
t:fm mündcrecatından rnesuliyet kabul edilmez ... Cü.mhuriyetin ve Cümhuriyet eseTleTiniıı bekçisi snbahları çıkar siynsi gazetedir. 

u Fı·ansa 
Muan .. ması ____ * __ _ 
Fransanın en büyü.lı f e· 
l ô.hete milletin rııh birli· 
ğini temin edecelı bir 
şefe sahip olmam!!sın· 
dan ileri gelmelttedir 

n da işgal edildi 1 ~~~:;ı:~-~a;:ı~ 

Al d I• . k F-, Mareşal 
man or usu ımana gırer en ran- Kaningham 

•;E\' li:ET BiLGiN 

Lonrh·a radyo ~ınd::l. ~ünde iki de[a 
Fransa lıalkıua hitaıl <'elen hUr Fransız 
spikcr1cı·L dün rlk <1cfa olarak nesri~·at 
)' aı>n1:ınu-.ktrdır. 

Sl>ikel'lerclcn bh·i. iH·otcsto ınah.i~·c
tinde olan hıı si.iklıtu •zah İ(İll. ıniittc
fiklcr siınal A[rrkn">ında anıiral J)arhnı 

- ile i~hirliğ"i ~·apınal<.ta ele\ anı et1ikc;e 
ldir Fransız ,..,.pikcrlcı·inin \'İcdaıı1arı 
ne~riynUa hulnnnırıi!a ıniisaacl" ~tnıcdi
i'ini siiylcıni~tir. 

Dcırolist ınalıfillcrin hosnut:,uzluğunu 
~t·ıCta,., ''ıu-.111 bu h5riisc. İı;giltcrede hii· 
lük :ıki...:lcı- yapmakla kalnlaını"!. A\•aın 
F.:nınarasında. hi.ikiiınetc sual takrirleri 
fC',·tih edilmesini de ınucip olınıt~tur. 

J\nJa .. ılan g-Cn~ral AyzcnhoYerin Dar
laııla y~ıphğı anla';ılla ınünasebcti;yle 
birll''-İk devletler reisinin beyanatı De
gnlistlerin teessiiriinU da:j;1hnağa ltiifi 
~elın~nıi<".tir, Bilindiği gibi Cuzvclt şi

ıııal Afl'ika ha~kuınaudanlığıncn akde
dilen anl;ısıııanuı taınruııen askeri ıua
ı:·~·C'tfe oldu~ınu. n1iitiefiklrr &iratejik 
nıuvaffakı:vetini ilgilendiren 1111 nıesclc 
iizcrindp si~ a~i nıiinaka~alar xapılaını
;:\- nrrı~uu sö~· leın h;tir. Buna ra~ıncn ami
T<il llarlnnıri sahsi:veti biitüıı ıniinaka
~nhü·ın esasını ıe<..kil etmektedir,. Ziı·a 

Durian, son ı:!tlnlerc kadar, ıuurt".;al Pc· 
tenin sağ' kolu o1aı·ak Aln1anya 'ae iş 
birli{{i fikrinin hararetli taraftarı idL 

l\Icrsülkcbir • Dakar hadiseleri ' 'C 

Suri~·enin işgali sırasında İngiliz devlet 
~damlarını, İnııiliz politikasını siddetlc 
hırpalaınışh. O kadar ki hür Frnıısn 
adına konusan sahsi,·etJeı-. ınC'ınlckc1lc
rinin biiyiik fclt.kt"Ü~lİ takip <:"den gihı~ 
fl"rde 1 Fransız milletine ruhunu ye bir
lijiiııi kaybettinnek riıı çevrilen biitüıı 
~ntrikalarda eıı biiyük mcwli~et payı
nı Darlann yüklenıi~lcrdir. Böı le oldn
jru halde, Amerikan kun'ctlcri şimal 
_4frikaya çıkınca bu sahne inanıhnıya
cak ~<'kilde de~i~nıi~, Darlanın birden 
bire nıüttefikler ~·anında ycralclığı ~i)
riilınii~tür. 

Sinıdiyc kadar bu ınuaınnıaıun İf 
~·tiZU aYdınlanını'>: değil<lr. Yalnız bili~ 
uen scy şudur: 

Darlan, nerede-n f!Clirse gcl~in. ~ahsı 
a1eyhiuc1eki tenkitıcre kHla~ıuı tıka
nntihr. O, Cezayir radyosundaki dc
ınerlcrinclen birinde gecınistcki faaliyc
tıni~ adeta ınüdaraas.1111. ~-aiJarak a"i'ağı 
\ ukarı sun1arı sovlenıistir: 
~ n:\fa~lfıı> Fran~;. n1Üste\;linin kahre
cliri darl>rleı-i altında tarnaıncn ınahvol
n1an1ak i~·in uysaUık göstcrıne~cydi, 
~-lfrika intparaiorlnğu coktaıı beri ınih
,·ercilcr eline tlii~ınii~ olacaktı. ~Iiitte
f;kll'r bu~ii11kii Ü"iiiin nıeykilerini hi<' 
biı· zuınan elde cdeıuiyecekleı·di.ıı 

Bu siizler sı:ıdt•rc hir ıuüchıl'aa nıahi
~·ctinde kahu:ınııstır. Darlan duha i1cı·i 
~iderck Kon1piv<'n nıiit~rckt-sinin hu· 
dutları ic:inde (akip edilen ~iyascti11 
hatta ıuiittcfikler c!~Yasına bir hizınct 
0Jd11ğunu iddia ctn1istir. 

Burada ha~·rdi cekcıı hir başka nok
ta Darlanın yeni ,·azifesiu.dc hUia ına
resal Pctcn ~dıı1a hareket ettiğini bil
Gi~nckt<' ısrar !?"iistcnnesidir. 

Vi~inin eski baskuına11danı. her vesi~ 
le ile Polene ~<1dakatiııi tc~·it ederken 
clfınck istiyor lci, Alnıanlaı·ın Konıı>iyen 
nliiiarckcsi Jıükiinılerini ihlftl etınele
l'"inden sonra, eğ-er serbest olsa:ydı. 1\'.la~ 
re~al Afrika iınpHratorluğunuu başına 
gemıcktc tereddüt göstcrmiyecekti. Al· 
man kontrolii altımla bulunan Paris \'C 

Visi radyoları. ~inınl Afrikanuı Anglo 
<Sıııln ~.dıife 2. Siitun 6 da) 

sız donanması kendi kendini batırd -*-
fllfiç bir llaua ordusu .bu 
hadar ağır bir mağlOIJi· 
yete uğramadı, diyor 
Londra, 2 7 (AA) - Orta şark Bri• 

tanya hava kuvvetleri baş kumandani 

___ .* __ _ 
Berline göre ____ .* __ _ 

Oö~olciilerl~ birlikte 
'l'nlona bir ihraç 
hazı rlanı yoı·du 

-*-
Bu ihraç lıarşısında do· 
nanma31c.ı muhavemet 

etmesi emri mi 
verilmiıti •• 

Beı·lin, 27 (A.A) - Führerin emriyle 
Tulon harp limanı bu gece işgal edilmiş
tiı·. Bu hareket, Degolclilerle birlikte 
bir hareketin hazırlanınakta olmasından 
ve önüne geçiinıek istenmesinden do
layı yapılmıştır. 
Führer bUtün Fran~ız kara ve deniz 
kuvvetlerinin terl1isini en1ir etnıLı;;tir. PAS 

ROMANYA 

CEZAYiR 

LJBYA 
~ -

mareşal Kaningham basın miirnessileri~ 
ne aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

« Hava kuvvetlerimiz ileri hareketin .. 
de bir sürat rekoru kırmışlardır. Alman ... 
italyan hava kuvvetlerinin hezimeti ka .. 
tidir. Savaş alanlarında hiç bir hava or .. 
dusu bu derece ağır bir mağlUbiyete uğ .. 
ratılmamışlır. Zaferimizde piyade erleri
nin büyilk gayretleri vardır. Onlar hava 
meydanlarını azami suretle zapt ve tan ... 
ı:im etmiı;lerdir. 

T obruka vardığımızdan 6 gün sonra 
buradaki n1eydanların islahı sayesinde 
uçaklanmızın yüzde doksanı serV"İste tu-
tulmuştur. Halbuki mihver hava kuvvet 
leri teşkilatsızlık.tan yerdeki hava kuv
vetlerini utanç verecek surette müdafa
asız bırakmışlardır. Düşman hava kuv
vetleri arasındaki ahenksizlik te hayret 
verecek halde idi.> 

Mare~al Kaningham kazanılan hava 
zaferlerinin doğuda Rus otdularına mu
hakkak surette büyük yardımlar temin 
etti~ini ili.ve etmiştir. 

Mareşal sözlerine şöyle devam etmİ1):
tir: 

HlTLERtN PETENE MEKTUBU 
Vişi, 27 A.A) - Führer Maresal Po

lene gönderdiği bir mektupta 12. 'Son
te.srinde Tuloria İngiliz ve Arneriktn 
kuvvetle1·i ç1karıldığı takdirde nıukave
n1ct cdiJn1eme:.;i en1rlntn verildiğinin 
te5bit edildiğini bildirtılİ."tir. 

(Sonu Sahife 2. Siitun 2 de) 
Iı1ii.ttefiklerin Fransız Afrikasında, Mihverin Fransack yapttkla1'ı askeri harek(it 1~arsısl1ula dii11e klldflr 

işgal ed'lmiş olan (2 nmııara) Tıılcm ve miicessem harekat sahası 

- c Alman haYa kuvvetleri şimdiye 
kadar en büyük mağlubiyete uğratılmış 
olmasına rağn1en Almanya henüz müda 
fflaya çekiln1eğe icbar edilmemiş.tlr. 

(Sonu Sahife 2. Siitıın 5 te) 

A man ar çok müşkül vaziyette 

Mihver T~nusta Mecez-Rusların açtığı gedik d8ha 
Elbabşehrındençıkarıldı 30 k•l t . l t•td• 

Müttefikler Tunırsta ilerlediler 

Bir haftada müttefikkr 480 hilometre ilerlemi~ 1 ome re genış e 1 1 
Brazevil, 27 (AA) - Birinci İngiliz "z ba~knmandanlığının tebliği : 

ordusu Alman mukavemetini kırarak Tunustaki kuvvetlerimiz müttefikler 
düşmanı Tunusun cenup batısı dağların- yanında savaşarak doğu istikametinde 
da Mecez - Elbah şehrinden çıkarmış- iierlenıi~lerdir. 
!ardır. Loncha, 27 (A.A) - Royter ajansı-

Fas. 27 (A.A) - Birinci İngiliz or- r.'n Filipvil ve Bondaki muhabirleri bil-
dusu Tunusta süratle ilerlemektedir. d;rmcktedir: 

Fas. 27 (A.A) - ı:/iınal Afrika Fran- (Soıtn Sahife 3, Sütun 1 de) 

Kıskaç daraldı 

Don dogusundaki Alman 
lar şehrin ötesine sürüldü 

---- --------------------
Berlin: uRuslar Berliye girmi~tirn diyor .. 

