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tlan milnderecatından me.!':'ulivet kabul edilmez ..• 

Güriilmcmi§ dcTcccde kanlı mtı1w ı b 1 r sr ı e olan Stali1ı![racldıı 
fabrika mahallcsiııdı:m bir köşe 

)Jelediye seçinıi PrHvor 

Bir cok vatandas arın1ız 
.!; 

dün reylerini kullandılaf 
Bfllıassa lıadınlarımız ın reylerini hararetle 

Jıullanmaları nazarı diJıJıati ce!IJetti 

r--·-----·---··=· 
MILLIJEFiMIZ 1 

In~iliz büyük ı• 
elçisini kah 

! bu urdular l 
1 KalluJ esn~sında i 

Hariciye umumi 1 
lıcitilli de bulundu 
Ankara, 1 (A.A) - Reisicunlhur 
İnönü bugün (dün) saat 16 da Çan
kaya köşkünde İngiltere büyük el-

i 
çisini kabul buyurmuşlardır. Bu 
kabul emasmda Hariciye umumi 
kAtibi btiyUk elçi B. Şevki Berker 

. .. ~ . .!1~- b°!!1!1!!1J.t.'!!:_ - ·- -·- ') 

Belediye meclisi azası seçimine dün 
sabah saat sekizden itibaren şehrimizin 
her yerinde başlanmış bulunmaktadır. 
Bir çok yerlerde rey sandıkları başında 
halkımız adeta bayram şenlikleri yap
mıstır. 

Şehrin mütekilsüf semtleri olan ~ 
refpaşa, İkiçeşmelik, Karantina, Alsan
tak ve T.epccikte rey kullanma :faaliye
ti dün akşamın geç saatlerine kadar de
vam etmiş; binlerce hi§i reylerini adeta 
milsabnkn cacrccsine ku1lanmıştır. Bun
lar arasında bilhassa ktıdınlar nazarı 
dikkati celbetmiştir. Tepecik mıntaka
sında 90 ya,ı;ında bir kadının yanında 
2 yasındaki toruniyle gelerek reyini 
kullandığı görülmüştür. 

Güzelyalı mıntaknsında faaliyet dün 
nisbeten az olmuştur. Bu gibi yerlerde 
bilhassa yarın ve Pazar günü fazla rey 
kullanılacağı muhakkaktır. 

(Sonu S:ıhife 4. Sütun 6 da) 

CümhtıTi,ıetiıı ııe Cümhuriyet eseT1erini1' beJcçfai aabahlan ~Jca,. ıi!/cıri {1C%etedit'. YENt ASIR Mntbaa!ında ba.~ılmışhr-

lngilizlere Öre B. Bitler şöyle demiş olu or: 

Sovvet hiicumları 
.1 

püskürtüldii ·-Cephen'"n şimı!ll~~nde 
b ·· :iJÜh Rus hıgv. 
vetfeaci t;eYriH "i 
Berlin ,1 (AA) - Almnn tebliği : 
Knfkns çcvreı:.ınde çok kuvvetli -mev

zilerin zaptı için yapılan savaşlar şiddet
le devam ediyor. 
STALİNGRADDA 
Stalingraddn hava kuvvetleri ile des

teklenen hücum kıtaları şehrin şimal 
kısmında muhtelif noktalarda daha ileri 
nüfuz etmiştir. Düşmanın çok büyük 
piyade ve tank kuvvetleri şehrin şima
lındeki kilit mevziine hücum etmiş ise 
de bir karşı taarruzla kayıplara uğrah
larak püskilrtülmüştür. Çoğu İngiltere 
ve Amerikadan gelen 98 tı:ınk tahrip 
edilmiştir. 

(Sonu Snhife 4. Sütun 3 tc) 

a 

ni kestiği kanaatinde 
-*-

İngiliz ga~eteleri B. 
Hitle,.in son nntJıunıı 
d·ııııate şayan ,ehil· 
lerde teC$ir ediyoFlar 
Londra, 1 (A.A) - Bu sabahki gaze-

teler Hitlerin nutkunu tefsir ederek bu
nu geçen yıl söylediği nutukla mukaye
se ediyorlar. Umumiyetle belirtildiğine 
göre bu nutuk dahili vaziyeti kurtarmak 
iç.in söylenmiştir ve kaba belagat oyun
lnriyle doludur. 

DEYL TELGRA:F' A GöRE 
Dcyl Telgraf şöyle diyor: 
Geçen sene Bitlerin dediği gibi Rus

yadn yere serilmiş ve bir daha kalka
mıyncak hale getirilmiş olan düşman bir 
seneden beri tutunuyor ve savaşıyor. Bu 
olayı anlatmak Hitler için güç o1-
muştur. Bunun önüne geçmek için ken
di hntalarını düşmana yüklemek gibi 

( Sahife 4, Sütun J de ) 

Uzak doğuda motürlii vası t-0lar h<ırbe ha.:::1rlanıyor 

-
z 

RtıS1Jadcı Alman topçtılan ileri hatlarda mevzi almağa gidiyor 

Sovyet1ere ~Öre cephelerde vaziyet 
--------- ----

Ruslar Stalln· 
gradda ilerledi_ 

Leningradda bir lıöy, Stalingradda bir lıö~ ve 
b·r tepe alındı. Fafıat Stalingrad içinde vaziyet 
h~ıa nazilı - Mozdolıta harp glttilıçe Jıızııı 1or 

Moskova, 1 (A.A) - Moskova rad
yosuna göre Stalingradda durum hfila 
ciddidir. Şefürde mildafiler her evi ve 
~r sokağı son damla kanlarını akıtm
çnya kndnr rnildnfaaya azmebnişlcrdir. 
Düşman şehrin bir yamacında 700 ölfi 

ve yaralı bırakml§tır. Fabrika mahalle-

si kapılarında Almanlar bir günde 1500 
ölü vermişler. 29 tank kaybetmi§lerair. 

Moskova, 1 (A.A) - Stalingrad için
de vadyet hAlA naziktir. Şclırin şhnal 
balı kesiminde Ruslar Don cephesinde 
külliyetli dU:.cmıan kuvvetlerini kuşat· 
maktadır. (Sayfa 4 5Ütun 2 de) 

...,Q ·- ·-·-'~._...-ll_f_._ ~~ --·=· 
Bu~ünkü dertlerimiz • 

1 

1 

Yıldırım 
Harbinden nu süratle zu llerlıyor 

Hükümetimiz sıkıntı 
çekenleri kurtarmak 
yolunu bulacaktır .•. 

8. FALiH RIFKI ATAY MOHIM BiR MAKALE NEŞRETTi ___ * __ _ 
Yıpranma harbine 
dönü~ün manası. •• 

ŞEVK1.~ BİLGİN 

Geçen yıl, B. Hitlcr, Rus bozkırların
da dövüşen ordularını öldürücü Rus kı
§JnıD cehennemi tesirinden mümkün ol
duğu kadar korumak ma'ksadile taarruz
dan müdafaaya geç.ınek emrini verdiği 
zaman, Alman ba kumandanlığının •yıl
dırım harbin titbb·csinde ilk defa olarak 
dünyayı şaşırtan bir duraklama kaydc· 
dilmişti. Bu siirpriz, hiç şüphe yok ki, 
ikinci diin~·a harbinin taliini değiştiren 
bir döniim noktası olmu~tur. Muzaffer 
düşmanl:ırmın amanstZ darbelerine mu· 
kaveınet için akla gelmedik fcd:ıkarJık
larn katlnnnn Ruslar, ancak bu sayede 
soluk alnbilıni ler, oraulannı yenibaştan 
tensik ederek stratejik durumlarını dü
zeltmeğe muvnffak olmuşlardı. Hatta 
bu kı savasının mihver alemini derin
den derine kaygılandıran safhaları da 
olmuştur. 

Bu defa " general kı " neler, ne gibi 
siirprizler yaratacaktır? 

Alrnanlor. Volga kıyılarında ve Hazer 
denizi sahillerinde yerleşerek bütün 
Kafkas~ nyı ellerine gcdrmek icin taar
ruzlarında devam mı edeceklerdir? 

Yoksa. önlerindeki kısa zamanı cep
henin di~er kesimlerinde yeni darbeler 
inclirmeğe mi talısis C'deccklerdir? 

Askeri münekkitler, bu ıne\'Zn üze
rinde fürlii tiirlii ilıtima11erdcn bahse<li
yorlnr. · 

J..cningrad \•e l\lo kovava karşı bir ta
arruzu zaruri !:!Örenler, kış bütün şid
dctile basmadan Almanların bu tccrü
lK· ·i ynpmai:n mecbur olac:ıklarını tah
min ediyorlar. 
Diğer bazıları. kı harbinin zaruretle

ri etrafında B. Jlitlcrle Alınan kumnndn 
heyeti nrn ında bir fikir uyarlığı me\•
t'ud o1ınndı1mı sciylüyorlar. Bu ~onun· 
t'tılarm ilıti~ :ıt kn~ dile knrşılı:ınmnsı ge
reken iddialarına güre, Stalingrad mü-

(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) 

yaklaşıyor 
Jngiliz gene,.ali Sta
llng,.ad müdafaasının 
ve müttefilı lıaua üs· 
tünlüğiinün tesirini 

1 göstereceğini söylüyor 
Londra, 1 (A.A) - İran ve Iraktaki 

Britanya kuvvetleri baş kumandanı ge
neral Vilson Bağdatta basın mü.messiile
rine beyanatta bulunarak şunlan söy
lemiştir : 

• - Gördüklerime nazaran Rusyada
ki durum memnuniyet vericidir. Sta1_in
gradın olağan üstü mukavemeti Alman 
tnarruz kudretini yıpratmakta ve har
bin sonunu tncil etmektedir. 

HAVALARDA ÜSTÜNLÜK 
Biz şimdi havada üstünüz. Bu Ustün

lük gün geçtikçe artmnktadır. Bunun da 
harbin son ~afhusı üzerinde kati tesiri 

GENERAL VJLSON 

Melburn, J (A.A) - Cenup Pasifik 
birle~ kuvvetler karargahının bir teb
liğinde müttefik kuvvetlerin Port Mo
rezbinin 6 7 ~lom~ ~imalinde Ncro 
alarak ileri hareketlerine devam etmek
te olduklan bildiriliyor. Müttefik kuv· 
vetler henüz Japon kısmı küll.i8İ ile te
masa gelmemiştir. 

HER YERDE TAARRUZ 
Vaşington, J (A.A) - Cenup batı 

Pasifikin her tarafında Japonlara lc:ar'ı 
oldukça geni§ tanrruzi ha~ata ba~lan-

iki bin ton •• •• 
uzunı satı dı 

Yeni anlasmanin 
:J) 

• ·mz· sı y· ın 
----*---~ ~~iiii~iiö@liiiiiiiiii~~= Bin ton · · ziim geçen sene ! 

mahsuıunden, 11in tonu sOND.AKi~~AQQO 
da yeni mahsulden 

verilecelı 
Almanya hesabına 2000 ton üzüm sa

tın alınması için ŞC'hrimiz ihracatçı bir
likleri umumi katipliğiyle yapılan mü
zakereler sonunda bir prensip anlaşma
sına varılmıştır. 

Halen şehrimizde bulunan alıcı mem
leket murahhasları 1000 tonu geçen se
ne mahsulü, 1000 tonu da bu sene mah
sulü çekirdeksiz kuru üzüm almak hu
susunda aıilaşmışlardır. Mutabık kalı
nan fiyatlar birlik fiyatlarıdır. F.ğer ~e
çen sene mahsulünden bu mikdan tes
lim edecek Uzüm bulunmazsa satışın 
tamamı yeni mahsülden verilecektir. 

Bu husustaki anlaşmanın bugünlerde 
imzası miimkündUr. 

••••••••••• 

"Stalingrad,, da Al· 
nıaoların yeni haın· 

lesi durduruldu 
Londra, 1 (A.A) - Bu sabahki _. 

zeteJerdc harp tefsirlerine u tesadüf 
edilmektedir. 

