ı v\;~hıle ka
palı zaı fi; l'k i' ,ınt:.'yc ı~nnulmuştur. 
Ke!;if bed.lı ::!11)83 hm 38 kun.:<>, mu
·ıakkat lem r.at · 270G tırn .:ı 3 kuruştur. 
thıılesi 4 11 1!) '? Çnı c:amba ~Linu saat 
16,30 dadı .. 2-19" yılı kanunun tar f ... tı 
dahilinıle "l. ~ rlr n nı:. t~klif ın~ktuplnrı 
ihale günti aıami saat 15.30 a kadaı· en
cümen riyasetine verilir. Parası ınüza
yetleyc çıkarılncAk n·'Sa .le ödenecektir. 

18. 22 27, 2 ;)~8;) (2721) 

* 1 - Dr. Behçet Uz çocuk hastahane
sinde giriş bahçe kapıları ile te.~isat ka
nalının yaptırılması, fen i;lcri müdür
lüğ"'ndcki ke if ve §artnan.csi Yc""hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 5232 lira 85 kuruş muvakkat temi
natı 392 lira 46 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarrık makbu7.
lariyle ihale tarihi olan 4 ll 1942 Car
samba günü saat 16 da encümene mUra
caatlnn. 

2 - İtfaiye müstahdemleriylc sıhhiye 

~·~...<"...<".....-~...e-,<' 

DOKTOR 

SVLEYMA.N CO 
COCUK HASTALIKLARI 

:\1L'TEIIASSISI 

ff 

ve iş otobüs şoförleri için, kumaşı bele-

~ 
diyeden verilmek .üzere 6~ adet palto 
yaptırılması, yazı işleri mücli.:rlJ.ğünde
ki şartnamesi veçhile açık eksiltm .. ye 

x konulmu tur. Muhammen bedeli 1224 
(i lira muvakkat teminatı 91 lira rlO kuruş-

tur. Taliplerin tt?minatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarıhi o!an 
4 11 942 Ça~amba günü saat 16 da en-

BirııH 

TEL. 2946 
C\ lcr okak 4Z Sayı .. 

Evi tniinü caddesi (Göz.tepe) 836 
cUmen müracaatları 

sayı ..• TEL 4436 1 - 13 (20GS) , 
~ ":.<...~~ 18, 22, 27, 2 5984 (2720) 

~ ...... r~~·• ................... illll ...... 1111 .... 11111ı.1•cscs:maıımı1111Dl!l .... lilllıııı .,. 

YENi~ Ba,'ramda izrlihanıdao 
GELİP GÖUEl\IEYENLER, ,.e TEKRAR GÖRMEk ISTİYENLER İÇİN 

2 TÜRKÇE ŞAHESER Ol.AN 

LoREL HARa ı r,1 E K T E P T E vE 

CEZANI ÇEKECEKSİN'i 
F .LMI ILAVESiLE 

BE~ ÇALMADIM B.R KAÇ GON DAHA 
GOSTEtl LECEKTIR 

SEANSLAR· l..4U 

YENi ASIR 

Tire ticaret ve sanayi odasın· 
dan: 

PRoroxoı. 
1) üçüncu maddenin A fıkraRında geçmemek kelimesi (geçmek olarak tas

hih edilmiştir. ) 
2 ) 19 cu maddede yapılan t11dılat. 
Madde 19 - Kooperatif bir hisse senedi için birden fazla sahip tanımaz. 

Vernset suretiyle. veya her hangi hir sebeple, bir hissenin birden fazla sahibi 
olduğu taktirde, bunlar arnlarınd .. n birini kooperatife karşı hissenin sahibi 
olarak göstermeye mecb ı·durlar. 

3 ) 2 1 ci maddede ) apılan tadil; t. 
Madde 2 1 - Kooperatif serına} esi ortakların çıkma çıkarılma, ölüm, iflas 

'eya borcunu ödemekten aciz hallerinde eksilebilır. Ancak kooperatif serma
yesı azami hadde vasıl olduğu bilançosunda mukayyet miktarın yüzde seksc
nınden aşağı düşemez. Bu \ aziyctte sermayesini istirdat edecek kimse, koope
ratifin daha mlisait bir zamanını. beklemeye mecburdur. 

4 ) 26 cı maddenin J fıkrasının ilavesi. 
26 cı maddenin J fıkrası. 
J ) Kooperatifin müddetinin temdidı veya fe hi hakkında karar vermek, 
5 ) 45 ci maddede yapılan tadılat. 
Madde 45 - Murakiplcr koopcratifın tekmil iıılerini evrak ve defterlerini, 

kasa!lını ve kıymetlerini n> idare meclisi ve komitesinin tutulmalarını, kontrol 
ve tesadüf edeceği yolsu7.lukları ehemmiyetine ve değerine göre idare meclisi
ne veya icabında fevkaalde surPtte toplanacak icabcıtiren sebepler ve yolııuz
Juklar hakkında haLırlıuıacak rapor ticaret vekaletine ve yolsuzluklar sanat tek
nığin•· ait ise ayrıca lktist vekalt"tİne de verilir. 

-2-
6 ) 48 cı maddeye yapılan ılil'lre 
7 ) 5 3 cü maddeye yapılan ilave 

TORKıYE COMHUHlYEl i Y. 1o. 1345 C. No. 3/ 184 
Bin dokuz yüz kırk iki yılı ıemmu.l ayının yirmi ikinci çarşamba günü 22/7 / 