Berlin, 27 (A,A) - Alman sözcüsü, muştur. ileri hareketimizde elimize ge
merkez cephesindeki &ıvyet taarruzu- çen bir çok Alman tayyare meydanla
nun geniş bir cephe üzerinde devam et· rında işe yarar vaziyette bırakılan bil· 
\iğini, Rusların Rijev yakınında Berli- yük ınikdarda tayyareler bulunmuştur. 
ye girdiklerini bildirmiştir. Stalingraddan şimale giden yollar esir 

ACIR BtR DARBE kafileleı1yle doludur. 
Londra, 27 (A.A) - Pı·avda gazetesi 

yazıyor: 

Alman hava kuvvetleri Stalingradda 
ağır bir darbe yemiştir. Alçak bulutlar 
Almanların hava faaliyetine mani ol-

* Londı·a radyosundan: Ruslar Staliıı-
gradın blitün kesimlerinde terakki edi
yorlar. Donun doğusundaki düşman kuv 
vetleri nehrin öbür yakasına sürülmüş
lerdir. Bundan çık.anlan mana Rus or
dusunca takip edilen kıskaç hareketinin 
muvaffak1yetle başarılmakta olduğudur. 

Donun cenubunda da aynı vaziyet 
vardır. Almanlar cenup batı istikame
tinden geriye sürülmüşlerdir. 

Volga ve Don nehirleri arasında dün 
gece 2500 Alman ve Romanyalı asker 
öldürülmüş, bir çok esir alınlD.l§tır. Al
manların ölü ve esir olarak kayıpları 10 
tümeni ve yaralı olarak kayıbı da bir 
bu kadar kuvveti ihtiva etmektedir. 
Moskova, şimal ve merkez cephesinde 
Alınanların bildiı·dikleri taarruz hakkın
da sükilt etmektedir. Buna mukabil Al
manlar Rusların vasi cephede açtıkları 
gedikten büyük mikdarda tankların nü
fuz ettiğini haber veriyorlar. Sovyetler 
şinı.al batı cephesinde fasılasız topçu dö
ellosu olduğunu bildirmekle iktıifa edi
yorlar. 

___ * __ _ 
Krasaaya ve Genera· 

lofu Ruslar aldı 
-*-Don &teplerinde çolı şid· 

detli mııharelleler 

Moskova, 
ğ' : 

oluyor •• 
27 (A.A) - Sovyet lehli-

Kıtalarımız Alınan mukavemetini kı
rarak 26 son teşrinde bahsi geçen isti
kametlerde ileri hareketine devam et
mişlerdir. Krasnoya ve Generalof şehir
leri zaptedilmiş, Kalaçkin mühim mev· 
l.:iiyle daha beş mühim mevki elimize 
geçmiştir. 

Stalingradın batısından cenup batıya 
doğru kendisine bir yol açmağa çalışan 
iki Alman tüm~nin.in karşı taarruzları 
reddedilmişfü. Diin daha 12 bin esir 
aldık. 

Bugüne kadar düşmandan iğtinam et
tiğimiz harp malzemesi 1863 top, 3850 
motöl·lü vasıta, 50 bin tüfek, 1320 tank, 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

•••••••••••• 

Büyük 'funus mu
harebesi haşladı ___ * __ _ 

Müttefilıler şehrin ı5 
fıilometre yalıınına 

lıadar geldiler •• 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz - Ameri

kan v., Fransız lntalan hava kuvvetle
rınin desteklemesiyle Tunus şehrinin 15 
kilometre yakınına kadar gelmişlerdir .. 
Fas radyosu ~ohrin banliyosunda müt· 
tefik kıtalaı·la mihver askerleri arasın
da ilik ciddi temasın başladığını haber 
vermiştir. 

Londra, 27 (Radyo) - Tunusta bek
lenen büytik muharebe başlıını:ıştır. 

!!!11!.!1111111111111~1"1~1!111 1 1 il 1 111 1 1 1 

Kafkasyada taarruza girişen Sovyet birliklerindetı biri 

içki fiyatları • ve s1gara arttı 

Tapılan za~ ytız• 
de 5o·75 arasında 

--
Bugün 11e yarın llayiler sigara ve ic:Jd satamıya· 

c:aıı, &atışlara pazarıe si günü llaşlanac:alıtır 
inhisarlar idaresi tarafından imal edi

len bilumum tütün, sigara, tünbeki, şa
rap, rakı alkol ve her çeşit alkollü içki
ler ve kolonyaların satışı dün akşam saat 
17 den itibaren durdurulmuıtur. 

Jnhisarlar idaresi, bütün mam\ı11erine 
yeni fiyat tayin etmek lüzumunu hlssey .. 
!emiş ve bunu tatbike girişmiştir. Bayi
ler ellerinde bulunan her türlü inhisar 
mamUllerinin mevcutla1nı bugün akşa
ma kadar beyan ebnek me<ıburiyetinde
dirler. Beyannameler dakika kaybetme
den inhisarlar idaresine verilecektir. 

ZAM SEBEPLER! 
Bütün inhisar maddelerine zam yapıl· 

maıunın neden icap ettiği sorulmakta
dır. Sebep çok açıktır. Bir çok irılıiııar 
maddeleri piyasadan tedarik edileme-

LİBYA CEPHESİNDE 
DVRGVHLVK VAR ____ * __ _ 

ltalyan paraşütçüzeri 
emre itaat etıniyorlar 

-*-2 7 (A.A) - Royter ajansı Londra, 
bildiriyor: 

Libya muharebe sahasında bir dur
gunluk vardır. Sekizinci ordu. kuvvetle
rini toplamakla meşguldur. En ileri hat
lara kadar menzil te~kil8..tlau, mühim
mat, petrol, yiyecek taşıran tı:giliz kafil." 
lerl oüratle haTeket halındedırler. Sekı-

S•,linqraclda fabrikalardn.ıı birini Sovuet askerleri müd«faa ediyorlar 
Kafkaslarda Nalçıkın cenup batısında 

Rusların vaziyeti düzelmiştir. rıfıfütiiPıiifiBftııftiııııu ı 11 1111 ı ı ıı ı (Sonu Sahife 2, Stttıuı il te) (Sonu Sahife 2, SUtım 4 tel 
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1 ŞER !R HABERLER. ! Fransa 
MuaP 

'.!'ARİHf ROM N Yazıtrı: Sahin Al:!duman 
--· 4ı ••• 

Şimdi Kahireye döı n"el~_viı.! - ----
c•BenJi Yosmanın gizlend!"'i ~eri buJ~J.ığum;ı:zu 

hemP.n efendimize ha er vereı•m .. 11 
Kara ccl13tlar onun pı•!'lne takıldılar. 

Kayıkçı Nil kıye<ına kadar yiiriidii. 
Orada ;.·,. kıyığa bindi ... 
Eyvah. kara cellatlar ellerine gecen 

avı acaba ye~den "kac;:ırıyorlar miydi?. 
Faknt h~ıvır .. Cel!atların .şansı vardı! 

K:) ıc!a ho bir çok kayıklar bağlı du
ruyordu. Bunlar a1q •ı.ları iiten dönen 
sahipler: farafındmı h r gece kıyıda 
bırak:lırdı. 

Eınin agan~n sandalı kıyıdan 'Jir az 
açıldıktan sc,!1ra cellat:ar da. h ,, kayı
ğa atladılar. önde giden sancbla hic sez
dirmeden cellltlann kayığı onun pc i
ne dilştü ve bu ova!ama Ra\·za adasına 
kadar devam etti... 

Ravza adasında karava c·kan Eınin 
ağa doğruca lhrahim p sanın küsküne 
girmişti ... 

Bunu gören kara ceJ~citlar derin bir 
sevinç heyecanına tutulmaktan kendile
rini alan1adılar ... 

Kara ~le ut sevinç içinde söylenerek: 
- Herif kö ke girdi!. dedi.. Bu k~k

te ~imdi kiın oturuyor, biliyormusu 
nuz? .• 

Bu ~orguya l\.Iercan cevap verdi: 
- Bunu kim bilmez? .• Kahirede ba

cak kadar cocuğa sorsan o bile bunu 
biliz!.. . 

Bu köşk Damat İbrahim paşaya 
aittir. Burada p~anın oğlu oturuyor .• 

Reyhan da lfıfa karıştı: 
- Evet!. Bu kö§k Tosun beyin malı

dır... O aynı zamanda bizim e[endimi
zin de baş dW;manıdır. 

Kara Mesut - Acaba Benli Yosmada 
~imdi burada mı oturuyor? .. Ah, arka
da~lar, ben o gece Benli Ycısmayt yaka
ladı~wuz vakit üzerimize hücum eden 
iki herifi birden bire tanıyamamıştım .. 
Fakat bu dakikada bunların kim olduk
larını size söyleyebilirim ... 

Bet süzler Reyhanla Mercanı derin bir 
surette e.Jakalandırmıştı.. Arkad~ları
ntn bu alakasını gören Kara l\lesut de
vcın etti: 

- Bu adamlar Tosun beyle onun 
Kahya.<:: olan Köse Hamza idiler. Şim
d' takip ettiğimiz yaşlı adamın köşke 
rı"rrli'1:ni görünce artık buna benim hiç 
~üphc.n kalmadı ... Ogece karanlıkta teş
hi edcmcdi!!lm bu adamları bu daki
kada zihnimde doğan bir ışık bana ay. 
dınlattı .• 
Şimdi derhal Kahireye dönmeliyiz. 

Den'; Yosmanın gizlendiği yeri buldu
ğumuzu hemen efendimize haber vere
lim. 

Ve i'ç cellt.t kayıkla qeriye döndü
ler ... 

Kaı·a .lesut o gece Yavuz Ali p~
nın huzuruna girdi.. Benli Yosmanın 
Ravza adasında. Tosun beyin köskünde 
oldu~unu valiye haber verdi. .. 

Valinin buna nn kadar sevindi~i m:ı.
"1ırndur ... 
Köşkü sardırarak Benli Yo,ınayı ele

geçirmek için Yavuz Ali paşa maiye
tindeki bütün Yeniçeri kuvvetinin ha-
7ırlanma..cn eınrini vermisti.. 

