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Be çet Uz dün şöyle dedi: 
Gıda maddelerimiz bol eğil ir, fa

kat bizi besliyecek derecededir 
Hiç bir endişeye 

Vurgunculara 
kapılmamalı ve tutumlu olmalıyız. 

Dr. Behçet Uz dün Vzünı 

Türk 
•• 
tuccarının 

vaz·f_IU'. 
___ * __ _ 

Kötü niyetli insanların 
şüpheli faaliyetlerinin 
gizJi fıalmasına 
mani oımalıtır-. 

ŞEVKET BİLGİN 

asla müsamaha 

piyasasını açtığı Bırada 

Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz, dün 
üzüm ve incir piyasalarını açarken mü
him bir nutuk irat etmiştir. Umumi he
yetiyle üztlm ve incir islerinden ziyade 
ia~e vaziyetlerini ve hilkümetin vurgun
culara karşı B.rnansız hareket edeceğini 
anlatan bu nutku aynen yazyıoruz. 

et~ni yece~iz. 
NUTKUN METNİ 
Dr. Behçet Uz demiştir ki: 
• - Aziz hemsehrHerimı 
Bugün İzmird~: Egenin değerli mah

~ulleri olan inc:r ve üzüm piyasalarını 
açıyoruz. Bu ıunh~uller Eg<'nin bu güzel 
ve verimli topraklarında çalışkan Türk 
müstahsilinin emeğiyle meydana gel
mektedir. Bu kıymetli mahsullerin bor
saya arzedilme~ınde bulunmak benim 
için çok zevkli olmuştur. 
GIPI'A UYANDffiAN VAZİYEI'İMİZ 
Dünyada iktisadi buhranın tesirinden 

kıvranmıyan tek millet yoktur.. Bütün 
bunların içinde bu cihanşümul iktisadi 
yıkımdan en az ve en hafif mütezarrır 
olan tek toprak parçası olarak vataru
mm görüyoruz. Bugünkü şu gıpta uyan
dıran vaziyetimizin kiymet:ni bilelim .. 
Bu, kendiliğinden olan bir şey değildir. 
Dışta ve içteki bütün iktisadi tesirleri ve 
hareketleri yakinen takip eden hüküme
Hniz Türk halkının yaşama şartlarını, 
faaliyet ve çalışma sahalarını daha iyi 
t3.nzim etmek ic::n hadiseleri daimi bir 
teyakkuz ic;inde •n geniş bir hassasiyet
le takip etmekte ve lüzumlu tedbirleri 
almaktadır ve alacaktır. 

SON SEYAHAT İNTİBALARI 
Şu beş, altı gün içinde memleketin en 

mühim ist!hsal yerlerinde halkımızla ve 
(Sonu Sahüe 2, Sütun 1 de) 

Ticaret vekili Dr. Behçet Uz dünden 
!teri şehrimizde bulunuyor. Sayın vekil 
h defaki seyahatinde, müstahsil, tüc
car, esnaf her sınıf vatandaşla yaptığı 
ııamimi temaslarda bilhassa muhatapla
tınıo sağ duygusuna, temiz vicdanları
.. bitap ederek halkçı hüküınetimizin 
enerjik bir miimessili sı(atiyle, bugüne 
kadar alınan kararlarda halkla işbirliği
ae atfettiği büyiik değeri belirtmiştir. 

Dr. Behçet Uz dün nutkunu söy !erken ve dinleyicilerden biT kısmı 

" Cebelüttarık ,, ta bir hadise oldu 
------------·------ - - ·-

Filhakika dünyanın bu çok karanlık 
ve çok bedbaht günlerinde sulh içinde 
yaşamanın sonsuz bahtiyarlığım taşı· 
1an Türk milleti, iliklerine kadar yaralı 
bir iilemde, sıkıntılarına şükranla ta
banunülü mukaddes bir \•azi(c tanıya

Italyan botları 
bir h&ennı yaptı 

cak kadar kadir~inastır. 
Karşılaştığımız zorlukları bu ~ek.ilde 

dü~iinen ve bu ~ekilde muhakeme eden 
her vatanda~ın hükümetçe alınan ted
loirlere destek olmaması imkansızdır. 

Daima tekrar C'ftik. :vin<' tekrar ede· 
riz: 

Dün:ya in~anıııo. tarihinin hiç bir dev· 
Tinde göriibnenıi~ bir imtihan geçir· 
mektedir. Ancak hayati cevherlerini 
muhafaza ehncleri sayesinde bu imti. 
handa mu\'a(fak olacak milletlerdir ki 
C'İhan~Ürnul kasırgaya SODUJ18 kadar mu. 
ka,•emet edeceklerdir. Bu sebeple cüm
huriyet hükiiındi. miistahsil, fabrikatör, 
tiicear, esnaf, işçi vatanda~lara hitap 
ederken yurt nıüdafansında milletimizin 
her zaınan gösterdiği cnısalsiz hassasi
yet ,.e fedak5rlı!'.ın hayati bir önem ta ı
yan diğer sahalarda d:ı göstcrilcceğin· 
den enıin bulunmaktadır. 

İstenen ~ey vazife ,.c ınesuliyctlerin 
idr3k cdilnle,idtr. KHtü niyetli insanla
rın zararlı faaliyttlcrini <lurdurnlak İ('İn 
hıma siddctle ihtiya(: 'ardır. 

\"ur~unculnrın asıl kuv\:'etlerini İstnn. 
Lul pi~·asasında yerlecı;meğc çalısan koz. 
mopolit ruhtan aldıklan söyleniyor. 
Türkiycde ga~·ri Tiirk unsurlara kar~ı 

----*·----
Fakat ço~u ~e-
riye dönemedi 

-*İngiliz zırhlılareında 
zarar ve hasar yoıı •• 

Lllinea, 18 (A.A) - Diin akşam Ce
belüttarıka bir denizaltısının yaklaştığı
nı bildiren tehlike işareti verilmiştir. Bir 
çok topların namlılan denize çevrilmiş 
ve uçaklar faaliyete geçmiştir. Bu ted
birin Malaya ve diğer iki harp sefinesine 
karşı taarruz ihtimali üzerine alındığı 
anlaşılıyor. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

MISIRDA DURUM 
---*---

rJiihverin tahki-
mat faa iveti 

da~ıtı dı 
husumet ham" yoktur. Biz ırk kavga- --*--
lannın bayrak :.çtığı bir dün~·ada azlık- Kum fırtınası yüz"n en 
Lra gerçek ınanash:le diirüst. i'ılicenap 
bir kucak acmıs bulunuyoruz. Buna havalal'da harefıiit 
·~;;men kazanc hırslarından ba,ka bir mahdut o •. 
şey düsünmi~·eıı insanların şerrinden Kahire, 18 (A.A) - Tebliğ: Ey!Ulun 
~-ıırlıı:ımm koruınağn mecburuz. Bu de- 16 sını 17 ye bağlıyan gecede dcvriyele
recc al:ır bir miicndclede her şeyden CV· rimiz ve topçularımız cephenin şimal 
ve! Türk tiiccarın rnzifesi ,-atansümul kesiminde düşmanın tahkimat faaliycti
bir ehemmiyet knzanmı~tır. ni dağıtmışlardır. Muharebe sahasında 

Vatanın ,.c rcjinlin mukadderatını il- kum fırtınası yüzünden hava faaliyeti 
gil<ndircn her meselede !(Ösferdiğimiz mahdut kalmıştır. 
yüksek hassa'i~cti w ale~li heyecanı Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İngiliz 
iç bünycni? .m'.ık~\'en~cti bahsinde !(ÖS· ı tebliği_: Dcv~iyelerimiz cephenin_ şimal 
termemcklıirımız ınlkan\ızdır. B!ı hal kesımınde duşman kollarını . d~g~tnıış-

GAZETECiLERiMiZ ____ * ___ _ 

Ko-Kanadalı 
mandor kıtala
rı karar~ihını 

gezdiler 
-*Gazetecilerimiz istilllJG· 

rat nazırlığını da gezdi· 
ıer ve Türlıiyeye dair 

suallere cevaplar 
verdiler-

Londra, 18 (A.A) - Türk gazetecile
ri bugün enteresan bir ziyaret yapmış
lardır. Bu ziyaret, Norveç ve Fransaya 
zaman zaman yapılan akınlar için talim 
yapan Kanada Komondor kıtalan karar
gilhına yapılmıştır. 

Z1YAFEI' 
!ngilterenin eski Ankara büyük elçi

si Sir Persi Loren Türk gazetecileri şe
refine bir ziyafet vermiştir. 
GöROŞMELER VE CEVAPLAR 
Misafirlerden bugün Londra basını 

ile İngiltereyi ziyaret intibaları etrafın
da görüşmeler yapmaları ve bazı sual
lere münasip bulduklan takdirde cevap 
vermeleri rica edilmiştir. Türk basın 
h eyeti bu daveti kabul etıni§tir. 
BEŞ SUAL VE CEVABI 
Londra, 18 (A.A) - İngiltereyi ziya

ret etmekte olan Türk gazetecileri bu 
sabah istihbarat nazırlığına gelmi§ ve 
kendi memleketlerine dair sorulan beş 
suale cevap vermişlerdir. 

