
Rusyada bir Alman tayyaresinin 

Nedeıı sevi
niyoruz? 

____ * __ _ 
$evincimiz ucuzluğa lıa· 
vıışacağımızdan değil, 
:woıııuııtan ve vurguncu· 

lara cürüm ortağı 
olmalıtan 

lıartulacağımızdandır 
HAKKIOCAKOliLU 

llükümet iaşe işlerimizi ıslah için hu-
b • 1 ··ks itti Bazı iacıe abat fıyat annı yu e · · 
nıaddelerindcki el. koyma kararlan~ı 
kaldırdı. thtildirla mücadelede be~ed!· 
Ye ve ticaret odalarına vazife verdi \ e 
bu t~ekküJleri milli kon~ma ~anunn
nun salahiyetleri ile teçhız eth. • 
Saraçoğlu kabinesinin çok • cezrı ve 

ameli düsiince ile attığı bu yem adımlar 
lrıcmlekeİin her tarafında büyiik bir 
sevinçle karşılandı. Hemen istisnasız 
ınüstahsil ,.e miistehlik biitiin vatanda·
lar bayram yapıyorlar. 

Sanki b~yiik bir zafer kazanılmış gi
bi yer yer heyecanlı tezahürlere rastla
nıyor. Acaba hunun sebebi nedir? 

Bunun sebebi gayet a~Jktır. Hayatı 
pahalılaşbrmamak, fakir halkın ı:e(İmi
llİ :r.orluJdardan korumak maksadı~·le ve 
çok isabetli dü iincelerle eski hüküme
tin birbiri ardına aldığı kararlar, kur-
4fuğu teşkilat maalesef miisbet bir neti
ce verememiştir. Bilaks bükü.met ted
birleri hayatı daha çok tazyike ba. lamı~. 
bra borsa faaliyetlerini artırmış, yer 
yer geniş mikyasta yapılan suiistimalle~ 
'llınmni efkarda infialler ve mane'·~ 
ti7tintüler tevlit eylemiştir. O kadar ~ı 
snlh ve huzur içinde yaşamak saa.dc_tı-
11in zevkini duyamaz bir hale gelnu'!tı~. 
Çekilen ekmek sıkıntısı, hükü~~in bu~
Claya tayin ettiği fiyatın çiftçıyı. ta.tmm 
edebilmekten uzakta kalması ısfüthnl 
için önümilze daha korkunç ihtimaller 

~anyordu. .. .. t• 
Bu şerait ve hava içinde ~ukum~ ın 

fıalk temayüJlerinc uygun hır şckild_e 
buğday fiyatlannı artınnac;ı, serbest pı
Yasalarda bulunur mata olmaktan çık
btış bulunan iaşe maddelerinde!1 ~l ko~
bıa kararlannın kaldınlmnsı içımıze bu· 
)'ük bir ferahlık vermiştir. 

İşte bütiin Türkiyede bu fernhlıktnn 
Cloğan sevinç havası eserken İst~~l)ul 
:refiklerimizden biri hükiimet polıtıkn· 
sının liberalizme avdet etmek yo.lu~~ 
girdiğini, ifrat ile tefritten kendımm 
kurtııramndıl:ımın ileri sürerek alınan 
kararla!'l beğenmekte ve ba71 end.is~l«:r 
İ2.har evlcmektedir. Evvela bn refıkimt
te hntı;Jatmnk isteriz ki alınnus karnrln· 
lın tatbik sekiller ne olursa ols~n bun
lar her halde bundan bes, on gu evvel
ki dunundan daha kötü bir neti~c vere-
bıa . 

Bundan ba~ka liberalizm ve etatizın 
~ünakacıalan yapacak bir ~a.n~a da 
d~Jiz. Hatırlamak Jizımdır ki bızıın po
litikamız mutedil dcvletçiJiğe istinat et-
bıektedir. . t 

Ej!er hu arkadaşımız müfrit bır e a
tist olmamız lüzumuna kani ise bu hu· 
filıstaki fikir ,.e kanaatlerini yayma za
hlnnı simdi değildir. İaşe islerinin b'!n
dnn evvelki son sekli memlekette bogu
eu bir hın:a cstiriYordn. Halka biraz .ne· 
fes aldırmak Ifızımdı. Sara<;oğlu kabıne
si de tam zamamndn bn nefes nlma ka
!'arını \'erdi. 

Denecektir ki harp içinde olan veya 
olrnı~·an bütiin memleketler ~avat p~
halılığı ile mücadele halindedırler. ~u· 
Çok nıemleketlcr iasc tevziatında vcsı;a 
lısulünü hassasivetle takip ediyorlar. a
Şe maddelerini ·kontrollü fiyatla ~attın· 

(Sonu Sahife 2. Sütun G da) 

"A tılav" da 
şehit olanlar 

Müessif kaza neticesinde batan Atı
lay denizaltlDllZda şehit olan ka~
rarnanlann isimleri dördüncii sahı· 
fenı.izdedir .. 

r 

dü§iirüldükten 

INGILIZLERE GORE 
---*·---

Esas Rus 
• • • 

strate]ısı 

bilinmiyor -·Voronejde Rm mulıa1Je· 
metı ehemmiyetli rol 
oynamalıla beraber 

vaziyet nazilı ••• 
Moskova, 28 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
Rusların devamlı ve çok şiddetli mu

kavemetleri dışında Rus başkumandan
lığının takip ettiği strateji hakkında hiç 
bir şey bilinmiyor. Voronejin mukave
meti ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. 

( Sahifc 4, Sütun 1 de ) 

RUSYA VE ÇiNiN ROLO 
---*·---

Bu iki kuvv~t olma-
dan harbin kazanıl· 

ması şüpheli 

-*-
BiR AMERiKAN GAZETESiNiN 

DiKKATE ŞAYAN FıKRı 
Vaşington, 28 (A.A) - Ditrih Nevz 

gazetesi müttefik devletler arasındaki 
güvenden bahsederek diyor ki: 

Müttefiklerin batı Avrupaya yapıla
cak her hangi bir taarruzdan günü gü
nüne haberdar olmaları lazımdır. 

Bir çok olaylar, Amerika ve İngifü 
bükümetlerinin, Rusya ve Çin orduları 
olmadan harbi kazanamıyacaklarını gös
termektedir. Bunun için Rusya ve Çine 
elden gelen yardımları yapmamız lazım
dır .. 

Ticaret 

'' 1 
---*·---

Halk bulgur, makar-
na, tarhana gibi gıda 
maddelerini bulacak 

Diinlıü tetlıilılerin hüıa
sası : Belediyelere yeni 
1Jazifeler ·Mahsulün hü
lıümete teslimi zamanı •• 
Hallı ihtiyacının temini 

için ~eni tedbirler •• 
Ticaret vekili Dr. Behçet Uz dün bo~

s~da muhtelif tetkikler yapmış, vilayette 
kaymakamlar toplantısına relsl!k etmı.ş 
ve C. H. P. merkezini ziyaretle Partili 
arkadaşlariyle görüşmüş, İzmirdeki sağ
lık müesseselerinin iaşe maddeleri ihti
yacının giderilmesi mevzuunu incelemiş-
tir. . 

BAHÇELERDE VE BORSADA 
Dr. Behçet Uz, dün sabah erkenden 

İnciraltı plajına giderek oradaki bahç~ 
!eri görmüş, bazı bahçe sahipleriyle me
vaddı müştaile ihtiyaçları hakkında gö
rüsmüştür. 

Öğleden evvel Borsaya giden vekil. 
ekserisi İzmirli arkadaşları olan tüccar

(Sonu Sahife 2. Sütun 1 de) 

YENi CEPHE ESELESI 
---*---

Sovv(At 
artık 

gazet~leri 

hundan 
hahsetnıivorlar? 

J 

-*-
INGILTEREDE YAPILAN iKi 
ANKETiN VERDIGt NET İCE 
Moskova, 28 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildiriyor: 
İkinci cephe meselesinden Rus gaze

teleri artık bahsetmez olmuştur. Ancak 
halk kütleleri •İkinci cephe ne zaman 
açılacaktır? .. • sualini sormaktadırlar. 
İNGİLTEREDE ANKETLER 
Bern, 28 (A.A) - Jurnal dö Zurih 

gazeteslnin Londradan aldığı bir babe~~ 
göre, Avrupada bir ikinci cephe tesısı 
hakkında bir anket açılmıştır. Gelen ce-

- (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

SON ASI<EIZl VAZİYET 

Alıranların Kafkasa 
geçmesi büyük tehlike
lere atıln aları demektir 

R d 0 gazetesine göre Alman res~-ı törlü kuvvetler Roıtofun şarkında Atol 
tebliii:den şark cephesinin cenup kesi- ve Maliç nehirlerine varmışlardır. Bu 
minde bilhaS91l Roıtof mıntakasında iki nehir, Don nehrinin ayaklanndan 

ne rı geçmış . . ,_ b -'· ak h · · olan Alman birlikerinin 1 olup ikiıi de 30 kilometre aralıkla ve 
k.. - b ı1annı cenuba doğru genışlet- muvazı ıurette ıardan gar a -•r 
b~fe~ a:1aşı1maktadır. Piyade ve mo- (Sonu Sahife 4. Siitıın 2 del 

1.....:ncUı Jngilizlere ı,ıcırdım eden gmncıZ Degolün aipa.A&lcri 
M ı.tır harı>~ • 

yeni tetkikleri 

e 

Almanlann eline esir düşen muhtelif 

ALMAN HAZIRLIGI 
---·*·---

Fransanın 
şimali tah
kim edildi 

ırklara men.rup Sovyet a.akerlcri 

ALMANLARA GORE 
---*·---

Sovyetlerin 
takibi de

vam ediyor 
-*-- --*--

B emen hemen llftl..Umlş nVoronejn de Don nehri· 
olan IJa talllılmat aşıl· nı geçmelı lstlyen Rm· 
maz bir müdafaa hattı lar mu1Jaffalııyetslz· 

teşlıil ediyor- llğe uğratıldı-
Berlin, 28 (A.A) - Saiah.iyetll bir 

mahfilden D. N. B. Ajansına bildiriyor: 
Fransadaki Alman kumandanı, şima1t 

Fransada boydan boya ve derinliğine sı
ralanmış tahkimatı son gün]erde teftiş 
etmiştir. Bunlar iki senedir tecrübe gör
müş on b!n kişilik ekipler çalıştırılmak 
suretiyle ve en son sistem şekilde vücu
da getirilmiş tahkimattan mürekkeptir .. 

(Sona Sahife 4, Sütun 5 te) 

Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. Ajansı
na asker! bir kaynaktan bildiriliyor: 
Doğu cephesinin cenup kesiminde 

kuvvetli Alman av ve bomba te§killeri 
düşmanın tank ve piyade birliklerine 
hücum etmiş ve tahkim edilmiş kasab:ı
lan bombalamıştır. Pek çok tank ve top 
tahrip edilmiştir. 

Geceleyin diğer teşkiUer demiryolla
(Sonu Sahife 4, Siltun 3 te) 

1 Sovyetlere ~Öre 

Voroneide 
harbe Rus
lar hakim 

---·*·---
Şiddetli muharebe-
ler değişik safhalar· 

la devam ediyor 
-*-

Alman laf' cepheye Fran• 
sadan on tümen getirdi· 
ler • Rostof ve Hovo Cer• 
lıasın diqtüğünii Rusı~ 
şimdi bildiriyorlar_ 

Moskova, 28 (A.A) - Öğle üzeri 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

27 temmuz gecesi kıtalarımız Voronej 
ve Libllanskayada düşmanla harp etmiş· 
tir. 
Diğer kesimlerde hiç bir değişiklik 

olmam.ıştır. 

Moskova, 28 (A.A) - Gece yarw 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

27 temmuz gecesi kıtalarımız Voronej. 
Novo Çerkas ve Rostofta dilsmanla sa· 
v~larda bulunmuştur. 

Ruslar ~etin savaşlardan sonra Rostof 
ve Novo Çerkası tahliye etmişlerdir. 

Cephenin diğer kısımlarında bir deği
şiklik yoktur. 
DENİZDE 
Barenç denizinde harp filomuz bir 

düşman denizaltısı ile on bin tonluk bir 
taşıt batırmıştır. 

ALMAN KA YIPLA.RI 
Moskova, 28 (A.A) - Gece yarw 

oesrolunan tebliğe ektir: 
26 temmuz gecesi hava kuvvetlerimız 

cephenin muhtelif kesimlerinde 82 tank. 
asker ve iaşe maddelerinin ve mühim· 
mat yüklü 250 kamyon ya tahrip edil
miş yahut hnsara uğratılmıştır. 

VORONEJDE 
Voronej kesiminde kıtalarımız ~tin 

muharebelere devam etmı~. Vorone
jin batısına geçen kıtalanmız 1200 su
bay ve er öldUrmUş ve nehrin batısında 
meskOn bir yeri geri almıştır. 
Diğer bir Rus birliği cenuptan nehrl 

geçmiştir. Lüblianskayada da dilsman 
nehri geçmek teşebbüsünde bulunmuş
tur. Her iki taraf için değişik safhalar 
arzeden şiddetli muharebeler devam 
ediyor. 

(Sonu Sahife .f, Siitun 4 te) 

Uzak Şark harplerinde çok mühim bir rol oymycın ve Japonlara iistfüılük te1nineden Singapurdan veni iki görün.üt 

JAPON KUVVETi 
---*·--- !~ 

Bizetaarruz ~!>~~:4.'!~ 
edilemez 
diyorlar 

-*.Japonlar zaferin esas· 
ları Jıati olaralı lıurul· 
dağa Jıanaatinde! 

Tokyo, 28 (A.A) - Bütün milli kuv 
vetlerin birleştirilmesi hakkında ~arfe
dilen gayretlerden bahseden general Se
hi Situhi demiştir ki: • 

• - Doğu Asya zaferinin es3;81an ka~ 
olarak kurulmuştur. Cenupta ışgal edı
len yerlerden harp için lüzwnlu olan 
bütün iptidai maddeleri temine muvaf
fak olduk .. 

İng:Itere ve Amerikanın vaziyeti,. Ja. 
ponyanınki i]e taban tabana zıttır. Dığer 
taraftan İngiltere ve Amerika her han
gi bir mukabil taarruz için ]Azım olan 

(Sonu Sahife .._ sıtma • u) 

Alman tebHğine ~öre 
Rusvada son durum 
Berlin, 28 (A.A) - Tebliğ : Doğu cep

hesinde Rostof civannda Don nehrinde 
tutulan köprü başı devamlı hücumlar 
neticesinde cenuba doğru büyük ölçüde 
gen!şletilmiştir. Piyade birlikleri ve mo
törlü müfrezeler şehrin doğusundan 
Don nehrini geniş bir cephede geçerek 
düşman mukavemetini kırdıktan sonra 
Maliç ve sal şehirleri kesimlerine var
mışlardır. Don nehrinin büyük kavsinde 
Kalaçın şimal batısında muharebeler de
vam etmektedir. Bu şehrin cenubunda 
.A1man ve müttefik kıtalan aşağı Don 
nehrini bütün noktalarından geçmiştir. 