Gelen haberlere göre Rualar Stalin-
gradın şimal batısında yeni Alman ham
lesini durdurmuşlardır. Mareşal Timo
çenko Don nehrine Kaçabirk.oda var-

RUSLARLA HARP 
---*·---

Italyanlar so-
~uktan şikayet 

ediyorlar 
-*

İtalyan asJıeri barın· 
malı l~in ye,. altında 
şatolar Jıu,.uyormuş 

Roma, 1 (A.A) - Telgrafo gazetcs;.. 
nin Bcrlin muhabiri bildiriyor: Don ke
simindeki füılynn kıtalan şimdi k1§lak
lara yerl~meğe hazırlanıyorlar. Bu 
bölgede bütiin köyler Ruslar tarafından 



SAHiFE 2 YENİ ASIR .:ıı illıteşrin C l1 M A 

TARİHİ ROMAN Yazan : Şah!N Ah 

--- 2 -·· 

Gala asaray ta
kıt •l ufzmir" e 

ça( ırıldı \"aliden hesap soran yo it .. 
-- -·--- -- - ------ ____ ... ___ _ 

Yavuz Ali pC1.$a ve benzeri valiler diledifderini 
asıp kes e'h!lirlerdf ••• 

Bu hafta yapılacaıı 
olan maçlar 

Yavuz Ali p<>,a ao:ında Malkoç hane- eellat· "lr .. ı-unç •nı, •teslim •dilen Pazar günü yapılacak olan C. H. Par-
ına mensup bulunuyordu4 Ti mar sa- biçarP adam suc~uzmu.ş! Ben·• ne t si ilt n1açlar1 ~u.nJardır : 

hibi bir derebeyi olan babasrnın kendi- ehe-nmiypti var'. .. Bir masumun suçsuz Saat 14 te Karşıyaka - Demirspor, ha· 
sini desteklernesi sayesinde genç yaşında yere kanını akıltı~ını validen kim sora .. ken1 Mustafa Şenkal, yan hakemleri 
rlitbe merdiveninin basamaklarında çar- eak?.. l\1ustafa Bayra. Alaettin Kazano\'a. 
ça yii.luehı:ıişti... Halk. &'fa. dağı verere!c bu uretle Soat 16 da Altınordu - Ate5, hakem 

Yirmi be1 yaşında sancak beyi. kırk memleketin zaptı raplını temin etmek Ferit Siınsaroğlu, yan hakemler Musta
l"'"rnda vezir olmuştu ... Vezir olduktan eski zamanlarda E"n iyi ve en sağlam bir fa Ba.yra, Faruk J(antaroğlu. 
sonra Rume1ide bazı eyaletlerin vaJilik- idare usulü ittihaz edilmi.şti. Bunun için !\'Iüsabakalar1n taın saatinde başlama
lerinde bulunmustu ve son ola"ak ta, val'Ier arasında hangisi ilaha fozla asar s• ve başlama saatından 5 dakika geç 
üçüncü Sultar. :.iehmedin bir iradesiy- keserse herkes onu en muktedir ve en r:.haya çıkacak takımın yenilmiş adde
le Mı5ır valiliğine tayin olunmuştu... makhul bir idare adamı olarak tanı· dı!eceği hakkında bölge futbol ajanlığı 

Yavuz Ali P~ bu tarihte altmış ya- yordu... alakadar kulüplHle ır.tbabakaları idare 
şında bulunuyordu ... Rumelide vali bu- Yavuz Ali pa a merhamet nedir bil- edecek hal•emlcre tebli~atta hulunmuş-
lunduğu sıralarda halkı sızdırarak Ka- mezdi ... tno;anlann dört ayaklı hayvan tur. 
runun malı derecesinde bii:rUk bir .ser- oı:ıfatından üstün bir varlık olarak lanın· Bu müsabakaların hitan1 ında İzmirdc 
vet sahibi olmuı;tu masına sebep olan bu mübarek duygu- iki nıüsa:Oaka yapmak üzere İolanbul-

0 devirlerd< ahalinin mahnı elinden .dvu. öm~nddeğ~ldir. defacık ol<un gL'nliin- da. n Galata arav futbol takımının geti-
almak ve bu suretle servet sahibi olmak e sezn1 ıs e 1 l... ·ı · k ·ıd· -· ··.. ·1 · ı· G ~ d. 

1 
k .. 

1 
d' 1 • r. :ncsıne arar verı ıgı oırcnı mış ır. 

devlet adamları için gayet kolaydı.- ayet na lr o ara gu er ı ve e;c~erı- """""'---
Başta padişah üçüncü Mehmedin an- ya onun güldüğü zamanlar da cellAda / • -

n.si Safiye Sultan olduğu halde devleti teslim ettiği adamların oam olunacak- Y t'rı 1 hor~a \ 'f' ti('al'eİ 
idare eden kadın, erkek bütiln şahsiyet- ları saate tesadüf ederdi ... 
}er Osmanlı tmparatorluğunun i~leriru Boğazına ip geçirilen bir mahkum s<>h- 00 a !ii t j a \i j h i.l S 1 
görmekten ziyade dünya malı toplamak- pada sallandırılacağı, yahut collAdın ı 
la meşgul olmakta idiler. Safiye Sultan önüne getiri!erek kafa.;ı kesilmF·'- ·.çin *---
aslen Venedikli ve asıl ismi Bafa idi.. yere çökertildi~i vakit. Yavuz Ali paşa Şehrimizde yapılan 

Onun ötekinden berikinden rü~et gıiya eğlenceli. güzel bir manzara göre-
almak için vasıtası Hiraça isminde ihti- cekmis gibi derin bir ferahlık, sonsuz bir tetlıilıler bitti 
yar blr yahudi karısından ibaretti.. zevk duyardı. .. Hemen onun kar~1c:1na Borsalar ve tıcaret odası kanun l3yı-

Halk her gün gördilğil haksızlıklardan gelir. süslü, ipek örtülii bir sedirin üze- •.«nı tetkik eyliycrek odanın Ye borsa
do!ayı sızlanıyor, zulme maruz kalan rine g~er otururdu. Bu sırada iki met- r;n n1uialaalar1nı te.spit eylemek üzere 
mazlumların ahı ~ökyüziin~ doğru yiik- re uzunlu' cnda ve ağıza al:nan ucu bu müesse.selerdcn ayrılan ikı heyet tica 
selmeğe devam ediyordu... kehlibarlı ~uhuğunu yakmaktan d::ı. geri ı·et oda31 salonunda mfu,terek bir top.-

Safiye Sultan ve oğlu padişah ttçün-1 kalmazdı... , . !anlı yaparak layihayı tetkik eylemiştir. 
cü Sultan Mehmet ahalinin sızlanması- - 8 t TM ~ O 1 - Yeni li}~haya göre bot<anın adı (Ti· 
;;a hiç ehemmiyet vermiyorlardı. .. caret borsası) olacak, borsa tzmirde 

Her gün riltbe ve memuriyetler, adeta ;!lllllllllllllllll'llllflllllllfllllU:llllllllllll'lllllll..'. ınü takil olmakla beraber ticaret vekil
bcdestanda yapıldığı gibi haraç mezat § F•tre ve zek,;;t~mızı ~ ıetine ba~lı but~nacak, büt~e<i ticaret 
satılıyordu .• Ve yahudi kar~ı Hira•a - ... - veklktincc tasdık edilecektir. Borsaya 

• =-.,.ava l:uır~··~tt =- ı th memuriyete geçmejte L•tekli bulunan s-m. ar ar ve satıcılar dahil olacaktır. -
adamın elinden parayı alır almaz hemen § VP.l'el!m ~ tilaflar hakem yollie halledilecektir. 
Topkapı sarayına ka,.rak bunu Valde ~ ikinci dünya harbonın gelişınıini § Bu hususta müşterek bir rapur hazır
Sultan hazretlerine sunuyordu ... Hiraça ~=== takibederken, havada kuvvetli ol- ====- lrınarak odanın ve borsanın mutalaaları 
bittabi bu işten komisyon alıyordu. manın millcterin havatındaki dt-rin ticaret vekaletine bildirilecektir . 
.Acuze yahudi kartst bu yilzden milyon- tesirleri hepimizin dikkatine carpı- - ----
larca altın sahibi olmuştu... =yor. Fitre ve zel<iitımda Hava ku- = Ha,·raın alıs voı·ı"sı" 

Tevekkeli şAirlerden biri l'"l · ; rumuna yardım edeLm. § ~ • ;;. 

Halkın emvd!in alıp soıır" teselli 
1'enrt.ek 

Fülri m4hiyi soyup yağda pişirmek 
gibidir. 

Kibiı fenddnin edip kat'ı tankı 
Mferin. 

Baca!fından üfürilp sonra şişirmek 
(Jibiclir. 

, '~ t' I, 1111JI11llt1111111111 U• ı • ı O ı •il t •UllP ! 11 ll'Hll r: ___ ... __ _ 
Ri" as" rJ•lı 11e ,r a~- Bilhassa lıundura 

ve ıat~ı işi fiyatları arttı 
Anafartalar cadde•inde tuhafiyeci Yaklaşan şeker bayrarnı dolayısile 

Mehmet Kestepe dükkanında m•vcut çar ·ıda hararetli alış verişler yapılmak
kol astarlıklarını satı~a arzetmedijli, Ali t.;dır. Halk. ihtiyaçlarını yüksek fiyatla 
oğlu Mehmet isminde biri de Soğuk ku- Öa olsa temin eylemektedir. 
yu tramvay caddesinde kahvehane müs- Kavafiye üzerine yapılan işlerde kar 

Demişti ... Fakat Valde Sultanla dev- teeiri Ali Kaymağa ç•kirdek kahveyi haddi epeyce yüksek olmaktadır. Bu 
kilosu 8 lirad<>n sattığı iddialariyle adli- hafta başında alelurnum kundura fi~at-

let adamlan hem halkı soyuyorlar. ma- ' 
lın 1• d 1 l d h d k yeye verilmislerdir. 1 ı~_n, işçi ücretlerJ,nin ar .. tırılm. ası u··zerı·ne 

ı e ın en a ıyor ar ı; em e çı arı-

lan şikAyet seslerine zerre kadar ehem- ---0--- çıft ba,ına 2 - 3 l.ra yükseltılmi~tir. 
miyet vermiyorlardı. Hatta biltiln ma- Ku,.u se ze i 0 r $ir etı --....... o---

Val!miz dön naülhalıa· meleki elinden alınmak suretiyle, dür. hurrıl~U 
zengin iken bugün fülO.Su ahmere muh- Geçenlerde ver;Jen karar mu<ib;nce ta·gidip geldi 
taç olan zavallıların feryadını susturma- lzmı<de 200.000 lira ıerm•yeli bir kuru .I Valimiz B. Sabri Öeney dün refaka
ğa, onlara teselli venneğr bile llizum RebzeciJe.r itketi kurulmuş. hazırlan:\n tinde turiıtik yoUar müdürü B. Emin ol
görmilyorlardı.. nizamnamesi tasdik edilmr:k üzere tica- du" halde Efe" - Selçuk yolunu tetkik 

Padişah sınırları dünyanın Uç kıtası· ret vekaletine gönderilmi'jtir. İ(-İn Selçuka gitmiş, oradan da Kuşada-

t 
• 

atın 

lleselenin halli 
uzak dec·ı ••• 

-~-~------....... ---
Şirlıetin muhtelif senelerde fazla aldığı 120 bin 

lirayı da İzmirlilere geriye vermesi lcizım 
İzmir suları Türk anonim şirketine su ihtiyacına cevap verememiş, şehrin 

ait Halkapınar su fabrikası tesisleri.e yukarı mahallatında meydana getirıneği 
bu şirketin İzmir şehrine isale eylediği taahhüt ettiği tesisleri yaptırmamış, 
su tesisatının hükürnetçe satın alınma- mevcut su şebekesini ihmal ederek bir 
sına karaı· verildiğinden şirket resmen çok zararlara sebebiyet vermiştir. 
1-aberdar edilmiştir. ı Su şirketinin mukavelename müdde-

Bu yeni vaziyet üzerine su şirketi· t\ esasen bitmiş bulunmaktadır. Şirketin 
ıanumi heyeti toıılanmış, satış kararına muhtelif senelerde tarife haricinde İz
uymıya \'C tesisatı hi.ikilmete satmağa nür halkından fazla olarak tahsil ettiği 
ka1·ar vermiş ve satı:;a salfilıiyetli mu- 120 bin liralık bir borcu vardır ki bu pa
rc::hhaslarını seçıniştir. Murahhaslar ~a- ranın İzmir halkına iadesi lftzımdır. Sa
tı~ müzakerelerinde hazır bulunmak tın alma müzakerelerinde bu borcun 
üzere Ankaraya hareket etmişlerdir. ödenmesi cihetin~ de gidilecektir. 

Müzakerelere ş.rket adına su şirketi Haber aldığımıza göre Nafia vekılleti 
mlidürü B. Burje ile şirket idare mecli- İwıir su şirketi tesislerinin satın alın
si azasından B. Ferit Talha iştirak ede- masını müteakip bunları işletmeğe haz.ır 
cektir. Müzaker~lerde İzmir belediyesi- olup olmadığını belediyeden sormuştur. 
ni belediye meclisi azasından B. Muzaf- Belediyemiz müspet cevap vermiş ve 
f~r Özgt'n temsil edeceğinden kendisi teMsat belediyeye geçince şehrim.izin su 
Ankaraya gitmiştir. itiyacına daha geniş ölçüde cevap veri-

Nafia vekaleti şu sirkeli tesislerini sa- kbileceğini bildırmiştir. 
lın almak üzere lüzumlu bütün dökü- İzmir halkı müzakerelerin çabuk ne
manlan hazırlamıştır. Ortadaki vaziyet ticelenmesini ve su tesislerinin beledi
'udur : yemize geçmesini sabırsızlıkla bekle
. İzmir su şirketi senelerdenberi halkın mektedir. 