-10- -
BENLİ YOSMANIN DüôüNü 

Halbuki Tosun heyle Köse Hamza da 
boş dunnuyorlardı.. Mısır valisinin 
Benli Y cısmadan vaz ı:eçmiycceğini ve 
gUnün birinde onun gizlendiği yeri öğ
reneceğini biliyorlardı .• 

Yavuz Ali paşa uzun yıllardan beri 
bütün Mısır kıtasım adetli kendi mali
kinesi imiş gibi idare ediyordu .. Ahali
yi soyup sovana çevirm.istL. Herkesin 
ahı hiç durmadan gökyüzüne doğru 
yükseliyordu. 

Toı un beyle Yavuz Ali paşanın arası 
açıktı .• Fakat Mısır valisi kendisine fi
len fena bir muamelede bulunmadığı 
i~in Tosun bey bugüne kadar Ali paşa
yı yere vurmak ic'.~ hic bir tcsebbliste 
bulunınuş değildi... · 

Fakat ~imdi i~in rengi birden bire de
ğişmişti. Ali paşa;-ı adamakıllı yere vur
madan bundan sonra Kahircde yaşa ııak 
Tosun bey için mınkün değildi .. 

Benli Yosmayı valin~n kanl1 pençe
sinden kurtarmak irin de onu :vlL<ırdan 
atmak lanm ~eliyordu ... 

Tosun beyle Kiise Hamza baş başa 
verdiler .. Vaziyeti gözönündc tutarak 
buna karşı ne yapmak lfızım geldiğine 
karar vermek lazım ~cliyordu .. 

Tosun beyle Kö• Hamza kararlarını 
v rc1.1cr. Ve valiyi Mısırdan atmak için 
hemen faa1 ~yctC' ir-~ıne 'e ha~lamıs
~ardı.. ' 

Bu isi ba . .armak To•un bey ı in çok 
" ydı. Ahali valiye karşı ayaklanmak 

ç:n Tosıın beyin ufak bir işaretini bek
liyo_rdu~ Kahırede herkes Tosun beyi 
,, · ın hır mu!ıabhctle .eviyordu .. 

I<ös~ Hamza ahali üzerinde derin bir 
n .fuz.J o!an kö!eın n bcylcrindC'n .bazı-

hıriyle ôriL~tü. Onların To:tun hpye 
karsı yarclırı1L. rını ten1:n eth. Ve nhall
nin \•a!iye kar ı ayaklanac?.'iı gün tc- hit 
edildi.. 

Yavuz \!i p şa ise. rrusun beyın yap~ 
tı~ı i5Ierdt~n taman1ivle habersiz. Benli 
Yosmayı ele ı:c irnoektcn ha<ka b;r ey 
dii.;;Uomüyordu. 

V~'i. Kara .:\ılesuttan Benli \ ... o manın 
Ravı.a adasında bulundui?:unu Ogrendi
ği gecenin ertr·si günü köskü basnıağa 
karar vcnniştL. O gün Yeniçeri kuv
\'(•tl ri Ra\-u adasına cıktılar faht 
adaya çıkar cıkmaz k,:v\·cili bir n1üda
faa tertibatı karsısında bldılar .. Yüz
l0rce adc.tn h pede'n tırr.cıklarına karlar 
müscllah olarak YPniccri kuvvet!ni kar-
§ıladıbr.. · 

1\rada iki ~aat kadar siir('n bir C'ar
pı,ına oldu .. To-'un bey emri cıltındaki 
kuvvetlC'rc bizzat kunıanda edİ\·ordu 
Yrniçert:erle C'arpısan Tu.sun - beyi~ 
ad m1arı. kuıl1andanla.rı başta olduğu 
lııı'·le o gün kahramanlık harikaları 
östl'nni"lcrdi. .. 

Küse llaınza ile kayıkçı EnUn ağanın 
kavga esna.c;ında kılınr.Iarı kırıldıX-ından 
·k ~ık kıl:nç değioı:tiı."ıni~lerdi. N'°ihavcl 

Yenlçeri kuvveti bozuldu .. Bunlard;ın 
bir çoğu kendilerini Nile attılar .. Yiize 
yii7.c karşı kıyıya geçerek kaçmak çare
·ini bulanlar oldu .. 
!{açaınıyanlar ise ~;akayı ele verdiler. 

Yüzn1ek bilmedikleri için kaçn1:ığa mu
\•affak olamıyanlar arasında Yavuz Ali 
pa~anın yedi me1hur ce113.dını da Tosun 
Ix-vin adamları yakalamıslardı... 

Kara Mesut Reyhanla Mercan ve di-
1ler dört beyaz cellat Tosun bevin kar
~Lsına çıkanldılar .. Tosun bey. bi.itün 
Kahirede çok fena bir söhret kazanını~ 
olan yedi celladın hapi.se atılmaları cm
tini verdi .• 

Ve cellatların yakalanması biitiin Ka
hirede. ahali ara.~ında derin bir sevinç 
uyandırm1~tı .. 

* Ali pasa Ravza adasına gönderdiği 
Yeni~eri kuvvetinin bozulduğu haberini 
aldığı vakit kendisi de hliyük bir tehli
ke karşısında kalmıı; bulunuyordu . 

Biltün Kahire ahalisi, vali aleyhine 
taraf taraf ayaklanmıştı.. Ali pasa ise 
elindeki Yeniçeri kuvvetini Ravza" ada
sına. göndermisti.. Sarayında kendisini 
miidafaa etmek için, hizmetçilerinden 
ve köleleriyle cariyelerinden başka va
linin elinde hiç bir kuvvet kalmamış-
tı .... 

Kcndsine kar~ı isyan eden ahilinin 
vali sarayını ihata eden surlara dayan
dığını gören Ali paşa kale kapılannın 
kapatılması emrini verdi... 

- BİTMEDt -
------ -----

Biiviik ~1. Mt-cli~inin 

ôünkii toplantısı 
---*---

Ankara, 27 (A.A) - Büyük Millet 
MccUai bu.,.Ün Refet Canıtezin reisliğin
de toplanmı, cehenin açılmasından son
ra, rell ruznamede bulunan divanı mu• 
ha.s,.bat raporunun evvelden bildirildiği 
veçhiyle ancak bir hafta sonra müzake
re edileceğini büdinni~. bundan "onra 
maa~ kanununa ek kanun layihasının 
müstacelen müzakeresi icap ediyor1& 
müzakere edileceğini söylemiş fakat bu 
huausta bir istek gösterilmediği için ve 
ruznamf'de de ba~ka bir ~ey olmadı,'ln
dan meclis dağılmıştır. 

~feclis pazartesi günü toplanacaktır. 

TULON DA i ŞGAL EDiLDi 
-*-(Ba<tarah ı inci Sahifede) 

Bütün Fransız ordu, donanma kuv
vetlerinin terhisinin de emir edildiği ay
rıca hildirilıni..,tir. 

FJLO BATIRU.OI 
Lcındra, 27 (Radyo) - Tulon limanın

da bulunan Fransız filosu, mürettebatı 
tarafından tamamen, en ufak gemi.sine 
kadar batırılmıstır. Bu hususta alınan 
mah'.lınat şudur; 

Bu sabah dörtte Alınan kuvvetleri 
Tulon şehrine gi~lerdir. Alman kıta
ları derhal tersaneye doğru yilrümüş
ler ve Tulon tersanesine Kasınyö kapı
sından girmişlerdir. Amiral Dölabort bu 
. .ırada filonun subay ve taifesine filoyu 
bir an tereddüt etmeden batırmalarını 
emir etmiştir. Bu emir hemen yerine 
getirilm.i§tir. Sabah saat onda T<ılonda 
deniz üzerinde tek gemi bile göziikınU
yordu. Sahil bataryaları da tahrip edil
miştir. 

Salih Palas 
Salon arında Eilenceler 

Her Pt>rsenı bt" !!Ün ı ... ri 'enıek 1 i dans 
'E HER PAZAR GÜNLERi SA T KfSTf:~ <;El(ıZE KAIJAR 

Ç. YLI I>A. ·,; 
Sa) ın lU'..1 tcr"1l•rınlİLC arüzi:-!"in hcı:· gün s.ıat ycdHJt.; ba~iadı~tnı hildiririı. 
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VARLIK VERGiSi Vilayet liizuınlu tesebbü~leri vautı 
___ * __ _ 

Fransanch en büyiifı fe· 
laheti mUletin ruh biı<li· 
ğ:ni tem'n edeceh bir 
şefe sahTp olmamasın· 
dan ileri gelmehtedir 

____ * ___ _ ~ .. ( 

Jzın it·de 
tarları 

nıek 

verıri nıik
~ 

ilan t-dil-.. 
uzere 

-*
Manisadalıi Jıomisyon 

1

Uşaktan lzmire şeker gel 
mesine intizar ediliyor 't;\ KE'I 1!11 .GJ.:' 

vergi milıdarlarını 
tesbit ve ilan etti .• 

Relediyenin tesis ettiği kantariye ~ir
keti, şehir ihtiyacı için U~ak şeker fab
~ikasına bir vagon şeker sipariş etn1iş ve 

I. · d k 1 1 ucretini de ödemis.·tir. Ayni suretle bir znur e ·uru mus o an 1.Varlık ver-
~:!">ı• komısyonhırı büyük bir ihtimaın tüccar da bir vagon !llek.er 9İpari:o} eyle-

n1i tir. 
\"E; dikk:ai.1e yazifelcrin~ devaın etınek-
tedırler. Kom:syonlar bu yeni vergınin Şekerler heni.iz gelmediği için vil3.yet 
tr.hr..kkuk rakanılarını tcsbil cylcuıisler- n1akam1 ~ekerlerin gönderilmesini ~eker 
dir. Bu vcr..-finin mevzuuııu giren bütün şirketine bildirmiştir. Piyasada şeker 
roükelieflC'r;n hakıki durumları takdire mevcudu kalmadığından halk ~ker8İr:
layık hır şc..•kildc incc1,·nınekte ve Yer- likten ~ıkıntı <;ckınek1ed:t". Bir v~gon '"!e
gil.:r kanunun tarif ettitıi tarzda tahak- k<'"r yeni fiyatla 74000 lira tutmaktadır. 
kuk cltirilınc-ktedir. İznıir ıncrkezinc Ru şekerler geHnce bakkallara ve pe
~it neticcierın \"..kın günlerde \'C belki rakendecilerr de ihtiyaçları nisıbetinde 
ı '-'erileccktir. 
cıe girccegin1ız ~~[tanın ilk .-.unlerindc 
:ifını ınuhtenıel.:fir. F.vvelc.e lzm!rde n1evcut olup yeni fi-

Bu Vergi ile ... i;lkah her n1iikellef yat ilıinından ~onra satu~a çıkarılan !;t'
. l kerlerin büyi;k. bir kı~mı kazalara ve köy 
cıcv ete ôdiycceğı vergi mikdarını, ha- lC"rdl!'ki bakka1lar tarafından satın alın-
ıırlanını.ş olan dt'fterlcrdc bul~rak bor mıc?tır. 