Alman hava kuvvetleri Rostofun ce
nubundaki mukavemeti kırmak için şid
detli akınlar yapmak suretiyle müessir 
yardımda bulunmuştur. Alman uçakta
n münakale yollannı, şehir münaka1A
tıru ve Rus Uslerini bombardıman et
miştir. 

l'=~'l'!<:l!ll!:~ııoı:ıco~oıcıı.~:..::ıo~~:r.:il:iı:Cl~O:ııe:bx:nıcı::ı=ıı::ıeı~ıOO!O'.:CO!CO~O!~=c,ııe~ 

t:CCccoı:~cccoe.cooc. 

HAZIRLIK iYi 
---*·---

Avustralya 
çok kuvvet

lendi •. 
-*-

Şimali A1Justralyaya 
saldırmalı artılı tehlilıe· 

li bir fi olacalı_ 
Sidney, 28 (A.A) - Şimal Avustral

yada yaptığı on günlük bir tetkik seya
hatinden dönen Avustralya harbiye na
zırı demiştir ki: 

• - Şimali Avustralyayı istilflya te
şebbüs edecek her düşman yakıcı bir 
kabul görecektir. Her tarafta bUyük fa
aliyetler göze çarpmaktadır. Askerin fa
aliyetini ve elde edilen neticeleri görüp 
emniyet ve itimat hissi duymamak milin. 
kün değildir .• 

Melburn, 28 (A.A) - Tebliğ: 
Timorda mUtetf:k hava kuvvetleri 

(Sonu Sahife f, Sütun 5 te) 



SAHiFE 2 rENI JlSIR 2J remmıız caı'$am'ba 

·earet Vekilinin 
• 

yenı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

la mahsullerimizin satış ve fiyat durum
ları üzerinde konuşmuş, hüki.imetin son 
kararlarının tesirleri hakkında kendile
rinden malumat istemiştir. Bütün tac;r
ler, borsada Dr. Behçet Uzun etrafını 
sararak son kararlardan mütevellit 
memnuniyete tercüman olmuşlar ve hal
kın tesekkUrlerinin en büyüğümüze ar
zına delaletini rica einıişlerdır. 
PİRİNÇ FİYATI • 

tetkikleri 
dü~eceği ve diğcı- gıda maddeleri fiyat
lannın da bunu takip edecc~i, halkıu 
elinde de bulguru, makarnası, yufkası, 
tarhanası ve ekmeği bulununca pirinç 
almak için ihtiyaç du~nuyacağı, e:;as 
prensibin bu olduğu tmhul ed.i iftir. 

BUGDAY 22 KURUŞ 
Bol buğday .istihsal edilen bazı kaza· 

farnnızda buğdayın kilosu 22 kunı.şa ka· 
dar düşmüştür. Orta Anadoluda :veni 
mahsul çıkınca bu fiyat daha dü.,cbilir 
ve o vakit ~iftçi elindeki buğdayı hükii· 

Ş rap ve şarap
lık i.~zü ıı fivat-

ları işi 
---*---

Bu meselenin ıuııu için 
dün bir ıopJantJ yapıldı.. 

-*~ Bir tüccar. düsmekte olan pirinç fiya
bndan bahsederek : 

- Sayın vekilimiz, 
Eğer pirinç fiyatını tutmıyacak olur

sanız zarar edeceğiz, elinde pirinç bulu
nanlar fi1:atların düseceğlııi tahm!n et
meme'kte idiler, şimdi zarara kat1anmağa 
mecbur kalacaklardır. Bu zararı önle
mek: icin fiyatı muayyen bir hadde tu
tunuz demiştir. Bunun üzerine vekil : 

mete satmak icin müracaat edecclı;tir.. İnh'sarlar idaresince şarap fiyatlarının 
Nasıl ki şimdi hnkla l~in müracnnt et· indirilmesi üzerine §arap amillerinLn. 
mistir. Fakat t·aziyet aksi olurca ona üzüm mubayaasını durdurmaları neti· 
ka;sı hiikümetin 'ıazım gelen tcılbirleri cesinde doğan vaziyet hakkında Tarım 
alac"aii-ı süphesizdir. satış kooperatiflerinde bir toplantı ya-

HUBUBATIN a'ESI~İM i\IÜDDE'I'İ pılmı~tır. 
Kazalardn, dağ )ı:ö;\•Jerini uzaklığı da T,içaret vekaleti te~!latlandırma 

Fivat ne idi ve ne kadar düşmüş-

nazarı itibara alınmak suretiyle hor<;- umum müdürü B. Avni Sakınanın riya
Jandmlmıs olan hububatın nihayet nğus· set ettiği bu toplantıda inhisarlar ba1 
tos sonun~ kadar hükümct te ,kiHıtına mi.idürü, kooperatifler müdürü, Manisa 
ve anaJdanD kooperatiflıerine telim Ba_ğeılar Bankası ve şarap iabrikalat:ı 

ti.ir :' edilnıq bulunması lcararla~ırdmı$1ır. müdürleri ile !kooperatifler mümessilh· 
Diye son.ın~ tüccar da: habubat tesı• • bu üddetteu 
- Kilosu 150 kurustu, şimdi yetmi.? Eğer uuı ri bulunmuştur. 

evvel l>itenıe ~=~etin aluab bir b Top:lantıda, .,,....,tv>•lıgı~ 11 lııki::;afı husu-
be!=e dü~. r-arla üddet b:ltııabi1ttek ve ciftriJ&. sunda hük~gÖsterdiği alaka ko-
Demiş ve diğer bnzı tüccar da bu va· rin ~ kaJ:m bububat tayin edilen nuşulmuş, hem müst.absili ve hem de 

ziveti teyit eden sözler söylemişlerdir.. tarihffta i.tiharea ~ olarak .satılabi- ..,.'"2ft amillerini zarardan !koruyacak 
V kil borsadan nyrılırken, buradaki ...--r 

lecektir. tE.dbirle.r göz.den geçirilmiştir. tr.ci'ı·ler, tıcari hareketlerin yeniden can- DİCER MESELELER Bundan başka .şarapçıların bir bir!ilt 
lanmasmı temin eden kararlardan mü- İthalittaJri baza kayltlarm kaldırılma- kurmaları lüzumu üzer.nrle durulmu-,, 
te1.-eTiit memnuniyetlerini tezahüratta sı suretfyle giyecek eşyasının, her nevi harice şarap sevki i.mkanlarmın araştı· 
buhmmalı:: suretiyle izhar etmi~lerdir. bez ve ~ köylere vannceya nlması ileriye :sürülmüş, ve bunun fay-

KAYMAKAMLAR TOPLANTISI kadar tevzi edilmesi için tedbir alınm:ı· daları tebarüz ettirilm..iştir. 
Tjcaret vekilimizin emriyle ~imize sı, belediyeler.in ihtikar yapanlan ceza- İrih.W.rJar wnl.Ull müdürlüğü ile yapı-

gelmiş o1an İzmir vilayetinin bütün ka- landmnak i~ en mühim t~kül oldu- lacak muhaberatta.n. sonra şarap fiyat-
2& kaymakamlariyle büyük kazalar be- ğu, kazalarda halk ihtiyacı .için Süm~ lan meselesinin halli cihet.:ne gidilecclt 
lediye vıe Parti reisleri saat 16 da vıU- banlt ta.rafından tüccara verilen malla- ve .şaraplık üzüm mubayaasında esa<> 
yet 5alonunda toplanmıslardır. HalJmı nn, tüccar mikdanna göre değil, nüfus olacak fiyatlar .kararlaştınlacaktır. 
~ ıre giyim i~1eriyle ~ tarafından mikdan esasa llurinden verilmesi hu- o---
hiikümetA! satilacak muayyen mi1c.ılar- sudarmda mnt.a.bdt blınmJ$tU'. .._...._ ____ .,. 
larclaki hububatın teslimi müddetinin ta- Belediyeler ,fimdiye kadar iaşe iş?e· _,.,.~..., """!"" 
yini mevr.u1annın ~örii$llldü~ bu top- tiyle ve bilhassa murakabe ile meşgul müdtiı-ii Jfanısad.a 
İantıya ticaret vekilimiz reislik etmi~ ohnamalrta idiler. Halbuki belediyeler:rı 
vali B. Sabri Öney ile belediye reisi B. esas iştigal mevz.uu iase maddelerinin te
Resat Leblebicioau, Toprak mahsulleri mini ile berabel- bunların fiyat ve kali
ofia :umum müdür& B. Aksen Bengi, teler.inin kontrolüdür. Belediyelerin bu 
ayni ofisin ahın '1"-lbesi mUıiürU. Nuri 'ı:e noktadaki meBuliyeti, kendisini in1ihatı 
vekalet hususi kalem müdürü B. Fm edenlere karşıdır. Bu itihar1a ehemmi
~ da toplantlda bulumım$1ardı.r. Mü- yetlidir. Belediyeler milli korunma ka
zakere umumiyt!t ıitibariyie lkm:alarda nunu hükümlerini yerine getirmek için 
"1e lk.ôylerde1ı:i halkm iaşe d'Ol'1Jmunun ~\ye edilmişlerdir. 'Esnaftan b"ıri hile 
kolaylaştırılması, halkın kışlık ihtiya~- yapabilir, bunu belediye haber alm1ya
r1 olan makarna, bulgur, yufka, tarlı.ana bilir. Fakat bu da imkansızdır. Bugün 
'Ve sairesinin şimdiden ıtemllıi 'ft muay- olmazsa yarın bu esnafın ayağı dolaş:ı
yen mlk&ırlardaki mahsulün müstah5:1 cakttr ve mahkemede :süratle re7.a k:ara
tarafından hükümet teşkilıtma en f:az.l.a rını giyecektir. Beled:~·elere tahmil edı
hangi tarihe kadar teslimi muvafık ola- len iaşe işlerinin idaresi ve kontrolü, 
cağmm tayini, zeytinyağı tiyabnm ucuz- munzam faaliyeti icap ettireceğinde'l 
!atıJması, Süme~ ile diğer yerli iah- şimdikine nazaran kadrolaroa b'raz ge
~ bez - lr.am.eşl..-ımn fazla ni!Şlik yapml!k lazım gelecektir .. Bunun 
mkdarda piyasaya çıkarılması rnretiy;e için dahiliye vekaleti. nezdinde teseb
laDma btml:n'l bol bir ~kilde almasına büste bulumılaeaktu. 
yardım edihnesi nıevzulan üzerinde lw- Kaymakamların kazalarda iaşe işlcxı 
nuşuhnuş Te bilhassa müst.:lhsili:n elin- üzerinde Hizumfo ve yer:tıde hareket
'de kalan ve kalacak olan hub:uhatm ~r- lerde bulunmaları no'kt.ası kabul f!dil
best ıı:ntz3pna ne vakit müsaade e.dilece. elikten sonra tonlantıya son verilmiştir. 
ği ndk+..21sı ü:T.erinde durulnmstar. EKMEK NÜMUNELERİ 

KAZA BELEDİYELERİNİN Kazalardan _getiri1mi~ oJan ve vfü\vet 
VA.zi~'ESİ s2lonunda bulunan muhtelif zamanıa!'-

r Müzakere neticesinde kaza belediy~ daki ekmek nümuneleri ticaret vekili 
2erinin il!l~ dwıımunu kolayla~ak t=afmdan fotlek edilmiş ve bunforcfan 
ma~yle hububat st.ok1arı yapnı<m ve bazı1annm kalitelerinin gavet ivi oldu· 
bunuo icin belediye meclislerinin ala- ğu ~hnü"?. b<nUlt olan bir kı~mn 
~1dan kararlarla belediyeler Bankasın- da ye'[li mahsul alınmakta olduğund3t'l 
t!an krediler temin edilerek Ziraat baıt- çok kısa bir zamanda düzeleceği anla· 
kası emrinde bulundurulması muvafdc ~lm•ştır. 
görü~. PARTİ MERKEZiNDE 

Bir h~ günden beri ~ebrimizde tet
kiklerde bulunan Ticaret vekaleti Da· 
Mtma umum müdürü dun ManisayiJ. 
gitmiştir. Orada ela tetkiklerde bulun
duktan sonra Ankaraya dönecektir. 

---a---
7'1'en lıazalal'ında 
Ölenlere ue ~ara
ıananıara tazminat 
Münakalat vekilliği devlet demiryol

larında vukua gelen kazalarda ölenle
rin varislerine ve yaralananların ken
diler:ne tazminat verilmesi hak.kında 
bir kanun projesi hazırlamaktadır_ Bu 
maksadı temin için tren biletleri ücret
lerine zamlar yapılacaktır. 

__ .. ...,,,_ ... ,.o~--

YENİ MÜLKİYE 
TAYİNLERİ 
Siyasal Bilgiler okul11 939 yıh mezun

larından Şevket Esen Seydiköy nahiye
si müdürlüğüne, ayni okul me%Ullları:ı
dan Sababettin Özolcay Kuşaaası Da
vutlar nahiyesi müdürlüğüne, yine ayni 
mezunlardan Celalettin Coşkun Ödcmi
~in Kiraz nahiyesi müdfu-lüğüne namzet 
olarak tayin edilm:şlerclir. ---o---Kar,ıyafıa RaDıeuinde 
rtııl'sJar ue sergL 

Belediyeler, istihsal mmtakalarınd'l Ticaret vekilimiz, vilayetten -sonra 1 Karşıyaka Halkcvinde açılmış olan 
gerek biz.zat ve gerek haşlc.a tüccarlar l:.er.aberinde vali, beled:ye re.i.ai ve .di- İngiliuıe kursla.rı devam ıetmekte olduğu 
eliyle mühhn mikdar1arda lmbahat sa- i..er 1ban zevat olduğu halde C. H. P. gibi ıilrma1e kalan taJebeni:n yetişti.ril
tın alarak .stoklar yapacak ve böylece merkezine gitmiş. ;parti vilayet ve ikaza mesi için m.uhtelü derslere ait kurslar 
hükilmetin stok hububat bulımdunna idare heyetleri reis ve ~ tarafmdan da açı]mıştır. 
kara:rmın tatbikini kOlaylaştırmış ola- brşılanmış, orada bir müddet ik:alar.ü Karşıyaka Halkerinde a~ olan 
caldardır. Banltalardan tem.in edilerelı:: ~ hastanelerle diğer uımmı1 mü- F..ro! Başar resim sergisi. <le hali devam 
kredi hus1,1sunda ticaret wka1eti her tür- esseselerin iaı$e maddeleri ihtiyacmın fe.. etmektedir. 