1942 Ben zirdeki imza ve mührün vazıi Türkiye cumhuriyeti kanunlarının bah
settıi!i scli\.hiretlerı haiz Tire kazası yeminli noteri Fazlı Baysal Tirenin Kur· 
tuluş mahallesinde Ekınekci sokağında 39 numaralı dairemde iş başında va
zife görmekte iken yanıma gelen ahıs ve hü\•iyetlcri, aşağıda yazılı sahitlerin 
ifade ve tarifleriyle taayyün edenlrr Tirenin Duatcpe mahallesinde mükim 
l\Iusıafo o~lu 1309 doğumlu Sad 1• Kocııbaşoğlu. ayni mahallede mükim 
l\1ustafa oğlu 1100 do~umlu Mehmet Dokur, yine ayni mahallede ınük;m 
Ahmet oğlu 1314 doğumlu Tirenin Işıklı. Bahariye M. de mükim Musa oğlu 
M .. hmct Snlih Kızılkan. Duatepe mnhnllesiııden Mehmet oğlu 1 313 doğumlu 
Ahmet Scpeto ";(u, Bahariye M. de mükiın lbrahim oğlu l 3 16 doğumlu Sa
lıh Akça. Duatcpc M. de mükim Mustafa oğlu 1330 doğumlu Mehmet Hap
cı, Dere M. de mükim Hüseyin kuı ve ı sınnil eşi Bayan Ayşe Hapcı, Tirenin 
n harive mahallesinde mükim Ha an Ali kızı ölii Ahmet eşi Bnyan Hayriye 
Mec lı. OıJotene mahallesinde oturn Ali oğlu 131 O doğumlu Mehmet Ali 
Cüıne:i. dört Eylül mahallesinde mlikim Ali kı:u ölü Riza ~i Bayan Gülsüm 
Av~ıu, Bahariye mahnlle,inde oturan Ali oğlu 1290 doğumlu Süleyman Ka
çan. Duatepe mahnllesinden Mehmet oğlu 1297 doğumlu Salih Gözlü, Jstik-
15.1 M. de mükim Mehmet oğlu 1297 doğumlu Sakir Culha, Duatepe M. de 
mükim AH oğlu 1317 doğumlu Mehmet Karayazıcı, Ouatcpc mahallesinden 
Mehmet o~lu 1 320 dot;umlu Hüseyin Dağ, Bahariye mahallesinde mükim 
1 I •an kızı Mehmet cqi Bayan Emir A.> şe Kılıç, Bahariye mahallesinden 
Meohmet oğlu 1316 doğumlu Ahmet Yavaş, Dere M. de mükim Ahmet oğlu 
1 309 doğumlu Salih Kı~ık. Duatepe M. de ınükim Ali oğlu Hasan Hüseyin 
Görgün, Dumlupınar M. de ınükim Ahmet kızı ve Mustafa e i bayan Vesile 
Dü:ren, Duateoe M. de rnükim Sadık oğlu 1298 doğumlu Mehmet Dokuma
~ı, Duatepl" M. de mükim Ahmet oğlu 1296 doğumlu Hüseyin Marsıvan, 
htiklôl mııhaJlesindc mükim Mustafa oğlu 1299 doğumlu Tahir Ayarcı, 
Cıımhurivet M. de ınükim Mehmet kızı ve ölü Emin eşi Bayan Hatice köylü, 
Dunt~pe M clı- mükim Mehmet orlu 1 302 doğumlu lsmail Kocabaşoi(lu, 
Duatepe M. de miikim Ali oğlu 1320 doi?umlu Mu tnfa Karahan, Duııtepe 
M. ele mükim Halil 1327 doğumlu 1ustafo Budakçı, DuAtepe M. de Meh
met o"";lu 1326 doğumlu l\bdull h Dokumacı, Duateoe M. de mükinı Hüse
yin oğlu 1325 doğumlu lsmail Hapcı, Dumlupınar M. d,. mükim fsmail kızı 
ölü HnJil e~i Bayan Emine Kiriı:ı. Duatepl" M. de mükim Meohmet kızı ve Ha
bib e i Bavan Hatice Kundakcı, Duateoc M. de miikim Ömer o~lu 1 320 do
~umlu Snlih dokumacıo;;lu, Duatcpl" M d .. miikim M hmet Ali oğlu 1 319 
dof(umlu Abrlullah Calhan. dör eylül mahart .. •lnde müfdm Ra~it kızı ve 
M,.hmet eti Bayon Fatma KRdıh n, Duatr.oc M. de mük'm Hüseyin oğlu 
1323 doğumlu M,.hmet Cil!arı, Bahariye M de ınükim Mf'hınet kızı ve ölü 
Ş kir Ahmrt eşi Bavan Ziba Erol. Duatepe M. de miikim Mustafa o(tlu ) 314 
dovvmlu VMu taf Kocabaşoğlu. Tire subnsı K de ınükim Abdullah oğlu 
.1324 do~umlu Abiditı. Vural. Duat Pe M. de mükim Halil kızı ve ölü S"kir 
~şi D'kkok, Kurtuluş M. d mükim Ahmet kı:rı ve "erif Ahmet eşi Bayan Ha
tice E.skicioğlu, Oualepe M. de mükim Mu~t11fa kızı İbrahim eşi Bayan Ayşe 
Hapcı, Duateoe M. de mükim Mehmet Ali ocrlu 1294 do:;.umlu Salih Sağlam. 
C~ımhuriyet M. de mükim Ali kızı ve l Ialil lbrahim eşi Bayan Afife Kurt, 
Tıren'n dört Eylül M. demükim Ahmet oğlu 927 doğumlu Necati baba!lı l\h
met Kadıköylü, Cumhurivet M. de mükim lrfon eşi ve Hamdi kerime."i 1337 
doğumlu Nımet Kunt. Kurtuluş M de rnükim Ahmeı kızı ve Eşrd eıi Emine 
Narglil. Duatt"ne M. de mükim Süleyman kız.ı ve ölü Mehmet eşi Bayan Ayıe 
Yapıcı. Dere M. de mükim Öm'"r kızı ve Kazım eııi bayan Ayse Kaçan, Baha
riye M. de mükim Ali km ve Ahmet eşi bavan Bahriye Yavaş, Duatepe M. 
de mükim Abdullah oğlu 1327 do7 umlu Hüseyin Kocabaşoğlu, Baharıye M. 
de miik"m •1 hl"l'"t kızı ölü Hiiseyin eşi Razi,•e Evcil, B hariye M. de mükim 
Ahmet l:crimcsi M. S3lih 1"..Şİ Ba,•nn Ömrüye Kızılkan, Duatepe M. de mükim 
r-.tl"hmet kı7.ı ve Salih esi Bayan Binnaz DüzgüL Duatepe M. de mükim Hüse
v:n kızı ve Mehml"t e"l Fatma Kırlı. Bnharivc M. de mükim Hüseyin oğlu 
1100 doğumlu Mehmet Sarma. B hariyc M. de mükim Mehmet kızı ölü 
Mehmet eşi Bavan Fatma Saman. Bnhnriye M. de mülcim Mustafa kızı Naciye 
Kalavcıtofün, Dııntepe M. de mükim Durmuş kızı ve Abdullah eşi Bavan 
Mnkhule Calhan, R"lhnriye M. de miikim Mehmet oğlu 1 312 doğumlu Js~ail 
Arpacı. R .hariye M. de mükim lbrahim kızı ve Mu tRfa esi Bnvan Bahriye 
Sr.lı. B haı;.iye mPhallesinde miikim Ali kızı ve ölii Mustafa esi Bayan Fatma 
Bnc·. B"h rivc M. de mük:m Ahmet kızı ve ölü lsmail ~i Bavan Kamile 
Cil. i tikltı.l M. de mükim Mustnf a kızı Nuri ye Curacı. Bahariye M. de mükim 
~ü!C"vman o';.fu 1333 doğumlu KAzım Kaçan, Dört Eylül M. de mükim Ha
san Ali kızı ve A1'met cs'Bayan Fatma Cete, Ketenci M. de mükim Hii!!eyin 
kızı vr Hn .. an eşi Bwan Fatma Oz.mez. Dumlupınar M. de mükim Ahmet kı
zı \'P ölü 1 hmııt esi Bayan Emine Koca.bek. Dnmlupınar M. de mükim Mah
mut kızı Seher Kocabek, Dere M. de rnülcim Mustafa kızı ve Veli eşi Bayan 
Hatice Gü.,...ör. Tirede rnüi<.im Sadullah kızı ve lbrahim eşi Bayan Nuriye 
Ada, pıışa M. de miikim Ali kızı ve ölü Hab;b ~ Bayan Emine Knrda .. ]ar, 
Baharive M. de mükim Ahmet kızı ve ölti Hüsevin eşi Bayan Sıddike Özçe
tin. İ .. t•klil M dr mükim Abdullah kızı ve ölii Hü'!eyİn eşi bayan Emine Cu
red. _Ba~arİ\•e M. de mükim Hüsevin kızı ve ölü Ahmet eşi Bavan Fatma Ha
lnt, •rtu •rnl M. de mlikim Yusuf kızı ve ölii Osman e i B van Fatma Yıldır 
Duatepe M de mükim Halil kızı ve M<>hrnet eti Bavan Avşe Karavazıcı, Ba: 
hnriye M. de mükim Mehmet o:ı.lu 1290 doi!umlu Rifat Duvar, Ertuihal M. 
dı- mükim Hiisevin kızı Fatma H'ntli, Ertu~ral M. de mülcim Mehmet kızı ölü 
Ali l"cıi Serife uğurlu, Ertuğral M. de miikim Mehmet kızı ölii Ahmet esi Ba
yan Fmine Özrreçl"r. Duatepe M. de mükim İsmail oğlu 1341 doğumlu M,.h
~r.t Ali Koc.~başo~lu namına b bıısı İsmail Kocab11.ııoQ-lu velayeten, dört Ey
hıl 1. de mukim S:ılih kızı ölü Murat C!li Bavnn Hatice Özölcf"rl,.r. Bahariye 
M. de mükim Sııkir kızı ve 1ehm,.t eşi Hatice Ayce, Dıı tepe M. de oturan 
S:ılih kızı ve Sü]eym"neşi Bavan fntmn Bay. Ertuğrnl M. de mükim Hü eyin 
bzı ölü Hiiceyin e<-i Emine Dük·er. ve df!'re M. de mükim Emin kızı ölü Şerif 
H tıan eM Bayan Gülsüm Kücüktok. ile Tirenin Dumlupınar mahallesinde 
mükim Mustafa oğlu 1926 do2'umlu Cevat Düzen namina bnbnsı Mustafa 
Diizcn velaycten akit sıfatlariyle bana müracaatla resen bir mukavelename 
tanzimini istediler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri oldui?unu anladım. Tire
n~n ~urt~luıı ma.h,.Jlesinde oturan Ahmet o;71u KAmil Harpııluoğlu ve T',. . 
nın. ıoekcıler mahallesinde otıırı1n H.asan oğlu Halim Çivi §ahit ve muarrif sı
fntıyle hazır bulunuyorlardı. Bu şahıtlcrin de ııahndete mani bir halleri olma
dı vı sorul rak anla.ıuld ı . Bunun üzerine akitler Sadık Kocebaş1>ğ]u, Mt'l-ınıet 
Dokur, lbrahim h•klı, M. Salih K•7ılhn, Ahmet Sroeto~Hu Salih Akça, Meh
~~t Hapcı Ayse Hancı, Havriye Mecali. Me met Al" Gümeli, Giilqüm Avgar 
5ul:yman Karan Salih Gözlü. Sakir (\ılha. Mehmet Karavazıcı, Hiisevin dağ 
~mır ~yşe Kılınç, M .. hmet Yav:>s. Salih Kısık. Hasan Hiiseyin Görgün. Ve
s ı.~ I?.uzen, ~-hmet Dokumııcı. Hüscvin MarınvAn, Tahir Ayarcı, Hatice 
Ko,•lu, lsmaıl kocabMoğlu. Mustafa Karahan. Mustafa Budakcı. Abdullah 
Dokumıı.cıo~lu, Abdullah Çalhan. Fatma KAdıhan. Mehmet Çilsarı, Ziba 
Erol. Mustafa kocabaRoğhı. Abidin Vural. Hatice Dikkok ve isimleri yulcan
dıı vazı1ı daha kırk sekiz arkada .. ) rı şahitlerin önünde müştt-reken takrire ba,. 
!adılar. 