Kahve ve çay satışları 
• 

Çarşamba gününden iti
baren inhisara geçiyor 

Yeni çay ve lıahve fiyatları· Bu her ilıi madde· 
nin hilesiz satıJı temin edilecelı 

7 ilk teşrin çarşamba gününden itiba
ren İzmirde inhisarlar idaresinin mura
l:abesi altında çay ve kahve satışına baş
lanacak, kahveler ve çaylar inhisarlar 
ar..bar1 tarafından tevzi edilecektir. 

Bu suretle şimdiye kadar çaya katılan 
hilenin önüne g~çilecek, halkımız hile
siz ve iyi cins çay bulabilecektir. 

Bayiler çekirdek kahveyi 500 kuruş
tan, kavrulmwı toz halinde kahveyi 630 
kuruştan satacaklardır. Toz halinde sa
tılacak kahveye hiç bir suretle ecnebi 
madde karıştırılarnıyacaktır. 
Çayın kilosu 1300 kuruştan satılacak

tır. Bayilere çay ve kahve satışında ytiz
d€ 6 kar verilecektir. Bayiler çayı 1248 
kahveyi 480 kuruştan alacaklardır. 

İnhisarlar idartsi imali'ıthanesi henüz 
yapılmamıştır. Yapılınca kahveler ve 
ç&ylar ambalajlı olarak satılacağı için 
daha emin bir surette halkın eline geçe· 

ADLlYEDE : 

cektir. Bununla beraber imalAthanenin 
depo mtidilrü ve imalllt Amiri gelerek 
vazüelerine başlamışlardır. 

Mülhakat& da kahve ve çay gönderil
meğe başlanmıştır. 

Eylill ayında piy~saya 310 çuval kah
ve verilmiştir. 

İZMİR MEBUSLARININ 
TEŞEBBÜSLERİ 
İzmir mebusları inhiaarla.r baş mü

dürlüğüne giderek baş müdür ve satış 
mildtirile temaslarda bulunmuşlar ve 
tetkikleri sırasında şahit olduk1erı bazı 
dilekler hakkında teşebbüslerde bulun· 
muşlardır. Bilhassa av malzemesi satı.şi
le ıılıllı:adar olmuıılar ve bu hususta bazı 
tedbirler alınması takarrür eylemiştir. 
Bununla beraber av malzemesi bınıdan 
sonra da bayiler vasıtasile sattırılacak
trr. 

nı tutan vasi Osmanlı ülkesine kendi Sirket heman faalllyete aec;e;:ek ve sına geçerek kaza işleri hakkında tetki-
çütliği, ahaliye eaır sürüsü ve bunların halka ucuz kuru .. b.e temin .d"-k katle bulunmuş. okullan tefti, etmi, ve Balıklıova" da Mehn et çavuş 
mallarına da kendisinin öz malı nazariv- •ehrimizin muhtrlif 'erlerinde •. ıt'ıra· muhıdif meseleler h>kkında kayma.ka· ' ' • • 
le bakıyordu... . r:>ktır. ma direktifler verdikten sonra ak .. am 

Bu yttzden fatihlerin, Yavuzların, kıt- ---o-·- geç vakit ehrimize dönmüştür. , la karısını kim 
nunilerin dünyanın en kuvvetli. en bü- Born va nalil~ ·cs~tı e ---o--
yilk devleti haline getirdikleri O.•manlı C •• L ---

İmparatorluğu zaytf dilsmek. halt§ bat- yeni idare he;yet um .. uriyet Kız 1 o l"I CAVUS ŞÖY 
mak tehlikesine maruz kalmış bulun- Bornova nahiyesi konııreainde idare en tftUsünde NUR ERKUŞUN G NDERD u HABERE AHMET . 
makta idi... İşte Yavuz Ali pasa patla)•an heyet: ne seçilen arkadaılar arasında va- Cümhuriyet kız enstitüsü Vasıf Çınar LE CE;: p VERMIS: ISIRACAK KQ" PEK DiŞiNi GOSTERMEZ 
bir lftğım gibi bütün fenalıkları ortaya zife tak~i y2pılarak rt-;ş1 iı'!e . 1a.hmut bulvarında ac;ılmı~. deralere başlanma~ı 
dökülen ve milteınadiycn sızıp ouran lnceo<;:lu, mı•h .. ip ve katioli!;e 1ehmet için hazırlıkların süratle bitirilme•i ted- Urlanın Balıklıova köyünde Mehmet dediğini, bu sözlerden bir kaç gün son-
bövle berbat bir devrin veziri idi... Hancı. azalıklara da H,Jit Koe>oğlu, birl•ri alınmı tır. Çav..,la Hu.riyeyi uykuda bulundukları ra da cinayetin işlendiğini öğrendiğini, 

Çok sert, kaskatı bir kalbi vardı. Bir doktor Suad Yıldırım ve Bedü Elnman Enstitüye kayıt olm k için müracaat bir sırada yattıkları kulübeye girerek fakat cinayeti eniştesi Nuri Erkuşun iş-
pire tçin ko,koca b'r yorganı yakmoktan seçilmislerdir. Yeni idare heyeti çalış- cd•nlerin miktarı artmı•tır. öldürmekten ve cesetlerini yakmaktan leyip işlemediğini bilmediğini anlatmış-
çekinınezdi... Yavuz Ali pa-;anın devlet malora başlamıştır. Maarif veki.leti enotitü talebeoinin maznun Nuri Erkuşun muhakemesine tır. 
idaresinde tuttu<\u meslek suçlu ile suç- ---o--- de" malzemesi olarak kullanacağı her ağ_ır. ceza mahkemesinde devam edil- Diğer şahit Hakkı Alıındağ ifadcsin-
•uzu biribirinden ayırt etmiyerek eline elnraf Jt. ~esinde nevi kumaş, düğme ve aairenin okul ida mıştir. de '!llnlan söylemiştir: 
kim geçerse hemen cell tlA<ına teslim un••ı!ulan p-ra resince verilmeaini muvafık görmü~tür. Şahit ?}~r~k dinlenil~n ~üşerr.ef Bay· c _ Urlada 8§ÇI Ahmedin lokantasın· 
etmekten ve bu suretle herkesin gönlü- -- •• sal verdıgı üadede enıştesı Nun Erku· da bulunduğum sırada Nuri Erkuş gel· 

öldürdü? 

Yıldtrını 
e· ___ * __ _ 

Yıuranma hn,.bine 
dÖnüştin manası ••• 

(Ha~taruh l ınci Sahif('de) 

ılafa3'ı Alman vliınlarıııı altüst ettiğin
den Führer bu şehrin zaptından \ 'azgeç· 
mek niyetinde im.iş ... Alman propagan
dası bunu mümkiin kılacak n~riyat 
.) apmağa memttr edilmj~ .. 4 Bu !lebeple 
bazı Alman radyoları bir harabeye çev
rilen Stalingradın artık askeri değer la
. :madığını ve muhakkak surette ~ı:ali
ne a.'keri b.ir lü7.um olnıarlığıru söyleyip 
duruyorlarnu~ ... Diğer tnraftan mareşal 
Ven &<k yalnı1 Stal!n~ad.ın defi!, 
I\fosko\anın da zaptında israr ediyor, 
~imdiki cephe ·i tuhnakla iktifa edilirse 
bu lu~ Rusların daba biiyiik çapta kar!!• 
taarru.zlarmt beklemek iytap tdece~ni 
söylliyomtu.ş ... 

Bütün bu haberler ne derece doğru
dur. bilmiyorıız. 
Yalnız şurası mulıakkak ki kış sava~ı 

daha ~imdiden ınibver ınuıtmi efkinnı 
~ndi~~·e düşürmiiştür. 

Komada çıkaıı Telcgralo gazet.,.inin 
Herlin muhabiri. Doğu cephesinin biitiin 
kesimlerinde ilk soğukların basladığını, 
askerlerin naho.., hatıra.cı;ını zihinlerin
den bir tiirlü <ıkaranıadıklan buz gibi 
~imal Doğu riizg5rlannın ısı derece~ini 

dii~iirn1ekte olduğunu, İta]yan askerle
rinin k11laklarında ycrle~ıneğe <:ah'.'jtık
larını, kı~ hazırl.Jı.:Jarının yenileri kor· 
kuttuğunu, eskilere ise bir süki'ın duy
gusu \'erdiğini bildirmiştir. 

Cephede ve <cphe gerisinde kış sava
~ını dayanılır hale koymak için büyük 
gayretler yapılmaktadır. Nasyona1 Sos· 
Y•list partisinin bu maksatla Sporpalaıı
ta, tertip ettiği toplantıda söz söyliyen 
Alman devlet reisi, Stalingrad muhare
besinden bahsederken bu şelırin mutla
ka zaptedileceğini, Stalingrad alındık· 
tan sonra Volga hattında kuvvetle yer
le~ecek olan Alınan ordularını zaptet
tikleri yerlerden ~ıkamıak imkinsı:ı: ola
cağını. bu sayed• Almanyanın büliin 
gayretlerini fetlıcdilen nıcmleketleriıı 
tcşkiliıtlanmasına sarfcdebileccklerini 
söylemi~tir. 

Yani Almanya şimdiye kadar kazan
dığı zaferlere ve elindeki atulara daya
narak. düşmanlarının kendisinden evye) 
yıpranmalaruu bddiyerektir. İnrl!iz ve 
Amerikan malıfilleri. Führerin nutkun
dan Almanya ve ortaklarının müdalaa
ya çekilecekleri ınanrunnı çıkarmakta .. 
dırlar. Bu tefsiri haklı gösteren bir baş
ka nokta Alınan gazetelerinin aylardan 
beri yaptıkları ne~riyatta Rusyanın Al
manya için ciddi tehlike teı;kil edemiye
cek hale konmaM Doğuda kati zaferin 
kazanıln1asına muadil olacağım yamta
larıdır. Fakat Almanlar R:mlorduyu bir 
dev tehlike te~kil etmekten henüz çıka
rı:.mamışlardır. En zengin kaynaklarının 
biıyük kısmını kaybeden Rusya barikiil
nde denecek bir mııkavemet göstermek
te sebat ediyor. Bu mukavemeti kökiin
den kazımak i~in her eyden evvel JCı
zılordunun ayakta durmaması lazımdır. 
Kanaatunızca Almanlar. İngilizlerin id
dia ettikleri gibi, gerçekten i!mitlerini 
bir yıpranma harbine bağlnuşlrsa kati 
zaferi kazanmak ümitlerini büsbütün 
kaybetmişler, demektir. 

ŞEVKET BİLGİN 

----·----8 i r dağ kayup ağaç· 
hk sahayı örttü ___ * __ _ 

Yüzlerce amele dağın 
lıaymasını zararsız· 
laştırmağa çalqıyor 

Hadim, ( Hususi ) - Konyanm Ha
dim kazasının Taşkend nahiyesinde ye· 
di senedenberi kaymakta olan dağlık 
arazi ormanlar üzerine taş ve toprak 
külçeleri yığarak gen~ ağaçlık sahala-

nP derin b;r korku salmakta.n ibaretti.. Dü~ aaa.t 14 te telgraf kise•i önünde! O.ıiretme";;";halıa ett şun kendi evine geldiğini ve kendisine: . . . • 
D evlet adamları o devirlerde kevifleri 12. 5 lıra bulunmUftur, Pa•a kı,e memu- ~ r e c - Müşerref, ben belki Ahmet Ça- dl. Karısı Hurıyeyı, Ahmet Ç&vuş':'.° og: 

neyi isterse onu yapabiliyorlardı. Bir runa calim ediJm;,tir. Sahibi müracaat bufunmD,J vuşu ve Huriyeyi göremem onlara gi- lu KAzıının baştan çıkardığını soyledi 