lü kolavbldangöst.ereoektir. mini~ göriişmü.ştür. Bu husu.st.a ala. ----·----
MAHSULÜN TESL1Mt ~rlara lüzumlu emirler verilmiştir. Bir tren .. _zası 
Vekil. kazalarda çiftçilerin borçlandı- ZIY.AFET DiS 

rılan mahsul mikdarmm hükü.ınete ge- Tu:aret vekilimiz .şerefine dün gere bakkında-
tir!p teslim edip etmediklerini sormu . $el:ıir gazinosunda ihracat ve ithalatcı- Devlet Demıry· ollan sekizinci ış· letıne 
bütün kaymakamlarla belediye ve Par~ tar birliği umumi ikitip)~ği tarafından müdürimden aldığmıu: mektuptur: 
reisleri. ıberkesin :bükümete ait hissey] bir .ziyafet verilıniştir. Vali, komutanl:ı:, 26/7/942 tarilıl.i gazeteıiiz:in ildnci sa
kendi nakil vasıtalariyle getirip büyüic sehrimizdeki mebuslar, beled!ye rem, b:.lesinin üçücii sütununda zabıta hava.
bir memnuniyet içinde tes1iın ettikleri- b~t, komutanlık._ ~artı . ~k.aru, jt- disleri meyanında (Bir gencin baca<gı 
ni söylemişlerdir ve çiftçilerin. son ka halat ~e :ilıraca~-bir~ idare. he- kesildi) serlemalı yazınıWa ibahsedilen 
rarlar sebebiyle gelecek :sene daha :fvla yetleri, barika rrı.iidurlerı, kooperatifle! vak'a .şu suretle cereyan etmiştir: 
mahsul almak için .şimdiden bazıil.ıkfa· b:ir~ği ~um müdürü, . vekilin ~t- 25/7 /942 günü Ku~çuburun - Torba 1ı 
ra ~iristikler:ni bilclirmislerdir. lerındekı zevat, gazetecıler ve aJans baş istasyonları arasında 1315 numaralı yol· 

B·\'.7,T SUBAS1LARTN TECZİYF..Sİ muharriri -ziyaf~e bulunmu:şlardll". cu katarının önünden geç.mele isterken 
Bazı yerlerde' sub~ların hem bükü· . Memleket işleri üzerinde samimt has- düserek bir ayağı kesilen ve tahminen 

meti, hem de halkı zarara sokacak ~e- b?1alle,de gc~. vakte kadar devam eden on iki yaşlarında bulunan çocuk, İzmire 
kilde hareket ettikleri an1aşıldığmdan z,yafet ~ok ~ızel o~uştur. . gelmekte bulunan 1310 No.lı katara der-
bu gibilerin tecziyeleri için mahkemeye BUGUNKU TETKIKLER . hal ahnmıstır. Trenlerde bulunan sıhhi 
verilmeleri Jcanırlastınlmıstır. Vekil, bugün tarım satış kooperatif- imdat sandıklaruruzdan istifade edilmek 

TIREDE BOLLUK BASLADI leri birliğinin şehrimizdeki muhtelif. te- suretiyle yaralılara yapılacak ilk müda-
Tirc kaza merkezinde ekmek tedariki sislerini görecek ve öğleden sonra Tıca- vatı meslek kurslarımızda öğrenmiş bu

için ev\•clce zorluk çekilirken, dün f ı- rı::t oda51nda yaoı1acak tüccarlar toplan- lunan katar baş memurumuz tarafından 
rmlarda .300 ekmeğin kalmış oldunu ve tısına riyaset edecekt;r. yaralının kan zayi etmesine meydan ve-
bunun çiftçi elinde satısı serbest hırak1- * rilmiyecek surette ilk tedavisi yapı]mış-
fon yeni mahsul ibuğdayın evlerde kul- Dr. Behçet Uzun yann sabah Aydma tır. Katar baş memurumuz tarafından 
lamlmağa başlanmasından ilerive gc1di· hareket etmesi muhtemeldir. vak'a Alsancak ganna telefonla b'.ldiril-
ğ; de haber ·verilmiştir. ---0

--- miş ve alınan tertibat ve celbedilen sıh-
Dı\ İ 'fA TASARRUF LAZIM Q;iresıın JJe Jıava.Jic·nde hat otomobili ile ayni zamanda gard:ı 
Yine hu miizakere esnac;ında huhuba- J1eftİ ff.ftdıfı mafı UfÜ bulundurulan idare hekimi tarafında!l 

tın israra meydan verilmiyecek sekı1dfl G:resun, 28 (Hususi) _ Ticaret oda- Tetanos aşısı· yapılarak kazazedenin has-
idareli kuJlanılmasına ve günde 301-SOO sında valinin ve alakalılann iştirakiyle taneye sevki temin edilmiştir. 
gramdan fazla sarfiyat yapılmamasının yapılan toplantıda Giresun merkezi ile Vak'a safahatiyle gazete neşriyatı ara· 
çok yermde bir~ olacağına i~arct edil· Bulancık kazasının 1942 fındlk rekolte- sındaki mübayenetin gazetenizin ayni 
miş, muhitin istihlakinin daima ölçiiJii sinin 18.24o.ooo kilo olduğu tahmin sütununda neşrini matbuat kanunu nü
ve tasarruflu gitmesi liizumu bir kerre olunmuştur. küm1erine tevfikan saygılanmla rica 

ıda maddesi ucuzlıyor 

Kilosu "80,, ~uruştaı pi
rinç bulunrr~ağa başladı 
Sel'llest Jıullullat satışla,., nihayet tJıi ay sonra 
başlıyac:afı • Köylü şimdi Jıqlılı ıgıdarnı lacızıl'I,.. 

yor - Zeytinyağı sa:tqlar.ı.. 