B. Şükrü Esmer ye~i. TUı:kiyeyi hü-

SO~YETLERE GÖRE 

Stalingrad 
Almanlara 
dayanıyor 
Sokaklarda çarpı· 
şılıyor ve Alman· 
lar püskürtülüyor 

MerJıezde Almanlar 
ilerliyemedi, Voro
nejde Ruslar meslıtın 
lJir ye,. aldılar .• 

Moskova, 18 (A.A) _ Öğle üzeri neş
rolunan Sovyet tebliği: 

Dr. Behçet Uz dün incir piyMasını 1LÇ4r""1ı 

Piyasalar dün açıldı 
17 Eylulde kıtalarımız Stalingrad ve •• 

Mozdoktadüşmanlaçarpışnuşlardır. (JTztını ve ı· naıra 
Diğer kesimlerde hiç bir deği§iklik ol- U '-' 

mamıştır. 

dö~~ı~~r~~p:~i:~ıki~~ı: lyı· ıı· yat veriliyor 
:~ J'~~~~~;!ı:e· 1!:t:':.ub~irk::~: • 
girmek istemiş, askerlerimiz buna mani *---
olarak göğüs göğüse bir muharebeden ' 2 5 
sonra düşmanı püskürtmüşlerdir. Düş- Fiyatlar: iizüm 3 ' 
rnan ö1i.i ve yaralı olarak beş yüz kadar 
subay ve er kaybetmiştir. 19 düşman 44, iocir 45-66 kuruş 
uçağı dili;ürülmüştür. 

NOVOROS!SK VE ---*-
MOZDOKTA Üzüm ve incir piyasaları dün açıl-

Mozdok çevresinde geceleyin düşma- mışhr. 
na hücum ederek 4 tankını tahrip ve bir Egenin üzüm, incir müstahsilleri ve 
bölüğünü imha ettik. Başka bir muhare- tacirleri piyasaların açılış töreninde ara
bede bir tank birliğimiz 45 Alman tan- larında ticuet vekilimiz Dr. Behçet Uzu 
kını tahrip etmiştir. - görmekle çok sevirunitler ve ticaret ve-

" 

(Sonu Sahife 4, Siitıın ~de) (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Almanlara vazivet •• ,o re 

ovyet askerleri '' Sta
lingrad,, ı çılgıncasına 
ırüdafaa ediyorlar 

RUSYA · JAPONYA 
---*·---

Sakin, fa·kat 
sıkıntılı du-

rum var 
-*

Japonlar Rusya ile Jaarp 
etmiyeceğiz, IJunu ordu

muza borçluyuz 
diyorlar •• 

Tokyo, 18 (A.A) - Yeni japon hari
ciye nazırı gazetecilere demiştir ki: 

« - Japon - Sovyet münasebetleri ta
rafsızlık siyaseti içinde devam edecek
tir.• 

Askeri sözcü şöyle demiştir: 
« - Rusya bitaraflık siyasetine riayet 

ettikçe hiç bir şey olınıyacaktır. Sovyet 
hükümeti sahildeki maynlı tehlikeli mın
t.akaları japonlara bildİrınİ§tir.• 

JAPON GAZETELER! 
NE DtYOR? 

Tokyo, 18 (A.A) - Mançukonun 
onuncu yıldönümü münasebetiyle japon 
gazeteleri yazdık}an yazılarda japonya
nın Sibirya hududundaki durumunun 

( Sahife (, Sütun 1 de ) 

lngilizlere göre Stalingrad harbi 

Evlerin içinde bile korkunç 
boğuşmalar geçiyor 

Aln1anlar Rusları şehrin içinde hareket 
edemez hale getirmeğe çalışıyorlar 

Londra, 18 (A.A) - Stalingrad mu
harebeleri Londrada büyük bir ilgi ile 
takip edilmektedir. Şimdi asıl şehrin 
muhasarası başlamıştır. Bugün gelen 
haberler, mukavemetin zaafa uğramadı
ğını b!ldiriyor. 

Bu şehrin Ru• askeri harekatında oy
nadığı rol ne kadar büyük olursa olsun 
doğu harbinin akibeti Stalingradın ak.i
betine bağlı değildir. 

Moskova, 18 (A.A) - Royter ajansı
(Sonu Sabile 2, Sütun 4 te) 

1 
•••••••••••• 

~ unan- ı.'u~os

lav istiklalleri 
ve Türkiye 

---*·---
Londra, 18 (A.A) - Türk gazetecile

rinin bugün istihbarat nazırlığına yap
tıkları 7.iyarette B. Şükrü Esmer soru
lnn suallere cevap verirken şunları da 
söylemiştir: 

• - Harp uğrunda sarfettiğinız ga~ -
reti ve imarunızı gördükten sonra mu
zaffer olacağınıza tamamiyle kani ol
duk. 

Türkiyenin büyük bir ordusu vardll'. 
Her tecavüze k:ırşı müdafaaya hazırız. 

Yugoslavya ile Yunanistan istikltıll~
rinin behemehal iadesine taraftarız. 
TÜRKİYE VE BULGARİSTAN 
Türkiye, ınihvtrin Bulgar toprakları

na geçmesine müsaade eden Bulgari'
tanın bu hareketini tasvip etmcınekfo 
beraber harekete geçmemic;.tir 
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Behçet Uz dün şöyle dedi: 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

io;ıre eleınanlarıyle görüştüm .. Müşahe
.lelerimden ve edindiğim intibadan çok 
sevindim. Gördüğüm yederde hararet
ls bir çal~m.a havası içinde vAtandaşları
mın hükümete içten ve candan kuvvet
li bir müzaheret isteği göze çarpıyor. 

Memleketi bu kadar buhranlı bir za
manda idare edenlerin muvaffakıyetle
rinde, \'atandaşların böyle samimi ve 
içten olarak Uilerine ve hükümetlerine 
bağlılıkları ve inanı!'ları en kuvvetli bir 
destektir. 
i~E İŞLERi 
Yurttaşlarım, bu münasebetle :şu ci

heti belirtmek isterim ki memleketimiz
de ne bugün, ne de yarın bir iaşe buh
ı anı mevzuubahiı; olmıyacaktır .. Kabul 
Ectmek lazımdır ki gıda maddelerimiz bol 
değildir. Fakat şuna da kati olarak emin 
bulunmalıyız ki gıda maddeleri bakı
mından memleketimiz; hiç bir zaman aç
lığa düçar olacak vaziyette de değildir. 
İ >t.!hsal ettiğimiz her türlü gıda madde
s: bizi beSJ.iyecek derecededir. 

HATTI HAREKETİMİZ 
NE OLMALI? .. 
Bi%lın için bugün tutulacak hattı ha

ıE:ket hiç bir endişeye kapılmamak ve 
a\"ni zamanda tutumlu olmak ve israf-
1~n kaçınmakbc. Elim:zdeki maddeleri 
tasarrufla kullandığırruz takdirde bizi 
hiç bir ihtiyaç. hatta tazyik etmiyecek
tır. 

VURGUNCULARA 
MÜSAMAHA YOK 

:.unun da daima h:ınaye göreceği \ 'C 

cfostekle.:ıeceği bilinmelidir. 
DIŞ TİCARETİMİZ 
D~ ticaret bahsinde de miivazeneyi 

temin husu:.unda çalışmaktayız. Bugün 
bir cok mü~adele vasıtaları yok olmuş. 
bir Çok pazarlar kapanmıştır. Mi..inaka
le imkanları da çok daralmı~tır.. Bütün 
bu gayri mi.isait şartlara rağmen hükü
rnct'.niz ticaret c;in daha müsait :ıemin
ler ihzarına çalL~ı.rken. halkın lehine alı
nan tedbirlerin istismarına müsaade 
<:demez. İstismarın her türlüsünü icabın
da en şiddetli ~e:dbirlerle karsılıyacağı
mız muhakkaktır. 

HERKES VAZİFESİNİ BİLMELİ 
Bugün İngilizh:rlc ilk iş olarak 12.500 

ton üzüm satı.s.nda mutabık kalmış bu
lunuyoruz. Kalan kısmını da sarfedcce
ğ'mize şüphe yı.>ktur. 

Ümit ediyorum ki bütiin mahsulü bu 
sene içinde kolaylıkl& elden çıkarabile
ceğ:z. Bu bahisl~ de müstahsile, ko
misyoncuya ve ihracatçıya d~en ayrı 
a}·rı mühim \•az.ifeler vardır. Herkes va
zifes:ni bilmeli ve yapmalıdır. Satıcı lü
zumsuz teliı.'?la piy&Sa)'I karı.~tırınamalı, 
liizumsuz \'e telaşlı mal arzına kalkış
a ~malıdır. Bun3. sebep yoktur. 

ihracatçı da içinde bulunduğumuz 
~rtların yarattığı m~ülatt ve nakliyat 
ağırlıklarını ucuz mal elde etmek için 
vasıta olarak kuUanmamalıdır. 

Hepinizi. bu ı~le amil olanları ve 
müstahsilleri hürmet ve se\•giyle selam
lar. s!zlere iyi isler temenni ederim .. • 

İZ~1İRİN İAŞE tşLERİ 

------

ŞEHİR H.ABERLE'R:i 
Ralkarınar ha-
taklı2-ı tarihe 
karışacak 
~~----~---Belediye reisi B. Re~ai Leblebicioğlu. 