ı-ın kaybolmasın:ı sebep olmuştur. Dağın 
heyelAnından daha bilyük zararların 

baş göstermesine mani olmak jçin yüz
lerce amele çalışmaktadır. eyalet valisinin k yfi isted!ği vakit her ederek para .. nı alabilir. 1 Tire kazasının Dere mahallesinde Ka- dip söyle kulaklarının üstün~ yatmasın- ve buna büyü y,:ıparak Ahmet Çavuşun 

hand bir adamı öldürtmesine ortada 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ra Süleyman ıookaibnda 16 sayılı evde 1ar. A:z yiyip köpeklerini iyi beslesinle~ muvaffak oldugundan bahisle Ahmet 
hic bir mani mevcut de ildi... Türk vatanının mukadderatını gök- oturan Mehmet Bahçetaral, çocuğunu dediğini, kendisinin gidip bu sözler Ah- Çavuştan ve karısından ıntikam almak 
Pad:şah gibi valiler de: sınıfta bıraktığı için ög"retmen B. Mem- mel Çavuşla karıs.ı Huriyeye anlattıg·ı- kararını anlattı.> 

lcrin kahramanı bir ne.~lc emanet ede-- Gel burava cellat ... Tiz şu adamın duh Ferite<;e hakarette bulundug'u iddi- nı, Ahmet Çavuşun da: Muhakeme diğer şahitlerin celbi içln 
bilmek iç.İn Hava Kurumuna yapılan 1 dl 

~~~d~~=~~~~~d=la=a~Mıbdlm=efid;~~-~~i;y;e;;a;;l;y;ey;e;;v;e;r;il;m;~;t;i;~-----~-~;lı;ı;ra;ca;;k~;k;ö;pe;k;;~;·;;~;·;;g;~;·;~;rm;;e;z~;ta;l;~;;e;d;i~~-;~--;;;;;;;;;;;;;;-~; 
remizi bu rn•lc!Jat iç.in f!ava kurumuna ..ıl 
vermeliyiz. ('" l Bu kıta (Nabi) nindir. 

~ ni~ ıra Türl! Anonim frJıetfn en : 
~uhterem m terilerim=:T.in na..,.arı dflılıatine 
M·mar Kemaleddı.n caddesinde 31 numaralı perakende satıı rnağazamızda 

yeni getirttiiimiz mevsimlik yünlü rob1uk ve mantoluk kum•t ile ipeklilerin 
sah 1na dt:vam edilmektedir~ 

Pe~-ak,.nde aalıt ma;;.azaeında sabahları pamuklu mensucat aatıılan yapıldı-
ğından yünlü ve jpt-kli ihti)'açlarını temin etmek iatiyen muhterem millterile-
rim!z.in tercihan öğleden sonra te9riflerini rica ederiz. 1 - 3 (2582) 

FUAR GAZİNOSUNDA 
Her alqam Caz kralı Malı: Allan orkeıtraa her türlü .U,.n n düfün 
kabul edew-. 

·c=:=c:ccco::acccc: cc:cc:cc================a:::ccac:cc::aa 

DEN·z GAZİ SUNDA 
3 Te;rin evvel 942 Cumarteoi alqaımndan itibaren Mabnazel Katarin 
Pogani orkeıtra11 2 3 4 

nUJDE? •• 
BVTVN A.ŞlKLARA- BVTVN GENÇLERE- MÜJDELER OLSVH! •••• 

Zira, Taşkın Bir Sabırsızlıkla Bekleditiniz ve Şöhretli Yıldızlar 

DON AMECHE - BETTY GRABLE • CARMEN MYRANDA 
Tarafından Göz Kamaştıran Bir İhtişam İçinde Yaratılan 

MÜZİK • AŞK - RENK ve DANS HARtKASl 

AR.IANTİNA 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNE BUGON MATINELEROEN İTİBAREN 

EL HAMRA Sİ NE l ı AS 1 
Yeni Ses Makinclerile Başlıyor 

Ayrıca Nefis Renkli Canlı Resımler ve Memleket Haberleri. 
SEANSLAR: Her glin 1.15 • 3,15 5,15 - 7,15 ,.e 9,15 le. Cumartesi ve Pazar günleri saat 11,15 de başlar. 
Haftanın her gününde ilk sean lar başlaynıcaya kadar biitiin mevki biletlerinde tenıilat vardır. 
DİKKAT : Aınerikadan bilyük fectakiirlıklarla getirtmeğe muvaffak oldugumuz yeni WESTERN ses makinele

rimiz, yalnız bu ak'j&m 9,15 seansın.la WESTERN MtlHENDfSLl<:Rt tarafmdan idare edilecektir. 

---o---
Baba lıatilfnln muha· 

lıemesl ba~lıyor 
Torbalının Çaybaşı köyünde babası 

Hüseyini sopa ile taammüden öldilrmek· 
ten maznun Hasan Fehmi Siper hakkın
da yapılan tahkikat neticelenmiş ve ken
disi hakkındaki evrak idam cezasının 
tatbiki istenilerek ağır ceza mahkemesi
ne verılmiştir. 

Baba katilinin muhakeme.sine yakın
da başlanacaktır. 

339 lulara ve muvazzaf 
hizmet görmemit 

olanlara 
ıZMIR YABANCI ASKERLiK ŞU
BESi BASKANLlölNDAN : 

Deniz sınıfına aynlmı, 339 doğumlu 
ve bunlarla muameleye tabi yabancı er
at ile timdiye kadar muvazzaf hizmete 
sevk edilmemiş eratın 5110/942 pazar
tesi günü öğleye kadar acvk edilmek 
üzere şubemize müracaatlarL Gelme
yenler bakaya kalarak ceza &:Örecekler
dir. Gününde ~ubede hazır bulunulması 
'.lan olunu-ı. 
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JAPÖNLARll HER CEPHE· 
EH RP 
tnrab 1 inci Sahifede) 

kayıbı sadece üç uçaktır. Bu rakarnlnrla 
Sa mon adalarında Japonların uçak 
kayıplan (248) e Ye gemi kayıplan 
(39) za çıkmı l.Jr. 

YENt Ct EDE 
Yeni Gined Avustralya kıtnları Ja

po huın kanathrından aızmağa çalışa
rak ~ le clo w terakkiler kaydetmi~ 
lndir. Mütehassısların fikrince müttefik 
hava kuvvetleri tarafından Japonların 
ikmôl ve iaşe yollarına karşı yapılan 
muvaffakıyetli taarruzlar Port Moresbi
yc karşı hazırlanan Japon taarruzunu 
geciktirmiştir. 

ALOMCh"'lD 
Ayni znmand Amerikan b:ıhriye i

lah endnzlnrı Coa.clcl kanalda Japon 
mukavemet yuvalarını temizleyerek iş. 
gel ~lannı genişletmektedirler. 

AL.UlTYE DE 
Aluitycn adalarında Kanachı hava 

ku., vetleri ilk dda olarak Amerikan 
ur klariyle birlikte Kıskayn hücum ct
m"•tlerdir. Deniz üstünd"' bulunup ta dal 
m ğn vakit bulamıyan iki düşman de
nizaltısı da hnııara uğratılmıştır. 

ÇI DE 

OZüM 

390 F. Solari L. Td. 
361 H. Elbirlik. 
356 Riza ihracııt 
344 P. P. E>:ı. 
324 Öztürlc: şir. 
296 inhi r r 
290 M. beşikci oğ. 
259 B. S. Alazarnki 
227 l\1. j. taranto 
220 S. Erhon 
182 Remzi Güngör 
158 Beşir B. 
122 Hüsnü Raki oğ. 
89 inan şir. 
79 Tahsin Necip 
58 Tahir Erdem 
55 M. izmir oğ. 
5 1 Emin Seyrek 
52 Akif Karpnt 
45 .Yanisa B. B. T. 
38 Mehmet K. 
3 f M. H. Nazlr 
29 rt~hmet Nebi 

26 Yaşat T. . Ş. 
20 Kemal h raççı 
14 Albayrak 
1 O Ahmet tnbnk 

4146 yekun 
5 1128 dünkü yekun 
55274 umum yekun 

No. 
No. 

37 39 75 
o 45 

38 42 25 
40 45 
36 47 
36 38 
38 47 25 
39 48 
35 50 52 
35 45 
33 75 38 
'39 42 
39 54 
3t\ 40 
41 41 50 
42 53 50 
37 47 
45 45 

i 
\ 

7, 30 program ve memleket saat aya.
n. •.n vöeudumuzu çnlıstıra.lım. 7.40 
a.jans haberleri 7.55-8,30 mii'~ik: (pi.) 
12,30 program ve memleket saat ayarı, 
12. '3 mii7ik: (pl.) 12,45 ajans hnber
erl. 13.00-13,30 müzik: sarkı ve türkü-

ler. tS,00 progrnm ve m rnleket saat 
avarı, 18,03 miiztk: fasıl heyeti, 18.40 
n:ıüzık: ·(pi.) 19.00 konu,.ma (ik.tisat 
saati) 19.15 müzik: şarkı ve türküler. 
19.30 memleket saat ay.ın v~ ajııns ha
berleri. 19,45 müzik: klasik Türk muzi
ği programı. 20, 15 radyo gazetesi. 20. 
45 müzik: l.::anşık solo parçalan (pi.) 
21.00 konu$ına {evin saati). 21, 15 
temsil. 22.00 müzik: radyo salon o.rkes-
tr.ıııı. 22,30 "memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve honı<ılar. 22.45-22,50 ya-39 40 

4' 50 51 
40 50 41 

5 O nnki J>Togrnm ve knpanış. 
50 ~----~~ 

44 45 50 1ZM1R StCJLt TfCAREI' MEMUR. 
45 45 
39 41 
39 43 
43 4S 
43 50 43 50 

36 50 
38 

LUCUNDA..~: 

(Pamuklu sanayi koUektif şirketi 
Münire Şamlı, Metin Şamlı, Şefik Şam
lı ve Meşküre Şengül) ticaret um·anilc 
lzmirde Halkapınarda p.."\muk ipliği ve 
pamuk mensucatı imali üzerine ticaret
le iştigal etmek üzere teşekkiil eden 
işbu şirketin ticaret unvanı ve sirket 
mukavelenamesi ile tashih beyanname
si ticaret kanunu hiikümlerine gÖ?-e S:

ZAYt 
Tilkilik orla okulundan aldığım 535 

sayılı tasdıimaınemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Cahit Şen (2594) 

-.,.<;,.~ 

- O eratör 
'K GAR 

bııstalıld rı mütehassısı 
Hastalarım her gün kabul eder_ 

İkinci Beyler sokak No. 79 
TELEFON • Klinik 2727 EV: 3374 '{ ..... ,~~""""'-~~~e 
tZMlR SfClLt TtCARET MEMUR

LUô UNDA.1'\1': 
(Yüksek mühendis - Enver Berkes) 

ticaret unvaniyle lunirde Kültiirpark 
mahallesinde Voroşilof caddesinde 12 
numaralı evde her türlü inşaat ve teah
hüt işleriyle iştigal eden Yüksek mü
hendis - Enver Berkesin iş'bu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 4633 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

5748 

,.. . 
s ırı 

O ULU ALSANC K 
Okulumuzun ANA ve lLK sınıflarına yatılı ve ya.tısız talebe kaydına de
vam edilmektedir. Perşembeden sonra derslere başlanmıştır. Ana ço
cukları için arabn tahsis edilmi:ıtir. 

G.. Doğdu ikinci Kordon 204 No. 
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 

Cüm r.ıri:weı K z Ens iis ·· m.. ürlüğiirıden : 
1/10/ 942 tarihinde tedrisata baş1ı:rncak olan okulumu:.ı: naklettiği Vasıf 

Çınar bulvarında yeni binasında kayıt muamelesine devam etmektedir. 
Talebenin mesleki ders maııraflan tamamen okul tnmfmdan temin edile

cektir. Kayıt edileceklerin bu yeni okula. müracaatları ilan olunur. 
30 1 2 3 4 5 5711 (2579) 

Ak~ro kız snnat okullarına müracaat adedinin fazlalığından Göztepede 
Cumhuriyet kız en titüsünün ıerkettiği binada yeniden bir qam kız sannt okulu 
açılmıştır. · 

Kaydolunmak · teyenlerin mezkur okula mümcaatl rı \lan olunur. 
1 2 3 Si44 (2S89) 

izın·r Defterdarlığından : · 
Bekir kızı Nazife ve Yusuf oğlu lbrahimin yeni şubeye borçlanma bedelinden 

mevcut 10223 lira 20 kuru~ borçl nnın temini tahsili zımnında haczedilmiş olnn 
Alsancak mahallesinin yeni Tiirki) e soknğındaı kiün t 2 1 3 ada 41 parsel sayıda 
mukayyet 3 numara tajlı ve 2800 lira kıymet mukayyedeli hir bap evleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine te\:fikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan 1 3 '1 ~ 942 tarihinde sant 16 da viliıyet idare hey-
etine müracaatlan ilan olunur. 22 27 2 7 5535 (2513} 

İzmit' e er rı w ında.n : 

Çinde generl Sinvenin kumandası al
tında harekntta bulunan Amerikan uçak 
arı Yunrıanda Japon münakale hatları

na karşı hareketlerinde devam etmişler
dir. F3u hareketler büyük bir kara taar
ru7v ı hazırlamak icin y pılm kradır. 

RUSYA YA TAARRUZ 
EDFMıYORLAR 

o. 

7 
8 
9 41 50 

47 
yok 

(2593) 
cilin 4627 numarasına kayıt ve tescil ------------------- adiH~ ismet Hıkmet ve Nimetin.borçlaruna bedelinden Knrşı}nka oubesine 

me'\-cut 288 lira borçlarının temini tahsili zımnında h czedilmiş olan Karşıyaka 