edeı sevi
niyoruz? 
~~~~*--~~-

.Swincimiz ııeıızhığa fıcr· 
vıqacağunızdan değil, 
yofduJıtan ve 11urguncu· 

lal'a CÜl'Üln Ol'tağı 
olmalıtan 

lıurtıdaeıığanızdandır 
HAKKIOCAKOGLU 

Hükümetin aldığı yerinde ve iyi ka
rc,rlar neticesi olarak piyasada gizli su
rette kilosu 120 kuruşa veya daha fazla 
ya satılan pirincin satış fiyatı 80 - 90 
kuruşa düşmüştür. İleride normal vazi
yet avdet edip müsait kararlar ittihazın
dan sonra piyasada serbest olarak bul· 
gur-satılmağa başlanınca pirincin dah:ı 
ucuzlıyacağı tabii görülmektedir .. Şimdi 
kasaba ve köylerde küçük ve orta halli 
çiftçiler elde ettikleri mahsullerin yüz
de 25 ve 35 ini toprak mahsulleri ofisi 
anbarlarına teslim ettikten sonra elle. 
rinde kalan mahsulün serbest satışı için 
verilecek kararı beklemektedirler.. Ni
hayet iki ay sonra müstahsiller ellerin
deki buğday ve sair mahsulleri serbest· 
çe .satmağa başlıyacaklardır. 

m~gul bulundu.klan memnuniyetle öğ
renilmiştir. Bu yıl ekmek için iher halde 
sıkıntı çekilmiyecektir. 

(Baştarab l inci Sahifetle) 

yorlar .. :Doğrudur. Fakat bizim memle
ketimiz.in o nıeınlekctlerden ayn husu
siyetleri vardır. Bi7.de iaşe maddelerin
de darlık mevzuubahis olamaz. Biz iase 
bahsinde kendi kendimize yeter bk 
memleketiz. Çektiğimiz sıkıntılar yok
luktan değil, teskiffitsızhktandır. BÜTÜN ZEYTİNYAÔI 

SATIŞLARI SERBEST 
Ticaret vekilimizin huzurunda dün fu.. 

racatçı b!rlikleri binasında bir toplan'b. 
yapıl.rıını, bazı ticari meseleler arasmd:ı 
zeytinyağı işi de görüşülmüştür. 

İtiraf eyleme.ğe ımeebu.ruz ki ~ilat 
kudretimiz zaittir. 

Hem hu işleri yamn teşkilat, yarım 
tedbirlerle yürütmeğe imkan tasavvur 
ediJcmc7_ Bizde ucuzluk bir şartla temin 
olunabilir. Devlet bütün istihsalata va
ziyet eder. Bütün ithalata el kor vey.a 
ithalatı kendi yapar. Kö_ylere varıncaya 
kadnr iase teskiHitını genişletir. :lstibsa1 
edilmi!'? veya ithal olunmuş mallan adi
lane bir şekilde vatandaşlara tevzi eyler. 
Bu sartlar altında uCJJzhık temini müm· 
kündiir. Fakat köylere kadar teşkilatı 
uzatmak kudretimiz yoktur. Bize öyle 
geliyor ki bu ökiide bir teşkilat kura
bilmek için okur yazarlanm.ız ık&& 
gelmeı;. Devlet ağır bir yük ve mesuli
yet altına alınmış olur. 

Şimdi vilayetin her yerinde müstahsi
lin bulgur, tarhana, makarna ve yufka 
hazırlamakta oldukları ve kışlık1armı 
böylece evlerinin bir köşesine koymakla 

Bu toplantıda ticaret vekaletinin bir 
emriyle evvelce satışı serbest bırakıl
mak için asit dereceleri tesbit edilenleı -
clen yüksek asitli zeytinyağların gıda 
maddesi addedilip edilmiyeceği üzerin
de uzun boylu konuşulmuş ve tüccarı 
tereddüde sevkeden noktalar mevzuu
bahis olmuş, mesele halledilmiştir. 

Verilen karara göre, her nevi zeytin
yağı bir gıda maddesi olarak kabul edil
miştir. Zeytinyağının satışı serbest bu
lunmaktadır. 

Üzilın fiyatları düştü 

Stokların satıhuası için 
yeni bir teşebbüs 

Hülıümetin ild milyon Ji Ndılı üzii~ satın alması 
malttemeı, arta lıalan üz iimJer de lsvi~eye, Ro· 

·manyaya iJal'a ç edileceJı-
Geçen sene mahsulünden elde kalan 

9 bin ton üzümün satılması için Tarun 
Satış kooperatifleri ile ihracatçılar bir
liği bazı teşebbüslere girişmişlerdir. 

Üzüm fiyatları 40 kuruştan aşağıya 
dü.şmuştür. Mevcut stoklar eritilmcdik
çe bu fiyatların daha 11üşmesi ihtimali 
de vardır. 

Bunun için Tarım satış kooperatifle
ri ile ihracatçılar birlikleri Ticaret ve
kaletine müracaat ederek piyasada fi
yat düşüklüğünün önüne geçilmes!. 

maksadiyle, evvelce verilıniş olup ta 
müddeti hitam bulduğu için geriye alı
nan iki milyon liralık müdahale tahsisa
tının müdahale mubayaaları yapılmak 
üzere tekrar verilmesi talebinde bulun
muşlardır. 

Ticaret vekaleti henüz bu müracaat
lara müsbet bir cevap vermemiştir. Tah
sisat verildiği takdirde müdahale mu
bayaası başlıyacak, bundan arta kalan 
üzümler de İsviçreye ve Romanyaya ilı
raç edilecektir. 

''Teşviki sanayi,, hüküm
leri bittikten sonra .•• 

Mer.iyeti lliten teşllifıi sa flCll7İ lıanıınıındtın istifa
de etmiş olan müesseselerin pep§i DCIZiyetleri 
Malfun olduğu üzere 1055 sayılı teş

viki sanayi kanunu 44 üncü maddesi 
mucibince 1942 yılı 1 haziranından iti-
baren meriyetten çıkmış ve bilfunum 
muafiyetler hükümden sakit olro~ .. 
Bunun için: 

1 - 1942 :malı yılı ruhsat tezkeresi 
harcı tahsil olunacaktır ve 4080 sayılı 
kanunun 22 inci maddesi mucibince fev
kalade z.amlar da verilecektir. 

2 - Mu.afiyet ruhsatnameleri mali yıl 
itibariyle değil, takvim yılı üzerine ka-
zanç vergilerini muaf kılmakta idi. Bu
nun için teşviki sanayi kanunundan fay
dalanan müesseseler 1942 takvim yılı
nın 7 aylık kazanç vergilerini ooiyece~<
lerdir. :Mesela senede 1200 fu-a kazanç 

ZABITADA 

B.İB$'0Föa 
Ralıltında tafıilJat 
38 sayılı taksi şoförü Riza oğlu Cafer 

Bronzer, kendisine belediye talimatna
mesine aykırı hareket ettiğini ihtar eden 
Belediye memurlarından Tayyar Ok 
Kılınca şiddet gösterdiği iddiasiyle tu
tulmuştur. 

İNEK 2'A.RAFINDAN 
öLDVRtiLDV 
Menemen kazasına bağlı Çukur kö

yünde müessif bir vak'a olmuştur. 
70 yaşında Aeka Tükenmez adında bar 

kadmcai'.,'lZ, tarladan geçmekte iken Ah
met kızı Meryem Aksaya ait bir inak 
tarafından hücuma maruz kalmış ve 
ineğin şiddetli boynuz darbeleri altında 
can vermiştir. 

Annesini döudü! .. 

vergisi tahakkuk ettiren muafiyet Ttrlı
satnarnesine malik bir müessese bunun 
5()0 lirasını tediyeden muaf olacak ve 700 
lirasını maliyeye verecektir. 

3 - Muafiyete malik müesseseler 2728 
sayılı kanun mucibince iktisadı buhran 
zammını eskisi gibi vereceklerdir. 

4 - Muafiyete malik müesse~ler 3828 
sayılı kanunun 14 üncü maddesi muci
bince yüzde onlu olarak verdikleri milli 
müdafaa vergisini tam olarak verecek
lerdir .. Ve 1942 mall yılının yedi aylık 
tam milli müdafaa vergisini kazanç ver
gisi gibi ödiyeceklerdir. 

5 - 1943 sene.sinin kazanç, buhran 
milli müdafaa ve sair vergileri diğer mu· 
afiyetsiz müesseseler gibi tam olarak te
diye edilecektir. 

lu Hasan Tütüncüoğlu ailevi bir mese
leden 60 yaşındaki Lütfiye Tepşo adlı 
annesini dövmüştür. Hasan yakalaDffil.Ş 
ve meşhut cüriimler kanununa göre ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Elımelı lıartlan ~aJındr.. 
Menemen kazasının Esat paşa mah:ı1-

lesinde oturan Ahmet oğlu Muharrem 
Mi$elinin Yahşelli köyü civarındaki tü
tün çardağmdan hüviyeti meÇhu1 b;t şa
hıs tarafından bazı eşya ile an büyük ve 
bir küçük ekmek kartı ça1ınmıştır. 

DONKU YANGIN 
Dün saat 16.54 te Celal Bayar bulva

rında Kaplan İnce Karasuya ait 4 sayılı 
ve üç katlı evin üçüncü katından yangcl 
çıkını.ş, kıymetli e.şya dolu bir tahta san
dıkla yorgan, pamuk, yatak ve saireyi 
yaktıktan sonra yetişen itfaiye tarafın· 
dan bastınlmıştır. 

Daha doğru tabirle böyle bir şeyi .dii-
~ünmek hayal -01.ul'. 

Yanm teşkilat, yarını ie.dbirle de bu 
dava yürütülemez. Son bir senerun tec
rübeleri bunu ıispat etmiştir. Ticaret ve
ki!eti kadrolan altı yüz memurdan iba
rettir. Muayy.eıı y~rlerde iaşe teşkilahn· 
da iki bin beş yüz memur calışnıakta
dır. Varılan netice de malfuudur. 
Şu halde yapabileceğimiz iş, piyasa 

hareketleriyle ia e dunmı.unıuzu tanzi
me <:alışmaktır. Köylü.Ye biraz fazla kar 
payı ayırarak istihsalatı arttmnak, ken
dilerini harp zengini olmak hırsına kap
tıranlann kafasını ezmektir. 

Köylüye ayrılan k8r payı ya1nı:z istih· 
sıılatı aı-ttırmakla kalmıyacak, bizim kat. 
kınına aavamrza da hizmet cyliyecektir. 

Arz ve talep 'kaidesine dayanan ~1' 
nihayetsiz ve koJJtrolsüz değildir. thti· 
kara meydan b~ brrakilmamıştu:. İJıti
karla mücadele isi belediyelerin esas 
vazi{elerindendii. Eğel" anlar !Jugüne 
kadar bu vazifelerini ifa edememişlerse 
bu sa1lilıiyet1etinin 1dfa_yet5ız!iğind mr. 
Te~kilitı 'biraz takViye e«lihniş, sala
hiyetleri mt1li korunma kanunu i1e tak
Viye olunırmş bc1edjye1er .her 1ıalde ma
haffi ihtiyaç ve fiyat1arı tayin ve kruıt
rolde bugürikü iase t~tının ço~ üs
tünde muvaffakiyet göste:rebilirleJ'.. Bi
naenaleyh liberalizm ve etatimı d"ıişüu· 
celeri ile erk-an hulandmnağa lü.zuın 
yoktur. Hükiimetin alihğı yeni .karar
larclan 'bütün Türkiye halkı sevinç duy
maktadır. 

Bu sevincin bir sebebi de ncuzluğn 
kavuşacağından değil, yolduktan ve ka
ra borsacılnila cüriim ortağı olmaktau 
ku:rtolaeağmdan do1ayıd:JT. B"ıJiyontt, 
ihtiy~arımm bugün imıen mevcut olan 
devlet fiyatıannm üstünde bir değerle 
alacağız. Lakin bu mubayaa kara bor.sa 
fiyatlarmm ~ok dununda olacaktır. 

BAKKJ OC.41'00Ll1 
---o---

Maarit Vekiti11in 1s· 
tanbulda yaptığı 

son tetkikler 
_ ... ___ _ 

SpoP qler.i31le megıd 
oJdu, edebiyat falıiiıte

sini de gezdL 
.istanbuL 28 (Hususi.) - Maarif veki

li Hasan Ali Yücel maarif .müdürü ve 
Beden Terbiyesi izcilik ve neşriyat mü
dürleri ile birlikte tetkiklerde bulun
muştur. Kasımpaşa kulübünde öğret
menlerin ezareti altında güreşler yapan 
gençleri görmüş ve sahaları gezerek di
rektifler vermiştir. 
Dönüşte vekil Şeref stadına uğramış, 

yüzme havuzu ve tribi.inleri görm.ilşfüt. 
Fındıklıdaki edebiyat fakültesine de gi· 
derek tetkiklerde bulumnuştur. 

---o---
~~--- ta ........... ·~--

isrANBUl..DA 
Bir tehdit valı'ası 
İstanbul, 28 (Yeni Asar) - Büyük 

adada Sıdıka adında bir kadına imza ye
rine hançer resmi konan bir tehdit mek
tubu gönderilmiştir. Mektupta kadınd.ın 
Anadolu kulübünde Laz Osman adında
ki şahsa bin l!ra bırakması istenilmiş, 
aksi takdirde kendisiyle kocasının öldü
rüleceği bildirilmiştir. Zabıta sılo tak.ip 
neticesinde tehditçi1eri yakalamıştır. 

---o---daha teyit olunmustur. Kati rekolte bir hafta sonra bildin1e- ederim .. 
SERllF.STBU<';DAY VE UN _.. Bergama kazasının Kurtuluş mahalle-
SATISLARI, PİRİNC FİYATI cektir. 25 /7 /942 gününde 1315 Denizli h- sinde 45 sayılı evde oturan İbrahim oğ

tar şefi A. Ulvi Baradan da bize yolladı- -

Ev eşyalarının sigortası yoktur. Ate
şin sebebi zuhuru hakkında zabıtaca 
tahkikat yapılmaktadır. 

Poliste terfiJere .. 
Gerek İzmirde ve gerek kazalarda hu-

bubat alım satımı ile iştigal eden tacir· 
lerin eskisi gibi hububat satın alara1t 
bunları gerek tane ve gerek un halinde 
fmnlara ve halka satabilmeleri hususu 
kararla tınlmış. pirine fiyatımn bundıın 
bir miiddct sonı., pi;, a:ıaya kilosu yirmi 
.kunıştttn 1.u iı;lır çıkarı•mca tabiatiylc 

--tlt:t ... ,._ ... .,.0 ............. --

Amerffıa şima i lrlanda
ya yardım ediyol' •• 

Vaşington, 28 (A.A) - Ayan mec
lisl.. şimali lrlandaya gönderilecek yiye
cek maddelerinin nakli iç.İn lrlandaya 
satılacak veya kiralanacak iki vapur 
hakkındaki kararı kabul etmiştir 

ğı mektupta, bahis mevzuu kaz.ada ilk 
tedavinin kendi tarafından ve kazazede
nin nakledildiği 131 O katar şefi B. Hil
mi tarafından yapıldığını. bu küçük te
daviler ehemmiyetsiz dahi olsa kendi 
taraflarından vazifeleri icabı icra edildi
ğini bildirmektedir. 

:: DE~JZ~GA.ZIN(t,,e .. B'ESTORANt .~ 
IZMIRIN EMSALSiZ GURUBUNU SEYRETM.EK· 
: -~~·en ·-; ~~T,:EMtZ;_SERVJS, GÜZEL.: .YE.ME~~.« ~~:.,~,> 
Tevnl\.. n .~,..,.i~ .... ,.~~,.,-·.·~'.'>:.- <•:«··'"";,..~.,..~ ... ~>..:. "•".: .... ~~~,r O'ef~·4007 

Dahillye vekaleti. emniyeti umumiye 
müdürlüğü emniyet kadrosunda yeni 
bazı tayin ve terfiler yapmıştır. 

Şehrimiz polislerinden 138 sayılı İs
mail Hakkı Vardar, 57 numaralı Abdul
lah Akcan, 139 Şerafettin Sagat, 283 
Şükrü Berk, 54 numaralı Osman Aşaı:, 
262 Hasan Saruhan komiser rnuavinlik
lerine terfi etmişlerdir. 
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1ZMıR Vll.A YETi HUKUK iŞLE
Rı MODORLOAONDEN: 4495/511 

ILMOHABER 

c Hr.zır Elbisecı1er birliği > ıııamile 
bir cemiyet kurmak istedikleri mezkiir 
birlik müessisleri tarafından viliyete ve
rilea 7 /5 /942 tarihli beyannamede bil
dirilmi§tir. 

Beyanname .e nizamnameleri mün
derecatının yasalar.llillZa uyaım o.l.d...uiu 
ve mücssislerin de kanuni evsafı haiz 
bulundukları ~örülnıiit olmakla ve iste
dikleri ,..eç1ı;Je tıescili y.apılaralt ı.. ilmü
haber verildL 

Aslına uygunduL 
iz.mir valisi N . .imza 

Kırk beı kurutlulc damğa pulu üzeri
ne Hazır Elbiseciler birliği mührü ve im
za okunamadı. 

HAZlR ELBJ.SECILER BıRUÖl 