BEJ .F.DtYE E'iCOMf.'ii"1DE 

Belediye ·daiml f"nclimeni dün öğle
den sonra yaptığı toplantıda muhtelif 
belediye i~lerini ve- bu arada gıda mad
delerine verilecek ki.r nisbetlerini tetkik 
eylemi~tir. 

FIRl~L RD . .\ 

(Ba~taralı l ınci Salıilcdc) 

~aksonlat· taraftııdan i1.'t'ali~·le neticele
nen horcketin hazırlannınsında Darla-
11111 en ıniihinı roH! 0~·11adı~ını iddia ct
ınektcdirler. llu iddia doğru ı.,c, llar
lanın hakiki h;3"-İ~·ntı daiına nıüttefik
lerlc h<'raher old11~una hi.ikınehnck ).;)_ ... 
:rnndır. 

İ~te burada f\ au"ızları iki kısına ay· 
Dün ~ehirdeki hiitün fırınlar ~ıkı bir rılmı!I? gijriiyoruı. 

kontroldan geciriimiş, un ve ekmek mev ~İınal ~ Afrika ... tnın ~i;\·asi ,.e a.!>kcri 
cutlan te:Jhit ~dilmh.tir. Şehirdeki bnı:ı s..ıhsi~·<'lleri Darlan etrafında toı>lanınış
fırınların hnn1ur halinde cıki\rdıkları ve 1aı·dır. lliir Fr3nsızlar jc.,c Darlanın sa ... 
ate~te fazla bırakmarlıkl'ln göriilmii~tiir. nıin1ili~h1e inann11yorl~r. l\Juhakkokhr 
Bu gibi fırıncılar icrayi sanattan ınen ki 1-"ran ... anın en hi.i~ iik [etiketi, rulı ve 
edilecektir. itadc birliğini tcınin C'cl~cck biı· sefe sa

BelPd!ye mernurlan diin iki a c;ı dük- l;ıp ol111<.tına.!'tılldün ileri gelıncktedir. 
ki.nındn mü,.terilere ekme-k verildiilinı Biitiin Fransı7.\arı a\"ni dciva etraünda 
te~bit etmicr.lf>rdir. Bu dükkan1 :ır ıni.iste· lıirlc"!tirccek kudrette. hir sahsi,·et hıili 
cir1t>rinrleıı 20 !'l~r lia para cezası alın- ıııe~·duııa cıknıanuc.,tır. liıı ~k~i!;lik "Val-
mı~tır. r.ız 11,raıısanın d:C,·asına zarar vern1ckle 

cunu en kLo;;a bir zaınanrla ödiyecektir. ----------------- J..ahnı:\"or.()nunla birlikte. Fransa,ı kur· 
turınak isliyen ınlittcfiklerin mÜ~tcrek 
;ayrctlcrinc de t~sir ediyor. l\te~eıa ba
z, İııgili;1, nıcbu!'tlurı. Rirlc~ik dc\'JcLlerin 
Darlan 1nesclesinclc. RUyiik Britan)·aya 
;:r.t.u edihni~·en hir siyaset cınpozf' ettik

YAKIN ViLA YETLERDE Milli Korunmada 
~13nisada i>.urulınu:-; o1an komisyon • • • • • • • • • • • • • 

me<aisini bitererok Manisa merkezine Etı" k.o.t~ı·z ve vt"ı" ks"'. k 
oit tahakkuk delterlerini asmı<lır. Ma- " '"' - '· 
nJsadaki rakamlar, Manisad&ki vergi f • ) 
ınlikelleflerinin se\·o Se\·e ödilecckkri ıyat a S.AİIŞ yapan laı· 
rakamları ihtiva ptmektcdir. Manisada- :if.----
b.ı komisyon. varlık ver!!isi b~thsi üze-~ Anafartalar caddesinde helvacı O 
r•nde işini en evvel bitirmiş bulunmak s-

d 
- man Dorukaya, ayni caddede bakkal 

ta ır. Ayni suretle Aydın ve Denizli 1 k k • Hüsnü Bor, kebapçı loa lnany, helvacı 
~eerd~r. oınisyonlar da islerini bitirmiş- Mehmet Dalkıran ve manav Nuretrin 

Çekici yüksek fiyatla pekmez ııattılcla
rından milli korunma mahkemesine ve

k Ö• ri1mi~lerdir. 
----,-·----

Ban liyo trenleri Mezarlıkbaşında oturan Sııl<ı Olgaç, 
mii rs[jr ı ·· k •• •• Pe~temalcılarda Yasın Uykuuyumaz, 

Z U Y UZU O• Anafartalar caddesinde Abdullahın fı-

d • k • rınında çalı~an Ahmet Uçar ve Fuat 
en geÇI 1 yor Bayken yük.ek fiy•tla ekmek sattıkla-
-----. .lf. rından lutulmu~laTdır. 

Ereğliden devlet demiryolları seki- Kahramanlarda bakkal Emin Öztürk 
zinci jıletme müfettişliği emrine gelme- ile 15 yaşında Mustafa Öztürk yükse1' 
sine intizar edilen kömürler gecik.tiğin- fiyatla sabun ve fındık. sathlc.latından tu 
den banliyö trenlerinde bazı ufalc tefek tulm~lardır. 
gecikmelere sebep olmuştur.Evvelki al<- ÇEŞMEDE 
ıam Bornovaya hareket eden tren Lin- Çe me kazasında ~1ustafa Satılmıs, 
yit kömüriyle çalıotığı için varış istasyo- sattığı ba]ık.lara etilcet koymadıKında~. 
nuna yarun saat tehirli gitmi~ir. Buca ayni kazada kasap Oşma.n Polat, sallığı 
treni de bir az gecil<miştir. ete etiket koymadığından tutulmuşlar· 

Dün gece Eskişehirden bir miktar lcö- dır. Alaçatı nahiyesinde ~oför Muharrem 
mür geldiği için seferlerin bugün tekrar Çatalkaya 45 derecelik lnhisar rakısının 
intizama gireceği muhale.kaktır. yarım kiloluğunu 325 kuru.,a sattıihn-

-----·- dan tutulmuştur. 
8. Nafiz Delenin 

dünlıı;..ü ınubakemesi ___ * __ _ 
r azla fiyatla lcağıt satmaktan suçlu 

olarak mahkemeye verilen kırtasiye 
tüccarı B. Nafız Mustafa Delenin mu
hakemesine dün milli korunma mahke
mesinde devam edilmiştir. B. Nafiz hi
kim B. Hayrettin Nurhatın suallerine ce
vaben iddia edildiği gibi fazla fiyatla 
mal satmadığını ve fatura kesmediğini 
söylemi~tir. Bunu müteakip maznunwı 
vekilleri müdafaalarını yapmııılardtr 
Daha sonra iddia malı:.amını i;ıgal eden 
B. Necmettin Ye§il iddiasını serd ede
rek suçlunun mahkUm.iyetini istemi~ti.r. 

ilci saatten fazla devam eden muha
keme, bazı noktaların sorulması ve p• 
bitlerin de dinlenmeai iç.in 5 ilk kinuna 
bırakılmı~tır. 

-----tt-----
Bir firari mah-
kum tutuldu 

----*----
Bergama ceza euinden 
haçan diğer mahlıumıar 

da aranı"J10r-
Katilden 12 :;ene l ay agır hapse 

mabkOın olup Bergama ceza evinden 
üç arkada.siyle bırlikte gece vakti fira
ra muvaffak olan Aziz Afacan.jandarma-

---o---
Yangın ba~langıcı.. 

Bornovada uzun 'okak 8 sayılı Mi
~eı Topuzun evinde banyo dairesinde 
unutulan ateşten yangın çıkm1ş ve sön
diirülmüştiir. 

LiBYA CEPHES!NOE 
DURGUNLUK VAR 

(Başla rafı 1 inci Sahifede) 
zinci ordu su ve yjyecek bulunmıyan 
yerlerde e§&İz bir si.irade ilerlemi~tir. 

Kahire, 27 (A.A) - Orta şa~k teb
liği: 

Havanın fena gitmesine rağn1en bü
yüle Britanya hava kuvvetleri dü~an 
üslerini ve Akdenizdek.l konvoylannı 
fasılasız bir aurette bombalamı.,lardır. 

Salı geceai Trablusa şiddetli bir hü
cum yapılmışhr. Sicilya ve Trablus sula
rında 2 dii§man ı:emisi hasara uğrahl
mıştır. Bu gemilerden biri Sicilya açıl<
lannda batar vaziyette bırakılmH;tır. 

Londra. 27 (A.A) - Libyada eli
mize geçen İtalyan generallerinden bi
rinin emirnamesinden anlaşıldığına gö
re ltalyan para!}Ütçü1eri kendilr-rine ve
rilen emirlere itaat etmemektedirler. Bu 
emirnamenin hulAsa.eı şudur: 

c Son ~amanlarda. bir çok para.1ütçü 
askerler hır çok bahaneler ileri sürerek 
vazifelerini yapmamaktadırlar. Vücutça 
sağlam olmadıklarını bahane ederek at
lamaktan imtina edenler alça.klıklA itti
ham edilecek. bir alay veya tabur önün-

iÇKI VE S G~RA FiYAT· 
L ·Rl ARTTI 
(Ra.torah 1 ınci Sahifede) 

masrafları, lcri hakkında dı,arıda s.r.n. inlar do1ash-
imal rditen maddenin maliyetinin artma ~ından hile balb.ctmi~te~dir. · 
ınektl!"dir. Jdarenin isle:tme 

sı yüzi.inden bir havli kabarmı~tır. Ay- Görülüyor ki f~ransız iınparatoı·luğu 
lardanberi normal ~ .... rette rakı buluna - ıuiittefiklcre illihuk etnıi~tir aınınn bu 
mamaktadır. Ayni ~uretle diğer bazı iJtihak Fı·ansa~·ı bir ti.irlü birl~~tiren1c· 
maddelerin tedarikinde zorluk görül - - ıni~tir. Ru ~'iizd~n haltPdil1•1<"!--İ t{ereken 
müttüt. 