Donanman mahallesinin istasyon caddesinde kain 84 ada 7 parsel sayıda mu
kayyet 29 numaralı ve 1152 lira kıymeti mukayyedeli e,,;leri tah ·ıi emYal k mı
nu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkaıtlmı tır. Taliplerin 
ihale günii olan 13 10 /94~ tarihinde at 16 da vil~yet id re heyetine müracaat-

Amerikanın Pasifik muvaffakıyetleri 
J e pony nın R y ya taarruz planlannı 
baTmuştur. Muv ffnkıyetlcr Rusya lehi
ne ikinci bir cephe teşkil etmektedir. 

Bu sayede Japonların bir milyonluk 
ordu ile doğud Rusyaya taarruz etme
lerine hemen hemen m ni olunmuştur. · 
E".ht'mmiyetli bir nokta Japon ileri hare
ketinin kati surette önlenmdde kalmı· 
yarak hava ve deniz üstünlüğü ııayesin
de ~eri1etilmeğe başlanmasıdır. 

KAYIP NISBETLE.Rt 

No. 
No. 

iNCtR 

413 Alboyrak 
203 incir T. A. Ş. 

88 Süleymanoviç 
25 B. Mizrnhi 
24 B. S. Alazaraki 
16 ?. P. Dnni. 
1 2 M. imtlr oğ. 
8 M. j. taranto 

789 yekun 

10 
il 

5~ 72 
65 80 
52 50 66 
68 68 
68 68 
65 67 
59 59 
72 72 

edi!digi ilan olunur. 
1 - Mukavelename. 
2 - Tashih beyannamesi. 

İz:mir sicili ticaret memurluğu rcsmt 
mührü ve F. T nik imzası. 
MUKAVELENAME 
Madde l - Şirketin şerikleri: 
A - Münire Şamlı. izmirde İnönü 

caddesinde 568 No. da. 
B - Metin Samlı. İz.mirde fnönü 

caddesinde 566 No. da. 
C - Şeiik Şamh. 1.zmirde lnönii cad

desinde 568 No. da. 
D _ Meşküre Sengül. lzmirde İnönü 

F..,·velce bir Amerikan avcısı iki düır 
m n avcı mı tahrip edemen !Pmdi Salo
mon adalannd bu tahrip kudreti beşe 
kadar yükselmiştir. Pasifikte denizaltı
lann faaliyeti da müvazeneyi Japonlar 
1 lıine çeviremiyecektir. Çünkü Japon
ların denizaltı kayıpları Amerikalılar
kinden çok fazladır. Burada kayıp nls
beti ikiye br§ı altıdır. 

7202 dünkü yekun 
7991 umum yekW\ 

ZAHtRE 
4 16 ton susam 

75 ton baki 
9200 kilo kendir 

125 nohut 

72 50 
35 

caddesinde 647 No. da. 79 
25 Madde 2 - Şirketin unvanı: {Pamuk-

35 lu sanayi kollektif şirketidir.) 
tohumu 

53 
53 

45 
.Madde 3 - Şirketin ticaret merkezi 

.S 7 İzınirde Halkapınardadır. IS ton nohut 51 Madde 4 - Şirketin nev'i: Kollektü-
-----~~---~--------~- tir. 

BtRMANYADA 
Yeni Dclhi, 1 ( A.A) - 1ngiliz Blen

haym uçaklan orta Birmanynda Manda
lay demir yolu münakale mer'kulne 
nıuvnffakıyetle hücum etmi lerdir. Va
gonlar, demiryoUan tesisleri tahrip edi1-
nıiştir. 

öLE.N JAPON AMiRAL VE 
GENERAU..ERI 
Cungking, 1 ( A.A) - Çin sözcüsü 

muh reblerd e J oponlann 8 general ve 
bir amiral knybettiklerini bildirmiştir. 

DOKTOR 
SAMİ SALJ 

Yeni açtığı muayenehanede szı
bahlan 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
knbul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fırına bitişik No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cümhuriyct hulvnrı No. 168 .. 

TEL~~N!:!::ti:~3~4~1~0 !.ıa!!!l!!!!:ll!!!l!l!I!!!! .. ~ 

i L A N 
Menemen Cümlıuriyet Müddeiumumilcğinden : 
Muhik bir ebep olmaksı~ın fazla fiyatla hububat satmak.tan suçlu Meneme

nin Gaybi mahallesinde oturur D vi oğlu Sakt y Bonfil ile Sabatny oğlu ishak 
Bonfilin Menemen Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşmaları neticesinde 

' Milli korunma kanunun 32. 59/2, 63 ve tshakın ayrıca ceza kanunun 56 ncı 
maddeleri mucibince bunlardan Sabatayın üç ay hapis 100 lira ağır para ve 
lshakın iki ay on beş gÜn hap' 83 lira 30 kuruş nğtr para cezalariyle mahkumi
yetlerine ·e iç.inde cin dansı tabir olunan maddenin tıldığı toblt olunan Sa
batnyn ait ticarethanenin bir ay müddetle s.cddine ve hu müddete hasren Saba
tnyın bir ay ve lahnkın 25 gün ticaretten men edihnelerine v~ hüküm hulasaaı
nın büyük harflerle dükkanın göze çarpan yerlerine talikiyle beınber saz.ete ile 
<Je ne.,rin~ dnir ; 1 1 71942 tarih ve 106/96 a yılı kararın kcsinlC§tiği ilin olu-
nur. (2597) 

İzmir D e terdarlığından : 
1 - 703 lira 39 kuruş keşif bedelli Karşıyaka n hiye hükümet konağı tami

ri açık eksiltmeye konulmuştUl". 
2 - Muvakkat teminat akçesi 5 3 lira olup iho.leyi müteakip ihale hdeli üze

rinden ':, 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 14/10/42 tarihine müsadif çarşamba günü ~nat 16 da milli 

emlak müzayede salonunda yapılacnkttır. 
4 - Tnlipler k,..sifnam .. v,. şartnameyi milli emlak müdürliiğiinde görebilir

ler. 
5 - Müna.knaayn i tirnk edecek olanlar 2490 sayılı k.nnunun 2 ve 3 ncü mad

delerinde yazılı evsaf ve ~raiti hni7 olduklannı gösterir vesikalannı komisyo-
na ibraz etmeğe mecburdurlar. 5525 (2599) 

İz ir !'re muay ue Ele lıtrilı Şlrlıetlnden : 
Şirketimizin itfa edilmemiş hisse senetlerinin 7 numaralı kuponunun 2 Hk 

teşrin 1942 tarihinden iboaren §irketin lzrnirde idare merkezi Jcişelerin<le 35 
kuru~tan ve itfa edilmiş hisse senetlerinin 4 numaralı kuponunun S ku:ruıtan 
ödeneceği sayın his edarlorca bilinmek üzere ilan olunur. 

ntalıa ilıtisaı müdürlüğünden : 
Miidiirlüğümüzde açık olan Hc.i vazifeye biri Mil diğeri vdk.il olrneık Ü%cre iki me

mur ıılıne.cakbr. Taliplerin memurin kanunu mucibince memur olmak haJdum 
haiz olmnlan ve istida, tahsil vesikası, askerlik vC8ikası, hüenühal phadetna· 
mesi ve diğer lüzumlu evrak ile mümcaa.tlan ilan şarttır. 5 761 (2595) 

İzmir Ceza Eul dürlüğünden : 
Kati teminat Fiab 600 gramlık Muhammen tutarı 

Lira Kr. Snm. ekmede adedi ın.. 
3372 16 25 138320 22477 
icra vekilleri heyeti karon mucibince pazarlıkla alınacak olan lzmir ceza ve 

tevkif evinin iha.le tarihinden itibaren 3 1 mayıs 943 tarihi.ne kadar seki% aylık 
müddete ait ekmeğin ihtiyacı yukanda yazılıdığı veçhiyle belediye narin üze
Tinden ve şartnamesi dahilinde pazaTlığa çıkarılmışhr. Taliplerin teminatlariyle 
birlikte ihale gününe rastlayan 2 tCfl"inİevvel 942 cuma günü eaat 15 ie ceza 
"'i müdürliiğünde müt~ekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. 

S697 (2592) 

Do~an İı?orta an . 
ermayesı : T. L. 

nim sirket i 
500.000 

İDARE MERKEZi: i S r AH BU 1.. 
izmll' ue ha uallsl umumi aeentalığı 

Ki EROL 
Birinci Kordon No. 106 Telefon : 3520 

Hayat · ~angın . Nalıliyat · Ka za sigortaları 
. nızı en müsait ~arta !a ue süratle yapar. 
~;,:~~~...cr~...cr~~~~~~~~~~!)!)l~~:ıoı:~~~~~~::ao.~::ıo"°~ 

Madde 5 - Şirketi idare ve temsile ve 
şirket unvaniyle birlikte şirket namına 
Beriklerden Metin Şamlı \'e Şefik Şamlı 
iki sene müddetle müçtemian imzaya 
salahiycttardırlar. 

Madde 6 - Şirketin mevzuu: Pamuk 
ipliği ve pamuk mensucatı imalidir. 

Madde 7 - Şirketin sermayesi: 
1 - 60,000. altmış bin lirası Metin 

Şamlı. 
2 - 30.000 otuz bin lirnsı Şe!1k Şııoılı. 
3 - 40,000 kırk bin lirası Milnire 

Şamlı. 

4 - 20,000 yirmi bin lirası Meşkiire 
Sengiil tarafından vaz edilmiş olup şir
ketin sermayesi cem'an (150,000) yüz 
elli bin Türk lirasıdır. 

Madde 8 - Şirketin hesapları her 
takvim yılı sonunda rllyet edilir. Hesap 
neticesinde tnhakkuk edecek kl'ir ve 
zararın şeriklerin şirkete koymuş ol
duktan sermaye nisbetine göre taksim 
edilecektir. 

Şirketin temettU hisselerine ınahsu
bcn bir sene esnasında aralarında karar
laştıracnkları mikdarda para çekebile
ceklerdir. 

Madde - 9 Şirket 15/9/94.2 tarihin
den itibaren başlar ve yirmi sene ınUd
detle devam eder. 

Şeriklerden her birl laaka.I altı ay ev
vel haber vermek şartiyle her tnkvim 
yılı sonu için şirketin feshini talep hsk
k.ıııı haizdir. Diğer şerikler bu takdirde 
isterlerse feshi talep eden şerikin his
sesini üç takvim yılı sonunda bilfl faiz 
milsavt taksitlerle tediye etmek suretiy
le irketten çıkarabilirler. 

Madde 10 - Şerikler sermaye tezyidi, 
veya tenkisi !Uzumu karşısında hissele
rine muka.bil mütesavlyen iştirak edebi
leceklerdir. İşbu mukavelename tzmlrde 
bir nüsha olarıık 31/8/9'2 tarihinde 
tanzim ve imza cdilm~tir. 31/8/942 

Münire Şamlı mührü, Metin Şaınlı 
imzası, ~efik Şaınlı imzası, Meşküre 
Sengül imzası. 

Genel sayı: 9624 
~bu 31/8/942 tarihli mukavelename 

altındaki mUhilr ve imzaların zat ve hU
viyetleri dairece maruf tzmirde İnönü 
caddeslnde 568 No. da oturan Milnire 
Şamlı ve tzmlrde İnönü cadde*ıdc 566 
No. da oturan Metin Şamlı ve lzmirde 
İnönü caddesinde 568 No. da oturan Şe
fik Şamlı ve tzınirde fnönü caddesinde 
647 No. da oturan Meşküre Sengülün 
olduğu ve kendilerinin kanuıı! ehliyet
leri haiz olup blzµt yanımızda vazet.
m~ o1duklarını tasdik ederim, Bin do
km: yUk kırk iki sene.!i Ağustos ayının 
otuz birinci Pnuırtcsi gUnU. 31/8/942 

İzmir birinci noteri resmi mührü ve R. 
Köymen imzası. 

Genel sayı: 9648 
fşbu mukavelename uretinin dairede 

saklı 31/8/942 tarih ve 9624 genel sa
yılı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yliz kırk iki senesi Eylôt ayı
nın birinci Salı günü. l/9/942 
Altmış kuruşluk damga pulu üzerinde 

l/9/942 tarih ve İzmir bimlcl noteri 
resmi mührü ve imza 

BEYANNAME 
İzmir birinci noterliğinden 31/8/942 

tarih ve 9624 numara ile tasdikli esas 
mukavele-namenin ikinci maddeslnin 
pamuklu sanayi kollektif şirketi şeklin
de yazılın~ olan şirketin ticaret unvanı 
(pamuklu sanayi kollektif §irketi - MU
nire Şamlı, Metin Şamlı, Şefik Şamlı ve 
Meşkiire SengUl) şeklinde tashih edil
miş olup işbu düzeltme beyannamesi 
mezkQ.r mukavelenameye ek olarak rap
tedilmesi için imza eylediğimlı.i beyan 

DOKTOR 
H.Y ZI AYAN 

Askeri hastane baktcriyoloğ ve 
intani hnstahkbr mütch sısı 

İki~i Beyler 5e>kağı No. '18 
Her giin öğleden SftlU'n .. 

~"'-'~~ 

ı LA. ~ 940/413 

ları ilan olunm. 22 27 2 7 SS34 (2508) 
İzmir Defterdarlığından : 

Fjdane, Fntma, Hasan, Salih Hüseyin ve Mehmedin borçlanma bedelinden ye