ESAS NJZAMNAMESI 

MADDE 1 - Biri.iğin adı : Hazır .el
biseciler birliğidir. idare merkezi Birin
ci Sipw pazarı No. a dir. 

MADDE 2 - A - Blıliğin maksadı 
ve gayesi : Tit:ari varlık ve faaliyedere 
tesir olabilecek hadiseleri takip ve tet
ltik eamek memleketin menfaatlerine uy
tı:'Un olan iktisadi meeelelerde ti.iocar di
leklerinin temin .,ekili.erini hükümete an 
ean.ek. 

B - Diiaya piyaaalan haline söre 
tüccarlarımızı ikaz Ue alına.bilecek t.ed-
birlea göst.ermdı:. . 

C - Tüccarlar arasında tesanüt fik
rinia inkip.bna uiraımak zayıf ayrılık
Un yerine kuvvetli blıleşmeler bazırla
rnak · 
ç'- Tüecari ihtilafın mı1li duygula

ra göre tcnmiyesine çahımak~ 
D - Her türlü tüecari ihtı18.fların 

halline vasıta olmak ve mahkeme u~
lile telifi.beyn etmek ve her suret~e mıl
li d,.~ V<! memleket =uiaatlerıne uy
gun elan iktisadi vaziyetlerde hiikiim:et ... 
le hem ahenk olarak tüccarların faıde 
Ve inkişaflarını temin etmeğe uğra,mak
llr. . 

MADDE 3 _ Birlik 1/6/942 tan-
hinde apğlda ioimleri yazılı kimseler ta-
rafından tesi. edilmiştir. .. . 

Ha.ıdi Be.yraktar Türk tabuy~tın: 
den : OdDDPazan No. 2 - 1 ~ · f:U>uıec.ı 

M. Kazım Süren Türk ıahııyetınden: 
Birinci Sipahi pazan elbisecı:. . 

T nfik Oulii Türk tab~yet.uıden 
Hırdavatçılar No. 16 elbaecL 

Hilmi Uğuzban Türk tabiiyetindeo 
Şadırvan No. 5/7 elbiseci .. . 

Md.met Ersoy Türk tabııyetıoden 
Birinci Sipahi pazarı No. 11 elbiseci. 

lbrahim Karakaı Türk tabilyetinden: 
Odunpazarı No. 12 elbiseci. 

MADDE 4 - Birliie girip çıkma 
Pamuklu yünlü ve ipekli yerli ve ya

bancı mensucat ticareti ile uirap.n veya 
bunların dah:ilt ve harici komisyonculu
ğunu yapanlar tabiiyet ve mezhep far
la ıröotermek.aizin medeni hukuka aahip 
ve kanuni evsafı haiz ve 18 ya~ını ikmal 
etmi§ olanlar birliğe aza kaydolabilir. 

MADDE. 5 - 4 üncü maddede yazı
lı işlerle ujrq.an ve koıniııyonculuğunu 
yapanlar azadan her haı;ıgi bir~~. de1~
kti ile yeya usul daireaınde bırligın nı
zamat ve kavaidine riayet ve aidatını 
muntazaman tediye edeceğine birlik he
yeti daireoi bir talepname verir. B.u !a
lepname idare heyetince kabul edildık· 
ten •onra kaydı iera olunur. 

MADDE. 6 - Azalık sıfatı istifa ile 
zayi olur. Azalık ıartlannı ifada kusur 
edenlerin ve ikametgıilılannı vi!Ayeti h~
ricine nakledenler ve kanunu medenı· 

· 63 ·· ·· maddesine tevkifi muamele 
nıo uncu d • ka 
edeıa. aza aidat hesabının mc enı nu-
nun 66 ma maddesi mucibinee tama
mea tesviye ettikt:e.n .anra heyeti idare 

kararile birlikten çıkar. 
MADDE 7 _ Birliğin varidatı : Ce

miyetler kanununa tevfikan azaların ~e-
•. )'ı. taahhüdat ve teberruat 

recea:ı sene ""' 
haaılitlarından ibarettir. Bir ~zanın. ve
receği senelik aidat ve tebeTTUat mıkta
n l 20 lirayı tecavüz edemez. Azıı~ 
tarh olunacak aidat nisbeti ve. derecesı 
birlik heyeti idaresinin karan ile teobıt 
edilir. 

MADDE 8 _ Birlik hesaplan mura: 
kip tafllfından teftit edilerek beye~ 
um.um iyeye an: edilecektir· Ve heyetı 
umumiyec:.e lüzwnu halinde ·~~ 
encümen tarafından tetkik ve teftit edi-
lecektir. li 

MADDE 9 - Her aza ayd.a ilciJer _ • 
radan seneliği 24 lira aidat ver?1ege 

bu d { Lüzwnıı ta.kdirinde ıdare 
mec . r ur; . -· ··1d""k bu miktar 
heyetınce ihtiyaç goru u çe 
arttmlacakbr. ) 

UMUMi HEYET 
MADDE ) O _ Birliğe kaydedilmiı 

olan azalar hazır elbisecUer birliği heye-
ti. . . . •--'-'' eder Her sene 

umumıyeaını ıq.a.u. • . 
temmuz bidayetinde alelade ~~'":'.11 ıç
tima idare heyetinin bildireccgı gun ve 
aaatta toplanır. Bundan ba~ka : b .. 

A - Mukayyet azalann betde ın-
k zılı tek-nin yapacakları müştcre ve ya 

liflerile. • . r· 
B _ idare heyetinin gösterecegt u-

zum üzerine. . 
MADDE 11 - Umumi heyet içtıma

ları i~in eün ve aaat ve yeri ve görüle
cek hususlar en az üç gün evvel gazete 
ile il&.n olunur. içtima niMbı mukayyet 
azanın nısfından bir fazlasıdır. ille. top
lanbda nisap temin edilmezse t?plantı 
biTden fazla olmamak prtile gerıye bı
rakılabilir. Ct!ri bırakılan sebe.ple_r. z~
hıt varakasile tesbit .ol~n.ur._ ~kı~c~ ıçi~i 
~aın gÜn saat ve yen b1!:'1cı ıç_tı_m ~in
tıç gün evvel gazete ile ilan edılir. 1 
ci toplantıda nisap aranmaz ve ruzna
rnedeki maddeler karara raptolu~ur.. . 

MADDE 12 - Heyeti umumıye ıçtı
rnalarında her aza bir rey saluôidir. 

MADDE ) j - Umumi heyet içtima
larında hükümeti evve1ce haberdar et
mek mecburidir. 

MADDE 14 - Umumi heyet toplan
tıda yalnız ruznamede yazılı hususlar 
göri4ülür. Ve karara bağlanır ancak 
ınevcut azanın yirmide bir tarafından 
yazı iJe v~ya şifahen müzakeresi isteni
len maddelerin nıznameye koıımuı-

mecburidir. ~~~~'"""'""-~ tZM!R BELEDtYES!NDEN: 
~ Ankara Radyosu ~ 1-Tepecik12111 sayılı sokakta 615 MADDE 15 - Umum! h~ karar

lar toplantıya jştirak edenlerin eae.-;:y.e
tile Jttihaz edilir. 

.MADDE 16 - Umumi ı.e,..,~ ittihu 
o1unacak kararlar azalara ve ilgililere 
yazı ile teıbliğ edile<0eektir. 

~ 
metre boyda adi kaldırım ve 158 metre 

· J boyda kanalizas~on yaptırılması, fen iş-BU G U.N U n E ŞR YAT ıeri müdürlüğündekı keşih·e Şartnamesi 
_,,..°""""'"""'"""""'"""~-<::>~'>'::::.-<~:><Si .. eç:lıile açılı: Ms;ltmeye konulm:ıştur. BAGCILARA 

.MADDE 17 - Umumi heyetin sene
lik toplanıısında hesapların tetkiki büt
çenin tasdiki ;Dare he.ytini·n· ve mürakı
bı.n intihabı meselelerını bıtırmeye mec
bıırdur. Sekizinci mad!laıin A, B. lık
ralanndaki r-kalacle ııoplantı!,,,.ın ruz
namesi toplan.t.ıyı isteyenler tarafından 
tanzim olunur. Bundan başka umumi 
heyet ana nizamnamede tadilat wya 
birliğin resb.i hakkında karar jtt:haz 

eder. • h . . 
MADDE 18 - Umumı eye! ıçtıma-

ına idare ~·eti reıisi vey-a reis v~kili 
baskanlık eder. Yoldoıruı ırzp.ılıiıkta.n 
so~a nisap vüeut ise bir re.is ile bir rris 
~ekili ve bir k:itip seçilir. İçtima bu su
retle seçilen reisi veya reis vekili ~.a
fından idare ilunnr. Zabıt ve yazı ı~le
rini k3tiu jdare 00.er. 

MADDE 11l - Umumi heyetlerin mü
zakere zabıtları reis ve reis vekiUeri 
ve klltip ta-rafından imza ediler0 k <akla
nır. Urnumt heyet kararlarında ayrıca 
karar halinde y111.ılanlı: ayni sumle 
intt• ..dil~ S3klanır. 

MADDE ZCJ - Umum! heyet içtima
ında idare h<>y.,tine ve mürak1plik seci
ierek azanın h\iviyet1P?i v"ya ana ni
zamnamede yapılacak <le<fu<lklikl"1" en 
büyük mülkiye .ilmirine bildi.,,,..k mec
buridir. 

7.30 Program ve memleket Saat ayarı, 
7.32 Vü"'1dwnuzıı çal~tıralım._ 7.40 
Aj•u bat.ederi 7.55 Müzik : Radyo >a
lon orkestrası 8.20 - 8.35 Evin saati. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı.. 12.33 
Miizik : Şorlaler 12.45 Ajam haberleri.. 
13.00 - 13.3() 1ılüz.ilı:: Şark11· türküler. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik : Rad.ro dans urkestrası 18. 
45 Hiaik : Kadınlardan fasıl programı.. 
l.9.3D Memleket Saat ay.an ,.,, ajan. ha
berleri 19.45 Serl>est 10 dakika 19.'>5 
Miizik : İki tanı.ur iki kemen.;e ile saz 
esorleri 20.15 Radyo pzetec,; :!0.4$ Ma 
zik : B'r marş öğreniyoruz.. Haftan·n 
Marşı.. rı .00 Ziraat takvimi 21.10 Mü 
zile : Fasıl heyeti ... 21.30 "KonuŞma {Av 
ve spora dair .. ) 21.45 Müzilı: : Riyaseti· 
cümhur bando"'1 .. 22.30 Memleket saat 
ayan, ajans haberleri ve borsalar 22.4:; 
22.50 y,.!"mki program ,.,, kapanış .. 

TASHtH 
tzı'!tR DEF'i ERDARLICINDAN": 
28 7 '942 tarih ve ll272 numaralı Ye

ni Asır gazeıe,,i]., """'iredil~ bitlayet •a
tı.; ilfuıımızm 499 sahş numarastnda ka
yıtlı gayri menkulün muhammen b«lell 
20 lira olarak yuılınası Ulum ~lirken 
29 olarak ~ülmi.iştiir 

MADDE 21 - Umurrıl heyet içt:im3-
ında tadilat ve birli~in kendi kendini 1ZMlR TİCARET StCtL MEl\'CT..'R-
fesbetmek için o içtimada birl.i?,e mu- LUCUNDAN: 4561 
kayyet azanın ü~te ikisinin hulunma.q Fuat Aygıt) tkaret unvanile İzınird.. 
ve kararında mevcudun ürte iki in:n Çanf?Jrı çar_şıs?nc1a !l05 inci sokakta 3 nu
ittifakı ile verilmesi ~arttır, tJk ietim:lda ınaralı mağazada bil'umum toprak mah
nisap olmaz.sa ikinci içtimaa m.irak eden sulleri alım satımı ile iştigal eden Fuat 

kd 1 1 •- ı Aygıt'ın işbu ticaret unvanı ticaret ka-azarun mi arı ne o ursa o ~un t.IUP anır. 
Ve ancak karar i.tirak ed= azanın üçte nunu hükümlerine gö;e sid~n. 4561 nu
ikisinin ittifakı ile yapılır. marasına kayt ve tescil edildıği ilan olu-

MADDE 22 - Birliğin kend kendini 1 nur. , 4373 (11l61) 
fe!hi halinde tasviye işi için iki k:i.syi . - • 
intihap eder. Neticei Tasviyede kalan ıfa ebnek, , 
mevcut varlı~ Kızılaya terkedilir. Ç - Her senenm n:ıuamele "" hesap. 

MADDE 23 _ Umumi heyetçe ittihaz lan ve gelecek seneye ait bütçeyi umu
edilecek kararlar içtimaa riyaset .,.ı.,n m1 heyete vermek ~ tasdik ettirmek; 
reis ve vekilleri tarafından birlik daire- ~DE .30 -::- Murakıbın v:ız.ife ve 
sinde azaların ittil1iına arzedilir. ~laruyetlerı: Mu~akıp h~ ":n. ıçin bir-

tDARE HEYETt lık hesabatıru gelir ve gıdenru tetkikle 
MADDE 24 - tdare heyeti, heyeti bu tetkikatını raporla heyeti umumiye. 

umumiye içinden gizli veya i~'arireyle ye bıldirir. . .... 
seçilir. Beş azadan mükkep olup müd- MADDE ~1 - B:rlıgın he~batı mu
detleri bir senedir tdare heyeti reisi ve hasebe usulune tevfilı:an cemıyetler ka
h · ·,ıerde birliği temsil eder nununun hükümleri dairesinde tutula-
U:.:~ 25 _ tdare heyeti intibapla- cak deiterlerde gösterilir. 

rını müteakip ilk tiplantıda aralannda MADI?E. 32 - Birliğimiz siyasetle 
bir reisi bir ikinci reis ve bir katip umu- katıyen U?tıgal etmez; 
mi seçerler müddetleri biten idare he- MADDE 33. -Aza. ~eyanında hadis 
yeti ve mürakıp tekrar intihap oluna- ofa.n her hangı bır ıtiliifta tarafeynin 
bilir. muracaatı halınde hakun usulüle halli 

MADDE 26 - tdare heyeti azaları idare heyetinin selfilıiyeti dahilindedir. 
umumi heyette ençok rey alanlar ara- Bu takdirde idare heyeti azaları arasın
sından aynlırlar ve beş azadan miikem- dan ekseriyetle iki zatı intihap ve rh-
mil oearak seçilirler. tilafın tetkik ve hallini temin ederler. 
- ,..,,.,...,..,E. 27 - İdare heyeti azaları H emler uyu m.dı - lcdirde Ü(Ün-
a.rasmdan her Jıangi biri inJıjJal vuku- cü bir zat idare heyeti azalarından vey• 
unda inhilal eden azanın müddetini hariçten nihai kararı vermek üz.ere ida
doldurmak üzere mükemmi11erinden re heyetince intihap edilr. 
hizumu kadar aza davet eder. Mazere- idare heyeti reisi : Hamdi Bayraklar: 
tini bildirmeksizin üç ictimada buluna- Türk tabiiyetinden : lnönü tramvay 
nuyan aza müstafa addedilir. caddesi No. 428. 

MADDE 28 İdare heyet ittihaz ettiği ikinci reis : Musa Kazım Süren : 
kararlan tarih ve numara sırasile tutu- Türk tabiiyetinden : Selvili Mescit 43 
lacak deftere kaydeder. İdare heyeti 1<a- numarada. 
rarları ekseriyetle verir. TesavH arada Umumi kitip : Tevfik ülkü : Türle 
reis tarafı tercih edilir. tabiiyetinden lnönü caddesi No. 198 

MADDE 29 - tDARE I-TEYE:rtNtN Murakıp : Mehmet Enoy : Türk ta-
v AZtFELEIU $UNLARDIR: biiyetinden : Çorakkapı karakol kaIJt-

A - Umumi heyeti leli ve fevkaHide sı No. 1. 
içtimaa davet etmek; Aza : Hilmi Uğuzhan ~ Türk tabi-

B - Umumt heyet ruznamesini hazır- •vetinden : Namazgah Bülbül ııokak 
lam.ak. No. 23. 

C - Birliği mahkemeler, makamlar, Aza : lbrahim Karakaş : Türk tabi-
meclisler, daireler, müesseselere şahıs- iyetinden : Aıansör 9 Eylül sokak No. 
lar üzerinde temsil etmek: 6 1. 

D - Birliğin mWtahsilJerini tayin ve Aslına mutabıktır. 
azaltmak; lzmir Hazır Elbiseciler biriği mührü 

E - Birliği idare den maksat ve mev- ve H. Bayraktar imza.51 
zuunu temine müteallik muamelelerini 4293 { 1944) 

Pe ~J,en 'e 
KutadU1 Zeytinyağ. tasfiyebanemizde rafine ediJmit halis zeytinyağlan Kor 

meralbndaki satıl mağazaı:mzda perakende olarak satışa çıkarılmıştır. 

* 

İzmir incir ve Üzüm Tanm Sabt 
Kooperatifleri Birliği 

i LAN 
De11let Hava yolları eevdan .Müdürl-iiq·;,n en.= 
Devlet Hava yolları idaresinin fzmir Cumaovaın hava meydanı istuyon b~

nasile hangar tamiratı 1155 lira 2 7 kuruş keşif bedeli üzerinden 25 / 7 /942 g~
nünden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklil~rın 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan 162 lira muvakkat ıenımat 