FASIL-1 
KURULUS - MEVZU VE GAYE - MF.RKEZ - MODDE.T 

KURULUŞ. 

Mütekait Yetim Dull 
ve Hidematı 

ve 
Vataniye te 

maaş alanların na binden 
zarı dikkatine 

İzmir Vila yeti Defterd arlığından : 
Elemek veya ekmeklik hububat tev,zİine mahsus olmak üzere: ven~ 

yıı.nnameleri doldurmak için yukanda ya2.ılı alakadarların heman 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları lüzumu Han olunur. ( 2 714) 

Doii'an Siiforta anonim şir 
Sernıaye i: '"r. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ : i S r A H B U L 
İzmir ve havalısı umumi acentalığı 

Hi-u Kİ EROL 
Birinci Kordon Ko. 106 Telefon: 3520 

Hay at - Yangın - Naldi37at - Kaza sigort~ 
nızı en müsait sarılarla ue süratıe y a 

Rıc~:tOCXX:~~~~~~~~~~~ıı=cıocıocacıcaıcxx:ıc:ıocx:ıcx:ıc::ııoı:aoı:ıoc:ıoc:ao:ao:xıı 

SalifaJI Malmüdürlüğünden : 
Marmara gölünün şartnamesinde yapılmıı1 olan deği iklikler mü 

e' velce yapılmış olan ilanın hükmü kalmadığı iliı.n olunur. 5982 

rorbalı Malmüdürlüğünden : 
1 - E.lamance Cako çiftlikleri dahilindeki 600 lira muhamme 

25 00 dekar arazi meraların sf'nellk İcarı 8110/942 gününden itibirell 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname ve haritayı görmek isteyenlerin mal müdürlüğüne 
1arı. 