Halkapınar bataklığının kurutulması iş: 
ile yakından alakadar olmaktadır. 
Halkapınan ist~fade edilir bir hale ge

tirmek ve batakLğı ortadan kaldırmak 
i.ızere belediye bazı mühim ta~avvurlar
da bul unınaktadır. Halkapınarın, İzmi
rin büyük bir sı:or sitesi hal:ne ifrağı 
derpiş edilm~tir. 

Orada büyük bir şehir stadyonıu. bir 
Velodrum, bir de hipodrum inşası dü
ı:ünülmektedir. Beled;ye mühendisleri 
bu hususu tetkik eylemeğe başlamışlar
dır. 

Mühim biı· masralı icap ettiren bu iş, 
belediyenin önümüzdeki sene progra
ınında yeı· alacaktır. 
Diğer t<traftan Halkapınar civarındaki 

yollar inşa edilmektcd:r. İşçilerin her 
gün geçtiği bir yol ikmal edilmek üze
redir. Diğer bir yol da yapılmaktadır. 

__ . ....,."-.. o- --
İzmir Su şirlıetinin 
~atın a'ıı•rttasırna doilru 
İzmir su şirketinin satış müzakeresi-

ne salahiyetli mlirahhaslar tlkteşrin ayı 
iptidasında Ankaraya gidecekler, su ~ir
ketinin hükümetçe satın alınması mU
zakerelerine iştirak edeceklerdir. 

...~~ .,... ... .t..~ 

Kültiirpark t-'ğleııceleri bitiyor 

Gelecek yıl Kültürpark
ta tadilat yapılacak 

Fuar gazinosu yılıtırılacalı, havuz lıaldırılıp esr· 
gi sarayı önünde yenisi yapılacaJı •• 

Küllürpark eğlenceleri pazar günü sergi sarayı önünde büyiik, müstatil şe
akşamı gece yarısından iki saat sonra kilde b:r havuz inşa edilecektir. Iiavu
kapanacaktır. Eğlencelerin sonu olması zun bir tarafında Atafürkfuı, diğer ta
itibariyle Kültürpark bu gece ve yarın rafında Milli Şefin heykelleri buluna
gece fevkalade surette tenvir edilecek caktır. 
ve eğlenceler hu:,:,usl bir şekil alacaktır. Büyük sergi ı..aı·ayının muvakkat olan 

Kültiirparkta önümüzdeki yıl büyük- ahşap kısmı yıkılarak bu kısımda amfi 
çe tadilat yapılı-nası mukarrerdir. Bu şeklinde ierash ve kapalı salonl.an ha
hususta bir proje hazırlanmaktadır. Ge- vi büyük bir gazino inşa edilecektir. Bu 
lecek sene fuar gazinosu yıktınlacak ve gazlno sun'i göle nazır olacağı için çok 
havuz ortadan kalkacaktır. Gazinonun cazip görünecek.tir. Gazinonun zemin 
önüne kadar u:ıanınakta olan taı·hlar katında bir de Amerikan bar vücuda 
sergi sarayı önüne kadar uzatılacak ve getirilecektir. 