Yeni zamlarla birlikte bazı sigara 
ve içkiler çe~itlerl azaltılrnı~tır. Hususi 
si~ara imalatına nihayet verilmi~tir. Bun 
dan ~onra ihtiyaçlar inhisar fabrika
larından seri halinde, piya!!alar ihtiyacı
na tekabül edrcek miktarlatda ç1k.acak-
tır. 

7A\1 NiSBETI 

d~ha bir (Ok zorluklar ,·ardır. 
ŞEVKET BİLGİN -----·-----
Avdında ___ .* __ _ 

Orta o1lulda İZCİ 
te$1ıilôtı Jıuruldu .. 

inhi~arlar idare:ii yaptığı incelemeler
den sonra yeni igara ve içki fiyatlarını 
tayin etmi~tir. Kibrit. si~ara, tünbeki ve 
içkilere yapılan zamlar yüzde elli ile Aydın, 27 (Hususi) - Orta mektep 
yetmiş be~ arasındadır. SiJ:earalara yi..iz- nıüdürü bay Ahıuct Dinçer şimdiye ka
de elli nisbetinde zam t'dilmi~tir. İ(kil~- dar Aydın okullarında kurulmanıış olan 
re alkol derecelerine ~öre yiizde yetmi~ izci leşkilfttını kurmaAa muvaffak ol
bese kadar zam verdır. mu~ ve 46 c;:ocuh:. kendi paraları ile el-

Yeni Fiyatla.rla içlıc.iler ve sigaraların bi$e]erini teınin etn1i~. 32 çocuğun el
salı!=:t pazarte:ı\i -.al,ahından itibarC"n bas- b:se ve izciliğ:f" a1l diger n.1alzemenin te
]ıya~aktır. İnhisarlar idaresinin satış de- ınini de C. H. Pcırtisi üzerine a]n1ıştır .. 
posu pazarte~i güni.i ihtiyaçları peyder- İzci elbiseleri İstanbula ısn1arlanmıs 
pey kar~ılamı:va başlıyacaktır. c!up yakında gc·tirilecektir. İki takı~ 

---o--- lıalinde olacak hu İP.ciler gezilt"r tertip 

Halıliyat giiclüğii 
İzmirde nakliyat güçlüklerini ortadan 

kaldırınak iizere tiraret od:lsında yapı
J,ın tetkikler ııct:celenmistir. BB. Hak-
1ı Vera! ve H~lük Bilsoıı hu abam 
İstanbula hareket edeceklerdir. 

f11HVf.RIN HlVADA 
KAYIPLARI BÜYÜK 

(Ba,larah 1 ınci Sahifede) 

edecek ve İzmire de götürüleceklerdir. 

Davet 
Acami ihti"J1atlar hemen 

seuJ:edilecelıtir .. 
IZMiR Y.\BANCI J\5KERLIK ŞU
BESi BAŞK/\NLiôlNDAN : 

Düıman Akdenize ve Afrika ctphesine - Sınıfları ihtiyata nakledilmit ve 
önemli hava kuvvetleri göndrırmekte- ~imdiye kadar hiç a~kerlik yapmamıı 
dir. Fakat bu sevki>•atın miktarı tayyare (313 - 332) dahil ace-mi ihtiya~ eratın 
meydanlarından bir çoğunu kaybetmiş M. M. V. nin 15 1. teş 1942 tarih ve 
olması Vf!': benzin ihtiyacını karjılamakta 49 798 - 26sayılı emirleri ile- s"vk edi1e
ki güc:lükl~ri dolavısiyle mahdut olacak- ceklerdir. 
tır. 3/ 121942 perşembe günü akşamına 

Maamafhi Rus}·adan şimal Afrikaya kadar şuhe}'C müracaatları. 
bir çok Alman filolarının nakledildi~i 2 - Mezkllr güne kadar ınüracaat 
muhakkaktır. l~utvafenin yediği darbe- etmeyen acemi ihtiyat erat askerlik ka
nin genişliğine gelince: elimize geçen nunun 90 nci madde!'\i hükmüne tabi tu
meydanlarda beş yüzden fazla tayyare tnlarak askeri n1ahkemeye verilecekleri 
bırakmış, havada 2 30 tayyaresi düşü- ilan olunur. 
rülmüı}tÜt.) 

de apuletleri sökülecektir.> 
iT/\L YANLAR/\ CöRF. 
Roma, 2 7 (A.A) - Popo Ditalya 

gazetesine göre .A..nglosaksonlar, Sirena 
ikada Alman - lta]yan kuvvetlerinin 
bozguna uğramadığını ve ardıcı muha
rebt"lerle ve intİz;t,mla geri çekilmiıoı ol 
du?{unu kabul zorunda ka1mıRlardır. 

lngiliz ve Amerikalılar Alman ve !tal 
yan hatlarını sarmak iç:in <ı.iiphesiz büyük 
gayretler !tarfedece-klerdir. 

-

KISACA 
••••••• 

FES RENGİ? ••• 
Ec:acı Kemal K. Aktaş 

nın sıkı takibi neticesinde Bergamanın 
Doğanlar köyünde yaka!~ ve dün 
Bergama ceza evine getirilmiştir. 

FUAR GAZİNOSUNDA 
Hapishane firarisi, bu firar suçundan dolayı ayrıca mahkemeye verilmiştir. JlıfAK ALLAN orkestrası her nlı~am saat 20. 
Fuarilerden diğer üç suçlunun aran- de her pazar saat J6.JO da tedansan başıcır 

Ecdadımız galiba renk "dlarında zor
luk çekınL~ olacaklar ki kırı111z1. mor, sa· 
rı, yeşil gibi renk if ıde eden isimlere 
eşya renklerini işaret ederek bir hayli 
renk adı daha ilitve etmişler: Kavuniçi, 
yavruağazı, kahve rengi, fes rengi gibi 
C""'Ya renklerinden istiane ile renk adları 
bulmu~lar. Acaba kahve ortaya çıkma
dan evvel o renge ne Lı;;iın ver!rierdi? 
Türkler fos girmeden önce. ka\'Uklu de
delerimiz fes rengine ne isim takını~
lardı?. 

n:asına devam edilmektedir. Keyfiyet 
civar vil!yet ve kazalara da bildirilmiş- T E LEF ON : 44.44. - 4007 
tır. ..,ı-. ............ IK":~!!!""Ir: - . ~~··~·'1:!'"!!".~m:!l!l!ll!'.'ll1=91mf!FI~~ 

26 • 11 · 1942 PERŞEMBE GÜNÜ 
MATİNELERDEN iTiBAREN 

TÜRKÇE sozı.ü • ~ ~ l_l K ç E 
ŞARKILI MVSIKILI 

Filmi >;imdiye kadar görülen 
bütün TÜRKÇE riliınleri gölgede 
bırakacak, ~örenlerin en yüksek. 
duygularım ukşıyaca.k, bütün gö

niilleri eo~tııracak. kalpleri ateşli~crek, 'eyredenlcri b3'tan basa teshir edecek HAKİKi HAYAT ROMANI ... 
SADİ L'iILA Y ID ılRESi:-;DE 26 Ki•ilik K Ü l\l E SA Z HEYET i... 

KIZI KoY 
OKUY •• il.AR: ılUALLA IŞll..AY - SUAT GÜN .. lltATİ ·ı;LL,: 12 - 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9.00 

Pazar günleri 10 da ba~lar .• 

Dikkat ediyoruın. bu~i.inlerd 0 fe~ ren
gi kadın şapkaları da moda oldu, hatta 
kalıp..ı:;ız fesleri evirip çevirip ~nka ya
pıyorlar diyeceğim geliyor. 

Genc:ler bilınez: ft-s g:y nl rdcn ci~ er 
renkli kıp kırmızı [esleri padişaha ·· dık 
olanlar g!ycr, koyu v· ne renkte fpslcr 
capkınların, kiilhanhcy~ rin b c:larında 
förünürdü. Piiskiilün yan ela olu :U bir 
nevi kahad;ıyılık, fesin üs tinde çi.iküntü 
bulunuc;u rla ~erden P,eçtin1 kılıkh bir 
türlü kendini ulu orta bırakıvermek a
nasını alırdı. Fes üstiinde~; cöküntiilc· 
rin adları ·\'ardı: Kus yuvası. ,·ar tekm"
§İ maruf is'ınlerdendi. 

Kadınların fes rengi şapkalarına ba
kıyorum, tıpk1 çapkınların pil kıi'" van
da fcs1('rinin re ainl taşıyor. K::n de·
diki on bes sene pvvel capktnl·"k İ'1ar ti 
nlon kovu v· n ren ' f~ . o·~ b, !!; s--re 
<onra k~dırın şapka moda<ı olacak' 

Te15.kki ve h 'ıt Cl ' <lir l<'Z •:a-rı 
keneli yarat r. 
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AlfhANLAR ÇOK MÜŞKÜL 
VAZiYETTE 

(Baştaraiı ı ınci .Salıifede) 

Japon kabinesinin 
bir toplantısı 

---*·---
~ouo aı, bu· cok ceıılıanc!ik ve sayıl- Japonyanın eski Amcl'i· 
n•akta olan pek büyük ınikdarda harp 
r .. a!zcınesidir Jıa elçisinin hal'p 
ŞİDDETLİ MUHAREBELER halı1ıında dii~üncelel'i 
1\ıloskova, 27 (A.A) - Royıel mu- Tokyo, 27 (A.A) - japo1< kabine.,inin 

hubiri bildiriyor: bugtinkü toplantısında istihsali artıracak 
Staliııgrad etrafında ve diğer ba~lıca tedbirleri kararlastırmak üzere bor ko

tnevzilcrde Don steplerinde, Kle:;;kuya- ı ınite te~kilinc ka;ar veriln1iştir. Bu ko
~u1 ccnubuna, Kalmuklar steplerine ka- mite.re bazı nazırlarla diğ~r nazırlıklar
~ar siddetli n1uharebeler olır.uktadu-. elan gelecek nıii~avirler gireceklerdir. 
I.crliyen Ru kuvvetleri şimdi kendisi- Tokyo. 27 ( A.A) - tnıparatora ınü
ni toplaınaga b:ı Iıyan .. ~lın~ın kuman- zuhart!l cemiyeti 1arafından veri!en hir 
danlığının gayrc-tleriyle daha siddetli ziyafette stiz söyleyC'n japonyan;n r~ki 
bir muk:ıven1et karsısındadır. l\laanıa- Va~in1ton büyiik elc.'.iı:::i Hoı·ozo büyük 
f,h Ruslar mevı:i..i hava ü:::.tü11lü.~iinü doğa A~ya harbinin ~ak!nılnıaz bir hale 
n1uhafaza elnlc·ktedirlcr. gelıni.~ oldugunu ta!'thi clelillf'r1C' l."'pat 