3 - Artııma \ e ihalenin 27 10/942 gününde saat 1; te Torbalı 
den yapılacağı. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 45 lira olup artırma açık olarak 
tu. 

isteklilerin pey akçclerini Torbalı mal müdürlükğü dairesinde sa 
yonuna müracaatları ila:ı olunur. 18 20 22 24 5976 

İzmir P. r . r. Müdür liiğiinden : 
Müdürlükte mevcut fenni ıartname ve krokisine göre idare ihtiya 

adet ahpp telefon kökü imali 16/10/942 tarihinden itibaren l'i gÜ 
le açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedel fenni ıartnamedek i malzeme kullanılmak ve iyi j 
mak üzere beher köık 2 70 liradır. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuru~tur. 
1haleİıi 2/ 1 1 /942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te izmi 

müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yaptlacakbr. 
istekliler her gün müdürlük levazım kalemine müracaatla fenni şa 

mukavelenameyi ve krokiyi görürler ~e daha fazla malfunat alabilir 
__________ ı_s_ı_o 5968 (2716) 

eden ortaklarla münderecaatını sonradan kabul edecek olanlar arasınd 
dut mesuliyetli bir küçük sanat kooperatif irketi kurulmuıtur. 

MEVZU VE GAYE. 

Mad de 2 - Kooperatifin vazifeai apğıda yazıh makaatlaım &a1Mıkk 
icabeden tedbirlerin kend~ine ait olanlarını yapmak ve - kurulduiu 
ını:naup birliğe ait olanları hakkında da birliğin direktiflerine uyarak ça 
tır. 

BU MAKSATLAR. 

A - Ortak.Jarın meııleki ihtiyaçlarını teşkil eden her türlü iptidai ~ıa 
temin etmek, 

A - Ortakları tarafından imal olunan eşyayı satmak ve bu eşyanın e 
rişli bir şekilde revacını temin etmek maksadiyle iç ve dış piyasalarda a 

C - Ortaklarına teslim ettikleri mal nisbetinde ve kooperatifin mali 
lariyle mütenasip avanslar vermek, 

Ç - ihtiyaç ve imkanlar nisbetinde fiat ve tevzi bakımlarından piya 
nazımllk vazifcalnl yapmak. 

D - Ortak mallarının halitesini ialah ve ata.ndardizeayonunu temin 
füzar ambalaj ve sevk usullerini islah ve tensilı: etmek, 

E - Kooperatifin iıtigal mezuunu teşkil eden •natta uri inkl,.f ve 
mülleri takip ederek bunlardan ortakların faidelenebilmdıeri iç.in lüzu 
birleri almak ve icabeden makineleri ve malzemeyi temln etmek, 

F - Müşterek imalathaneler veya yardımcı ate}yeler ve saire açmak 
Hulasa umumi surette küçük sanatkarın mesleki ihtiyaçlarını el bi 

karşılamak ve bu sanatın tekamülünü temin etmektir, 
UNVAN . 

Madde 3 - Şirketin adı Tire Dokumacıları küçük sanat kooperatifi 
MERKEZ. . 

Madde 4 - Şirketin merkezi Ti redir. Şir1'etin faaliyet aabuı kaza v 
lidir. Kooperatif icabında ıube açabilir. Ancak bu taktirde ticaret ve 
vekaletine malumat verecektir. 

MODDET. 

Madde 5 - Şirketin müddeti 30 senedir. Bu müddet wnumi heyet lı: 
uzatılabilir. 

ORTAK ADEDi • 

FASIL-2 
ORTAKLAR 

Madde 6 - Kooperatifin ortak adedi hudutsuzdur. Ortaklık sıfat v 
ku ahsidir. Ancak kuru1usta en az ortak adedi 7 dir. 

ORTAKLIK VASIFLARI . 

Madde 7 ......,... Apğıda yazılı evsafı hniz her vatandaş kooperatife orta. 
bilir. 

A - Kanuni ve medeni ehliyet sahibi olmak. 
B - Kooperatifin iştigal mezuunu kendisine bılfiil sanat ittihaz etmı 

kooperatifin iş bölgesi dahilinde ikamet etmek. 
C - Kooperatifin iştigal mezuunu teşkil t-den iptidai ve mamul ma 

üzerinde ticaret ve komi~yonculuk yapmamak. 
ORTAKLICA KABUL . 

Madde 8 - Kooperatif ortaklığına kabul edılt'bilmek için. 
A - 7 inci mnddede yazılı ı;asıflan haiz olmak. 
ll - Kuruluşta bu statüyü imzalamak ve sonradan girişte de bu stat 

kümlerini kabul eylediğine dair noterden tasdikli bir taahhüt mektubu vı 
C - • irkete girerken taahhüt ettiği i tirak h" esinin dörtte birini 

olarak tedive etmek lazımdır. Kooperatife knbul idnre meclisi karariy' 
marn olur. Kooperatife kabul edilmiyen kimselerin kooperatif mliraki1 
veya ortaklar umumi heyetine, buralardan da red cevabı alınırsa ticarel 
Jetine müracaat hakları vardır. Vekaletin vereceği karar lcat'i olup her ik 
içimle kabul ve tatbiki mecburidir. 

ORTAKLARIN VAZtFE VE TAAHHOTI..ERI. 

Mııdde 9 - Ortakların kooperatife karşı vazife taahhütleri şunlardır 
A - 1 bu statü ile taahhüt ettikleri bilumum husuıılara tamamen riay 

mek, 
B - Sanatlarının icrası için lüzumlu bilumum malzeme ve iptidai ma 

ri kooperatiften almak, 
C --Satı1mak üzere yapılmlf olan bılumum mallarını kooperatif vası 

.4ma1c. 
Kooperatif satı ı teRkilatını yapamadıvı h llerd ortak mallannı pi 



SARD'E' naı•flR 

HaI"p vaziyetl~rine askeı· gözii) le bakış 

Ruslar Kaleninde kuv
vet tahşit ediyorlar 

KaffıasJarda ltarelıat d evam ediyor ... Mısırda 
1ıarşılr1ılı hareııat hazırlığı göze çarpıyor .. 

Rad o g .. t. 'le i:ıden: Londra radyo u
na g .. rc Almanlar Stalin raddn yedi 
h fı. ık .ıv ff kı} etsizlıklerinin leke
sm · silın k için aı .. ~n.1 gayretlerinı sar
ft ·j or' r. 

Roj te'"ın veıdigı haber Almanların 
ıdci. cttıkleri muva!:fakıyetl : k -
men teyit eder mahiyettedir. Her halde 
i\lınanlnrın bu taarruzda kat'i bi rmu-
v t arad klar m tl r. 
Moskovanın- şirrlalde Kalenin bölge 

sındc } ığınak yapan Sovyetlere kaı şı 
Almanlar taarruzlar yaparak ağır zayi
at verdirmişlerdir. Kafkaslar cephesin
de liarekAt şiddetle devam ediyor. Al
manlar Novorosiskin cenup doğusunda 
arazi kazandıklarını bildirmişlersc de 
Sovyetler karşı taarruzları sayesinde 

Bren 

Almanların hiç arazi kazanamadıklarını 
ıddia cdiyorlnr. 