Çok çocuklu ailelerden 
ikramiyeleri geienler 

Türk 
•• 
tuccarının 

vaziftsi 
~~~-"k~~--

( Baştarah 1 inci Sahitcdt) 

çok uygun olan bir keyfiyettir.. Zira 
milli bünyenin !'arsıJması veya kemiril
mesi pahasına elde edilen kazanclar ka
dnr ömürsiiz bir şey olamıyacağ.ına ka
niiz. 

Büyük. küçük tüccarlarımız bu salta
da kendi içlerinden ba~Jıyan bir müca
dele bir kontrol ~istemi yaratmağa mcc
hurdul'lar. Bu i!:;te öncülük etmek şere
fini tasıyacak olanlar mc ut bir kalkın
ma hareketinin uncülert sayılacaklardır. 

Halkcı hiiküınetle halk teskilatınm el 
ele \'er~esi, yeui birlikler k~ırulması ~ e 
tam bir tesanüt havası icindc miicade
lenin hızlandırılması bun-;..n kin lazım
dır. N'amus ve faziletleriyle · tanınmış 
tüccarlarımız hu mücadelede ön safa 
geçerlerse sabotajcıları meydana çıkar
mak kolay olacaktır. O zaman vurgun
culardan ulu orta bahsedilıniyecektir. 
Bilakis her sabıkalı gibi bu sefil ruhlu 
insanlarm da kolayca teşhis edilir bir 
hüviyetleri olacaktır. 

Vurguncularla mücadelenin asıl zor 
tnrafı el altmdaıı bin bir dalavera çe,•i
ren insanların adalet milvacehesinde giz
li kalabilmeleridir. Bun&arm sinsi [aali
yetlerbıin bir türlü önilne geçilememiş 
olruasmın sebebi de budur. İşte gcrt:ek 
miinasiyle halkçı, halkın kendi içinden 
gelen bir mücadeleye biiyUk değer '·e
rişiınizin ııebcbi... 

Şuna da emin olmak lazımdır ki bu
güniin şartlarını istismar etmek ve gıda 
maddeleri üzerinde tazyik yapacak ha
rekette bulunmak istiyenlere asla mü
samaha etmiyeceğiz .. 
Kanunlarımız bu kabilden küçük ve 

bedbaht hareketleri önlemeğe müsaittir. 
Bu meyanda, hükü.metin ticareti ve mü
badeleleri teshil için almakta bulundu
ğu kararların, ticaretin ve halkın lehine 
olan m.Anasını anlamak istemiyen istis
r.ıaı·cılaı-ı tesbit ve takip için belediye
ler, ticaret od.alan ve bol'salar ile ma
halli devlet otoriteleri en geniş vazife 
\'e salahiyetlerle de teçhiz edilmiş bulu
r>uyorlar. Son seyahatimde bunun ıyı 
neticeler vermeğe basladığı ümidi hen
de arttl. 

Or. Behçet Uz dün öğleden sonra vi
lfıyetı, Partiyi, helediyeyi ziyaret eyle
mis ve dün aksam Paı ti merkezinde vi
lay~t ve kaza idare h eyetleri t'eis ye 
azasiyle yapılan b!t• konuşmada bulun
muştur. 

Yardımseverlerin 
Sergisi ... 

lzmiı·deki çok çocuklu ailelerden ik
ramiyeleri gönderilenler şunlardır: 

Tepecik Emrazı Sariye hastahanesi ar~ 
kasında bahçıvan Uşaklı Ethemin karısı 
Zehra Polatlı, Namazgahta Bülbül so
kağında Emin karısı E.5ma, Karşıyakada 
Alaybey tramvay caddesi Rağbet soka
ğında Osman eşi Havva, Bozyaka ma
hallesinde Kilimcitepe sokağında Meh
met eşi Resmiye, memleket hastahanesi 
arkasında All ağa çıkmazında İbrahim 
eşi Behice, üçüncü Karataş !bişağa so
kağında Ali Cemal eşi Fatma, Mahmu
diye mahallesi Mumcu.zade caddesinde 
Hüsnü karısı Lütı:iye, Karşıya Şemik
ler köyünden Ali Zeki eşi Şerife, Yiğit
ler mahallesi aı·ka sokağında İbrahim 
eşi Hayriye, Birinci kordonda Gazi mey
danı karşısmda 64 numaralı evde Hay
dye, hükümet Konağı meydanında dak
tilo Burhan yanında üsküplü Riza, tz
mir erkek lisesi yanında (2) numrada 
Halim kızı Hafize, Hilal istasyonu karşı
sında askeri mütekaitlerden Ahmet Ne
cati e,şi Emine, Alaybey Giritli Mustafa 
bey bahçesinde Ali kızı Emine, Uzun
yolda lzıniı·li sokağında Ahmet Sabri 
eşi Firdevs, Değirmendağı ikinci Osma
niye mahallesinde Cami sokağında !b· 
rahi meşi Fatma, tzmirde Memduhiye 
mahallesinde Şeyh sokağında Ali eşi 
Rukiye, Dibekbaşı Bardakçı sokağında 
Bohor kızı Meryem, tsınet paşa bulva· 
rında Kemal paşa bedestanında Selim 
eşi Emine, Yusuf dede Orhaniye mahal· 
lesi 201 sayılı evde Fatma, Orhaniye 

mahallesi 34 sayılı evde Selim klZl Afet, 
İzmir Reşadiye. mahallesin.de Derviş 
Hasan sokağında Şaziye, Karşıyaka ŞEVKET BİJ..QİN 
Kutlu sokağında 3 sayılı evde Kadir eşi --------------
Mürvet, ikinci Abdullah efendi mahal-

Ticaret vekilimiz yapılan hasbihalde 
umumi iaşe mevzuları ve halk ihtiyaç
ları hakkında izhar edilen dikk ve te
mennileri not eylemiştir. Partimiz. İz
mir halkının iaşesi ınevzuunda gerekli 
tE'dbirler almaktadır ve ticaret vekfı.le
t:ıniz bu tedbirleri destekliyec.ekt ir. 

Yardım severler cemi,yetinin Kültür
parkta açmış olduğu el emekleri sergisi 
büyük bir alaka uyandırmağa devam et
mektedir. Daha iki gün açık kalacak 
olan bu sergiye yeni eserler ve eşya ila
ve edilmiştir. Bic çok aileler cemiyete 
bir yardım olmak üzere bu eşyayı ve 
eserleri seve seve satın almaktadırlar. 

lesi 132 sayılı evde Hasan kızı Fatma, l'ln1 ir Raik evin -
Hasta sokağı (60) sayılı evde Lokmacı 
tbrahim karısı telli, Selfthattin oğlu ' k• k 
Ballıçeşme sokağı 10 numarada Ali ka- ae 1 onser 
rısı Emine, Karaman sokağında 21 sc:ı
yılı aile evinde Fethi karısı Sıdıka, 

TACİRLERİN VAZİFESİ 
Tlcareti ve piyasayı idare edenler va

tan~e\•erlik göstererek, halkın gıdasını 
'e ihtiyaçlarını daraltmıyacak şekilde 
hareket etmek mecburiyetindedirler. Bu 
tıwsiyem, çok eıninim ki memleketin 
lıer köşesinde iyi karşılanacaktır. İhti
ras mahsulü olarak, memleketin ve hal
kın zararına servet sahibi olanlar ve ol
mak istiyenler bilmelidir ki daima men
furuınuz kalacaklar ve takibattan kur
tulamıyacaklardır. Meşru kazanç arzu-

VEKİLİN DİÜER TETKİKLERİ 
T'.caret vekilimiz dün vali ile görüş

me;;inde vilayet işleri hakkında malu
mat almış; dün akşam Kültürparka gi
derek Külti.irpark eğlencelerinde bu
lunmuştur. Ticaret vekilimiz Külti..irpar
km istikbali hakkında belediye reis: B. 
Reşat Leblebicioğlundan UZllll izahat 
almıştır. . . 

DR. BEHC~'T UZ GIDfYOR 
Ticaret vekilirr,iz salı gününe kadar 

İzmiı·de kalarak tetkiklerde bulunacak, 
salı akşamı Denizl:.ve hareket edecektir. 
Vekil Denizli ve İspartaya uğı·adıktan 
sonra Afyon yoluyle Ki.itahyaya gidecek 
ve oradan Ankaraya geçecektir. 

Pivasa dün açıldı 

-· ... Nazilli lıa11malıaını 
Sehrimizde ... 
Nazilli kaymakamı B. Fevzi Akkor 

Nazilliden şehrimize gelmiştir. 

KAYMAKAMLAR 
Bugün geliyorlar 
Kaymakamlar kursunun ikinci devre 

müdavimleri bölgemizde bir tetkik ge
z!si yapmak üzere bugün saat 20.15 te 
Ankaradan şehrimize gelecek ve Karşı
y akada viluyet namına hukuk işleri ve
kıli B. Nafiz tc1rafından karşılanacak, 
ayni trenle Basmahaneye geleceklerdir. 

Misafüler ikametlerine tahsis ed!len 
Ege lisesine gidecekler ve akşam yeme
ğini deniz lokantasında yiyeceklerdir. 
Yarın sabah saat 9 da belediyenin tah-

(Baştanb ı inci Sahifede) daha olgun ve daha iri, aşağı yukarı on sis edeceği otobüslerle eski eserler mü-
kiünin beliğ olan beyanatiyle bu mah- bir numara ik müsavidi. 39 kuruş iste- zesine, öğleden sonra saat 16 da toplu 
sullerimizin satıtıı ve istikabali hakkında nilen üzüm ise 9 numaraya muadildi. b:r halde Kültürparka gideceklerdir. 
teminat alm!flardır. Fakat alıcı müessese bu parLiyi 38, S ku- Pazartesi günü resmi ziyaretlerde bu-

Alsancak 27 numaralı evde Ramiz ka
rısı Muradiye, Alsancak Mesudiyede 
Şükı-ü eşi Raziye, Balçova köyünde Ah
met kızı Fatma, Balçovada yukarı ma
hallede Veli Hoca karısı Havva, Gün
doğdu mahallesinde Zambak sokağında 
(20) numarada Alaşehirli Ahmet, İstik
lal mahallesi Gündüz sokağında (10) 
sayıh aile evinde Davi eşi Zümbü1, Di
bekbaşı Alparslan sokağı 72 numarada 
Riza C§i Nazmiye, Kahramanlar üçüncü 
sokakta 35 numarada Ahmet karısı Ha· 
tice, üçüncü Kahramanlarda Selanik so
kağında Ispartalı Mustafa eşi Sıdıka, 
İzmirde Tepecikte Alman kulesi altın
daki barakada Mehmet c~l Fchime, Şe
hitler caddesinde 25 sayıda Hüseyin eşi 
Sıdıka, Değirmendağı Uzeyir ağa soka
ğı 13 numarada Mehmet Dizdar, Mezar
lıkbaşı Katip Çelebi sokağı 19 numaralı 
aile evinde Samoel kızı tlya Amalar, 