Serafimovic etrafında Aln1an ınilda- l'tıni~ ve uzak doğu ınillctlC'rinin .ı\1111Jo 
fda mevzilerl~dc açılan gedigl Rus!ar Sak-.onların tazyik çeınbcrine ka~ı 
daha otuz kilonl<:tre gl~nhdctnıislerdir. i~~..-an _ctmcn~elcı·i imkrlns~zdı den-1:st:r. 
PİKE HÜCUMLAR Ratıp go~en asır c.-nosında japon ve 

Arncrika arasındaki ıniinasl:'bctll•ri ha
tırl<ıtarak Am,.rikanın Iı~ilipinlrri i.-..'!al 
elıne<;;indı.•n ve j;;ıpon - Rus hi!rbinclen 
sonra _iaponya \izcrinde ~·aptılıı taz:·,ıiki 
anl~hnış. bundan son!·a Va~ington ınu
&hcclesinrlrn. 1fl27 ele Aınerika~ıların 
Çindc si't\hlı n1tidaha!elnrind n, japon
l&ra karşı Çinlr i:;birliği ycıpınalarından 
ve iapon:va ~!eyhinde tatbik olunan ikti
sadi tC'clbirlcrdC'n bnhsctıni.:;tir. Büylik 
elc:i bu vaziyet karsısıncla Üc:lü paki ın 
imzasına karar verildiğini \'C' hunun iize
rine Anterikan h:1skı..,_ıı;ının biisbiitün ;ırl
tıf~ını hf'!iı·tmistir. 

Kızıl Yıldız gazetesine göre So,·yct 
hınetleri •imdi daha geni bir cephe
de çarpışn1aktaciı?"lar. Rusların pike 
u~akları Alman müdafu.a mc,·ü.lerine 
~'ddetli hücumlar yapıyorlar. Almanlar 
tenzin yokluğu yüzünden hareketsiz 
kalan tanklarını kırkar-Elliserlik grup
lar halinde topr;na gön1C'rek mukave
met merkezleri olaı·ak kuH~runaktadır
l•r. 
STALİNGRAD KESiMLERİNDE 
Moskova, 27 (AA) - Sovyet ek 

tebliği: Stalingradın şuna! kesiminde 
t::ıarruzlarına devam eden ku\·,·ctlerinıiz 
dört biiyük apal"tmanı işgal etnı:Şlerdir. 
150 Alınan öldüriilmüstür. Fabrikalar 
tnahallesinde kıtalarım;z ilC'rle1T1is ve 
700 den fazla dUsman er v,~ suhayın~ öl
dürmüşlerdir. 

Stalin~rndın •imal botısında bir ke
simde hinden faz!a er ve subav öldürül
ırüs, 99 top, 3 tank. bir çok silah elimi
te gecn1iştir. Bir simendif. r i1ti .. cık nok
fosını i'gal eden kuvvetlerimiz l!l luko
nıotif ve 100 vagon ele geçiııni~lcrdir .. 
Stalingradın cenubunda gece sa\·asla
r,nda 600 dü<nıan askeri öldürülmüş, 
bir havli esir ve ganimet ahnn1ı~t1r. 
Başka bir kesimde 16 tank ve 25 tay

yare tahrip edilmislır. 
~---, ........ ~ ........ ----

MUTTEFIKL ER TUNUSTA 
iLERLEDİLER 
(Başlııra!ı 1 ınci Sahifede) 

Doğu Cezayirtn fena yoll~ı:ı üzcı·in
den yapılmakta olan sevkiyatın büyük 
gUçlüklerine rağmen birinci İngiliz or
dusu Tunusta süratle ilerlemektedir. 

Bir haftada ordumuz 480 kilometre 
ilerlemistir. 

Almanlar müttefiklerin arlan tazyi
lt;ne mukavemet etmek için hu cephe 
ilterinde büyük hava kuvvetleri topla
ın.ışlardır. Sevkiyatımızda gUçlUğU ar
tıran sebeplerden biri de Alman ve ital
yıaı denizaltı kuvvetlerinin büyük kıs· 
mının Akdeniz yollarunız üzerinde top
lıuıını.ş olması ve denizaltı tehlikesinin 
artmasıdır. 
Vişi, 21 (A.A) - Tunustaki Alman

İtalyan kuvvetleri devamlı surette tank 
ve motörlü kuv•etlerle takviye edil
n"'ktcdirler. 

Vi~i. 27 (A.A) - Bahriyp nazırlığına 
~elen malumata göre şimal Afrikada 
bgiliz filosuna kahramanca mukavc
ıueti esnasında 16 Fransız harp geı11isi 

SAVa~ dı!?l olmU'-İUr. 
Jan Bar! zırh'ısı yaı·alı olarak Ka-

2ablankada yatm:,ktadır. Prens Ogüst 
kıuvazörü, Mila'l, Lö Melen kruvazör
leri savaş dısıdır. Üç torpido. üç deniz 
altı batmı tır. Oranda iiç torpido kara
ya otunnu~lur. 120 ölü ve yaralı var
dır. Bu suretle bütün gemi kayıplarımız 
lG ya baliğ olmuştur. 

Cezayir, 27 (A.A) - Müttefikler 
ı.mumi karargli.hının tebliği: 

tZM!R SiCiLi TiCARET l\IEMUR
LUCUNDAN: 

(DÜ~KÜ Nt''SllANI.' so:-n:ı 
D) Her ortak kooperatifle yapac"ii;ı 

behC'r 100 liralık bir ınuaınelc> jciıı bir 
his.ı;;;c tC>ahhi..it e1n1i~ addolunmak .. 

E) Kooperatifçilik mefkliresini be
nl:nseınek ve nesir ı.·c taın;mi icin calıs
nıak. · ~ :ı; 

ORT \KLIKTi'.l\" ÇIK'.\1A: 

Madde 12 - Her ortak L'lediği zaman 
kooperatiften r,ıkabilir. Çıkma taleple
ri kooperatif idare meclLo:;ine verile~ck 
tahriri bir taleple tekemmül eder. An
cak bu talep kooperatifin un1uıni hf'ycti 
tarafından fe!-:hine kar~r verildikten 
sonra olan1az. 

ORTAKLIK HAKKI: 

Madde 1 ~ - Ortakların hakları ~on
lardır: 

a) Orto.ıklar uınuıni heyetinde bulun
mak ve rC>y ver;nek. 

b) tntih«p etmek ve edilmek hakkına 
malik olmak. 

c) Statticle yazılı ri..~turndan vesair 
her tlirlü haklardan istifade etmek. 

ç) KUltür faaliyetlerinden L,tifadc et
mek. 

ORTAKLIKTA'.'< ÇIKARILl\lA' 

1\-Iaddc 14 _ Bir ortak ancnk aşa.[tı

daki fıkralarda yazılı sebeplerden dola
yı kooperatiften çıkarılabilir. 

a) il nci maddede yazılı vezife ve te· 
ahhlitlcrini ifa etmemek. 

b) Alelumum şirketlere intisap hak· 
kından kanunen mahrum cdilmis ol-
mak. · 

c) Kooperatifç-e tevzi edilen cmtca ve
ya yapılan hizmetleri bizzat istihlftk ct
me~~<'rek ah.5:ra sntmak. 
Yukarıda yazılı hallerde. azanın ihra

cına karar verilebilir, Jhrac kararları 
?c.·in idare ıneclisinin ücte iki, l"kseriyet
le 1<lzıındır. Çıkarrna k;rarı ilk toplana
rak ortaklar umumi hevctin!n tasvibiv-
rr lC'kt:ıımıniil erler. . . 

Bu karar, mucip scbeplcriylr birlikte-; 
karar defterine kayıt ve ortak defteri
ne şerh olunur. Keyfiyet kaydı terkin 
olunan azava da bildirilir. Hakk•nda ih
raç kararı· verilen ortak. ortaklık hak
larını bu kararı tebcllü.iS; etti~i tarihten 
itibnrcn. ka)•bedcr. 

Madde 15 - t,bu statlinün on ikinci 
maddesi mucibince kooperatiften çıkan
larla on d<:rdüncü maddesi mucibince 
çıkanlan ortak1ar. bil3nço senesi sonun
da vr. bil5nçonun umumi heyetçe kabu
lünden bir ay sonra sermayelerinin ve 
hesaplarınm tesviyesini isteyebilirler. 

YENi A.SIR 

Borsa 
ÜZÜ:\l 

H97 İnhisar !darcsi 57 25 GIJ 
143 M. İznl' roi'ilu . •' 55 70 50 
117 H. Bakiu. 58 50 59 50 

95 Ege Türk A. Ş. 59 25 59 75 
71 M. Ali Kardeşler 60 62 50 
57 Hayatı Börrkçi 57 59 
-o 
,),) j. Taran 1.c, ı.ıa. 60 60 
52 Ali Akar 61 50 (il 50 
51 Şükrü .\kolın r,ı 

47 F. Özylırtsevcr 60 
:ı2 M. Sait ll•ta o. 62 
:10 Mehmet Doğu 70 
25 Muhsin Kibar 59 50 
20 Tahsin P;yalc H 

22!l:} Ycki'Ln 
'l::!l '82 Uınuıni yekCın 

l\"o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İ:\"Cİit 
56 s. Sülcyınano\·iç 81 
ıo Ritaş 80 
96 Yekı'.ın 

23574 Uınunıi /~klın 
6'i0 kilo Ze\ ~·ny~ğt 127 

ZAHiRE 
:1() çuval Kıkla 34 
s~ ~tı\•al Burçak 44 50 

30 senedenberi 
Meshur bir 

• 

6l_ 
(;[ 

ü:ı 

70 
5!) 

7·1 

57 
58 
59 
f"> ,_ 

Sil 
80 

ıo--1 

:;ı 
45 

Güzellik reçetesi 

En sert ve en donuk bir clld) 
yumuşatıp b<!y:ııJaımat. siyah 
noktalan gtdermet ve a~ııc. mesa
nıelerı sıklaştırmalı tçln !Beyaz 
renktelı.I yağsızı Tokaton Kremini 
- uzun seneler tecrübelerin\ ge
çirmiş güzelllk reçetesınl - kulla
nınız. 