mektubu ve ehliyet vesikalan ile birlikte 8/8/9-42 cumartesi günü sut 11 de 
lzmir Nafia müdürlüğünde mütetekkil konıDyona bq vurmalan. 

29 31 4273 (1971) 

TiCABf:'.1' VP.'<:ALE'.l'İ İÇ TİCARE'.I' UMUM MÜ· 
Dtl r.Vt'JVNPP-N : . 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkaıım 
~rketler kanunu hükümlerin~ ~öre Türk!yede iş ~aprn~ına_ izin .veriJ:n!ş ol_~~ 
ecnebi şirketlerinden c Adrıatıca > Socıeta An dı Navıgazıone şırketinın Tur 
lciye umumi vekili bu kerre müracaat1a ~rketin Jzrtı.ir acenteliğini muvakkat] 

d ve mczk.Ur tali acenteliğin vek8.1etini ipt."\1 ile bütün muamel.atını 1stanbu 
se erkezinde temerküz ettirdiğini bildir mi§ olduğundan a18.lcadarlann bundan 
böyle mezltllr ~rketin latanbul merkezine müracaatları ilin olunur. 

4357 (1967) 

İzmir DefterdarlıtiJın dan : 
J _ fzmlr hükümet konağı tamirah kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§-

tur. li 54 k 2 _ Keşif ve muhammen bedeli 18 188 ra uruıtur. . . 
3 _ Muvakkat teminat akçesi 1365 lira olup ihaleyi müteakip bedelı ihale 

·· ind~n yüzde 15 kati teminat alınacaktır. 
uzo;_ Eksiltme. 10/8/942 tarihinde pazartesi günü saat 17 de lzmir defter
d 1 k binası yanındaki milli emlak müzayede salonunda yapılacaktır. 
a~ 

1
_ Teklif mektuplarının 1 ?/8/9~2 tar~İne .~~~~ pazarı~ günü saat 

16 kadar lzmir Defterdarlıgı Millı Emlak mudurlugune tevdı olurunası ve
Y~ d rilmesi icabeder. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.. 

ya gon e li ·1 h ' f • . h .. sal 6 _ istekliler, keşif hülisa cetve ı e ususı ennı f&Ttnameyı er ... gun "!!e .. 
saatı dahilinde lzmir, Ankara ve lstanbul Defterdarlıklan Milli Emlik mudur-

lüklerinde görebilirler. .. .. d 
7 _ Eksiltmeye iştirak edecek olanlar, ~490 sayılı kanunun 2. 3 uncu ma. -

delerinde yazılı evsaf ve şeraiti gösterir vesıkalan komisyona ibraz etmege 
4194 (1970). mecburdurlar. 

Keşif bedeli 4757 Iiıa 82 ktrr~ muvak
kat teminatı 356 lira 85 ku~tur Talip. 
!erin teminatı ""ğledeıı evvel ~ bank=
"" pıtıı:arak makbıızlariyle .ilıale tarilııi 
olan 31/7/942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatarı. 

2 - CeıaJ. Bayac bulv.amoda 5 5 nci 
adanın 20ll metre ınıırabbasndaki 24 sa
\.·ılı arsasının satıŞ1 yazı işler1 müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık arttır
maya ke>nulm~ur. Muhıcnmcn bedeli 
24116 lira muvakkat teminatı 187 lira !O 
kuruştur. Taliplerin iemJıatı öğleden 
evvel iş banka>ına yatırarak !llakbuzla
riyle ihale tarihi o1an 3117,'942 Cuma 
günü saat 16 da encümene müra~ntları 

16, 20, 24. 29 4081 (1829) 
1 - Altuwrılu mahallesinde 981 nci 

50lı:akta kanafüıısyon yaptırılması fen 

.Ba.Yındır'Yıldızyağ Fabrilıalarının sureti bu

susı.)'de hımr~~ YüJısefı Kesllfetll Pa.aaulı KAP
ÇIK K"ULiJ ile Bandınlan üzümler renk .itibariyJe .ıiğederinden 

çok parlak w ıliııtti.n oimalola bera h<I:" ı.a üziim!e:r kati 
yen .seneler. 

ce şeJıerlenmez tazelik. ve !.ar.wvel:İIL.i mrihafa:za eder. 

Potastan daluı ucuza olııP .. 
Fiytrh mdır Vcıgo• teslimi ON BUÇUK 

ıcııraşı... .. 
Çnval ...., sipariıı bedeli Jıavale gönderil<iii"\lıde her mikdarda · · 

derhal t<nbul ve ..evi< ehmar. sıparııı 
(Beher çuval bedeli bir liradır, m ii§teri kendi çuvalını da gönde bilir 

' Blıy111clır YILDIZYAG FABUIKALARI YAHYA .KERL'\I ON~T .. ) 

işleri müdürlii~üt>deki keşi.f ve şartna- ---:==~===:-:::::::-=::-:;::::::::---=======::~:'.~:..! 
.mesi -,;hile açık eksiltmeye lronuhmış- . HA.NBUL BELEDİYUİNDEN • 
tur. Keşif bedeli 1378 lira '97 l<uruş ırıu- Temizlik işleri hayvanatı için ahnac"'k 396000 kilo ..:,,... ve 3%000 kil 
nk.Jr.at teminatı 143 lira 45 kuraşt=. kuru -ot kapalı zarf mmliyle eksiltmeye I.-rılmuşt•. Mecmıuınıuı taı. . b d 0 

Ta.lipılerin temllıatı öğleden ev.el tş ban- li i9~0 lira _ve ilk ter.nin~tı .~2.2J.. liradır. Şartsıame 149 karuı ..,;.~:'ı,ili:;. 
l<.ıısua yatın:rak makbı.ızlarile lhale ta'.ri- belediye temu:li.k ı~lerı mudurlugunden ahnabilir. Jhale 111/&/"42 -
hi olan :31/7 (194? cuma gü.nil saat 16 da ·· - 1> 1 bul b , a· . _, . " pazartetı1 

gurıu eaat te stan e-ıe ıyesı ua.ı.mi mtcünıeni. odaaıııda F•pılacaktı 
encümeme müracaatlan. Taliplerin ilk temmat maklıaz veya melcttV>lıım Ve kanunen ibr r r. 

17 21 2:; ?9 4101 {1845j len diğer -.ıikalariyle 2-49-0 no.lo kanun- zaratı ı;evreoinde a..:;..;::kıge-* tdtlli onelt:tap!arına ihale g;inü 90.l>t 14 de htlar cılaoİoloi <aciiımeııe v--•erı· ::' 
Kiliçreis =-h:allesinde ~l nci sokak- d 25 29 J 7 ~-.. -

ta 3(14 ile 319 sayılı S<>kaklar arasında zım ır. 4232 ( 1922) 
65 metre boyda bmaliz:ıgyon yaptırılma
sı. yazı işleri mi.idürliiğündeki ke;il ve 
•artnamesi veçhile bir ey müddetle pa
~lı~a bırakılmıştır. Keşif bedeli 549 
lira muvakkat teminau 41 Ura 18 kuruş
tur. Taliplerin teminatı iiğl<!den e,,_l 
İs bankasına yatırarak makbıulariyle 
10 '3 1942 dalıil tarlhinden itibaren 24/ 
8/ 1942 tarih'ne kadar lıaftanın pazarte
sı. çarşamba ve cwna günlrri saat 16 da 
encümene müracaatları. 

26 29 4 8 4330 (1940) 

* 1 - 1391 nci sokakta kanalizasyon 
yaptırılması yazı ~\eri müdürlüğündeki 
keşif -..e şartnamesi wçln1e bir .ay müd
detle pazarlığa buU~. Keşif l><>. 
eldi 2251 lira muvakkat ıı.ınioatı 168 lira 
90 kuruştur. Taliplerin Celnlııatı öğleden 
evvel iş hankasuıa yat:ıruak mak.bınl.a
rile 12/8/942 den 28 1'8 942 tarihine ka
dar haftanın pazartesi, çarşamba ""' cu
ma günleri saa.t 16 da encümene müra
caatları. 29-2-6-10 4370(1963) 

* 1 - Karşıya kada Belediye sahil ga-
zinosu yeniden yapılacak hüfımin .inşa
sı müstecine ait olmak üzere Cir sene 
müddetle kiraya verilecektir. llıales< 
7 /8 942 cuma günü saat 16 ya uzatıl
mıştır. Şartnamesi yazı işleri ınüdürlü
j!iinde görülebilir. Muhammen bedeli 
250 lira muvakkat teminatı 18 lira 75 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş ban kasına yatırarak malrbuzlarlle 
tayin edilen gUn ve san.tta encümene 
mUraeaatlan. 4371 (1964) 

* 1 - Belediye Garaj santralı tamir 
atölvesinde yapılacak ilaYEi inşaat ve 
tadilat, Fen işleri mildilrlü~deki ke
sif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 3469 llıa 
27 kuruş, muvakkat teminatı 260 lira 
20 kuruştur. Taliplerin teminatı ö~leden 
evvel iş bankasına yatırualı: :makbuzla
rile ihale tarihi olan 14.8.1942 cuma gü
nü saat 16 da encümene müracaatları 

2 - Alay bey caddesi 952 nci sokakta 
3 sayılı eski Belediye Su anhan enkazı 
len işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık artırma ile satıla
caktır. KC'lif bedeli 130 lira muvakkat 
terninatı 9 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makburlarile ihale tarihi olan 
H.7.1942 cuma günü saat 16 da encüme
ne miı.racaatlan. 

29-1-6-12 4368 (1965) 

-
tzMm SULH HUKUK MAHKEME-

StNDEN: 4356 
Zebra aşye ve Haticenin şayıan mu

tasarrıf olduldan Ballıkuyu mahallesi
nin 574 ncii sokakta kfiln 31 sayılı hane 
rnahkemece verilen izalei şuyu hrarma 
istinaden 18 ağustos 942 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te İ:r:mir Sulh Hu
kuk mahkesinde satışı yapılacaktı<". bu 
artırmada tahmin olunan bedel 380 lira
nın % 75 şi verildiği takdirde tallblııe 
ihale yapılacak aksi takdirde sabş on 
gün daha uı..atılarak ikinci artırması 28 
ağustos 942 tarihine müsadif cum.a günü 
saat 15 te yine dairemizde yapılacaktır. 
Gayri menkul ilıerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi vesaik ile 
ve daha fazla mal!imat almak isteyeo:ıl..
dairemizin 942/310 sayılı dosyasına mü
racaat etmeleri ilfuı il un ur. 4356 (1968) 

aoı~-...--,......--:ı!IQ,OW.> ~H 

i Kina S. f~azif 
Memlekette pelı: eskidenberi mu

~ kavvt, midevt ve '1tmaya karşı kul-

~ 
!anılarak şöhret kazarunış olan bu 
illlç tekrar piyasaya çıkarılmıştır. S 

~Her eczahaneden reçetesiz alınabi- §S 
11 lir. Fiyatı 75 kuruştur. ., 
·----.--- ·-..,.,, :ı ı=:=caa~A 

!ZMtR BtR!NC! SULH HUKUK HA
K!MLtCtNDEN: 

Davacı ha.zinei maliye vekili avukat 
Zehra Yeğin tarafından Eşrei paşada 
3 ncü Sultaniyede saraç Eşref 90kağında 
mukim 9 numarada Ali özçınar ve yapıcı 
oğlu mahallesinde !kinci Aziziye 90kağın
da 158 numaralı evde Hasan oğlu Hüse
yin özçınar aley>hlerine 942/253 numa
ra ile açılan alacak davasında müddei
aleyhlerin ikametgillilarımn meçhuliye
tine binaen ilAnen tebliğat yapılmasına 
ve muhakemenin 14/8/942 tarihinde 
saat ona talikine karar veri.lırı.qtir. 

Yine gelmezse hakkında gıyap verile
ceğine dair olan işbu gıyap kararı ilanen 
tebliğ olunur. 4378 {196Q) 

Beden Terbiyesi Bölge bcqfıanlıjından: 
FutlJol Mlhıuı ve tltJetizm ptsti pıJJUNlaoaJı 
16~9 lira 12 k .. ...,. kqifHKat"flYaka - saı..s...ın •&eıiza pti ve futbol 

.W.. mşaah k•pa]a wf uMJ!iyle .ihalcy-e vaz eQ.n.ip"iı; 
Plin keşilaa.me ve ıartnamder ı..,.. güıı l>öJ:ıııe meri<Wncho '- li 1 ~' '" 

ğinde ~örül&.ilir. ş....., f"ıu-

.ilk loemi.nab 122 3 lira 1 8 kanıttı••· ihale 6 Ağustos pertsnb '" - ba}, eli 
!er hanında. bölge merkezinde al.m atım ~on1111da y 

1 
ı ... :rı:-~ 

en geç 6 Aguatos sabahı ltomuygna .,..,,,... bıdoınnıaa şarttor. B.. cia.t · 1 · j;f • 
ya nwkdcdir old..ıtlann.a dair veoa.ik ibxu. ~ "'1iı>I...ıiıı iıbale ..... en "

1 17,30 da terniaatlan ile lıir!ilde bölge ~ ~ iüe_,.hı.ır .-. 
22 29 5 4206 ( ı 81>4J • 

Sümerbank -erli Mallar Pazar· 
ları Müessese.si lzmir Matazası 
Müdürlü~den: 

İzmir belediye huduılan dahilinde ikamet .dip ıte ı..,,,ÜL birimi ~ 
rnuklu bez tevziatından istifade etmem.iş 1A1Ym hınir h~ lS/81'M2 t!': 
hine kadar nüfusları ve mahalle tevziat birliğinden •lacaklaz, ı.,,p.nı.. birlikte 
5 metrelik pamuklu haklarını almak üzeııe maia~•mlZa -raoaadan l'oıca 
olunur. 27 29 31 (190) 

brnir Güınriilıleri Baş MüdüPIUğünden : 
Lira K. Ewamn cinsi Kilo G. Numara Marb. 

99 00 
190 00 

Motör aksamı 
GalvanW.i ol..ı.J.11 llllÇ 

levha denizden çakma 

48 000 
300 000 

462 
" 

B. M. ....... 
Yak•nda cins ve n11maraaı yaLÜI coya ile leva.zı.m ve .Mtıı aerv.W il&na.t tala.ta

•ıncıla mülrcdat göaterileo diğer etyaların 3117/942 cuma günü saat l5 de ale
ni müzayede ile sahlacağtod.an talip ol a.alan.n leva.zuıı ve .aabf .smv.isine müra-
ca11tlan ilan olunur. 13 29 4025 { 1807) 

:-· .......... - _ ........... - ....... 1 ••• ••11 ....................................... ..,. .. 1 .................... . 

~ /.Jeoiet IJemır YoUaTıncıan ~ 
.. ..................... ~11111111111111111111••·············................ • 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MCDURLOe.ONDEN: ~ ........... . 
Mubammea bedeli 28635 {yiımi ~lt.lz bin alb yüz otuz be,) llra olan mub

td.if eb"etta 4550( dört bin he, yüz elli) kilo am~t levha, 4350 {dön hin 
üç yüz .~>.kilo ~rü~üı ~e öriilmemi} kordamyant muhtelif ciruı ve eb'ana 
38SO( uç bın.eltiz yuz elli) kılo S..lmıuıtra 0/Ağustoı/1942) pazartesi günil 
aal ( 1 S,30) on bet bllÇ\lk.bt. Haydarpaııada Gar binası dahilindeki komi 
tarafından kapalı zaıf uııuliyle sabn alın.acakbr. syon 
~ ite girmek isteyenlerin {~ 147) {iki hin yüz lı:.ırk yedi) lira 63 (alt

- uç) lamıtluk muvakkat temınat, kanunun tayio ettiği ve&ilı;alarla teklifleri
nin muhtevi zıı.rlhrını ayni gün saat (14,30) an dört otuza kadar komisyon r 
isliğine vermeleri li.zımdır. • e-

Bu ite ait p.rtnameler komisyondan parasız olarak daiıtılma\:tadır. 
17 Zt 15 29 4060 (18,9) 

Vfldyet Daimi Encümeninden : 
1 - lzmire tabi Pınarbaıı köyü hud utlan dahilinde kain ve tc:la! T a,hana 

ait olup ruhsatname müddeti bitmif olan talk tatı ocaiııım be, senelik maltbl 
nısumu taliplerin taahhüdü dolayıoiyle ta, ocalrlan nlzaınnameainin 11 ci 
maddesi mucibince aleni müzayedeye va:z.olunmu§.bıt. n 

2 - 27/7/942 tarihinden itibaren 15 güıı devam edecek ve 10/6/942 tari
hine müaadif pazartea.i günü saat 1 O da vilS:yet daimi encümeninde icra k.ılma
cakbr 

3 - Beş senelik maktu ruıum nUlctan el 800~ lira ve muhammen bir sene
lik. rusum mik.tan c360> lira ve muvakkat teminat miktarı 2 7 liradır. 

-4 - Taliplerin muvakkat teminat a kçelerine mahsus .makbuz veya mektup
lan encümene ibraza mecburdurlar 

5 - Fazla rnalum.at almak ve şeraiti öğrenmek Te pey sürmek için taliple