MISIR CEPHES!NDE 
Her iki tarnf hava faalivetinC' devam 

ediyor. Alman bomba uç:ıİdarının Mal
tayı bombardıman etmelerine mukabil 
Amerikan ve İngiliz uçaklan arasız su
rette Bıngazi ve Tobruk üslerini bomba-
1amıslardır. 

Bu surelle Maltadaki İngiliz. hava ve 
deniz kuvvetlerinin taarruzundan kur
tulan Mihver gemi kafileleri asker in
dirme yerlerinde yeniden taarruza uğ
ramaktadırlar. Bingazi ve Tobruka in
dirme yapan Mihver kuvvetlerinin ve 
h!sıtların bu taarruzlar neticesinde bir 
hayli zayinta mnruz kalmıs olmaları 
muhtemeldir. 

e r de 
Hitlerle ,. ussolininin gö
rüşeceği haber veriliyor 

·----- -- -------
Amerilıan rad~oları (J943) ü müttefifılerin ta· 

arruz yılı olarafı va~ıflandırı~orlar •• 
Ankara, l 7 (Radyo g. zetesi) - Va- is Avrupa harp ve siyaset aleminde ye

şıngtondan gelen ve henüz teyit C'dilme- n· yeni gel:şınelc:- b_klenir. 
yer bir habere göre Alman devlet reisi Ankara, 17 (Radyo gazetesi) - Ame
B. Hitler ile İtalyan Başvekili Benito rikan radyolan 1943 ü miıtLefiklerin mü
Mussolini Brcnner geçitlerinde görü- dafaadan taarruza gcçC'Cekleri yıl ola
ş ccklerdi.. İki şefin Brennerde bulu- rak vasıflr.r.dırmısla:rdır. Amcrikalıhıra 
şup konuşmaları daima büyük .siyasi ve göre uçak, tank ve taşıt yayımının baş 
askeri hareketlerden önce vuku bul- döndürücü bir süratle yapılması bu ta
ma t dıı. Bu defa görüııccckleri doğı u arruza imkan verecektir. 

Romanya a 
-------*----~ 

Da karda ___ * __ _ 
Harelıcitın başladığı 
haberi doğru değil ... 

HiNDiSTAN VE HARP 
---*·---

lngilizlere 
yardım 

etmeliyiz 
- *--

Sabılı Ma d r as 'başvelıi· 
lini n beyanatı •• 

Kalkfıta, 17 (A.A) - Sabık Madras 
Başvekili bir toplantıda demiştir ki: 

cHindistanda yapılmakta olan tahri
ktıt Hindistanı hedefine ve maksadına 
yaklnştıramaz. Bu hareketler her ba
kımdan tehlikelidir. Eğer japonların eli
ne memleketi düşürürsek kurtulmak 
için bir asır daha beklemek lazım ge
lecektir. İngilizlerden şikayetimiz ne 
olur.sa olsun onlara yardım etmeliyiz. 
Harbi müttefiklerin kazanacağına şüp-
he yoktur.» . 

Yeni Dclhi, 17 (A.A) - Mısırda se
kizinci İngiliz ordusunun eski başkomu
tanı General Ohinlek Yeni Delhide bu
lunmaktadır. 

---- - ---
Fransız iJçileri 
---*---... 

Uç tren do usu 
işç· A anya

ya S?l.tti 
-*-

işçilerin gönül rizasiyle 
gğtmeleri isteni~or •• 
Londra, 17 (A.A) - Vişi radyosu

nun bildirdiğine göre Alman f abrikala
rında çalı~mak üzere üç tren dolusu 
Fransız erkek ve kadın i çisi Paristcn 
hareket etmiştir. 

Liyon demiryolu atelyelerindeki va
him hadiseler hakkında. Ofi ajansı şun
lım bildiriyor: 

Grev esirlerle İşçilerin mübadelesi 
işinin tatbik tarzınııı yanlııı tefsirinden 
ileri gelmişse de ciddi bir hadise olma
dan işe tekrar başlanmıştır. 

Paris, 17 (A.A) - İşçiler komitesi 
toplanmış ve Almanyaya gönderilecek 
işçiler hakkında şu demeç neşredılmi§
tir: 

« işçilerin Almanyaya gitmeleri veya 
Bir sergi açddı ve lli r 

nııtıılı söylendL 
L d 17 (A A) P . d gitmemeleri kendilerinden sorulmıyor. 

Bu .. krec, 17 (A.A) - Dı'nyester ı·ıe on ra, . - arıs ra yosu . ·ı " k Işçı er ya gönül rizruıiyle gideceklerdir. 
Bur, nehn· arasındakı· toprakların Ru- tarafından bu sabah ne§rolunan Da ar- B 1 k ,, u mem e etin iyiliğine olacaktır. Ya-
men valisi tarafından tertip edilen ser- ela askeri hareket1erin ba,ladığı hakkın- htıt ta zorla gideceklerdir. Bundan ne 
ginin açılması münasebetiyle başvekil dak.i haber bir Alman kaynağından ve- aileleri ve ne de memleket bir fayda 
muavini Mihail Antonesko demi§t.ir ki: rilmitlir. görmiyecektir.> 

•Bu sergi Avrupa serbestis!ni tehdit Dakar hakkında Vişiden gelen haber ___ , __ _ 
eden en büyük tehlikeyi kökünden için Londrada hiç bir tefsirde bulunul- Makı•neıır:e 
mahvetmek için çalışan Rumen ordu- mamıştır. • 
sunun kuvvetli azmini ve enerjisini Vifi, 1 7 (A.A) - Dalcarda tam bir 
göstermektedir. Romanya harp eder- sükun hüküm sürmektedir. Harekatın Verilirken 
ken burada ziraat işlerinin verimli ha- başladığı haberi doğru değildir. 
le gelmesine de çalışmıştır.• -•- ............................ .. 

-•- ALMAN TAYYARELERi SOVYET TEBL Gi Alman * Moskova, 17 (A.A) - Sovyet tebliği-
• 

ne ektir: Stalingrad bölgesinde Sovyet 
.................. Rus insan yığınalı arına kıtaları düşmanın bazı hUcumlarını ptis-

Tavyarelerı· IJomlJaJar savurdular kürtmüştür. 40 kadar tank tarafından 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ingUterenın flrnaJ doğa· 

sanda ııır bölgeye 
ta arruzda IJaJandalar 

Londra, 17 (A.A) - Az sayıda Al
man uçağı cuma akşamı İngilterenin 
ş.ımal doğusunda kıyı bölgelerfoe hü
cum etmiş ve biraz hasara .sebep ol
muştur. Ölü ve yaralılar vardır.. Bu 
sabah cenup sahillerinde bir Alman 
uçağı düşürülmüştür. 