Toka/on :Kremi 

50 

50 

'ııı:l"'/..r/.r..t.:r~J.:.~r...-..:'7'/....l'"'//..O""'J"'J.>""'~-:t"".J. 

~ Ankara Radyosu ~ 
s - il 
~ BUGUNKU NESRIYAT 1 
r;r,/.;'7///./"//////////J!'-0'""/////J"'J"'J.:1.! 

7.30 Progran1 ve nıeınleket ;.;aat aya· 
rı 7.32 Viicuduınu calıslıalım.. 7.40 
i\jans haberleri 7 55 _ S.30° Müzik: Sen
fonik pı·c.gran1 ı:.ıl. 13.30 Prograın ve 
rncınlckct ~aat ayarı. 13.:~:~ 11\.izik: 
Türkçe pl<ıklar 13.45 ,\jans haberleri.. 
14.00 l\ilüzik : Ri:va.s('ticüınhur bandosu 
ı 4.30 .~nkara Sonbahar at kcsularının 
iahınin!cri 14. 10 - 15.00 Teınsil ·.şu pa
taYatsızın yuptıgnn doğru buluyor ınu
sunuz? .. • 18.00 Prograıı1 ve ıncınlC'kl'l 
saat ayarı, 18.()3 Miiz:k : Radvo dans 
c.rke!.tr::::-;ı 18.45 Radvo cocuk kulübü .. 
19.30 Meınlekct ~~ıat ~y~ır.ı, ve ujans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
filüzik: Fasıl lı-·;-cti 20.15 Radyo gaze
tesi 20.4:5 Müzik '. Sarkılar 2100 Konuş
ıPa (Kendimizi tanıyalım .. ) 21.15 Mü
z:k: Dinleyici i~tckleri 21.45 Konuşn1a: 
(::\ieslekler kon..ı~uyor .. ) 22.00 Müzik : 
Radyo salon orkc.trası 22.30 Memleket 
snat ayarı, ajans haberleri ve bor!-;alar .. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa
ı.ıs .. 

KAYIT KAPANIYOR 
KAR$1YAKA 

Makbule Kebaı e dikis yurdunda ka
yıt kapanıyor. l - 12 _ İ9.42 sah günü 
derslere başlanauıktır,, Beş ayda Maa
rif müdürlüğünden musaddak diploma 
verilir. Tedrisat baslaclıktan sonra tale-
0., alınmaz .. 

KAYIT SAATLERİ . Pazardan maa
da her gün snbah~cyiıı 10 - 12 arası .. 

ADRES : Karşıyaka Yem isçi paşa 
sokak No. 5 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 (3004) 

1 
DOKTOR 

Yeni ~!ğ~~~!~!:!ode sa-
ll~_,._,._,._,.-~~..--.r.r~.r~ • hahları 9 • 12 ye.. Öğl•den sonra 
~ Asl,cr lıastanesi 2 _ 7 ye kadar her glin hastalarını § RÖNTGEN l\~'l'EHASSJSI kabul eder. 
8 DR. HALiS TEMEL Muayenehane : Üçiincü Beyler so-§ İkinci beyler sokak 81 No. da ye- kağında fırına bitişık No. 11 .. 
g ni a~tığı ınııa)•enehancde her giin Ev : Tayyare sineması arkasında 
Si lıastalnrıııı k•hulc başlamıştır. § Cüınhuriyet bulvarı No. 168 .. 

TELEFON No. : 4465 !! TELEFON : 3410 
~~4'--===== ==c:.r~J'"'.o--~~..o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i LAN 
izmil' vilci)leti jandal' ma Komııtııanlığından : 

Kilo Muhammen fiyah Kati teminat Cinsi 
Kilosu Kr. Lira 

5000 1 100 750 Birinci nevi kokusuz ça~ 

maşırlık beyaz sabun 
Pazarlıkla alınacak olan yukarıda evsafl yazılı birinci nevi çamasırhk istan 

dart evsafı haiz sabunu mcvzuatiyle birHkte vermeğe talip olanların. 1 · 12/942 
salı günü saat ı 4 te İzmir viliyet jandarma alayı komutanlığında müteşekkil sa
tın alma komisyonuna teminat rnakbuzlariyle birlikte müracaatları ilin olunur. 

6710 (3036) 

Salihli Malmüdül'lüğünden: 
- Salihli kazası hududu dahil inde bulunan Marmara gölünde 16/ I 1 / 

942 tarihinden 16/ 11 /945 tarihine kadar Üç sene müddetle balık avlama hakkı 
ile ':o 12 saydiye resmi 16/ 11 /942 tarihinden itibaren on bes gün müddetle 
açık artırmaya konulmuş ihale 1/12/942 tarihine tesadü salı günü saat ! 4 te 
mal müdürlüğünde mütenekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57453 liradır. 
3 - Muvakkat temina"t % 7 buçuktan 412 3 lira olup ihaleyi müteakip işbu 

tıeminat ~(, 15 şe iblağ olunur. 
4 - Avlanacak balıkların beherinin sıkleti 641 5 gramdan a~ağı olmayacak

tır. 

5 - Şartname bu il3.nın yapıldığı mal dairesinde bedelsiz olarak görülür, 
6 - Fazla malUmat almak isteyenlerin Salihli mal müdürlüğüne müracaatlan 

ilan olunur. 19 22 25 28 6368 (2968) 

Amerikan uçakları Tunus şehri yakı
n.nda bir tayyaro meydanında yerde 10 
clü~man uçağını inıha etmislerdir .. Pi-
1,>tlaı·ımız Pv\•elk1 akınlarda imha edi
len bir çok tay~,.areleı·in enkaziylp mey
danın kaplı olduğunu görmü~lerdir. 

Dilsınan avcıları mukabele ~östenne
mislerdir. 

Ayrılan ortak, kooperatif mevcudatı- B E L s ~ 1 T o L 
nı haczcttiremiyeccği gibi, mutad faali- ~;:r.r.rAI! _ IY .J . cıcıccıco 
vetine dahi hiç bir suretle mani olaınaz. 1 

İngiliz av tayyareleri de 12 düsınan 
töyyaresi dü.şürmücılerdir. Bizim kayıbı
mız yerli ucaktır. Üçlinün pilotu kurta
rılınıstır. 

1ZMIR StCILt TiCARET 'dEMUR
LUC.UNDAN: 

Gün hancısı kabzımal - Yusuf Sarvan 
ticaret unvaniylc tzmirde Eski mahke
me önünde Anafartalar caddesinde 
450 - 452 numarada kuru ve yaş sebze 
ve meyveler üzerine kabzımallıkla işti
gal eden Yusuf Savramn işbu ticaret 
unvanı ticartt kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1688 nun.arasına kayıt ve tescil 
edl' .ğ: ilan olunur. 6705 (3038) • 

Ayrılan ortak kooperatif yedek akcaları İdrar yolları iltihabı. yeni ve eskı BELSOOUKLUGU, idrar zorluğu, 
üzerinde hiç bir hak iddia edeme~. mesane, prostat iltihabı, sistit, koli sislitl!'re, böbrek rahatsızlıklarına 

t.~bu statünün 14 üncü maddesi muci· karşı en mükemmel bir i!Actır. BJ:LSAMlTOL kullananlar bu hastalık- 8 
hince çıkarılan ortakların ödenmiş ser· !ardan çabuk kurtulurlar. Bütün Eczahane ve ecza depolarından arayı- 8 
maye hisselerı"nı· ı"ad='"e koo tif "da ruz .. Deposu : Sami Aksu t. Bankası arkası Rahvancılar so. No. 5 İstanbul S 

· ""~ pera 1 
... ~~=~:cc:cc:cı:c::~==o::=ccı:=:: :ece oc:ac=c=:============:I 

re mecfüi üç yıl müddetle tehir edebi-1 ..... ---------------·----------------
lir. 

ORTAK MESUL1YETt: 

Madde 16 - Kooperatiften aliikası ke· 
silen her orlağın işbu statüde yazılı te
ahhütlerinden müt.evellit mesuliycti, 
ayrıldığı yıla ait biltınçonun tasdik tari
hinden itibaren üç sene müddetle de· 
vam eder. 

- SONU YARIN -

BORNOVA BELEDiYESİNDEN : 
1 - Bornova içme suyunun d amacanalarla harice sevki iki sene müddetle 

artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen senevi bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 2/12/942 çarşamba ııünü saat 16 da Bornova belediyesinde 

yapılacağı ilan olunur, 28 29 30 6701 (3039) 

Valififı Daimi Encümeninden: 

Bugün LALE ve TAN'da 

Tire kazaoı merkez 4 cü olı.ulun 900 lira ke\lif bedelli çatı tamiratı 15 gün 
müddetle aç.it eksiltmeye konulmU§IUr· Ke§if raporu ve şartname her gün ma
arif müdürlüğünde ve kaza maarif memurluğunda görülebilir. isteklilerin 1942 
yılı ehliyet v.-ikaları ve 67 lira 50 kurUfluk teminat makbuzları ile ihale günü 
olan 1 O birinci kB.nun 1942 perşembe günü saat 15 te cncümenimize müracaat-
ları. 28 7 6602 (3034) 

DOnOTfTY LP.MOUR. BING CROSSBY ve BOB HOPE gibi üç 
kııdreıli .-natknrın yarattığı tek şaheser 

ZAY.:ZiBAR y OLU ROAD TO ZANZİBAR 
ı .ALENİN 2 İNCİ FİLMİ 

~'!i:LİK PENÇELİ 
. ÜÇLER 

İKİ Tİ vı so~ 
DEVRESİ 

SEANSLA!: TEL. 2753 
Znıızibar : n211 16.10 - 20.~0 
C'. P. {lrJcr 15.00 - 18.20 - 21.~0 
Cunı!'rtc~i 't' ı>!lzar 10 da bı .lar 

TANIN 2 İNCİ FİLMİ 
SEFAHAT 

KURBANI 
Bir aşk fariası, ibret romanı . 
Taş devrinde aşk MİKİ 

SEANSLAR: TEL. 4248 
Zaırıibar: 12.40 • 15.40 - 18;l0 - 21.40 
Sefahat : 14.10 • 17.10 - 20.10 
'ıımartesi 11.10 Pa,nr 9.40 ta başlar 

Valililı Daimi Encümeninden: 
ödemiş kaıa..ı merkez istiklil okulu binasının 5 4 1 lira 7 4 kuru~ keşif bedelli 

tamlıatı 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif raporu ve şartna.. 
me her gün maarif müdürlüğünde ve kaza maarif memurluğundc görülebilir. is
teklilerin 1942 yılı ehliyet vesikaları ve 40 lira 63 kuru,luk. teminat makbuz
ları ile ihale günü olan ! O birinci kô.oun942 perşembe günü saat 15 te encüni-
miıe müracaatları. 26 7 6601 (3033) 