rin her gün Bahçeliler hanında muhuebci hususiye varidat müdürlüğüne mü-
racaat edebilecekleri ilan olunur. 29 l 4372 { 1962) 

Jzmir Gürnriilıleri Bafmüdürlüğünden : 
Başmüdürlük odasının yağlı boya ile boyanması "V"e b-iidürlük hiouında

ki helalarla aobalann taınirlerine lii.Eum hasıl olmuştur. Boya ile helaların elde 
mevcut ketfe göre ekailım..i ve oobalann paı:arlık suretile tamirleri ifi 31 /7 / 
942 c•ma ı;:ünü saat ·I O da yapılacaimdaa talip olaolarua levazım aervisinde 
müteıekkil komi.yona ınüracaatlan illln olunur. 4379 { 1958) 

Uni11ersite A. E. P. Komisyomın an: 
Yapbnlacak iı Muhammen bedeli Teminatı Saati 

Madeni e!l)'a 23843 lira 1769 lira 15 
c c 15 5 1 O lira 1 1 7 4 lira 15 5 

Tıp fakültesi birinci cerrahi kliniğine yaptırılacak madeni eşyalar 13/VIII/ 
942 günü r_dı:törlü~ı~. kapalı zarfla a~. al'..'~ eks!ltmeye konulmuştıır. Teklif 
ı:arllan eksiltme gunu saat 14 de rektorluge venlmiş olması lazımdır Li t 
§llrtnameleri rektörlükte görülebilir. 29 31 3 6 4318 ( 1969e) ve 

Ziraat VeJıCileti Manisa örnelı çiftliği çiftUlı 
melıtebi müdürlüğünden : 

A - iki oenelik tahsil müddetli Çiftlik rnektebine parasız - yatılı talebe alı
nacaktır. 

. •. B - Mektepte. ziraıı.tin bütün ıubeleri : Ziraat sanatlar~ hayvan yetittirici
lıgı, ?ayırcı~~k, bagcılık,. b~çavancılık, U. ziraat, çiftlik itletmesi, ziraat mak.i
nelen traktor, lokomobil İf]etme ve tamirleri elelctrilı: nazari ve arn Ji 1 k 
··• tı"li e o ara 01ıre r. 

KABUL ŞARTLAR! : 
1 - Arazi sahibi ve ilk mektep mezunu olmak, • 
2 - Yaşı 13 den aşağı bulunmamak, 
3 - Ziraat işlerine dayanıklı ve hastalıksız olduğuna dair doktor raporu, 

aşı ve eyi hal k.8.jıtları 

4 - Dilekçe ve 3 fotoğrafile eylül 1 5 e kadar mektebe müracaat etmeleri. 
29 2 5 9 13 17 21 25 4367 (1966) 



SARIFE 4 29 'l'emmıız Carsmnlla 
SiYASi YAZIYEr SON HAVA AKINLARI 
••••••••••••••• 

Büyük Rus or
duları dim dik 

avakta duruyor 

Harp gayreti lAŞE ENDiŞELERi 

'' * * *--Londra,, Rus harp is- Rusyada bir 
bir tehlike tihsaldtı iyi yıllık zahi- Başvekiletin tebli!{i 

''Atılay,, da şehit olan 
kahramanların isimleri 

Almanların asd ilandan 
sonra miifJıülata uğrı· 
yacalıları söylenlyor

geçirdi gidiyor re hazır 
-*-

.Japonya ingUlzlerln Uçak savarlar ateş açtı, 
Hindi.standa Jıalmasına Londraya bomba atıl· 
tahammül edemezmlf madı • İngilizler de Al· 
Radyo gazeteıine göre Alman - manyanın liınal batısını 

~vyet}er har~i ve bu h~r~in do~rdu: bombaladllar .. 
gu netıceler ııyaaet ilemının en onemli v 
meselesi olarak göze çarpmaktadır. Rus Lon<U:~·. 28 .~A.~) - Hava nazır~gı-
cepheaindeki durumun ııittikçe tehdit nm t~~lıgı : Dün ogleden sonra Vellın~
edici bir mahiyet aldığı ve gerek Kaf- ton tipınde uçakl~ız Almanyanın ~ı: 
kaslara ve gerek Stalingrada doğru ıe- mal v batı h~deflerı:m. bombalamıştır. İkı 
litme halinde olduğu müttefik kaynak- uçagımız donmemıştır. 
lannın verdikleri haberlerden anlatıl- Londra, 28 (A.A) - Sabahın ilk sa
maktadır. Fakat müttefikler durumun atlerinde bir tehlike işareti verilmiş ve 
bugün Ruslar için iyi olmadığını kabul uçak savar bataryaları ateş açmıştır. 
etmekle beraber, Kızıl orduda yorgun- Londra üzerinde bir kaç tayyarenin 
luk eseri g·irülmediğini ve büyük Rus dolaştığı sanılıyor. Londraya yakın eya
ordularının dimdik olduğunu, aşı} bun- letlere de bombalar atılmıştır. 
dan ıonra Almanlann mühim zorluklar- Altı düşman bomba tayyaresi düşü-
la kartılapcaklannı da belirtmektedir- rülınüştür. 
ler. Londra, 28 (AA) - Dün gece düşü~ 

GörünÜfC göre hakikat te böyledir. rülen Alman "bomba uçaklarının sayısı 
Almanlar halen büyük bir taarruz ha- st:kizdir. 
linde bulunuyorlar. Şimdilik ağırlık Londra, 28 (A.A) - Hava tebliği: 
merkezlerini cenup bölgesi teşkil etmek- Düşman uçaklarının dün geceki taar-
tedir. Almanlann yakında Moıkova ve ruzları daha genişçe olmuştur. Birmin~
Leningra.~ kartı bi~ taarruz yapacak- hamda yangınlar çıkarılmış, hasarlar ol-
lan da aoylenmektedır. muştqr. Bir mikdar ölil ve yaralı var· 

RUS CfPH~~.l..EIU. . . . . dır. Diğer yerlerde de hasar olmuştur. 
Ruslar tim~ı kendileri ıç1? iki ceph.e Hücum Londra civarını ihtiva eden ge

mevcut oldugunu kabul edıyorlar. Bı- niş bir bölgede yapılmıştır. 
~nciai iç ceplı~, yani ordu ve ~a1:k1_n ~: 8 düşman uçağı dUşürülmüş, Hollan
~yaçlarhı temı~ fili~~hek meaeleab ı, 'dı~ınc111 da üzerinde de ayrıca bir düşman uçağl 
lf cep e, yanı arp cep eaı ır. tahrip edilmiştir. 

Birinci cephede üç mevzu göze çarp- Berlin. 28 (A.A) _ Asker! bir kay 
maktadır : Petrol, harp vasıtalarının naktan bildin.ldı'gvı·ne g·· d.. B. · ·haaıa k. · lr.ald nl ore un gece ır-
ııtı b ve e ı?ın 1 maa. minllıama yapılan hava hücumuna 201) 

~uılann zengın petrol ~a~klarına Alman uçağı iştirak etm! ve k bü ""k 
malik olmakla beraber her ihtimale kar- ,...pta bo bal t 1 t ş ço yu 

1 k i · d ,.ı. • 1 k .. - m ar a ı mış ır. 
fi mem e et çın e munım petro ato - ALMAN TEBLİÔİ 
lan yapmlf olmalan çok mü~ündür. Berlin 28 (A A) _ . y • İn . 
Bununla beraber petrol aarfıyatında ' · Teblıg · gılte-

• tasarruf '---.. nl ... d San · reye karşı yapılan hava hareketlerinde 
azamı Awuı~ ır. ayı Alın Diİ elin ••:L ·· Stalin ayrı ayrı ucan an uçakları merkez 

evzuuna g ce: .&UlllVere gore - ve cenup İ g'lt d • hed fI 
gradın ıukutundan aonra Rueyarun ııa- .• .• n 1 ere e sınaı e .era 
nayi cepbeai felce uğrayacaktır. Ruslar gu~~uza kınlan yapmıştır. 
iae, gerilerde Uralların arkasında kurul- . ~gece Alma? bomba teşkilleri mü
nıuı olan fabrikaların ihtiyacı kaqılaya- hı~ bır sı~~t şe~rı ola.n Binrninghamı ve 
caiıru ıöylemektedirler. Bu •abada müt- Mıdle:ıd bölgesınde b:r çok şehirlerdeki 
tefiklerin de biç bir yardımdan çekinmi- ask~rı. ve sınai hedefleri bombardıman 
yecekleri tabüdir. etm~ştir. Bundan başka doğu İngiltere-

Ziraat lıleri Ruılan en ziyade ilgilen- d~ki bazı hedefler de bombalanmıştır .. 
diren bir meseledir. Don ve Doneçte Bır çok tahribat husule geldiği ve geniş 
henüz kaldınlamıyan mah.ullerin AI- yangınlar çıktığı görülmüştür. 
manlann eline düıtüğü •Öy]eniyor. Şim- --·-------

tıJ!~=~~=:bu~~ bi:";l;;~~ SON ASKERr VAZIYET 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Dona katılırlar. Bu vaziyette a~ğı Don 
nun.ta~v~sında kurulan köprü batının hem 
ge11Jflıgıne, hem de derinliğine büyütül
müt olduğu anlaşılmaktadır. Daha §İ
malde Kalat mevkiinde nehrin garp kı
yılarında muharebeler tiddetle devam 
ebnektedir. Buradaki Sovyet mukave
metinin fazlalığı ıundan ileriye geliyor: 

aarfeclilmektedir. 
Londra radyo•u Moeıkovadan aldığı 

bir habere ııöre Rueyada mühim bir za
hire atokunun kurulmUf olduiunu ha
ber vermİftir. Bununla beraber Ukranya 
•e Beyaz Rusyadaki en mühim hububat 
kaynaklanrun elden çıknu, olması ve 
buralardan milyonlarca balkın ordu ile 
birlikte çekilmiı olmaşı Rusyada iatc 
iflerinde bir zorluk husule getirecektir. 

Rusya için hayati kıymeti olan bura
ların Almanlann eline geçmeei. Alman-
1an~ iqe durumuna yardım etmektedir. 

Alman taarruzunun bu defa Rueyayı 
yalnız ukeri bakımdan deiil. iktieadi 
bakımdan da aarebiı anlatılmaktadır. 

1K1NCI CEPHE MESEL.E.51 
Rueyadaki iç cephe ıpücadelesi böy

lece devam ederken umumi durum ica-
bı olarak batıda ikinci cephe açılma!.1 
meeelesi de ıözden uzak kalmamakta
dır. Almanlar bir taraftan buna ehem
miyet vermez gorunmeğe çalıftıklan 
halde ikinci cephe ihtimalini düıünerek 
mühim hazırlıklarda da bulunmaktadır
lar. Alman askerleri Fransa ıahillerinde 
mefruz ihraç hareketlerine karşı manev
ralar yapmaktadır. Bundan baıka tima• 
li F ranaada bqtan bqa ve derinliğine 
bir müdfaa hattını iki ıenede on binler
ce kiıi çalııtıraralı: vücude getirrniıler
dir. 

Diğer taraftan F ranaada, bilhassa it
ııal bölgesindeki halkın ikinci cephe te
,ebbüıünü aabırıızlıkla beklediği Lon
dradan bildirilmektedir. General Dego
ruf F ranıız aoayaliatlerinden B. Filip 
lün Londradaki karargahına giden ma
Franaada mukavemet ruhunun hali ya
pdığuıı ve hatta canlandığını, ıimalde 
Alman aleyhtarlığının arttığını, aleyhtar 
teşkilatın birbirile temas yolunu buldu
iunu ve aralannda bir nevi federasyon 
yolları kurduklannı, uker çıkarılınca 
bütün Franıız milletinin Almanlara kar
şı isyan edeceğini söylemiştir. 

ikinci cephe meıeleıi, Londra "basını
nın yine meşgul olduğu meseleler ara
ıındadır. Belirtilen nokta, bunun ancak 
muvaffakiyet ihtimali olduğu zaman ya
pılacağı ve aceleden R~a için zarar 
gelebileceğidir. 

Hindistan meselesine temu eden Ja
pon başvekili Tojo beyanatında Japon• 
yanın Anglosaksonların Hindiıtanda 
k.almasına aela tahammül edemiyeceği
ni söylemiş ve Hint hareketlerine milza
baret .·deceğini de ilive etmittlr. 

T ojonun bu ıözleri, biraz da Gandi
ye cevap teılıil etmektedir _____ ._...MıMıfı---

IN G ILIZLER E GORE 
( Baştarah 1 ind Sahifede) 

Maamafih ajıağı Donun 480 kilometre 
tutan cephesinde Almanların hareketle
rine mAni olmak hususundaki güçlü!~ 
düşünUlürse vaziyetin güçlüğü ve neza
keti meydana çıkar. 

Londra, 28 (A.A) - Rus cephesin
deki durum gittikçe tebditk.Ar bir vazi
yet almaktadır. 

Bu mevki Stalingraddan 50 kilometre 
me~fede bulunmakfadır. Stalingrad 
oehn de Kafkas petrollerinin nakliyatı 
bakımından çok büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Bununçün Ruslar Almanlan bu 
noktadan mümkün olduğu kadar uzak
ta tubnağa çalıtacaklardır. Buraşı Sov
yetler kadar Almanlar için de mühim
dir. 

Son haftada cenup kesimindeki ha, 
reketlerin ııüratle inkişaf etmekte olma
ıı, Alman hedeflerinin Kaflı:aeya ve Ba 
ku petrolleri olduğu zannını uyandır: 
zurları vardır: en büyük mahzuru, Al
mııtır. Fakat bu hareketin bir colı: mah, 
manlan 1943 senesinde Ruslarla bir de
fa daha çarpışmak zorunda bırakması
dır. Acaba Almanlar bunu göze alabi
lecekler mi) Bu ıuale derhal c evetf > 
cevabı verilemez. Çünkü bu, Almanlara 
büyük çıkmazlar açacağı gibi belki de 
~arbi kaybetmelerini intaç edebilecek
tır Almanlar Kafkaslara inmekle harp 
nihayete ula~mış olmıyacaktır. Ortada 
~afkas dağlan vardır. Bugün hiç bir 
kımse Almanların bir hamlede bu dağ
lan aşabileceklerini tahmin edemez. 
Eğer Almanlar Kafkaslara ve yahut ce
nupta bir yere takılıp kalırlarsa, bu yüz
den kaybedecekeri zamanın telafisine 
artık imkan kalmaz. Petroller elde edil
ee bile bundan bu sene için -menbalar 
tahrip edileceği cihetle- istifade müm
kün olamayacaktır. Bu sebeple Alman
lann tlmalde müdafaada kalarak cenu
ba teveccüh edeceklerini tahmin etmek 
doğru olamaz. • 
. Hareketlerde süratin sebebi ıu olabi

lir : Merkezdeki büyük Sovyet ordula
rını çenber içine alan Alman orduları
nın sağ kanadını şarktan gelecek tehli
~~lere kartı emniyet altına almak, Bu 
ı§J. de en ıağlam olaı:ak Volga nehri te
mın edebilir. Simdi Almanlann asıl he
defi Stalingradı almak olsa gerektir. 
Bundan baıka prka doğru i1erliyen Al
manlann aol kanadı daima Don nehri
ne dayanarak emniyet altında kalır. 
Volga direeğine varan Alman kuvvet
leri Kafkaelan elde edemese bile pet
rol nakliyatını ve cenuptan gele~ yar
dımları büsbütün keeemese bile tehdit 
ve tahdit edebilir 

Mısır harekatına gelince : Alman teb
liği . lngiliz kuvvetlerinin bir ıece baıkı
nı ıle yapmak istedikleri yarma te,eb
büıünün püskürtüldüğünü bildirmiıtir. 
Gece taarruzları ekıeriyetle mahdut he
defli olur: büyük mikyasta bir taarru
zun geceleyin yapılması hemen hemen 
imkansızdır. lngilizlerin bu hareketleri
nin cölde ehemmivetli bir tepeyi elde 
etmek için yapıldaiı tahmin olunahillr. 

-*-
CEPHELERDEN ÇOK UZAK· 

LARDA YENi FABRiKA· 
LAR AÇILIYOR 
-*-Londra, 28 (A.A) - Rusyada yaptığı 

uzun bir seyahatten dönen İngiltere de
mir yolları ~er birliği reisi demiştir ki: 

c Cephelerden çok uzakta bulunan 
harp istihsal merkezleri Rusyada süratle 
çoğalmaktadır. Uralların ötesindeki ve 
Sib:ryanın batısındaki sanayi bölgele
rini ziyaret ettim. Sulh zamanında trak
tor yapan ve şimdi harp sanayii ile meş
gul olan büyük bir mü.ssesde 50 bin ka
dın ~e erkek çalşnaktmlır. Bu işçiler, 
mesaı saatı deye bir şey kabul etmem~ 
lerdir ve mütemadiyen çalışmaktadırlar. 