Berlın, 17 (AA) - Alman hafü sa
\ uçakları dün gündüz İngiltcreniİı 
cenup sahili üzerinde askeri tesisleri 
ve kuçük deniz taşıtlarını bombalamış
tır. Altı mavuna batırılmış ve başka 
mnvuna1ar da hasara uğratılmıştır. 

Dün gece savnş uçakları şimal doğu 
lcgilterede liman tesisleri ve doklan 
bombnlan!11ıştır. Gündüz Brest nçıkJa
rırı'da iki Ingiliz uçağı Alınan savaş tay
yareleri tarafınd.,.n düşürülmüştür. 

Bundan bask& kara ve deniz uçakJn
rı bataryaları Hcligoland koyuna ve 
batı Fransa sahıllerine karşı yapılan 
gece hucumları esnasında dört İngiliz 
bomba uçağını diişürmüştür. 

desteklenen Alman piyadesi bir sokağa 
Berlin, 17 (A.A) - Alman savaş ve hücum etmiştir. Sovyet kıtaları 23 tank 

tahr1p uçaklariyle ştukaları 16 birinci tahrip etmişler ve 350 Alman askeri öl
te~rin günü Karadeniz sahilinde Tuap- dürmüşlC'rdir. Başka bir kesimde bir 
se yakınında yap.lan muharebelere iş- Sovyet birliği yeni mevzilere çekilmiş
tirak etmişlerdır. Boğazlara giden yol- tir. Muhafaza kıtalarına mensup havan 
krda hücum hazırlığında bulunan düş- topu birlikleri 4 düşman tankını yak

mışlar ve 3 piyade bölüğünü imha et
man kıtalarına alçaktan hücumla bom- mişlerdir. Stalingradın şimal doğusun
balar atılmıştır. Kayalıklar arasındaki da yapılan bir keşif hareketi esnasında 
mevziler ve topçu yuvaları keşif tay- Sivyet birlikleri göğüs göğüse muhare
yarelerimiz tar.-ıfından tahrip edilm:ş- belerde bir düşman bölüğünü yok et
tir. Rus uçaklatı muharebeyi nadiren mişler ve 2 topla 6 ağır makineli tüfenk 
kabul ctmişlerd.ı. Şimdiye kadar gelen ele geçirmişlerdir. Bir çok müstahkem 
haberlere göre Tuapse kcs!.mindc dört dU man mevzileri berhava edilmiştir. 
düsman w•agwı düc:ürülmuş·· tür. Mozdok bölgesinde bir Sovyet birliği 

" siddetli muharebelerde 3 tnnk ve 2 zırh--=---·-- lı otomobil tahrip etmiştir. Dü!:man mu

Fransız subayları 
AmerHıada talim 

görecelı .. 
Vaşington, 1 7 (A.A) - Bahriye na

zırlığının bildirdiğine göre muharip 
Fransa bahriye ve hava subay ve erle
rinden mürekkep bir kafile Nevyorka 
gelmiııtir. Bunlar Muharip Fransa ile ya
pılan bir anlaşma mucibince hava kam
plarında talim ve terbiye göreceklerdir. 

eızu:::casoa ............ llli .. 111~ft't!ılllii .. 1111 .. ~a+~'**smi1tliil'ıll ................. ""~ 

harebe meydanında 100 kadar öliı birak
mıştır. Küçük bir Sovyet birliği iki düş
man hücumunu ptiskürtmüşti.ir. Düş
man ikinci hücumda bir tabur asker kul
lanmıştır. Bu muharebede 200 kadar 
Alman öldürülmüştür. Novorosiskfn ce
nup batısında hava kuvvetlerindrn yar
dım gören Alman piyadesi Sovyet mev
zilerine hücum etmiştir. Düşman ağır 
kayıplar pahasına hafifçe ilerlememiş
fr. Kareli cephesinden bir Sovyet birli
ği ilk dü man hattına hücum etmiş ve 
derinliğine içeri sarkmağa muvaffak ol
mustur. Burada düşmanın bir mukave
met merkezi isgal edilmiştir. Finler kar
şı hücuma geçmişlerse de bu hiicum 
kendilerine 200 ölüye mal olmu tur. Ak
şam üzeri Sovyet hatlarına dönen Rus 
müfrezeleri 18 ağır makineli tUfenkle 
bir mikdar !!ilah ve mühimmat getirmi -
lerdir. Kafkasyanın şimalinde harekatta 
bulunan ~eteler son haftalar zarfında 300 
Alman öldürmüşler ve mlihimmat dolu 
bi rtreni yoldan çıkarmışlardır. Aynı 
Çtteler 4 köprü atmışlar ve bazı benzin 
depolarını boşaltmışlardır. 

UGlN 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 
İKİ MUAZZAM FİLİM BİRDEN 
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ALK.P .. ZAR MUHAREBESİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ 
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Andi l~ardi ve Katibesi 
YARATAN : Mİ CKEY ROONEY 

SEANSLAR 
ALKAZAR MUHASARASI : l .15 - 5.15 - 3.15 TE .. 
A. HARDİ VE KATİBESİ: :us VE 7.15 TE .. 
C artesı ve pazar gilnleri 11.15 te başlar ... 

- K K A T : Hu gün ilk se<>nslarda bütün ınevki biletlerfode 

ING ILIZ HAVA TEBL'GI 
Kahire, 17 (A.A) _ Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri umumi karargA.hının 
tebliği: Mihver hava kuvvetlerinin son 
defa Maltaya yeniden hlicuma ba§ladık
ları tarih olan 11/tlkteşrin ile 15/llkteş
rin akşamı arasında adadaki müdafaa 
kuvvetleri tarafından 98 düşman uçağı 
dü;ürülmüştür. Bunların 93 nü Spitfa
yerler 4 nü uzun mesafeli ve gece avcı-
1~.rı ~~ Cle uçak savar bataryaları dil-

AMERiKA VE HARP 
* 943 masrafı 

74 n>ilyar 
dolar -·-Zafer vergisi layihası 

lıalJul edildi .. 
Vaşington, 17 (A.A) - Cümhur

reisi Ruzvelt Cuma günü 1943 mali yılı 
harp masrafları bütçesini ayan ve meb
usan meclislerine verecektir. Bu masra
fın yekunu 7 4 milyar dolardır. 