tkiçeşmelikte GUndliz sokağında Bohor 
Suhami kızı Luna, iklnci Süleymaniye 
Aydın sokağı 8/2 sayılı evde Demil' kızı 
Sabriye. 

INGILIZLERE GORE STALtNGRAD HARBi Bayralclarla süslenmi;t olan borsa bi- ru~tan almak istiyordu. 1unarak 14.35 te Bucaya gidecekler ve 
nası. üzüm ve incir salonlarını dolduran- Borsa reisinin vekile verdiği izahatı 17.50 de Kızılçullu köy enstitüsünü gö- (Ba.ştarah 1 inci Sahllede) rımız burada günlerden beri mukave-
lar ticaret vekilinin geli•ine intizar edi- müteakip ticaret vekilimiz yirmi para recekler, a~aın yemeğini d<? orada yi- met ediyorlar. Ruslar nehrin cenubuıı-

-s ·ı· ılm .. · 1 w kl d' nın hususi muhabiri bildiriyor: Alman-
Y. orlaTdı. Dün sabah saat onu yirmi geçe tenzı at yap asının mu nasıp 0 acagım ) ece er ır. daki Alınan kıtalarını şimal kıyılarında-.. ı · b 1 b 262 l s l .. ·· B 'd k · t lar Stal:ngrad rr.üdafUerini şehir içinde Dr. Behçet Uz, refakatinde vekalet ne"- soy emış ve u surete u çuva a ı gunu ornovaya gı ere zıraa kilerden ayırmak maksadiyle Alınan 

-s .. •• 38 S 48 k d L l k t•t·· .. .. ·· ı · · hareket edemez hale getirmegw e çalışı-

Bu akşaın saat 21 de tzmir Halkevin
de Sosyal yardım kolu menfaatine, An
kara Devlet Konservatuvarı piyano ho
calarından Bn. Tomris. Hilmi Yolaç, 
Konservatuvaı· talebelerinden Bn. Ay
dan. İzmir Atatürk lisesi felsefe hocası 
Sel~hattin Göktepe tarafından çoktan 
beri hazırlanmakta olan piyano ve şan 
konseri verilecektir. Programda Mazart, 
Beethovn, Chopin gibi üstadların piyano 
eserleriyle meşhur operalardan seçilmiş 
parçalar vardır. Resmimiz konseri vere
cek sanatkarları göstermektedir. 

riyat ve propaganda şefi B. Suat Yurt- uzum • - uruş arasın a sa 1 ara cns 1 usunu ve nıuessese ermı, çarşam- münakale hatlarını bombardıman edi-
koru ve husus1 kalem müdürü B. Fazıl piyasa açılmıştır. ba günü Halkapınardaki fabrika ve mü- yarlar. yorlar. Nehrin cenup kıyısı boyunca ha- " 
Asal bulunduğu halde borsaya gelmit Vekil uğur dilediği sırada diğer ma- esseseleri gezecekler, Turandaki yağ Şehrin şimal batısında ilerliyen düş- zı köyler için şit1detli muharebeler ve- ALMANLARA GORE VAZIYET 

l d d 1 1 b 1 b·r ' b "k d ·· kl dir man acele müstahkem mevziler ve tank ve borsa reisi B. Cevdet Alanyalı tara- sa ar a a muame e er aş amı~ ve ı Hı rı ·asını a gorece er · rilmiştir. Bir koy düşmandan geriye (Baştarah 1 inci Sahifede) 
fmdan kar•ılanmıştır. Vali B. Sabri çok satışlar heman kara tahtaya yazıl- 24 eylülde köy işleri üzerinde tetkik- miniaları inşa etmektedir. Bu suretle l • B k b' k . d b' k' · 

v t l ki bel d' · d Sovyet kı.-ı ' hticwnlarına mlni olmak a ınmıştır. aş a ır esım e ır oy için boco yere uğraşını§lardır. Rusların Öney, belediye reisi B. Reşat Leblebici- mış ır. er. yapaca ar, e ıyeyi zıyaret e e- ~.. yakınlarına kadar ilerliyen askerlerimiz .. lm 
VE.KtL. N NUTKU kl E · h ı'ctiyorlar Alın ... nlar şım' di bol mikdar bu"tu"n karaı taarruzları püskürtü üş-oğlu, parti başkanı avukat B. Münir Bir- l ce er, mrazı sarıye ve zil reviye mü- "' . .. - makineli. tüfenklerle hücum ederek oto- .. -
B .. ki D B h U .. ı · · kl a· d uzun ve orta me""illı· top getiri' 'yor tür. Rus askederi Alman topçusunun sel. sabık ticaret vekili ve Aydın meb- unu mutea P r. e çet z, mus- csscse erını gezece er ır. a ..... - matilt sillhlı Alman askerlerini öldür-

usu B. Nazmi Topçuoğlu, tüccar birlik- tahsilin ve tüccarın gözlerinde okuduğu ----·---- lar. Tank ve hava kuvvetleri bakımın- d yık.tığı evlerin enkazı etrafında çarp~-
d . 1 · ·ı b. k · · · E • · Ö dan zaten mev ı 1 tisı··nıükl i de mUşler ir. maktadırlar. Bu askerlet· her sokagı~ , her leTl umumi katı"bi B. Atıf inan, koope- en ışe en Sl en ır nutu ırat etmıştır. rzıncanda in nü cu o an u er n n * .. 

ratifler birliği umum müdürü B. Muhip Okurlarımız bu nutku cDr. Behçet Uz "IJ•d • f 1ı başka bu suretle topçu üstünlüğünü de SOKAK SOKAK MUDAFAA evin çöküntUler~ni çılgınca müdafaa edi-
Özyeğit te bu mada borsada hazır bu- dün şöyle dedi• serlavhası altında diğer D • esı VQQI GCG .. temin etınişlerdır. yarlar. Öyle ki Alınan askerleri ancak 
lunuyorlaTdı. sütunlarımızda bulacaklardır. Erzincan, 18 (A.A) - Güzel sanatlaı· SOKAK MUHAREBELERİ Londra radyosundan ; Stalingraddakl adım adım ilerliyorlar. 

Evvela borsa idare heyeti odasında Umumi bir takdir ve tasviple kar- Akademisinden gelen bir yazıda yeni Dün bütün gün sokak muharebeleri durum son deNce naziktir. Alın.an kıta- Bu muharebeleırin şiddetini göstere-
istirahat edilmiş ve saat tam on buçukta şılanan bu nutuku müteakip ticaret veki- Erzincanda yapılacak İnönü abidesinin olın~tur. ları bir iki noktada şehir banliyosunu cek derecede esir. top ve saire ahnmış-
üzüm salonuna geçilmiştir. · limiz borsa binasının alt katında.ki incir planları hazırlanması için bir müsabaka Bir gece evvel kurulan. barikatlardan yarıp ge~mişlerse de şehir sokak sokak tu·. 

OZOM SALONUNDA salonuna geçmiştir. Vekili incir salonun- açıldığı bildirilmiştir. Müsabakaya an- müdafaa edilmektedir. Bir Alınan tabu- ALMAN HAVA HÜCUMLARI 
k T .. k tk~ 1 · tir k d k b' düşmanı çıkarmak için muharebe veri· k d b. k ~ k ·ı ı h Ozüm salonunda 942 yılı mahsulü çe- da ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu ca ur. sana ctr ar ış a e ece ' ı- ru mer ez e ır so agı geçere ı ere- Alman bomba ve pike uçakları er 

k. d k . k . l karşılamıstııı. rinciye 1500, ikinciye 500, üçüncüye 300 llyor. Alman askerleri Rusların geçmek miş, fakat 500 ölü bırakarak tekrar ge- hır' i birer kale haline getirilmiş olan 
ır e sız uru uzüm nümune eri masa lira mükafat verilecektır· . zorunda olduklar• sokakları mermi yağ- im ·· · · ı k lm t tNcı·R PtYASASI AÇILIRKEN riye çeki i§tir. 12 tank tahrip edilmiş- evleri, fabrikaları bombalamakta ve Rus uzenne numara smuıy e onu uş u. • Bu haber bütün Erzincanlıları sevinç muruna tutuyorlar. 

Kehribar sarıhğında kalitesine göre irili Vekil ayni suretle incir rekoltesi, mah- içinde bırakmıştır. Evlerin alt katından üst katına çık- tir. .. İLİR karşı taarruzlarınm püskürtülmesinde 
ufaklı üzümler satısa hazır bir vaziyette sul va7iveh" hakkında izahat almıs, alı- k · · uh b 1 MUDAFAA DEVAM EDEB kara kuvvetlerine yardım etmektedir-• -·J • rna ıçın göğüs göğüse m are e er ya- k ı1 uhab d k 
idi. cılar ve satıcılaTla görüşmüştür. İncir x----~-------~-------~ Taymisin as e m iri !yor i : ler. tı"' _____________ ., ___ .,, pılıyor .. Evlere giren Alman kıtaları seç- Al an1 Stnlin d h b' d · 

Dr. Behçet Uz salonda müstahsillerin nümuneleri ayrı ayrı tetkik edilerek bu S Bunün toplanacalı me ve güçlü askerlerden mürekkeptir.. m ann gra ar ıne aır Volganın doğw;unda Basto~ak ve Li-
ve alıcılardan karıılıyanların ellerini sı- ııene don vaziyetinin incir mahsulüne :. evvelce verdikleri ınalQınatın olaylara ki garları bombalanmı.ştır. Hava muha-

olan Part• Ocalı Stalingrad alındığı takdirde bunlara lm d .. ı ..... ılm kt dır B' karak kendileriyle görüs, müıı. ve bir müıt- iras ettigıw· zarar üzerinde durulmuştur. 1 uygun O a ığı a~~ a a · ll' rebelerinde 32 Vl: karşı koyma batarya-
uzun bir istirahat ve büyük mükafat N b da ı ll Al tahsile: incir mahsulünde ilk muameleyi satı- Konnrelerı·.. azi sözcUsU cenup atı i er yen - !anınızın ateşiyle 6 Sovyet tayyaresi ~ vadedilmiştir. likl 

« - Mahsul nasıl, bol mu h Demiş- cı sıfatiyle yerli ürünler şirketi ve alıcı Alsancak n.:ıhiyesi şehitler ocağı Akşam bütün bir sokak düşmandan man bir · erinin perşembe günü mer- d~ürülmüştür. Bir Alman tayyaresi 
tir. sıfatiyle Albayrak ticarethanesi 66 ku- saat 21 de.. _,_1_ kezde ilerliyen kuvvetlerle iltisak pey- kayıptır. 