tstihsalat artmaktadır. Demir yollar en 
modern malzeme ile techiz edimiştir.> ______ ,___,~--------

M l SIR HARBi 
---*·----

lngilizler yeni-
den bir hücum 

yaptılar 
-*-Berlin, 28 (A.A) - Alman tebliği: 

Mısırda düşman Elalemeyndeki Al
ınan ve İtalyan mevzilerine mühim pi
yade ve tank kuvvetleriyle hücum et
miştir. İngiliz kıtaları bir karşı hücum
la püskürtülmüştür. Mihver kuvvetl~ri 
bu hareketlerde bin eSir almış ve altmış 
tank tahrip etmiştir. Savaş ve pike bom
ba uçaklarımız Elaleıneyndeki müdafaa 
muharebelerinde müessir yardımda bu
lunmuştur. 

Alman avcıları hava muharebelerin
de hiç kayıp vermeden 9 İngiliz uçağı 
düşürmüştür. 
Uçaklarımız Maltadaki düşman hava 

üslerine hUcuma devam etmiştir. 
MALTA TEBLİÔİ 
Malta, 28 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Düşman bomba uçakları dün Maltaya 

yaklaşmak lçin yaptıkları bir kaç teşeb
büsün ancak birinde muvaffak olmuş
tur. 

MJSIBA YAPILAN HAVA. 
HÜCUMLARI 
Kahire, 28 (A.A) - Dahiliye nazır

lığının tebliğine göre dUn gece $üveyşe. 
yapılan bir akında bir kişi ölmUş, 7 kişi 
de yaralanmıştır. Bazı hasarlar olmuş
tur. Diğer bazı eyaletlerde de tehlike 
işareti verilmiştir. 

--~--,--~~ .. ~·-·----~ 
ALMANLARA GORE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nna hücum ederek 18 tren tahrip etmi~. 
marşandiz garlarının bir çoğunda tahri
bat yapmışlardır. 

Voronej kesiminde Alman bomba tay
yareleri Rus kıtalarına, sahra topçu 
mevzilerine muvaffakıyetli hücumlarda 
bulunmuş ve 16 Rus uçağı düşürmüştü?". 

Berlin, 28 (A.A) - Alman ordulan 
başkumandanlığı evvelki günkU muha
rebeler hakkında şu maHlmatı vermiş
tir: 

-*-
İyi mahsul yerleri kay· 
bedildietnden ordunun 
ve halkın beslenmesi 

için büyük bir laallyet 
sarlecllliyor-

Kuibişef, 28 (A.A) - Gelecek kış 
içinde Rus ordu ve halkının beslenmesi 
için Rus dahili cephesinde şiddetli bir 
faaliyet başlamıştır. Ukrayna ve diğer 
hububat bölgelerinin elden çıkmasiyle 
geride kalan bölgelerin hem kendi hal
kını ve hem gelecek 10 milyon kadar 
halkı besliyecek kadar yiyecek temin 
etmesi için çalışılıyor. 
Şimdiden 2.300.000 tonluk bir zahire 

stoku vardır. Bu mikdar bir sene kAfi 
gelecek derecededir. 

-------~~-----
SOVYETLERE GORE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bir kesimde Almanlar ilerlemişlerdir. 
Piyade ve tank kuvvetlerimiz düşmanı 
püskürterek 350 subay ve eri yok et
miştir. 

LENİNGRADDA 
Leningrad cephesinde mevzi! muhare-

beler ve topçu düellosu olmuştur. 
ALMANLAR TAKVİYE 
GETİRİYORLAR 
Alman başkomutanlığı işgal altınd!l

ki yerlerden taze kuvvetler getirtmiştir. 
305 ve 306 mcı piyade tümenleriyle yir
mi beşinci tank birliği Paris ve Havr 
civarından Don cephesine getirilmiştir. 

Fransadan nakledilmekte olan asker 
yüklü bir trene Polonyalı vatanperver
ler tarafından yapılan bir taarruzda tren 
havava uçmus ve yüzlerce Alman öl
müştür. 

RUS İLERLEYİŞİ 
Moskova, 2S (A.A) - Mareşal Fon 

Bock'un sol cenahına yapılan şlddetli 
hücumlar neticesi olarak kıtalanmız V:r 
ronejin 60 kilometre kadar cenup batı
sına ilerlemiştir. Kuvvetlerimiz Starios
kola doğru ilerlemektedirler. 

Moskova, 28 (A.A) - Voronejdeki 
Almanlar nehrin cenubunda bir çok 
kanlı hUcumlarda bulunmuştur .. Bun
dan evvel nehri geçmiş olan kıtalanmız 
meV7.ilerini muhafaza e~r ve cenu
ba doğru ilerlemcğe muvaffak olmu.şhu·· 
dır. 

2 ALMAN TABURUNUN HEZfMETİ 
Moskova, 28 (A.A) - Donun batısın

da Voronej önünde ilerliyen Timoçenko 
kuvvetleri iki Alman taburunu hezime
te uğratmıştır. Rus tankları Alman 
Blokhavzlarına hücum etmiştir. 

Fransadan yeni getirtilen 323 üncü 
Alman tümeni bütün hücumlarında püs
kürtülmüştür. 

Biri zırhlı olmak üzere Don cephesi
ne yeniden sekiz tümen Alman aske-:i 
getirilmiştir. Bunlar 45 inci, 80 inci, 240 
ıncı, 246 ıncı, 272 inci, 362 inci, 371 ve 
377 inci piyade tümenleriyle 24 ilnctl 
zırhlı birliklerdir. 

----------MıMıı------Ffflplrtden fıacon AmePI· 
fıalı sulJaylGP 
AuustJtalyada.. 

Vaşington, 28 (A.A) - Avustralya 
gazeteleri Filipinlerden sandalla kaçma
ğa muvaffak olan beş Amerikalı bahriye 
subayının Avustralyaya geldiklerini ha

Ankara, 28 (A.A) - BaşvekA!etten 
tebliğ edi.lınŞir: 

14 temmuz 1942 tarihinde bir kaza 
neticesinde batan Atılay denizaltı gemi
mizde şehit olan 39 subay, erbaş ve er.ın 
isimlerini büyük :t>ir acı ile bildiririz. 
Şehit olanlann ailelerine hükümetçe 

kanunt yardım yapılacaktır. 

Fethi Yüceses Ankara, elektrik gedik 
İsmail Tugay Balıkesir, elektrik gedik! 
Sahabettin Biral Kocaeli, telsiz baş g.a 
dikli Masum Şen Trabzon, baş çavu 
Hüseyin Coşkun Alaşehir, makine g~ 
dikli onbaşı Kemal Dağapn İstanbul 
güverte gedikli onbaşı Hasan İstanbul 
makine onbaşı Ali Riza Beykuş Siva, 
elektrik gedikli onbaşı Aglh İstanbul 
telsiz gedikli onbaşı İsmail İstanbul. 

ERAT: Samsunlu Mehmet, Vakıf Ke-

SUBAYLAR: Güverte binbaşısı Sa
dettin Gurkan komutan, güverte yüz
başısı Sebati ikinci komutan. güverte 
te~en Rauf Baykal, makine yüzbaşı 
Ahmet, makine yüzbaşısı Adnan Erol birli H~n Cemal, Oflu Sr.lih Mehmet 
GEDİKLİ ERBAŞLAR : Makine ge- Gebzeli Adem Hilseyin, Kandreli Emi~ 

dikli Ahmet Atakan İstanbul, güverte Eyüp, Erdekli Ahmet Hasan, Rizeli HU· 
gedikli Hakkı Tezcanlı İstanbul, güver- seyin İbrahim, Burhaniyeli Osman Mus 
te gedikli Nurettin Güven Elaz:ığ, ma- U.fa, Sürmeneli Mustafa Temel, RizeU 
kine gedikli Ziya Lodos Karagümrilk, Ali Riza Enver, Tirebolulu Şaban HalilJ 
~akine gedikli Tahsin Dömez, SalAhet- Ayancıklı İsmail İlyas, Tekirdağlı İsma• 
tin Taşmaz İstanbul, elektrik gedikli il, Geredeli Halil Mehmet Bartınlı 
Necmettin Eyüp, makine gedikli SalA- Mehmet, Vakfı Kebirli Meıu:net Y ~ 
bettin Dincer İstanbul, elektrik gedikli Gün.. 

Çukurovada hububat işleri 

Karaisalılar hükümete 
senede ''1,, milyon kilo 

hububat verecekler 
Adana, 28 (Husus!) - Çukurova çift

çisinin mahsulünden hükümetin alacağı 
mikdarların toprak ofis emrine teslimi 
hararetle devam etmektedir. 

Istanbulda 

Vali Kara İsalıya giderek çiftçilerle 
temas etmiş, Kara İsalı müstahsilleri 
hükümete senede bir milyon kilo hubu
bat vermeği vaadetmişlerdir. 

• 
ıaşe işleri 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Belediye-! toplanmıştır. Belediye iktisat mildürltl
miz bugünden itibaren iaşe işlerini ele ğU 160 kişilik yeni kadro ile eski iaşe 
ahnqtır. Daiml encümen ~ ieleriYle bUro.unda çah..,..ınar 
meşgul olmak üzere valinin reisliğinde · 

Beden terbiyesi ve spor ötret
menleri için kurs açıldı 

İstanbul, 28 (A.A) - Maarü veklle
ti lise ve orta okullarda vazife gören 
Beden terbiyesi ve spor öğretmenlerini 
bir aylık bir tekamül kursuna tibi tut

Haydarpaşa lisesinde başlıyan kursa 

82 öğretmen iştirak edecektir. Öjret

menlere kazandıklan muvaffabyetlerc 
göre lisans verilecektir. muştur. 

.bft.~~~~~~~~~~~:><::><::><:~~><::><::><::><:::.-<:::.-<::>o<::>o<::>o<::><::><::~ 

HAZIRLIK tYI 
(Baştarab 1 bıci Sahifede) 

dnşman mevzilerine muvaffakıyetli biı 
çok akınlar yapmış, sığınaklara ta.'U 
isabetler elde eclilmiş, yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Yeni Ginede müttefik hava kuvvetle
ri Japonların yeni mevzilerini bombala
mıştır. Bir mUhimmat deposu berhava 
edilmiştir. 

JAPON HÜCUMLARI 
Gece bir düşman avcısı projektörler 

YENi CEPHE MESELESi 
(s.prafJ 1 iDd Sahifede) 

vaplann yüzde altm.ışmı ikinci c:ephenin 
açılmasına taraftar ve yüzde 12 sl aleyh
tardır .. 

Diğer bir ankette de hilkümetin harp 
siyasetinden İngiliz balkının yüzde kır
kının memnun kaldı.jı anlaşılmıştır. 
İKİNCİ HA VA CEPHESİ! 

26 temmuz gecesi, Kerç boğazında sa
hile yaklaşmak istiyen bir Rus motörü, 
sahil kuvvetlerimiz tarafından püsküı
tülmüştür. 

ber veriyorlar. _ • - tarafından keşfedilmiş ve avcılanmız ta-
Düfı dö Gloeester rafından düşürülmüştür. Düşman tay-

Londra, 28 (A.A) - Avrupadaki ikin· 
ci hava cephesinde büyült faaliyetleı 
görülmüş ve Düizburgtan sonra Ham· 
burg ta bombardıman edilmiştir. İngiliz 
uçakları gündüz hücumlarında bulun· 
muştur. Bu hareketler, İngiliz hava Us
tünlüğUnU her gün bir derece daha art· 
tığına delildir .• Ve bu, ikinci bir kara 
cephesi için lAzım olan ba, lıc~ vasıtadır. 

Rostofta yenilen Rus kuvvetleri tay
yarelerimiz tarafından şiddetle takip 
edilmektedir. 

Adende.. yaresi bombalarını atmağa muvaffak ol
muşsa da hasar azdır. 

Aden, 28 (A.A) - Dült dö Glocester 3 - 5 uçaktan mürekkep küçilk dü~-
dün Adene gelmiş, kara, hava ve deni?; man birlikleri Port Darvin üzerine hü
kuvvetleriyle muhafız kuvvetlerini tef- cum etmiştir. İki düşman uçağı düşürül
tiş etmiştir. 1 miiştür. Hasar ve insanca kayıp yoktur. 

Aşağı Donda yeni işgal edilen arazi
deki müteferrik düşman kuvvetleri te
mizlenmiştir. Donun en doğu kısmında
ki dirsekte dağılmış Rus kuvvetleri ile 
avcılarımız arasında şiddetli muharebe
ler devam ediyor. 

Voronejde Don nehrini geçmek isti
yen Rus kıtaları Macar kuvvetleri tara
fından muvaffakıyetsizliğe uğratılmıştır. 
Voronejin şimalinde yapılan bir taarruz 
da püskürtülmüştür. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Alman hava kuvvetleri Don nehri 

havzasında hava h'lkimiyetini tamamiy
le ele almıştır ve bir günde 112 Rus tay
yaresi düşürülmüştilr. Rusların k~ı 
hava taarruzları püskürtülmüştür. 

-·-şımali Amerlfıadan Pa· 
naınaya yol yapdıyor 
Vaşington, 28 (A.A) - Hariciye na

zil'lJllll bildirdiğine göre Birleşik Ame
rika ile Guatamala, Honduras, Kostari
ka ve Panama hüls.ümetleri arasında şi
mal Arnerikadan Panamaya kadar yr.
pılcak yol hakkında bir anlaşma yapıl -
mıştır. 

Bu yolun Birleşik Amerika ve Pana
madaki 1600 kilometrelik kısmı yapıl
mıştır. Diğer kısım da hemen yapılacak 
ve masraflannı birleşik Amerika vere
cektir. 

Finlandiya körfezinde sahil toplarımız 
bir Rus muhribini batırmış ve iki taşıt RarnllUPg ue Vlyanada 
gemisini tahrip etmiştir. ~af fıl ..ır... 

Berlin, 28 (A.A) - Doğu cephesinin r-• es YO a!I-" 
orta kesiminde Alman u~aklan düşman Londra, 28 (A.A) - Ziraat nazırı 
tarafından tahkim edilmiş kasabalar3 Avam kamarasında Hamburg şehrinin 2 
dün de hücum etmiş ve bir çok yangın- temmuzdan 12 temmuza kadar ve Viya
lar çıkarılmıştır. 30 Rus uçağı da düşü- nanın da 4 hafta patatessiz kaldı~ söy-
rUlmüştUr. . lemiştir. • •. 

ALMAN TEBLİÔİ sııaraı 
Berlin, 28 (A.A) _ Tebliğ : Voronej 1 Alman flaldıçı 

kesiminde evvelce insan ve malzeme ba- §etnUeJ'lne ldlcum.. 
kımmdan çok ağır kayıplara uğnya':l Londra, 28 (A.A) - Hava ve bahriye 
Rus kıtalan dün ancak mevzi! bir kaç nazırlıklannın müşterek tebli~: 
hUcum hareketi yapmışlardır. Dün sabah takip kollanmız Şerburg 

MERKEZDE açıklannda iki silAhlı balıkçı dUşman ge-
Merkez kesiminde kuşatılan diişman misi görmüş ve hemen hücum etmişler

kuvvetleri kısmen imha ve kımıen esir dir. Gemilerden birisi batmış, diğeri de 
edilmiştir. duman perdesi arkasında yaralı olarak 

Volkhof cephesinde düşmanın b!r kaçmıştır. Devriyelerlmlzden b1risl bir 
köprü başına karşı hücumu ıölils gö- baskına uğrlllllf i8e de buar yoktur .• 
~ kanlı muharebelerden IOllJ'8 pGs- Yahuz iki kişi öJm&ş ve aileleri haber-
kürtü1mtlşt6r. dar edllmltt1i'. 

----o-----ALMAN HAZIRLIGI 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

Hattın hemen hemen bitirilmiş olduğu 
ve asker tarahndan işgal edildiği anla
şılıyor. 
Tahkimatı vücuda getirmiş olan mü

hendisler, bunların dünyanın en mü
kemmel ve aşılmaz müdafaa hattı oldu
ğunu söylemişlerdir. 

---ft:Mtt*tO,,,,,,,,,.---

JAPONYANIN KUVVETi 
(e.parab 1 ind Sahifede) 

üsleri kaybetmişlerdir. Bu ilci devlet 
bundan sonra hareketlerinde ilçUncü 
devletlerin yardımına muhtaçtırlar. 

ANGLO SAKSONLAR VE RUSLAU 
İngilizlerin ve Amerikalıların Ruslar

la dostluğu, denize düşenlerin yılana 
sarılması kabilindendir.. İkinci cephe 
vaitleri de Rusyayı harbe devama sevk 
için yapılmaktadır.• 

BUGÜ N 
YENl KOPYA 

3 TÜRKÇE FlLIM BiRDEN 
-1-

M E Ç HU L ASKER 
Kahramanlık Destanı .. 

-2 -

TOSUN PAŞA 
Jlima - Vasfi - Feriha - Halide - Tosun. .. 

-3-

VATERLO KÖPRLSO 
lloberi Taylor 
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