Ayan ve mebusan meclisleri son top
lantılarında senede 3120 dolardan faz
la olan kazançlardan yüzde beş zafer 
vergisi alınmasını kabul ve tasdik etmiş
lerdir. ----·----LiBYA CEPHESiNDE ___ * __ _ 

Bingazide 
gemiler 

bombalandı 
-*-

Mısır cephesinde Jıum 
fırtınası lıülıüm 

sürüyor •• 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngi

lrz müsterek tebı:ği : Perşembe gecesi 
iki tarafın devriye faaliyeti kaydedil-
miştir. Dün karşuıklı topgu düellosu ol
muştuı·. Perşembe gecesi orta bomba 
t•çaklarumz Tobruk limanındaki tes:s
lere hücum etmi.-;lcrdir. Bomba av tay
yarclerinıiz dün Dab:ı iniş sabalan 
üzerinde faaliyet göstermişlerdir .. Ağır 
bomba uçaklarımız Bingaudekilere hü
cum etmişlerdir. Maltada perşembe ge
cesi ve dün bütün gün hava faaliyeti 
devam etmiştir. Gece uçak savarlarımız 
lnrafından bir düşman tayyaresi düşü
rülmüş, gündüzün avcılarımız tarafın
dan diğerr yedi ;ı tnhrip olunmuştur. 7 
cçağımız dönmemişse de bunlardan 
iiçünün pilotu k.ırtulmuştur. 

Kahire, 17 (A.A) - Amerikan umu
mi karargahının tebliği : Dün orta şark
ta Amerikan bomba uçaklarından mü
reftkep te~kil1er şiddetli kum fırtınası
na rağmen Bingazide gemilere hücum 
etmişlerdir. Av uçaklarımız muharebe 
scllasında faaliy<:t göstermişlerdir. 

Roma, 17 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Şiddetli kum fırtınası yüzünden Mı

sır cephesinde faaliyet olmamıştır. 
KuV\ etli İtalyan ve Alman hava teş

killeri Maltaya hücum ederek mühim 
hedeflere isabetler kaydetmişlerdir. 

Hava muharebelerinde Alınan avcı
ları on, İtalyan avcıları da beş İngiliz 
ccağı düşürmüş!erdir. 
Malta, 17 (A.A) - Cuma akşamı teb

ltği : Dün gece adaya az sayıda bomba 
atılmıştır. Hasar olmadığı gibi ölü ve 
yaralı da yoktur. Sabah erkenden Spit
fayer uçaklarımız düşman taarruzlarını 
imlcmişlerdir. Avcılarımızın müdahale
si mihver uçaklarının hedeflerine var
malarına mani olmuş ve bunlar bomba
larını gelişi güz l atarak çekilmek zo
runda kalmışlardır. Düşman bomba 
eçnklarını koruyan avcılardan biri dü
şürülmüştür. Bazı hasarlar vardır. Öğ
leden evvel yapıian akında askeri öne
mi haiz hiç bir hasar olmamıştır. Avcı
larımız diişmnnm bir bomba ve üç av 
uçağını düşürm~ş. b"r çoğunu hasara 
uğratmışlardır. Öğle üzeri düsman avcı 
ve bomba uçaklarının seri bir hUcum 
teşebbüsü nl~m kalmıştır. Bir kaç yn
ralı vardır. Olen yoktur. Sivil binalar
da biraz hnsar 'ardır. 

Hahire, 17 (A.A) - Savaş uçakları
mız Tobrugu ve hedefleri bombardı
man etmişt:r. Ayni teşkiller Bardiya 
,.c Sollumu da bombalnmışlardır. ----·----Pi·· ba ve Sovyetıe~ 

arasında yeni 
mi!nasebetler •• 

Havana, 17 (A.A) - Küba ,e Sov
yetler birliği aretsındn siyasi ve t· cari 
miimı ebetlerin kurulduğu bildiriliyor .. -·-----~ meriJıacrla bir te bir 

Vaşington, 17 (A.A) - Maliye na
zırlığı tarafından neşrolunan bir tebliğ
de mihver devletleri tarafmdan yagma 
edilen paraların Amerikada sürümünü 
kontrol etmek ve buna mani olmak için 
alınan tebdir1er bildirilmektedir. Bıitan
ya. Birmanya, Kanadadan başka mem• 
leket1erden gelen yolcular beraberlerin
de 5 O dolardan fazla para getiremiye
ceklerdir. 

tulmuştur. Düşman bu akınlarda hava 
mUrettcbatından 220 sini kaybetmiştir. 
Maltada askcrl hedeflerin uğradığı ha
sar hafiftir. 

MEKSaKAOA KABUL EOI· 
LEN KANUN 

a 

Ekmek kartları ha:ııırlanı 
---------- t 

Toprak ofis serbest pi, 
sadan buğ~ay alacı 

Elımelı fiyatının IJiraz yülıselmesl mulıteı 
İstanbul, l 7 (Hususi) - Halkla hü- sulleri ofisince serbest piyasac 

kümet ve resmi daireler memurlarına edileceği için ekmek fiyatının 
ayrı neviden ekmek kartları tabına de- yüksek olacağı anlaşılıyor. 

d ·1· · . Bununla beraber hükUme 
vam e ı ıyor. Bır mılyon karne basılma- b t · d b ğd azfunt 
sı için sipariş verilmiştir. taes. .pıyasah a ıu·ulüayksa ""'-

yını ve er r a uuuııe 

Halka dağıtılacak ekmek imaline ya- me cihetine gideceği şimdi A 
rıyan hububatın bir kısmı toprak mah- haber veriliyor. 
~~"""~~~~~~~~~~ye:;:~ 

Gi!mrükten malını çekmeyej 
in malları Vekaletçe çekile 
Ankara, 1 7 ( Muhabirimizden - T e

lefonla} - Gümrüklere gelip sahiple
rince çekilmemiş mallar hakkında yapı-
lacak muameleyi gösterir talimatname 
değiştirilmiş ve yeni bir talimatname 
hazırlanarak meriyete konulmuştur. Ye-

~-.,,....; ~~~"""' 

ni talimatnamede zikredilen 

sebeplerle gümrükten çekilmemi 
ticaret veklaetinin emriyle tica• 

dürlükleri tarafından alakalılar 
hesabına gömrükten çek.ilebilec 
~ 

lstanbulda şekercilere ve hel 
cıtara az şeker veriliyor 

İstanbul, 17 (Husu!';i) - Şekerin 
kame ile verileceği kararı piyasada 
akisler uyandırdı. Pancar iıstihsal eden 
bölgelerden alın<an haberlere göre müs
tr.hsil pekmez imali için faaliyete geç
nıiş1 ir. Diğer taraftan şehrimizdeki hel
'l.acılar ve şekerciler belediye riyaseti
ne müracaat ederek kendilerine füti-

ynçları nisbetindc :şeker temin 
hlDi istemişlerdr. 

Bugün helvacılara 50, şekerd 
100 çuval şeker dağıtılmıştır. Şe 
keti şimdilik he!vacılarla şe 
başkaca şeker venniyeceğini bi\ 
tir. Helva imalAtının ebemmiye 
ciarda azalacağı anlaşılmaktadır. 