tern.i:u.t:nrniştir. Yerde yüzlerce Alman d 'ğini hrin di Ik d 
Üzüm nüınunelerini tetkik eden vekil ruş üzerinden yapmıştır. Bu incirin mik- Bayraklı nahiyesi Bayraklı Ocağı ölüsil yatmaktadır. İki Alman taburu a etti · · ve şe · ancak şim · i e- ALMAN TEBLlöl 

rekolte, mahsul vaziyeti, yağmurlarm tan 40 çuval kalitesi incirin tanesi ade- 21 d fa olarak muhasara edildiğini söylemiş- Berlin, 18 (A.A) _ Alman tebliği: 
h l d T k'li saat e.. ş&hre şimalden girmiş.ge de süratle p~ · s·· ı har b h ı ı b üzüm ma su ü üzerin e yaptığı tesirleri dine göre 2 numara idi. icaret ve ı - Tilkilik nahiyesi Sa]filıettinoğlu k UI . l tır. urat e a e yığıru a ini a an u Terek ırmağı kıyılarında tahrip uçak-

de tetkik eylemiıı ve satıcıların verdikle- miz incir mahsulünün müstahsile ve tüc- ocağı saat 21 de.. ürt muş ve SOO ö Ü bırakmışlardır. şehirde muharebe pek yakından yapılı- !arının dest~klediği Alman zırhlı teşkll-
ri izahatla alakadar olmuştur. cara bereket, iyi iş temin etmesi temen- § Yalılar nahiyesi Birinci Karantina VAZİYET SON DERECE VAHİM yor. Bununla beraber tabii manialar leri mütemerkiz bir hücumla iki düş-

PiYASA ACILIRKE.N ni etmek suretiyle incir piyasasını da aç- İzvesliya gazetesi vaziyetin son dere- harekatı her zamankinden ziyade güç- man taburunun en büyük kısmını yok 
T 8 ocağı saat 21 de.. ah 

icaret vekilimiz rekoltenin fazla mıştır. JCCOCcccccıc:ıccc:ıc:ıccccc~..ıCOCX:I ce: v im olduğunu yaz1yor ve ayrıca şu leştirmektedir. Rusların levazım ve yar- etmiş ve 41 top ele geçirmiştir. 
olmasına rağmen vekaletin aldığı ve al- DONKO SATIŞLAR malUınatı veriyor: dım kuvvetleri gönderebildikleri müd- STAL!NGRADDA 
makta olduğu tedbirlerle mahsulün ta· OZOM : Dün akşama k.aday borsada büyükçe işler yapmışlardır. Terek nehrinin cenubundaki müdafa- C.~tçe Stalingradın müdafaasına devam Stalingradın zaptı için cereyan eden 
mamanın kolaylıkla satılacağını ifade 10085 çuval üzüm satılmıştn. Fiyatlar incir tip numayalanna göre piyuada ayı düşmanın zorlaması güçtür. Kıtala- edilmesi mümkündür. savaslarda ordu ve hava kuvvetlerinin 
ederek müstahsillere ve ihracatçı tacir- 32,5-44 kuruş arasında temevvüç etmiş- 1 numara incir yoktu. 2 numara 66 ku- sıkı işbirliği neticesinde şiddetli muha-
lere teminat vermiştir. tir. Filhakika dün yapılan ilk üzüm satış ruştan, 5 numara 54 kuruştan, 9 numa- rebelerde yeni muvaffakıyetler elde 

Vekil yerli ürünler ticarethanesinin muamelesinde ufak bir parti üzüm 48 ra 45 kuruştan muamele görmüttür. edilmiştir. 
masası önünde duraklamıı,. burada teş- kuruştan satılmış ise de bu üzümün ka- Dünkü açılış fiyatlarına ve akşama JEL·. 36.46 Düşmanın Voronej köprü başısma 
hir edilen iizüm nümunelerini gözden Utesi on bir numaraya yakındır.Piyasada kadar cereyan eden muamelelere naza- karşı yaptığı yeni hilcumlar kanlı kayıp-
geçirmi~tir. Satıcı mevkiinde yerli ürün- başkaca on bir numara üzüm mevcut ol- ran üzüm ve incir piyasalarına iyi fiyatla larla püskilrtülmfü:tilr. Bu kesiınde 15 
ler, alıcı vaziyette lzmir incir ve üzüm madığından 48 kuruşluk fiyat bir istisna açılm14 ve müsait surette inlcişafa müs- 8 U G U N Eylıllden beri 97 Rus tankı tahrip edll-
tarım satı' kooperatifleri birliğinln eks- te,kil etmiştir. teit bulunduğu nazariyle bakmak lazım- miştir. 
perleri bulunuyordu. Satışa arzedilen Dün 7 numara üzüm 32,5 kuruştan, dır. 2 eu· vuK FiLiM Alman hava kuvvetleı-inin gece hü-
üzümler dört kalite idi. Ticaret vekaleti 6 numara üzüm 3S kuruştan, 9 numara * cumları düşman cephesinin gerilerinde-
daha evvel üzüm ihraç fiyatlarını tesbit üzüm 39 kuTuştan, 1 O numara üzüm 44 Ticaret vekilimiz dün piyasaların açı- J •.KARNAVAL ÇOCUOU ki hava meydanlarına tevcih edilmiştir. 
eylediği için dahili piyasa fiyatlarını aşa- kuruştan muamele görmüştür. Yani üzü- !ışını müteakip öğle yemeğini deniz ga- OYNIYANLAR : İVAN MOSJOUKİNE - TANİA FEDOR limen gölünün cenup doğusunda ve 
~ı yukarı tebellür etmişti. Olsa olsa kali- mün dünkü satışlara göre hakiki piyasa- zinoaunda yemiştir. Yemekte vali. parti İZMİRDE İLK DEFA OLARAK Ladoga gölünün cenubunda oldukça mil-
le üzerinde bir münakasa mevzuu açı- aı budur. reisi, eski ticaret vekili B. Nazmi Top- 2 • MODERN RAY Ar hlın düşman kuvvetlerinin tekrar tek-
labilirdi. lNClR : Dün akşama kadar borsada çuoğlu, belediye reisi, birlikler umumi rar yaptığı mevzii hücumlar ağır kayıp-

Bu manda satılığa çıkarılan 262 çu- teşhir edilen nümunelere nazaran 905 katbi, kooperatifler umum müdürü, OYNIYANLAR : LİLİAN HARVEY - WİLLİ FRITSH lar verdirilerek püskürtiilmüstiir. 
val üzüme 39-48 kuruş arasında fiyat çuval incir satılmıt ve fiyatlar 45-66 hı- borsa reisi. birlikler idare heyetleri reis· MATİNELER : K. Çocuğu 2.30 - 5.30- 8.30 M. HAYAT 4 - 7 - 10 Rus hava kuvvetleri 16/17 Eylölde 

_____ _,,__.. _ _.__..._.,·~'---._ı--.ı.:ı.~~.:.;.......L- .... _._. _ _......tt..,..:ın&llk.lll!C-.a.t)atermistir._...,·~....,,~-~e"-"l~ec~i~l.er ve Anadolu aj 11 n,.1 mü- Cumartesi - Pazar LOO de MODERN BAYATLA BAŞLAR.. 146 uçak kaybetmistir. Bizim kayıbım "' 

·----~~~~~~~~~~----------................ ~~~killttt~.~~~~~~~~~_J 
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Horsa 
tızmı 

!114 Öztürk Şirketi 
8H S. Erkin 

fA~k~~ ~ §=:~::~!:fı~!:.~~=~ 
~ BUGUNKONEŞRIYAT q lırcasına alunyor ~ 

GAZETECiLERiMiZ 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

« - Baştan başa yeni bir memleket 
olarak Türkiye Osmanlı İmparatorlu
ğunun tek varisidir. Yunanistan ve Yu
goslavya gibi milletler ayn birer var
lıktır. 

:ı ııı 11111111111111 ıı 1111111111111111nı1111111111111111111111111111111111 11111111111111ıı111111 111111111 ınıı ınnm m . ı: 

~ Av~ında Talebe vurd açıldı 1 
§ Aydında avukat merhum Cemal beyin köşkünde Raif Aydoğdu tarafın
§ dan, C. H. Partisi himayesinde bir talebe yordu açılmıştır. 30 51} 

29 
46 
49 
41 
48 
45 

:'><:'•'·~ Ankara, 18 (AA) - Bugün Kü-
tahya, Mihaliçç.ik, Dada~, Ayancık, 
İskenderun, Seferihisar, Isparta n1u
habirleriınizden aldığımız haberlere 
göre gönderilmiş olan milli müdafaa 
istikraz tahvilleri üç gün içinde ta
ınaıniyle halk tarafından alınmıştır. 

§ Vasi bahçe orla•ında, haYadar ve her tiirlü sıhlli ve içtimai prtları haiz 
§ bir yerde açılmıt olan bu yurt için talebe kaydına baılanml§tır. Orta Ye 

:: sanat okullanna devam eden ve edecek talebe için açılan hu yurda girmek 
: istiyenlerin ıimdilik Aydın C. H. Partisi matbaası bürosuna müracaat edi
§ lecektir. Yurt, talebe Yelilerine bir kolayhlı: olmak iizere taksitleri aylara 
;ı: taksim ederek aylık ta alır. Ayniyat tiı kahul eder. 

'181 F. Solari 
S'U Üzüm Tarım 
!111 P. Mikalef 
.fS3 M . İzmiroğlu 
415 j. Taranto Ma. 
395 İnan şirketi 
3l!S M. Kuşakçı O. 
328 M. j. Taranto 
813 Albayrak 
286 M. Ruso Işık 
251 Abdullah S. 
~ B. S. Alazraki 
206 B. S. Alazraki 
201 Kbım Taner 
'}#/ Kemal &raççı 
204 A Mayd.. 
178 Hilmi Uyar 
148 j. Kohen 
145 R. Leblebici 
130 P. Klark 
126 İncir T. A. Ş. 
117 Hüsnü Baki O. 
111 Kaptan H. Ali 
110 P. Paci 
98 H. Alanyalı 
90 M. Ali kaxd~er 
85 Mehmet Niyazi 

130 Hayim Kori 
78 Ali Akar 
75 P. P . Danielsen 
64 M. Beşikçi O. 
62 İ. Şinasi Ergin 
60 Faik Soydan 
67 M. H. Nazlı 
53 İsmail Çakıroğlu 
52 Riza Dolman 
40 Riza İhracat 
34 Şevki Muslu 
36 Kaptan Ragıp 
26 !stik:IAJ ştt. 
26 İsak Levi 
25 M. Sait Usta O. 
18 Y. E. Bencuya 
11 Y. İ. Talllt 
9 B. Tevfik Nazlı 

10085 Y eki'ln 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

35 
33 50 
37 50 
34 
32 
32 
32 
30 50 
30 
35 
37 50 
36 
37 
38 
38 
29 
33 50 
37 
38 50 
32 50 
32 
35 
35 
38 
31 
33 50 
29 
31 
34 
34 
41 50 
36 
32 50 
40 
43 
32 50 
42 
34 
28 
45 
38 
36 
28 
39 
44 

42 50 
43 50 