ni şubeye mevcut 6126 lira borçlannın temini tahsili zımnında hazineye birinci 
derecede ipotekli olarnk: mutnsamf olduklan Umur bey mahal1eırinin §ehitler so
kağında kain 1439 ada 1 parsel sayıda mukayyet ,.e 81 U lira kıymeti mukayye
dek.i e ·i ( 5 9, 61, 6 3) 81 taj numaralı fabrika binası tahsili emval kanunu hü
kümlerine tcv(ikan 2 l ün müddetle müzayedeye çıkanlm~br. T liplerin ihale 
gÜnÜ ilan 13/ I O/ Ç 42 tarihinde saat 16 da vil"yet idare heyetine müracaatlan 
ilanolunur. 22 27 2 7 5537 (2511) 

İzmir Defterd r ı{lından: 
Halit oğlu Raşidin borçlanma beddinden yeni şubeye me\'cut 240 lira borcu

nun temini tahisli zımnında hnczedilmiı; olan Umurbey mahallesinin 1494 ncü ao
kağında kain 14 39 ada 2 7 parsel sayıda mukayyet 1 3/15 numaralı ve 1 HO lira 
kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müd
detle müzayede çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan 13/ 10/ 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare hey-
etine mliracaatları ilaıı olunur. 22 27 2 7 5536 (2512) 

tzmirde Mehmet Portukale 85 lira ve 
masrafa borçlu Kızıl üzüm köyünden 
Ayan oğlu Mustafanın 18/6/931 tarih 
ve 44 sayılı topu senediyle mutnsarrıf 
olduğu Kml üzüm mevkiinde şarkan 
çay. ve Dimu garben lımir caddesi, şi
malcn Ahmet veresesi, ccnubcn Zeybek 
hafız veresesi ile mahdut 250 lira mu
hammen kıymetli 10 dönüm genişliğin
de kayden tarhı halen deli çubuk bağı 
ve aynı mevkide 43 numaralı tapu se
nediyle muiasarrıf olduğu şarkan yol. 
garben Cezmi bağı şimalen lmzir cad
desi cenuben dede oğlu bağı, ile mah
dut 640 lira muhammen kıymetli 8 dö- ---------------
nüm genişliğinde çekirdeksiz üzüm ba- UL • • 
ğı satılmak iizcre müzoyedeye verilmiş- Kadıköy Söğütlü çe~me yo]unun nsfnlt n atı l:apal: zarf uıuliyle eksiltmeye 
tir. konulmu!'ttur. Keııif beddi 23969 lira 34 kuruş ve ilk teminata l i97 lir 70 

13/10/942 tarihine müsadif Salı günü kuruştur. 
saat 11 - 12 arasında Kemalpaşa icra dai- Mukavele eksiltme nafia işleri umumi hususi ve fenni şartnameler, proje ka. 
resinde yapılacak birinci arttırmada tek- şif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 120 kutuf mukabilinde belediye fen 
lif edilecek en son bcdcl, muhammen j leri müdürlüiündeo verilecektir. ihale 5 / 10 / 942 pazarte · günü saat l 5 te 
kıymetin yilzd~ yetmı., b~inJ bulduğu daimi enciimende yı:ıpılııcnktır. 
takdirde ihale olunacaktır. Taliplerin ilk teminat mokbu:ı. ve}"tı mektupları ihale tariliinden 8 gün evvel 

Noksan bir bedel teklifi halinde müş- belediye fen iıleri müdürlüğüne müracaatla alacaklo.n fenni ehliyet imzalı rt
terinin mülzemiyeti baki kalmak ~r- nnme ve tefenuatı ve kanunen ibraz.i lazım gd.en diğer vesikalariyle 2490 noha 
til•lc arttırma 10 gün uzatılarak kanunun tarifatı çevresinde haz.ırlayacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 
23/10/942 tarihine müsndif Cuma günü 14 de kadar daimi encümene ve.rmeleri lmmdır. 
aynı saattt? l'apılacak ikinci arttırmasın- 19 23 28 2 
da en son ve en faila bedel mukabilin
de ihalesi y pılncaklır. Alınak .isteyen
lerin bugUuden itib<ırcn nçık bulunun 
şartnaıneyi görmeleri ve bu mülkler \ize 
rinde bir glınn hak ve alacak iddiasında 
bulunacak kimselerin vesikalarivlc bir
likte 15 gün içinde daireye ınüra~antları, 
aksi halde haklan tapu siciliyle sabit 
olmayanların paylaşmadan hariç tutu-
lacakları iM.n olunur. 5751 (2596) 

DOKrOR 
BA AÖZKAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecza· 
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 

I
O'O)~~A-'~s 

DOKTOR 
HiK r 1. D G 
Kadm ha tnhklnn operatörli ve 

DOÖUM MİlTEHASSISI 

1 
Memleket hastanesi nistliye ,.e vcm

diye servisi muavini ... 
Birinci Kordon Tayyııre sincrnllS1 

biti-~ikitıde No. 206 .. Telefon: 4032 
ı.~~..co"'~J'~_,;?"/J"/~ 

ve ikrar ederiz. 29/Eyl\il/942 
l~ird~ lnönü caddesinde 568 No. da 

Münire ~amlı ve lnönü caddesinde 566 
No. da Metin Şamh ve İnönü caddesin
de 568 No. da Şefik Şamlı ve İnönü 
caddesinde 647 No. da Me küre SengUl. 

Pamuklu sanayi koUektlf şirketi Mil
nire Şamlı, Metin Şamlı, Şefik Ş!ımlı ve 
Meşkure Sengill firması ve Münire $anı
lı mUhrü, Metin Şamlı, Şefik Şamlı ve 
l\foşkUre Sengtil imznları. 

Genel sayı: 10703 
İsbu 29/9/9~2 tarihli dUzeltme beyan

nnm i altındaki mühUr ve imzaların ı.at 
ve hüviyetleri dairece maruf İz.mirde 
tnönU caddesinde 568 No. da Münire 
Srunlı ve tnönli caddesinde 566 No. da 
Metin Şamlı ve lnönU caddesinde 568 
No. da Şefik Samlı ve 1nönil caddesinde 
647 No. da Meşküre Sengülün olduğu 
ve kendilerinin kanunt ehliyetleri haiz 
olup bizzat yanımızda vazettiklerini tas
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki se
nesi Eyl\il ayının yirmi dokuzuncu Sa
lı giinü 29/9/942 

1unlr birinci noteri rcsmt mührü ve 
V. S. Altıncczve imzası. 
Genel sayı: 10704 
tsbu beyanname suretinin dairede 

saklı 29/91942 tarih ve (10703) genel 
sayılı aslına uygun olduğu tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Ey
lUl ayının yirmi dokuıuncu Salı günü 
2919/942 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 29 
Eyl(l] 942 tarih ve İzmir birinci noteri 
resmi mührü ve imza. 

5S03 (2486) 

Jzm·r Defterda lığından: 
1 - lzmir hükümot konağı ·anında adliye bin ının tamiri açık ek iltmeye 

konulmuştur. 
2 - Ke 'f bedeli 8007 lira 87 kuruştur. 
3 - Mu~·ttk:kat teminat nkçesi 600 lira 60 ku~ olup ihaleyi müte ·p ihale 

bedeli üzerinden % l 5 iı:at'i teminat almacaktır. 
4 - Eksiltme 14/10/942 çarp= ha ünü saat 15 te mlllt emlak mil7.ayedo 

salonunda yapılacakfır. 
5 - 1 ekliler keşifnnme ve eksiltme sartnamesini milli emlak müdürlüğün

de görehilirkr. 
6 - Eksiltmeye i ti.rnk edecek alanlar 2490 sayılı kanunun 2 ci 3 cii 

maddelerinde yaıılı ena.f ""e şcrniti gösterir vesikaları komisyona ibf'UZ ctmei-
mccburdurlnr. 2 11 5688 (2S98) 

lZMtR TICARET StetL MEMURLUC::.UNDAN : 
- DONKO NOSHADAN DEVAM -

Madde 1 08 - ltbu muka,; elen me 1zmirdc tnnxim ve imza edilrni ir. 
2 Nisan 1942 

ŞIRKETıN MOES.5iSLffil 
M. Hakkı Altıntaş Mustafa Bnrutçuoğlu Kemal Pekün 

lbrnhim Öner H an OnmU§ Mehmet Adar Kamil N~i 
Av üıünleri Türk Anonim §lrketinin 106 maddeden ibaret ifbu es mu

kavelename.si icra vekilleri heyetinin 1616/ l 942 tarih ve 2/ 18136 sayılı ka
rarnamcsile tasdik kılınmııtır. 

Ticaret velcili N. 
12 liralık damga pUlu im:ı.a 

24 H112iran 1942 
~drettin imzası 

Eea.s 942/370 
Knrar : 942/2 11 

lzmir tic ret mahkeme9inin 3/9/ 942 tarihinde verdiği karardır. 
Reis S. Az A. Mu 'ini 

Galip Kınoğlu Kem lettin Utku Selim Demirelli 
Müstedi : izınif (Av ürünleri Tüıic anonim şirketi) Av ürünleri Türk o

nim ~eti müessislerinden Mustaf Bautcuoğlu, M. Hakkı Altıntaş, Mehmet 
Adar, Kfımil Niıli. lbr him Öner ve Hasan Onmuş imzalarile mahkemeye 
vcrllen 20/8/942 tarihli istida ile irketin teşekkülünün tasdiki talep edilme
si üzerine i in müstacel addile tatilde cölmesine karar verildikten sonra bu 
baptı&i ye ik tetkik edilerek gereği konu uldu: Merkez.i İzmir ve ani ol rnk 
teşekkül eden Av ürünleri Türk anonim ııirkcl'inin k nuni şaıtlan zruni olan 
mührez 2 nisan 942 t rihli s mukavelenamesi icra vekilleri heyetince ka
bul olunarak reisi cumhurun yük ele tasdik.ine iktiran etmiş olduğu mübrez 
mukavelename a.ltmd ·i 24 6/942 tarihli t:icart v ·ülcti §Crhinden ve 
40000 Türk lirasından ibaret olan sermayesinin dörtte birini t~il eden 
10000 linnın Is banknıı lzmir şubesine tesviye edilmiş olduğu mezkur ban
kaya ait 3/Nisa"n/942 ve l /8/942 tarihli iki kıta ilmüh her sureti münd~
cııtından anlaııhnasına ve es mukavelename şirket müessislerinin taahhüd 
eyledikleri hi e miktarını da ihtiva eylemcsilH) mebni tasdikinde kanuni bir 
mani görülemeyen mczkfü (Av ürünleri Türk anonim 'rketi) nln ticaret ka
nununun 299 ncu maddesine tevfikan te§ekkülünün tasdikine ve 300 ncü 
madde mucibince sicili tlcare1e usulen teŞ<;il ve Wnına 3/9/942 tarihinde it
tifaklı\ ktrar V'Crildi. 

Reis : 3340 S. An: 82 t 5 A. Muavini : 6783 K&. 
İmza imza Jmza imza 

Altmıı kuru luk damga pullu Asli)"e Hukuk Ticaret dairesi 
resmi mühürü 8/9/942 

Aslına uygundur. B katip imznsı ve lzmir Asliye hukuk 
Ticaret dairesi resıni mühürü 

Umumi No. 7454 Hususi No. 7 /3 
işbu ilam aurctinin daireye gösterilen aslına ve dosyamızda ı mübrizinin 

imzasını taşıyan nüshnya uygun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz knlc 
ilci senesi Eylül ayının on birinci Cur sünü. l 1 /9/942 

T. C. lzmir ikinci noteri Fehmi Tcnik imzası ve resmi mühürü 
l O ve iki adet 25 kurusluk damga pulu ile 1 O kurugluk tn tnyyare pullan 

üzerinde 1 l Eylül 1942 tarih ve b.mir ikinci noteri Fehmi Tenik imzası v e 
resmi mühürü 



SAHiFE 4 

AZ KALOı DEMEK 
---*---

1 kinci cephe bu 
yıl içinde mut
laka a.;ılacak 

divorlar 

~ttStR H~APLERf _____ * __ _ 
f/lihvere o-Öre 

In~ilizie. it.1 b]r 
taarru~u püs

ki:rtüldü 
~*~ ~*~ 

KALIFQjNıYA UMUMi V Li· MiHVERiN HAVA FAALlYETI 
S ıN IN BEYANATl DE GENiŞ OLOU 
~*~ ~*~ 

Radyo gazetesinden: Tas ajansına 
göre Amerikada Kaliforniyada demok
rat partisi tarafından Avrupada ikinci 
cephenin açılması için bir toplantı yapıl
mıs, Kaliforniya umumi valisi beyanat
ta bulunarak ikinci cephenin 942 yılın
da muhakkak açılacağını ve bu hususta 
münakapya lüzum olmadığını söylemi§, 
şiddetle alkı§lanmı§tır. -------·----INGILIZLERE GORE B. HIT· 
LER ŞOYLE DEMiŞ OLUYOR: 

(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 
güç bir yola sapmıştır. Sanki biz Diep 
akınının Rusyada yüzlerce kilometre 