Londranın nıesajine Ankara 
lisi bir teşekktr telgrafı ~önde 

----------- ------- - - -
Ankara, 17 (A.A) - Ankaranın Tilr

kiye Cümhuriyeti devlet merkezi ola
rak kabulünün yıldönümü münasebetiy
le Londra belediye reisinin gönderdiği 
mesaja Ankara vali ve belediye reisi 
Tandoğan şu teşekkür telgrafiyle cevap 
vermiştir: 

cLondra şehri sayın belediye reisine: 
Ankaranın dC'Ylet merkezi olarak 1nti
habm1n yıldönümli milnasebetiyle gön
dermek hatırnuvazlığmda bulunduğu-

nuz dostane mesajdan dolayı he 
rim Ankaralılar ve ben hasscten 
hassis olduk. Son senelerde An 
tahakkuk eden ink~ yadetm 

kullandığınız samimi sözler h 
çok milteha~is etti. Bu münrul 
hararetli teşekkürlerimizi kabul 
nizi ve bilyük şehriniz halkının ı 

ve refahı hakkındaki candan teı 
!erimizi ulaştırmanızı rica ederiz 

Maarif Vekaletinin Istanbv. lda 
yardımcı ötretnı.:enlere .. bir tehi 

~---------~--~---~,~-~~~-------~ 
Ankara, 17 (A.A) - Maarif vekilli- yin edilmişlerdir. lstanbuldan aytı 

ğinden bildirilmiştir: Yüksek tahsil yap- istemeyenlerin yardımcı olarak b 
tıkları halde maaşlı asıl öğretmen tayin maları zaruri görülmüştür. Say 
edilıniye.rek 1939 yılından beri yardımcı olan bu öğretmenlerden orta öğıj 
öğretmen olarak çalışmaktan şikayet den gayri, yine bu tahsil devr 
eden meslektaşlar olduğu İstanbul ga- maaşlı olarak tayin edilmelerine 11l 
zetelerinde görülmüştür. 1939 - 40 dev- mahaller vardır. 1stanbuldan çı 
relerinde yük.sek tahsilli ve ehliyetna- yurdun diğer köşelerinde hizmet 
meli olup vekilliğe müracaat edenler isteyenler vekilliğe müracaatları 1i 
tstanbuldan gayri yerlerde maaşla ta- de derhal tayinleri yapılacaktır. 
~ .... 

~MERıKALI SENATÖR BARK· 
(Baştarafı 1 inci Sahife 

bir ilerleme neticesinde şehrin 
batısındaki düşman kuvvetlerinin 

rildigi zaman açılacaktır. Şeflerimiz riyle irtibatları Y.es!lmiştir. Bu ku 
her şeyin hazır olduğunu bildirince ler imha edilmek üzeredir. Vol 
ikinci C'epheyi açucağız ve düşmanı he-

LEY SOYLOYOR 
(Baştarafı 1 inci Sahitede) 

z.!mete uğratacnğız. doğusunda topçu mevzilerine karşı 
şiddetli hava hücumları yapılmakt 

AnkaraJ 17 (Radyo gnzctesi) - İkin- Alman avcı teşkilleri Rus hava 
ci cephenin açılması etrafında münaka- vetlerini tamamen faaliyette bulun 
şalar halfı devam ediyor. Amerikanın 
kalbur üstü şaru.iyetlcri bay Ruzvelt yacak hal; koymus ve kendileri hi 
gibi bu işin askeri bir iş olduğunu söy- _k?.y~~a .~g~.amadan 18 Rus tayyar 
lıyorlar. Kongrede çoğunluk partisi re- auşurmuştur. 
isi Barkley : •Bu cephe, açılması la- Doğu cephesinin dığcr kesimleri 
ı:ım geldigi askeri şefler tarafından bay yalnız mevzii eneınnııyette harek 
Ruzvelte bildirıul gi zaman açılacak ve olmuştur. Kaleninin Tereke kesimi 
düşman hez.imct<ı uğratılacaktır• demiş- ki bütün demiryollariylc kara yoll 
tır. da 15 günden beri yapıldığı gör· 

Görülüyor ki Amerikan devlet adnm- tehşidnt hava kuvvetlerimiz tarafın 
ları Rusyanın ısrarı karsısında da ikin- fasılasız surette ve muvaffakıyetle l 
ci cephe işini bir diplomat işi değil b:r palanmıştır. Demiryolu nakliyat~ 
nsker isi olarak n-:.ütalfta etmektedirler. büyük ehcnuniyı;tleri olan Bologur 

FABRİKALARIN NAKLİ Ostaşko, Toropenz, Soklado ve Tal~ 
.remo istasyonlarına müteaddit def 
hücum edilmiş ve çok iyi net:celer a 
mıştır. Demiryoıları bir çok yerle 
kesilmiş ve malı.eme nakleden tre 
tahrip edilmişt!r. 

Stokholm, 17 (AA) - Berlinske Ti
<iende gazetesinin bilrurdiğine göre ba
tı Almanyada bulunan çimento fabr!
kalarından bir çoğunun Polonyada Bi
yalstok bölgesine nakline başlanmıştır .. 
Bütün çimento fobrikalarının Lehistana 
taşınması kararlaştırılmıştır. Bu ted
birlere İngiliz hava akınları sebeb!yet 
vermi tir. 

Hava kuvvetlerinin fasılasız sur 
ve havanın fenalığına rağmen yap 
bu hareket sayesinde Rus tahşidat 
yalnız mü~külat (•ıkarmakla kalınma 
bu toplanmalar kısmen önlenmiş v 

HIRVATİSTANDA .MUHAREBELER ehemmiyetli surette geciktirilmiştir. 
Berta adasındaki askeri tesisle 

Moskova. 17 (A.A) - Hlrvatistanda bombardımanına Alman ve İtalyan 
Paveliçin tedhişçıleri M:hailoviçin va- va kuvvetleri ta .. afından gece ve 
U!nesver gruplarına mukabil hücumlar <iüz devam edilnuştir. Hava muhare 
yapıyorlar. Son zamanda vatanseverle
rin eline g..,.en Kozonda şiddetli .sokak ]erinde clüşman 15 uçak kaybetm! 

~.. iki Alman uçağı üslerine dönmemişd 
Stokholm, l 'l (A.A) - Asoayeted muharebeleri olmuştur. Jaı.:ko dolay~ --------------

Presin Mebikodan aldığı bir habere gö- lı.ruıdak.i bir meydan muharebesinde 
~ Meksika &yan ıİıeclisi Me · · er iw ~'"--:...J.--ı. . ..._ _ _ ..__._~ 