39 50 
45 51} 
50 
42 
44 25 
37 50 
44 
40 
42 
41 
35 50 
52 
42 50 
44 
38 50 
38 50 
42 
37 
38 
41} 
48 
32 50 
41 
46 
37 
46 25 
38 5() 

34 
44 51} 
44 
37 
42 
46 
28 
45 
38 
40 
28 
39 
44 

32 50 
35 
39 

7,30 program ve memleket saat ayarı, 
7,32 vücudumuzu çalıştıralım. 7,40 ajans 
haberleri, 7,55 - 8,30 müzik (Pi.), 13,30 
program ve memleket saat ayarı, 13,33 
müzik: Türkçe plaklar, 13,45 Ajans ha
berleri, 14,00 müzik: Riyaseticümhur 
bandosu, 14,30 serbest 10 dakika, 
14,40 - 15,00 temsil: cŞu patavatsızın 
yaptığını doğru buluyor musunuz?~, 
18,t}O program ve memleket saat ayarı, 
18,03 müzik: Radyo dans orkestrası 
18,45 radyo çocuk kulübü, 19,30 mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri, 
19,45 serbest 10 dakika, 19,55 müzik: 
şarkı ve türküler, 20,15 radyo gazetesi, 
20,45 müzik tsfahan makamından şarkı
lar, 21,00 konuşma (kendimizi tanıya
lım.), 21,15 müzik dinleyici istekleri, 
21,45 koııuşma (meslekler konWJuyor), 
22,00 müzik radyo salon orkestrası, 
22,30 memleket saat ayarı, ajans haber
leri ve borsalar, 22,45 - 22,50 yarınki 
program ve kapanış. 

No. 10 
İNCİR 

21}2 M. j. Taranto 
151 Ritaş 

95 Münir Kamil 
77 Hayim Kori 
65 R j. Franko 
61 F. Solari 
56 A. Mayd.a 
51 Akşehir T. evi 
40 Albayrak 
32 B. S. Alazraki 
25 Şükrü Akalın 
16 P. P. Danielsen 
15 Şükrü Uğur 
12 M. İzmiroğlu 

7 İzzi ve Ali Fesçi 
905 Yekün 

51 
51 
Mr 
53 
48 
55 
48 
65 
66 
45 
52 
54 
58 
53 50 
55 

301 kental 
PALAMUT 

650 
ZAHİRE 

20 Ton Fasule 
15 ton K. Darı 
29 çuval Bakla 
20 çuval Nohut 

1000 kilo Balmumu 

44 

64 
55 
60 
58 
60 
57 
53 
65 
66 
54 
63 
54 
59 
53 50 
55 

650 

• 
38 
39 50 
31 25 
50 

377 50 

lzmir Kızılay ırerkeı.inden: 
Kızıla ya ait F uardak..:i Sağlık müzesi binaaının tamiri, keşifnameai mucibin

c.e ekM1tmeye konmuştur. 1 O gün zarfında kcşifnam.eyi görüp tetkik etmek 
üzere isteklilerin her gün lzmirdc Kızılay merkezine müracaatları iliin olunur. 

D. 3 (2480) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
1 - 45 51 lira 73 kurut keıif bedelli Saçmacı hamam sokağında Namazgah 

polis karakolu karşısında 16, 1/l6 numaralı kadastro binasının tamiri açık 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 342 lira olup ihaleyi müteakip ihale bdeli 
ilzerinden 91'0 1 S .., iblai edilecektir. 

3 - Eksiltme S/10/942 tarihine mündif pazartesi günü saat 16 da miUi 
emlilc müzayede salonunda yaprlacaktsr. 

4 - Talipler keşifname ve şartnameyi millı emlak müdürlüğünde görebi
lirler. 

S - Münakasaya ittirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunuo 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazaılı evsaf ve şeraiti haiz olduklarını gösterir vesikalarını ko-
misyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 19 26 5524 (2462) 

TüRKlYENlN SlY ASEI'l 
Türkiyenin siyaseti Demokrat dev

letlerin siyasetleriyle hem ahenktir. İn
giltere ve Fransa ile imzalanan ittifak 
rrıuahcdesi bu siyasetimize uygundur.> 

TÜRK - iNG1LtZ İTTİFAKI 
İngilterede gördükleri hüsnü kabul

den dolayı teşekkür eden Şükrü Esmer 
sözlerine şöylece devam etmiştir: 

c - Bir çok şeyler gördük, istediği
miz her şeyi gördük ve görüyoruz. fs.. 
tihharat nazırlığı, ancak seyahat proğ-

:: 13 ıs 11 19 21 (2425) • :: 
"" 111111111111 111ıı111111mıı u 111 111ı111111111111111u111111111111ı111111111uı1111ı111 11 1111111111 11111111 ııı 11 ııı111r: 

]zmir ita lyan Erkek ve Kız mekteplf"ri 
İtalyan Erkel< ve Ayyıldız kız nehari ve leyli mektepleri 1 biriru:i teırfo ta

rihinde açılacaktır. tik. lisan dersleri ve kadm işleri. Talebe kaydma başlan-
mıştır. 1 7 19 21 (2462) 

Muhabirlerimiz Türkiyenin en bü-ı 
yük şebirlerir.den en ufa\.: kasabala
rına kadar ~nilli müdafaa istikraz 
tah\•iller!oe k:.rşı gösterilen rağbet E 
ve alaka ile orduya karşı umum! R 
şükran borcunun en geniş şekilde R 
ödenmekte oiduğunu bildiı·mekte-ı 
clirler. 

, ~_,.~~...occcccc:ccce.r.,,...c 

ramımızın tatbik edilmesiyle alakadar •••••••••••••••••••••••••••••••,• 
· · oluyor. 

SIHHİYE VEKiLi Harbio başından beri İngiltere ile 
İ.STANBIJWA yaptığımız ittifakın ruhuna samimi su-
İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Sıhhiye rette bağlı kaldık.• 

Hususi Devrim 
Oku?u 

Ana ve 
Alsancak 

ilk 
vekili Dr. Huhi;ı Alataş bugün (Dün) HüSEYtN CAHtDtN 
İstanbula gelmiştir. Şehrimizde vekale- SöZLERt 1 - 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren Ana sınıfına ve ilk okuTun dör-
ti alakadar eden ~!eri tetkik eyliyecek- Hüseyio Cahit Yalçın da demiştir ki: düncü aınıfına kadar bütün sınıflara talebe kaydına ba§lanacaktır. Uk oku-
tir. • - Gördüğümüz bir çok şeyler ara- la yatılı tal.ebe de alınır. 

CVMAR · sında bizi en çok mütehassis eden Baş- 2 - Derslere birinci teşrin ayının birinci günü başlanacaktır. Eski tale-
GELECEK TESJ vekil Mister Çörçille olan mlilAkatt• benin ve fazla izahat almak isteyenlerin okul idaresine ve okul adresine 
DİL BAYRAMJ- mızdır.> müracaatları. 
Ankara, 18 (AA) _ 26 eylW 1942 HtNT VE ALMAN HABERLERİ Adres: Alsancak 2 inci kordon 204 No. 7 6 l 1 l 3 14 16 16 

cumartesi günü birioci Türk Dili ku- Türk gazetecileri Hindistan meselesi L•.ii2iiı0..ı2ml mİ2İi3aııı1Zii'5-iiZıi7-;2.:,8_.,;.30;:.11-,.;.I .ıııi2İıll.i3iı.ıİ4•İiı5•İiı6•8iiıılııi~ .... 
rultayınm Dolnıabahçe sarayında top- hakkındaki suale ve Almanyadan gelen 
!andığı günün onuncu yrldörrümüdür. haberler hakkında hiç bir şey söyleme- ıi•TAuBnL BELEDİYESİNDEN: 

Türk dili kurumu bugünün dil hayra- mişlerdir. &.a A "" 
mı olarak kutlanmasını kabul etmi~tir.. Cenah.paşa hastahanesi iç.in alınacak 140 kalem tıbbi ecza kapalı zarf usulile 
Bu münasebetle cumartes! günü saat GA YRt MENKUL SATIŞ !LANI: eksiltmeye. konulmuştur.. Mecmuunun tahmin bedeli 208 l O lira ve ;]k teminab 
19.45 te Dil kun.unu adına bir söy'ev K'ARABURUN İCRA MEMURLU- 1560 lira 75 kuruştur. Şartname zahıtve muamelat miidüriüğii kaleminde gö-
verilecek ve Halkevlerinde kutlama tö- CUNDAN: rillebilir. İhale 22/9/ 942 salı günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
renleri yapılacaktır. Bir borcun temini istifası zımnında Taliplerio ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibTaZı lizım 
----------------1 paraya çevrilmes\pe karar ~erilen Kara- gelen diğer vesı"kalarile 2490 nolu kıı.nunun tarifab çevresinde hazrrlayacak-

T1• ca rot V'°' burun Murduğa!r iskelesilMie 500 lira lan teklif mektuplarını ihale günü saat r 4 e kadar daimi encümene Yermeleri 
ÖOemİŞ • • muhammen kıymetli tapu kaydına göre lazrmdır. 7, 11, I>. 19, 5248 (2364) 

Scınavi odasından· • 
iki baraka ve bir dam mağaza ve avluyu 1--------------------------------
müştemil hane hali hazır feırkani iki YiilıseJı Ziraat Enstitiisü Veteriner ~alıiiltesi as• 
oda tahtani kahvehane ve ittisalinde bir •' 

- Dünkü Nüshadan Devanı - dükkan ve iki tahta baraka ve Karabu- 1ıeri Jnsnnnm lıayıt Ue JıaJnıl .fGl'flarJ .. 
Madde 2 - Kooperatifin vazifesi aşa- run Yenicepınar körfez mevldinde şar- 1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi asleri lruımma bu 

ğıda yazılı ı:naksatlamı tahakkuku için kan deniz, şimalen ve garben yol cenu- yıl sivil devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk im
icap eden tedbirlerin kendisine ait olan- ben Cıvaru Yani ve Hafız Cemal ve Ça- tihaıılarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edliecektir. isteklilerin aşağıdaki 
!arını yapmak ve - kurulduğu takdirde - talkayalı Hüsnü ile çevrili ve 101 lira şartları haiz olması lizımdu. 
mensup olduğu birliğe ait olanları hak- kıymetindeki tarlanın 4 hissede bir A - Türkiye Cumhuriyeti tab· asından bulunmak. 