ilerlemekten daha mühim olduğunu id
dia etmişiz. Bitler şunu unutmuştur ki 
bu akını yaparken Fransızlara ihtarla
rımızda bunun küçük mikyasta bir ha
reket olduğunu söylemiştik. 

Alman ordularının bu kışı Rusyada 
geçimıelerinin yalnız Allahın inayefyle 
olacağını Bitlerin söylemesi ve İngiliz 
akınlarına tedhiş akını adını vermesi 
acaba Alman milletine teslli mi vere
cektir? Bu nutkun hedefi Alman mille
tinin maneviyatını yükseltmektir. Buna 
lüzum görillmü!; olması bizim için cesa
ret verici bir şeydir. 

Hülfısa bu nutuk, geçen seneki nutka 
göre, geriye doğru atılmış bir adımdır. 
Bu da birleşmiş milletlerin itimadını 
yükseltmeğe yanyacaktır. 

DEYL MEYLE GÖRE 
cDeyl Meyil> diyor ki: 
H;tler Almanyanın elinde tuttukları

na sarılacağını ve karşısındakilerin da
ha önce devrilmelerini bekliyeceğini 
söylemiştir. Bu Alman Führerinin artık 
geniş mikyasta bir hnrekctle zafer ümit 
etmediğini gösterir. 1939 da İngiltere 
uzun bir harbe hazırlanıyordu. Hitler 
ise harbin k1sa süreceğini sanıyordu. 
Şimdi hedefler değişmiştir. Bizim ga
yemiz düşmanı yalnız yenmek değil, 
bunu mUmkUn olduğu kadar çabuk yap
maktır. 

DEYL EKSPRESE GöRE 
cDeyl Ekspres> şöyle diyor: 
Bitler nutkunu söylemek için StaJin

gradın düşmesini bekliyordu. Daha faz
la beklememek için nihayet nutkunu 
söyledi ve hitap ettiği milletlere söyle 
dedi: 

cöyle bir işe başladık ki. dilnyanın 
ışimdiye kadar mislini görmediği kanlı 
bir cinayette benim cürüm ortaklarım 
oldunuz. Şimdi yüz milyonlarca kadın 
ve erkek intikam çağmyor. Cezadan 
kurtulmamız için biricik çare c:;onuna 
kadar dayanmaktır.> Ta ki Alman mil
leti, ordusu ve denizalbların Nazi mü
rettebatı isyt\n etsin. Bu hadiseler henüz 
vukua gelmemiştir. Fakat evvelkine nis
betle çok daya yakındır. 

* LONDRA RADYOSUNA GÖRE 
Londra radyosu, B. Bitlerin nutkun

dan bahsederken bu sefer B. Bitlerin Uç 
senelik harpten aldığı tecrübelerle daha 
uysal ve mutedil bir lisan kullandığını 
kaydetmektedir. 

1NGtL1Z AKINLARINA DAtR 
Bu radyoya göre Deyl Telgraf di

yor ki: 
B. Bitlerin tedhiş akınları diye vasıf

kndırdığı hava hare~tmdan bilhas
sa bahsetmesi Britanya hava kuvvetleri 
tarafından yapılan bombardımanlardan 
ne kadar iyi neticeler alındığını göster
miştir. B. Bitlerin mukabele bilmisil 
tehdidinden eskisinden daha mutedil bir 
tavır takındığı dikkati çekmektedir. 

Bu nutuk bi rsene evvelki nutuklar
la mukayese edilirse Führerin eski kat't 
güven hava.,mdan PSeT görülmemekte
dir. 

B. HtTLERtN 'OM1Dt 
Mancister Gardiyan diyor ki: 
Hitlerin ümitlerini büyük Britanya 

ve Amerikayı daha evvel yıpratacak bir 
harbe bamadığı görülmektedir. 

STALtNGRADA DAiR 
Deyl Ekspres diyor ki: 
Nutkıın Alman milletini avutacak bi

ric"k noktrısı Stalingıadın zaptı olabilir
dı Bu ""hir Alman plfuıına göre 26 
Ağustosa kadnr düşmüş olmalıydı. Bu
gi" n tık <.'<:l'inin birinci günildür. Stnlin
gr d hA'n mukavemet ediyor. 

ROYTERtN DlPLOMATtK 
MUHAı:?RtRtNE GÖRE 
Londra, 1 (A.A) - Royterin diploma

tik muhar iri vrızıyor: 
Hiller·n son nutkunun edası tedafüi 

m h·y tt a·r. Ve bir sene evvelki nut
kun zafer edasiyle tezat te!;kil ediyor. 
Hıtlerin nutkunda iki, üç nokta son za
fer(' "tim d•nın slmdiye kadar iddia et
tiği derecede sar.lam o1madı'iını açığa 
vı•r.,,•ı h ı 1 unmaktadır. 

* FJr-..'LERtN TELAKKlSt 
Hel inki, l A.A) - Bütün Fin ga

~et lrri birinci sahifelerinde Führerin 
nutkı ndun bahsetmekte v~ Hitlerin res
tnini nf'sretmektedirler. Fin gazeteleri 
•on z fere itimadın devamına ve biitiin 
Avrun, da ham madde ihtiyacının temin 
edıld ~İne işaret etmektedirler. 

ISPANYOLLARA CöRE 
Madrit, l (A.A) - Bütün t panyol 

K8Zett"1eri ilk sahifelerinde Filhrcrin 

Berlin. 1 (AA) - Alman tebl ğı: 
Mısırda Alman - ltalyan zırhlı ordu

suna mensup kıtalar şiddetli bir topçu 
ateşinden sonra yapılan bir lngiliz hücu
munu püskürtmüs Ye bir miktar tank 
tahrip ederek 200 esir· almışlardır. 

Süveyş körfezinde savaş uçakları bü
yük bir ticaret vapurunu hasara uğrat
mıştır. 

iNCIUZ TEBLlöl 
Kahire, 1 (AA) - Orta şark fngili.t. 

miişterek tebliği: 
Salı gecesi devriye faaliyeti \'e topçu 

düellosu olmuştur. 
Sidi Hanişte iniş meydaniyle Tobruk 

ve Bardiyaya hücum edilmiştir. 
Düşmanın hava faaliyeti muharebe 

böl~esinde geniş olmu~tur. 
Uzun menzilli bir bomba te kilimiz 

4 düşman bomba tayyaresi düşürmüş
tiir. ----·----SOVYELLERE GÖ E CEPHE· 

LERDE VAZIYET ·-
(Baştsrafı J inci Sahifede) 

RUS HEDEF! 
Rus setratejisi Almanların muharebe 

bölgesinde bir muhasara setratejisi tat
bik etmelerini önlemeğc matuftur. 

Kızıl ordu topçusunun fevkalade faa
liyeti önemle kaydediliyor. Sovyet top
çuları ekseriya şiddetli bombardımanın 
altında 16 millik bir sahada yedi saatlik 
ilerleyişler yapmışlardır ve böylece 
düşman zırhlı kuvvetlerinin ilerleyi•'ine 
mani oldukları görülmfü;tür. 

BtR KöY VE BİR TEPE 
Moskiva, 1 (A.A) - Roytcr Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Volga 
filotillasının himayesi altında hareket 
eden Sovyet piyadesi Stı.lingradın cenu
bunda yeni ilerleyiş kaydetmiştir. Bu
gün cepheden ge1cn haberlere göre bu 
ilerleyiş neticesinde bir köy ve bir tepe 
ele geçirilmiştir. 

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet tebliP.i: 
Stallngradın şimal batısında 350 düş

man öldürülmüştür. Ba.,cıka bir kesimde 
iki düşman piyade bölünü imha edilmiş
tir. 

NOVOROS1SKTE 
Novorosiskin cC"nup batısında Alman 

karşı taarruzları akim kalmıştır. 
LEN1NGRADDA 
Leningradın cenup batısında Mihver 

kuvvetleri b!r köyden kovulmuştur. 1ki 
tank tahrip edilmiş, düşman 200 ölü 
vermiştir. 

MOZDOKTA Ş1DDETL1 HARP 
Moskova, 1 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: Kıtalanmız bu ~ece Stnlin
gradda Mozdok çevrelerinde düşmanla 
çarpışmışlardır. Diğer kesimlerde mü
him hl rdeğişiklik yoktur. 

Miskova, 1 (A.A) - Moskova radyo
sunun bu sabah bildirdiğine göre Moz
dok bölgesinde çarpışmalar gittikçe şid
detlenmektedir. Almanlar cepheye taze 
ihtiyat kuvvetleri sürilyorlar. Kızıl or
du bütün hücumları püskürtmüş, düş
mana ağır kayıplar verdirmiştir. 

BUGÜNKÜ DERTLERiMiZ 
(Uaştarah 1 inci Sahifede) 

Derdimiz bir değil üçtür : Birincisi en 
küçük pahalılığa dayanamamak, heves 
ve keyfimize göre yaşamak arzusu; ikin
cisi sadece vurmak, harp buhranları 
devrini sadece kazanç saymak vicdnn
sızlığı; üçüncüsü de bunları şahsi dava 
ve menfaatler namına sömürmek. 

Gelecek yıl için ipekli kumaslar alan
lar, kunduracı dükkanlarını sık sık aııın
dıranlar, yazı ve sözleriyle etrafı korku 
ve endişeye verenler de birer vurguncu 
değilmidirlerL Köylünün yaptığı ihti
kar olmaz diyenler, mühtekirlerin da
vasını kolaylaştırmak mı istiyorlat} 

Bunların kimisi imar dü manıdırlar} 
Hataydn pirinç nılığını lstnnbulda bir 
caddenin imarına yüklerler! 

Hükümet kendi çare ve tedbirlerini 
bütün bu cereyanlann üstünde dü;ünü
yor? Ve anormal güçlüklere ka111, bun
lann en §iddetlisine de göğüs gererek 
çare ve tedbirlerini aremclc ve bulmak 
zorundadır. Hükümet sı.kmtı çekenleri 
kurtarmak yolunu bulacaktır. 

İyi niyetli vatandaıılnr vurguncuların 
cinayetlerini sayıp bildirmekle beraber 
her türlii durumlarını da iznh etmelidir. 
Fakat sıkı bir disiplin kadar hiç bir şey 
bugünün güçlüklerini kaldırmağa amil 
olamaz. 

Bütün vatand~lanmız harbin sıkmh· 
lanna göre bir yapma §ekline ve eko
nomisine göre hazırlanmalıdırlar. 

Bir teY1cr kazanma devrinde değiliz? 
Aksin• olarak bir tefler ödeme devrin
deyiz. E.,yım ola.n ef)'a almamalıdır, pa
rası bol olan bile az yemelidir. Türk 
milletinin her türlü gayret ve tetebbüs-
erini, sadece bu milletin harpten kan 

kaybetmeden r:ıkması hedefine halt'et
mesi lizun geldiğini ve herkesin mutla
ka disipline riayet etmek mecburiyetin
de olduğunu unubnamalıyız.> 

nutkundan bahsetmekte ve nutkun her 
dimlcıinden son z:afer i n el ~rr
diğini yazmaktadırlar. 

YENi ASIR 
k D !W:Z 

SON HAVA AKINLARI 
---*---

1 n g iliz taar-
ruzları da
ha geniş 

-*-Oslo, sıc·ı~anın cenu-
bu, rcJJl'ufı ve llir itaı
:Yan deniz hafilesi 
bonıba!andı • ingilte· 
re9e de hücum edildi 
Londra, 1 (A.A) - Deyli Meyi ga· 

7elesi yazıyor: Cuma günü Oslo üzerin
de uçan küçük tipte dört lngiliz uçağı 
bir çok bombalnr atmı,lardır. Alman 
eubaylarının ikamet ettikleri villaya bom 
balar düşmüştür. 35 subaydan 26 sı öl
müştür. 

AKDENiZ VE MISIRDA 
Vaşington, 1 (A.A) - Kahiredcn 

alınan basın haberlerine göre SiJcilyanın 
cenubunda uçak taşıyan bir lngiliz muh
ribi düşman mevzilerini tam isabetle 
bombalamıştır. 

Dün gece orta büyüklükte İngiliz 
bomba uçakları yeniden T obruktaki ge
mileri ve liman tesislerine hücum etmiş
lerdir. Yangınlar çıkarılmıştır. 

Geceleyin bomba uçakları Yunan de
nizinde bir İtalyan kafilesine muvaffa
kıyetle hücum etmişlrdir. 

MISIRDA 
Dün müttefik uçakları harp bölgesin

de silahlı mihver taşıtlarına hücum et
mişlerdir. Bir mihver uçağı düşürülmüş
tür. Sidi Barani - Marsa Matruh yolunda 
kamyonlara hücum edilmiırtir. Jki uça
ğunız danmemiştir. 

ALMAN HOCUMU 
Londra, 1 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği: Dün pek az sayıda düşman 
uçağı lngilterenin batı kısmiyle cenup 
doğusunda uçmu§ ve bombalar atmıştır. 
Hasarlar olmuş ve bir kaç kişi yaralan
mıştır. 

Oç uçak düşürülmü~tür. 
---~o----

iSTiHSAL YARIŞ I 
----*·----

Mihverde 
geç kalmak 
korkU·su var -·A.meriltaiılar bunu 
Jıendf harp istihsalle
rinin azaıtılma.sını 
temine matuf IJir 
manevra sayı)Jorlar 
Miyami, 1 (A.A) - l\.1iyami Herald 

gr.zetesine göre nazi silahlanma ve harp 