İzmir Deftel'dOl'lığından : 
Ali oğlu Mustafa çavuşun yeni şubeye milli emlak satış bedelinden mevcut 

900 lira borcunun temini tahgjli jçin mutarrif olduğu kasap hızır mahallesinin 
birinci sipahi sokağında kilin 324 ada 7 panel sayıda mukayyet 2 1 taj numa
ralı ve 480 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanın kati ihale.•İ için müza· 
yedeoi 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin kati ihale günü olan 2/12 ı 942 tarihinde •aot 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 23 28 6565 (2989) 

SAHİFE 3 

Yabani Don1uz Müba
yaasına Başlandı 

Av iiriinlt"rİ Tiirk .\noııiın ~ i rketi n r l;:> ıı : 
• 

Zirai mahsulattmıı.ın aman:;ız dü~manı olan yabani doınuzların .tlilf1n& 
çalışmak ve avcılara yeni bir gelir ka:vnağı yaratmak maksadiylc kuru 
lan ~irketimiz şimdilik 

lzmir, Manisa, Aydın 
vilavet1erınin belli ba~lı h~ta~yonlarında, kaza ,.e nah!ye n1crkezlerindc 
faaliyete geçıni~tir. , 
Şirketiıniz ajanları ( alıcıları) va!'ttasiyle iyi fiyatle domuz miibayaa et
mekte ve domuz miicadelesinde çalışan avcılara hir kolaylık olmak üze1e 
av mafz,.megİ tevzi etmektedir. 
Henüz ,.\jan hulunınıyan yerlerden vaki olacak müracaat üzcr:ne ~irke
tinıiı: ajanhk ihdas edecektir. Avcı ve köylü karclec;lerimizin bu fırsattan 
istifade etmelerini tavsiye ederiz. 
i\DRES : Salhane i'tasyonu ka1şısındadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devlet Demır Yollarından 
. . . . . 
• ............•................•..•.•.....•..•.....••......•• , •..•.••......•••.••...... 

O. D. YOLLARI 8 iNCI iŞLETME KOMıSYONUNDAN : 
ı\laşehirin Sarıkız ıncvkiinde idaremi ı:e ait bir hektar bahçe şartnamesi veç

hlle Üç sene müddetle kiraya verilecektir. Açık artırması 4112 1942 günü saat 
15 te İzmir /\lsancakta i~letme bina~ında komisyonumuzca yapılacakbr. 

Oç senelik muhammen kira!'I 225 lira olup muvakkat teminatı ( 16.88) lira .... 
dır. isteklilerin muay}'en vakitte muvakkat Leıninat nıakhuzlariyle kon1İ'lyonu
muı.a gelnıcleri lilzım<lır. Sartnan'l.e5İ işletme kalemind gÖrÜlı!'bilir. 

18 21 2; 211 6511 (2955) 

uE~ya nahlivatına yapılacalı anbaıtijlal'n 
D. D. YOLLAR! UMUM MODCRU.;co, 'DEN : 
Demiryollarında nakliyat fazlalı:iının doğurduğu intizamsızlıkları gidermelı::. 

maksadiyle perakende nakliyat için a~ğ:ıduki tetbirler ahnm1~hr. 
l\.lanifatura ev e~yası, zati e~ya ve em~ali gibi bal}'a ve d~nk halinde getirile 

re-k Üzerleri kanaviçe halı kilim ı::ibi 5arğılarla anbalaj edilen parçaların her ta
rafı güzelce dikildiktf"n sonra ayrıca kalın iple bağlanacRk ve üzerine beyaz bir 
bez dikllerek mÜr!'clünileyh adre~i beze yazılacaktır. Keza teneke anba1ajlar 
ile nakil olunacnk mallar ayrıca tahta sandıklara konulprak ~andıkların üze-ri4 

ne mürselüni1eyh adre~i ve ~ideC':ei:i iıı.tasvon il'\mİ vazılacaktır. 
Bagajlar da bu •artlara dahildir. . -
Yukarıda yazılı ~f"killıerde ambaJajlanmamı<t eşyalar J l f 21942 den İtibaren 

demiryolu anbarlarında kabul ediln1iyecektit. 
Daha fazla izahat ic;:in istaS)'Onlara n1üracaat edilmelidir. 6 703 (303 7)" 

İZMİR LİSE VE ORTA OKULLAR SATIN AL· 
MA KOMİSYONUNDAN : 

Sanat oku1lan için satın alınmasına lüzum görülen a~aı-ıda müfredatı, mik
tarı ve muhammen fiyatları ile ilk temtnRtları va7ılı 6 kalemden ibaret makine 
kayışl 1 5 gün müddetle açık ekoı.iltnı.eye konul~uştur. Şartnamesi her gün ma
arif müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ehliyet vesikal<lrı ve kaydedilen mik
tarda teminat makbuzları ile ihale günü olan 30 ikinci te~rin 1942 pazartesi \'.tÜ'" 
nü saat 15 te Gnzi Bulvarında mektepler muhasipliğinde toplanacak olan lco· 
misyonumuza müracaatları. 

Miktarı Ceni~liği 1\larkası 
mel re mm 

100 4) lngiliz 
100 50 lngiliz 
84 60 İngiliz 

100 60 lngiliz 
so 100 Yerll 
45 1 50 Yerli 

fiyatı 
l.ira Kr. 

6 15 
7 25 
8 75 

12 75 
13 85 
21 00 

Tutan 
Lira Kr. 

615 00 
72'; 00 
735 00 

127S 00 
(;92 50 
945 00 

ilk teminab 
Lira Kr. 

46 1 3 
54 38 
55 13 
95 63 
51 94 
70 88 

4987 50 374 09 
18 28 6425 (2951) 

Motör isteniyor 
ıZMIR l'.\CiR \'!:'. ü70M TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BiRLıCtN
DEN: 
Elli rüsum tonilii.tosundan a~ağı olmamak Üzere Karadeniz ~1armara Ege ve 

Akdeniz limanlarımız arasında i~lemeğe elverişli ve halen i~ler vaziyette bulu
nan iki motor pazarlıkla ecele satın alı nacaktır. Satmağa istekli olanların satı
lacak motorların adını, kay1tlı bulunduğu limanı, nerede ve ne zaman ziyaret va 
muayene edileceğini. rüsum ve hamule tonilH.to mikdarlarını ve diğer cvsafınl 
satış fiyatiyle b irlikte - lzmir birliğimiz merkezine yazı lle bildimıeleri veya pa .... 
zarlık jçin kendilerinin gelmeleri lüzumu Hin olunur. Telgraf adresi cTarım .... 
lzmin Telefon numarası lzmir 3835 veya 2863. 24 26 28 6583 (2999)" 

İZMİR LİSE VE ORTA OKULLAR SATIN AL• 
MA KOMİSYONUNDAN : 

Sanat okulları için satın alınmasına liiıum görülen a~ağıda cins ve miktarlari 
ve muhammen fiyatları ile ilk teminatları yazılı 7 kaletn muhtelif malzeme 1 S 
gÜn müddetle açık eksiltmeye konulnıuştur. 

Şartnamesi her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ehliyet ve
sikaları ve kaydedilen miktarda teminat makbuzları ile jhale günü olan 30 ile.in
ci teşrin 1942 pazartesi günü saat 15 te Gazi Bulvarında mektrpler muhas:pli
ğinde toplanacak olan komisyonumuza müracAatlan. 

Cinsi 

Çelik tel 0.5 0,75 
Fosforlu pjrinç levha 
0,50 0.75 
Pirinç kaynak çubuğu 
Fosforlu pirinç çubuk 
3/8 1/2 5/8 3/4 
Balur çubuk 5 1 16 3/8 
1/2 
Bakır boru 5 f 8 
Zımpara ta~ı 490 mm. 

--- -

Miktarı 

90 kilo 
l ';0 kilo 

150 k'lo 

500 kilo 
200 kilo 

58 metre 
3 ad•t 

Fiyatı 
Lira Kr. 

5 
3 50 

4 7; 
3 90 

s 55 

1 9; 
45 00 

18 

İzmir Oeftel'dal'lığından : 

Tutarı 
Lira Kr. 

450 00 
525 00 

712 50 
1950 00 

!110 00 

il 3 10 
135 00 

4995 60 
28 6426 

ilk teminati 
Lira Kr. 

33 75 
39 38 

53 H 
146 25 

83 25 

114 83 
10 13 

451 03 
(2952) 

Süleyman oğlu Safft!-tİn borc:lanma bedelinden Kar~ıyaka ~ube ine mt"vcut 
188 lira borcunun temini tah!'IHi zımnında haczedilmiş olan Karşıyaka alay hey 
mahallesinin Heng8m sokağında kain 40 ada 13 parsel sayıda mukayyet 23 nu
maralı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evinin kati iha]e!tl için müzayedesi 10 
gün daha temdit edilmi~tir. Talip]erin kati ihale günü o1an 2112 '942 tarihin ... 
de saat 16 da vilftyet idare heyetine mıüracaatff\rı ilan olunur. 

23 28 6566 (2992) 

İzmil' Deftel'darııqından : 
Hamit özbayın borçlanma bedelinden yeni t-ubeye mevcut 480 lira borcunu n 

temini tah~ili için mutasarrif bulunduğu l\1ersinli nıevkiinde 1561-1562 numa
ralı sokakta kiiin 1477 ada 1 parsel sayıda mukayyet 49 kapı numaralı ve 360 
lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükk8.nının ihalf"~i içln müzayedesi 1 O gün 
daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin kati ihale günü olan 2/121942 tarihinde •aat 16 da viliivet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 23 28 6567 (2991) . 

İzmir Deftel'dal'Jı{lından : 
Ali kızı Dudu varisi Ayşe Budemlinin borçlanma bedı--linden yenl ~ubeye 

mevcut 320 lira borcunun tahsili zımnında mutısarrıf olduğu Umurbe}· maha1-
lesinin 1523 ncu papagan sokağında kain 1397 ada 22 parsel aayıd• mukayyet 
14 taj numaralı ve 920 lira kıymeti mulc:ayyedeli bir bap evinin kati ihalesi için 
müzayt!de~i 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin kati ihale gü""ü olan 7'12 1 941 taT:hincle saat 16 d.:ı vilayP.t ~dar• 
heyetine mliracaatları ilan olunur. 28 3 6660 (3035) 