i!:ıtihsalatı nazırı Albert Şpir son zaman
da söylediği bir nutukta mihveri ihti
yatlı harekete d:ıvet etmiş ve mihver 
kuvvetlerinin birinci teşrinin sonundan 
evvel harbi kazanmaları gerektiğini söy
lemiştir. Aksi halde çok gec kalacakla
rını anlatmıştır. 

ALMAN SÖZLERİNE 
İNANMAMALI 

Bu nutkun gayesi Birleşik milletleri 
istihsallerini azaltmağa sevketmektir. 
Her halde Rus kı~ının yaklaşması ile 
doğuda nazi taarruzunun yavaşlıyacağı 
şüphesizdir. Fakat Amerika Rusyaya 
daha fazla tank, daha fazla top ve uçak 
göndermezse mihverin ne durdurulma
sı, ne de birleşmiş milletlerin harbi ka
u.nması mümkün olamaz. ____ ,. ___ _ 
'rürlı • ·;ngiliz ticaretini 

genişletmelı için 
Londra 1 ( Londra radyosu ) - Tür

kiye ile kgilterenin ticaretini geli§tir-
mek üzere • Merke.z.t Asya cemiyeti • ta
rafından burada mühim bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıda Türkiye büytik el
çisi, Osmanlı bankası erkanı, İngiliz ko
operatifleri korporasyonu ve İngiliz en
düstri birlikleri hazır bulunmuştur. 

-~~-•~---

n2iltere e teş- Gazetecülerimiz 
r·i devre 1 yıl 

uzatıl ı ___ * __ _ 
ş·mali lıalandada da 
buna be11zer 1ıarar 

· beldeniyor 
-*-Loncfra, 1 (A.A) - Parlamento teşrii 

devresinin bir yıl daha uzatılması hak
kındaki karar Avam Kamarasında 9 re
ye karşı 217 reyle kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan şimal İrlanda parla

mentosu da buna benzer bir karar ver
diği takdirde teşrii devrenin uzatılması 
imkanı hfısıl olacaktır. 

-----·-----A Lf~ANLARA GORE 
--~*---
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Haftalarca süren şiddetli müdafaa sa
vaşlarında Alman kıtaları bu önemli ki
lit mevziini çok Ustün düşman kuvvetle
rjne karşı muhafaza etmişlerdir. 

HA VA HÜCUMLARI 

Orta ve aşağı Volga çevrelerinde ve 
Moskova etrafında düşman gerilerinde
ki demir yollarına gündüz ve geceleyin 
hava hücumları yapılmıştır. 

Voronejin şimalinde düşman bir tek 
tümen kesimindeki neticesiz hücumla
rında 25 tank kaybetmiştir. 

RİJEVDE 

Rijev yakınında hücuınlrımız netice
s;ndc mevzilerimizi düzelttik. 

Top ve uçak ateşlerimiz düşman top
luluklarını dağıtıın hücumlar yapmış
tır. 

MERKEZDE 
Cephenin merkez kesiminin gerisinde 

oğaçlık ve çetin arazide Alınan ve Ma
car teşkilleri kalabalık çete gruplarını 
kovmuş ve imhn etmiştir. Bizim ciizt 
kayıbımıza karşılık düşman 1026 ölü, 
1218 esir vermiş ve ağır, hafif bir çok 
malzeme bırakmıştır. 

Cephenin şimal kesiminde büyük düş
man kuvvetleri çevrilmiş ve bunları 
kurtarmak için yapılan karşı hücumlar 
da püskürtülmüştür. ----·-----BiR NUTUK DAHA 

---*·---
Japonlar zafere k a-
daı· harbedecekler 

-*-

Amerikaya 
vardı ar ___ * __ _ 

Alıseri tesisle•i 
ve fallrll:aları 
gezeceJıler 

-*-Nevyork,1 (A.A) - Türk gazetecileri 
milli basın kulübünün misafıri olarak 
bir Klıppcr Amerikan uçağiyle Ameri
kaya gelmişlerdir.Türk gazetecileriAme-
rikada ordu kamplarını, deniz üslerini, 
harp malzemesi fabrikalanru gezecek
lerdir. 

~--~--~-~-
Amerilıan IJallrlyeslne 
Jıadınlaıedan ihtiyat 

hazırlanıyor 
Vaşington, 1 (A.A) - Bahriye nazırı 

bahriye kadın ihtiyat kuvvetlerinin ta
limlere başladığını bildirmiştir. İlk grup 
1000 kadından mürekkeptir. Bunlar beş 
hafta beden terbiyesi kurslarında bulu
nacaklardır. 
-~---,_,, .. ______ _ 

MadagasJıarın IJütün il· 
manları İngilizlerde 

Londra, 1 (A.A) - Madagaskar ada
sının bütün limanları şimdi Büytik Bri
tanya kuvvetlerinin elindedir. Adanın 
cenup batısındaki son müstahkem mev
zi de işgal edilmiştir. 

Tanarivi işgal eden kuvvetler cenuba 
doğru ilerlemektedirler. 

---~·~---
AmeriJıaila et veslJıaya 

bağlanıyor 
Radyo gazetesine göre Madrldden ve

rilen bir haberde yakında Amerilı:ada 
etin de vesikaya bağlanacağı bildirilmiş
tır. 

---~·~---
Kanadada ı9 ya~ındafıl· 

ler asJıere alınıyor 
Ottava, 1 (A.A) - Resmen bildiril

dJğine göre Kanadada 19 yaşında 137 
bin kişi silfıh altına alınacaktır. 

~-~~-~-~~ 
Hrıstiyan • Yahudi 

dostluğu için 
Londra, 1 (A.A) - Londrada din ve 

ırk kavgalarile mücadele etmek üzere 
bir hrıstiyan - Yahudi konseyi kurul-
muştur. Bu konsey, hr1stiyanlarla yahu
diler arasında daha samimi münasebet
ler tesisine ve harpten sonra daha sıkı 
bir dostluk kurulmasına çalışacaktır. 

General 'J'ojo IJunu .~~<::::..:~.s-:::- ,~-,"~~~,....~,. 
telırarladı ~ Almanya da Jıomiinlst · ı 

Tokyo, ı (AA) - Batvekil Tojo ~partisi Jıuranlar ~ 
Japon nıilliı-tinin uzak doğuda. zafere ı} fıurfUftG dizUdl ı 
kadar harbe devam etmek azmınde ol- ı) Lo dr 1 (A A) B" k ·· · t ı n a, . - ır omunıa 
duğunu ve bu azmin milli tasarruf hare· : partisi kurmaktan ~'Uçlu 14 Alman ı 
ketine halkın şevkle i~tirak·nc1e d e belir- Manhaymda kurşuna dizilmiştir. ı l 
diğini söylemiotir. ., - -- - _-:;.. __ -:;..-:;..-:;..--:.. -_ ~-::. "":..' 

CUMA 

Milli Şefimizin bir ka bulleri 

Dün Arjantin elçisini 
kabul buyurdular 

B(lffıa IJir vazifeye tayi n edilen sefir 1Jaş11efdll· 
rnlz tarafından da JıalJuJ edild i 

Ankara, 1 (A.A) - Re-isicümhur tnö- BAŞVEKALE'ITE 
nü bugün saat 17,30 da Çanyaka köş
künde, başka bir vazifeye tayin edilmiş 
olan Arjantin elçisi Sinyör Karlos Ro
biyi kabul etmişlerdir. Kabul esnasında 
hariciye umumi katibi bUyük elçi Şev
ki Berker de baZJr bulunmuştur. 

Ankara, 1 (A.A) - Başvekil B. ŞUk
rü Saraçoğlu bugün saat 12 de htiküme
ti tamf ından başka bir vazifeye tayin 
edilmiş olan Arjantin sefirini kabul et
miştir. 

icra Vekilleri heyeti d ·· n toplandı 
Ankara, 1 (AA) - icra vekilleri heyeti bugün (dün} eaal 15,30 da ba~ 

vekalette Ba§velcil B. Şükrü Saraçoğlun un reisliğinde toplan~. 
~~.... :-r.:~~ 

MemurJara ve sabit gelirlilere yard11n 

Serbest ekmek satılan 
yerlerde bunlar için 
buğday verilecek.1• 

SalJit gelirlilerin zaruri ihtiyaçlarını temin et· 
ınelı maJısadUe JJazı esaslar tespit olundu 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ekmeklik belediyelere bırakılan bazı yerlerde un 
un temini işini belediyelere verildiği fiyatlarının pek yüksek olduğunu gös
yerlerde memurlarla sabit gelirli vatan- termektedir. Bu yerlerdeki memurları 
daşların ekmek ihtiyacını karşılayacak SJkıntılı vaziyette bırakmama'lt maksa
buğday veya unun toprak mahsulleri diyledir ki yukarıda bildirdiğim karar 
ofisi tarafından verilmesi tekarrür et- alınmıştır. 
miştir. D!CER YARDIMLAR 

Bu suretle ihtiyaç aynen temin edil- Diğer taraftan sabit gelirli vatandaş-
miş olacağı gibi bunlara verilecek ekmek lara zaruri ihtiyaçlarının temini yolunda 
fiyatları da kart usulü tatbik edilen şe- yapılacak yardım etrafındaki tetkikler 
birdeki fiyatın aynı olacaktır. ilerlemiş ve bazı esaslar tesbit edilmiş-
Alınan haberler ekmeklik un temini tir. 

Istanbu lda • 
ıaşe işleri 

Bir wotör dolusu hubu
bat ele geçirildi 

Zeytinyağı flyatlarmm mtiıemadlyen yWısel· 
rneslni önJeınefı için ça•e ue tedlJll' C1PC1111yop 

lstanbul, 1 {Yeni &ır) - Bandırma- ZEYTtN YACI lŞt 
dan ~ gizli olarak arpa, mısır, tstanbul, 1 (Yeni Aaır) Zeytin yalı 
un gibi gıda maddeleri getiren Cengiz fiyatlarmın mütemadiyen artması U... 
motorunun hamulesi müsadere edilmiş, rine bazı tedbirler alınması için aeytia 
suçlular hakkında takibata başlanılmış- yağı tacirleri yann belediye iktisat mil-
tır. dürlüğünde toplantıya çağrılmı§lardu-. 

Divanı muhasebatın yeni bir kararı 
----~~-----:z*~,__ ________ _ 

Ankara, 1 (Telefonla) - Merkezleri Ankarada bulunan reami daireler mü
lettiflıcrinin vazife ile diprıda bulunduk la.rı müddetce me.ıken bedellerinin v.
rilmemesıi divanı muhuebat umumi heyetince karar)llftınlm11tır. 

RUSLARLA HARP 
- *-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

tahrip ~ir. Askerlerin bir çoğu 
aÇlkta yatmak mecburiyetinde kalmış
tır. 

SOôUKLAR BAŞLADI 

Bütün kesimlerde ilk soğuklar tesi
rini göstermcğe başlamıştır. Henüz bü
yük kış başlamış olmamakla beraber 
şimal doğu rüzgirlarımn tesirleri az de
ğildir.Bu rüzg6.rlar askerlerin nahoş 
hatırasını taşıdıkları buz gibi donduru
C'Udur. 

YER ALTINDA ŞATOLAR 

Sığınak inşaatı hararetle devam edi
yor. Şimdi yenileri korkutan, eskilere 
sükön hissi veren bir faaliyet karşısın
dayız. Yer altında büyük şatilar kuru
luyor. 1940 tan beri iki kış geçmiştir. 
Şimdi yapılan yeraltı kampları eskile
rinden daha mükemmeldir. 

Bu bölgenin boz kırlarından kadın, 
erkek, çocuk, yığın yığın insan batıya 
çekiliyor. Maksatları daha münbit yer
lerde yerleşmektir. Bütün bu bölgelerde 
işçiye büyük ihtiyaç vardır. 

BELEDiYE SEÇiMi DE· 
VAM EDiYOR ___ .* __ _ 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Dün sabah erkenden belediye reisi 
şehrimizin bütün intihap dairelerini do
laşarak seçim faaliyetini tetkik eylemiş 
ve faaliyeti takdire şayan bulmuştur. 

B. Reşat Leblebicioğlu dün sabah .se
kizde karşıyaka belediye dairesinde re
yini kullannuşur. 

Seçim faaliyeti dlin ak§ama kadar her 
yerde btiyük bir intizam içinde devam 
eylem~tir. 

AmerlJıada Hür ltaf
yanlar Jıomltesl 

Jıuruluyor 
Boynes Ayres, 1 (A.A) - Asosyetid

prcse göre Amerikada bir Hür İtalyanlar 
komitesi kurmağa teşebbüs eden eski 
İtalya hariciye naZJrı kont Sgorza Va
ş1ngtonun bu hareketi tasvip e~mesini 
beklemektedir. Kont Sforza bir Italyan 
askeri lejyonu kuracak ve Montevideo 
faşist aleyhtarı İtalyanlar kongresinden 
sonra faaliyetini artırmış olacaktır. 

5 YALNIZ 
GÜN YEl\Ti'd.e BU G UN 

~iATINEDE 
J MUAZZAM FİLİM BİRDEN 

DE N i Z DE M i R Kumarbazlar 
ARKADAŞLARI MASKE ŞERRİ 
.......................... 
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