kında da birliğin direktiflerine uyarak hissesi ve 280 lira kıytn..tli Çatalkaya B - Yaşı 18. 22 olmak 22 dahildir. 
çalışmaktır. Bu maksatlar: Karakulak mevkiiode şarkan mukadde- C- Beden teşekkiilleri ve onhhatı orduda ve her iklimde faal lüzmete. mü-

a) Ortaklarının mesleki ihtiyaçlarını ma haydut Kostanti elyevm Eylenhoca sait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
teşkil eden her türlü iptida! maddeleri . karyesinden Hacı Mustafa oğlu Hacı D - Ta•u vt.. hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi oağlam olmak-
teınin etmek. Yusufun tarlası garben mukaddema E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

b) Ortakları tarafından imal olunan Kanbur Dimitri elyevm Kavala muha- sikası ibraz etmek) 
eşyayı satınak. ve bu eşyanın en elve- cirlerinden Hasip ağaya tevzi edilen 2 - tsteldilcrin nıüracaa.t istidala.rına şu vesikaları bağlamaları lazımdır. 
rişli bir sekilde revacıru temio etmek tarla şimalen mukaddema Llgor elyevm A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti 
maksadiyle iç ve d~ piyasalarda mah- mülteci muhacirlerinden Ali ustaya tev- B - Sıhb.atı hakkında tam teşek.lı:üllü askeri hastahane raporu ve aşı Jı:aiıdı. 
reçler aramak. zi edilen tar-la c.enuben emvali metrii- C - L·isc mezuniyet olgunluk t]lahadetnamca.iı -.eya. musaddak sureti. 

c) Ortaklarına, teslim ettikleri mal keden Yani tarlasiyle mahdut 280 lirıı D - Okula alındığı ıakdirde askeri kanun, nizam ve ıalin>atları k~bul ettiği> 
nisbetinde ve kooperatifin malt imkan- muhammen kıymetli 7 dönüm tarla açık hakkında velisinin ve. kendisinin noterlik.ten tasdildi teahhüt oenedı, talebe 
lariyle mütenasip avanslar vermek. arttırma suretiyle 19/10/942 tarihioe okuldan istifa etmek ister~ okulca teahhüı ettirilecek masro.flar; birden verir 

ç) İhtiyaç ve imkS.nlar nisbetinde fi- rastlıyan Pazartesi günü saat 15 le Ka- ve bu teahhüt senedine kayıt edilir. 
yat ve tevzi bakımlarından, piyasal;rda raburwı icra dairMinde aşağıda yazılı Saralı, nyınken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınma.ya müpte!A olmadığı hak-
nazımlık vazifesini yapmak. şerait dairesinde satılacaktır. kında. velilerinin noterlikten tasdiltli teahhütnamesi (Bu gibi hastalıklardan 

d) Ortak mallarının kalitesini ıslSh 1 l b kull biri ile okula airmezden evvel ma\Ul oldukları •onradan anlaıılaulu okuldan 
ve stsndardlıasyonunu temin etmek, ili- - Ş u gayri men erin arttırma ~ 
zar, ambaıa1· ve sevk usullerini ıslMı ve .şartnamesi tarihinden itibaren her- çıkanlır ve okul masrafları velilerine öcletillı.} . . . . - .. 
tensik etmek. kesin görebilmesi için açıktır. :tıAnda ya- 3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik §ubelerıne ıstıda ıle mura-

e) Kooperatifio iştigal mevzuunu teş- zıh olanlardan fazla malO.mat almak is- caat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikten 
kil eden sanatta asri iokioaİ ve tek8mül- teyenlerin işbu şartnameye talimat sonra Ankarada Yüksek ziraat enstitüsü veteriner Eak~i askeTi talebe amir
leri takip ederek, bunl..;dan ortakların 941/3 dosya nuınarasiyle memuriyeti- liğine gönderilecektir. Mü-raeaat müddeti eylülün 25 ne kadardır. Bu tarihten 
faidclenebilmeleri için lüzumlu tedbir- mize müracaat etmelidirler. sonra müracaat kabul edilmez. 

1 2 Arttırmaya iştirak ı·çın· y··'--n'- 4 - Okula kayıt ve kabul •Ahadetname derecelerine ve müracaat SUUllla !eri almak ve icap eden makine eri ve - """ "" ~ y 
malzemeyi temin tmek. yazılı kıymetin yüzde 7 buçuğu nisbe- göredir. istekli aded: tamam olanca kayıt işleri kapanır ve. kabul edilen ere 

1 h 1 tinde pey akçası veya milli bir bankanın miiracaat ettikleri askerlı1c şubderiyle teb1İgat yapıl,.. 
J. L A N f) Müşterek ima llt ane er veya yar- temioat mektubu tevdi edilecektir. t4 17 20 23 26 29 1 4 7 10 IJ 16 19 4693 (ZlZI) 

dımcı atelyeler vesaire açmak. ı ----------------·----------------vi•..:. D • ~ E •• i d Hülftsa, umum'ı •urette, kü~ük sanat- 3 - İpotek alcaklılarla diğer alacaklı-•· au"et aımı nc:umen n en : • ' la . tif k hakkı hi l . . • 3 karın mesleki ihtiyaçlarını elbirliği ile rın ve ır a sa P erının gayrı Nafia daı·resı·ne ait 30 el arabası ile 25 süzgeç 25 kova 500 kazma 500 menkull ·· · d k. haklar h 
karşılamak ve bu sanatın '-'-'-"' ve te- er uzerın e ı ını usu-kürek 25 küskü 25 kC8er 50 çapa ve 25 oinyalin ~•tna.mesine göre tamiratı '-'~ siyle fa · · af d · la "ddia 

~ kamülünü temin etmektir. yızı ve masr a aır o n ı -
1 1 72 lira 50 kuru~ muhammen bedel ile 19 / 9/ 1942 tarihinden itibaren 15 Unvan: larını işbu il!n tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye. konulduiiundan isteklilerin 2490 sayılı y .. a Madde 3 _ Şirketin adı dokumacılar gün içinde memuriyetimize bildirmeleri 
hükümlerine göre hazırlayacaldarı 88 liralık muvakkat teminaılariyle birlikte kücük sanat kooperatif şirketidir. icap eder aksi halde haklan tapu sicili 
5 Mrinci tepin 1942 pazartesi günü saat 1 1 de vilayet dalın! encümenine Merkez: ile sabit olmadıkça "3tış bedelinin pay-
miiracaat eylemeleri. 19 22 5504 (2483) Madde 4 _Şirketin merkezi ödemiş- !aşmasından hariç kalrrlar. 

------------------------------..,.,...-.--1 tedir. Şirketin faaliyet sahası ödemiş 4 - Gösterilen günde arttınnaya i~-
A~JK EKSİLTME İLA.NJ kaza ve mülhakatıdır. ı·ak edenler arttınna şartnamesini oku-

Kooperatif icabında şube açabilir. An- mwı ve lüzumlu mali'lmatı almış ve 
Tire Belediye Riyasetinden: cak bu takdirde ticaret ve iktisat vekil- bunları tamamen kabul etmi!ı addolu-
ı - Belediyemiz lıastabanesinin 1942 mali yılına ait ve 1164 lira 1 O ku- Jetlerine malumat verecektir. nurlar. 

n14 muhammen bedelli 62 kalem alalı tıbbiye ve mualece ihtiyacatı 10/9/ Müddet: 5 _ Arttırmaya çıkarılan işbu gayri 
942 tarihinden 30/ 9 / 42 tarihine kadar 21 gün müddetle açık eksiltmeye Madde 5 _ Şirketin müddeti 31} se- ınerikul 3 defa bağrıldıktan sonra en çok 
konulınu,tur. nedir. Bu müddet umumi heyet kara- aı-ttırana ihale edilir. Şukadar ki art-

2 - Şartname Ve müfredat liste.ini görmek ve bedeJ.iz olarak almak ole- riy!e uzatılabilir. hıma bedeli gayri menkul için tahmio 
yenlerin eksiltme müddeti içinde belediyemize müracaat etmeleri lazuudır. FASIL _ il edilen kıymetin en az yüzde yetmiş be-

3 - laeldHerin % 7,5 nishetindelri muvakkat teminat akçesi ve 1942 tak- ORTAKLAR şini bulmak ve satış isteyenin alacağına 
vim yılına ait ticaret odıuı kayt ve tsdl vesikalariyle birlikte. 30/9/ 942 tari- Ortak adedi: rüçhani olan diğer alacaklılar o gayri 
hine rastlayan cuma günü saat 16 da belediyemiz daimi encümenine müra- Madde6 _ Kooperatifin ortak adedi ınenkul ile temin edilıniş ise bu suretle 
caatları lüzumu ilan olunur. 19 22 5476 (2479) hudutsuzdur. Ortaklık sıfat ve hukuku rüchani olan alacaklıların mecmuundan 

şahsidir. Ancak kuruluşta en az ortak fazla olmak ve bundan başka paraya çe-

İzmir Tramvay ue Elelıtrifı Şirfıetinden: 
Şirk.etim.izin muhtelif servisle-iinde istihdam olunmak üzere llyalltlı 

trikçiler işe alınacaktır. 
Taliplerin her iş günü şirketin Bahribabadak.i. merkezine saat 11 ile 

arasında müracaat etmeleri ilin olunur. 

BEDEN TERBİYE.Si İZMİR BOLGE.Si BAŞ· 
KANLIGINDAN : 

elek.-

12 

Kapalı zarf asalüyle fıoşu pisti ue futbol saha.sa 
yapılaealıtır-

Talip çıkmadığından münakasa 15 gün temdit edilmiştir. 
1 - Kartıyakada deniz banyoları karşısındaki spor alanında yapılacak 

olan koıu pisti ile futbol •aha•ının tahmin edilen k.,şil bedeli 22675 lira 72 
kmuıtur. 

2 - Eksiltme 2 hinrinci teşrin 19 4 2 tarihine rastlayan cuma günü saat 18 
de lzmirde bahçeliler hanında bölge merkezinde toplanan komisyonda kapa· 
lı zarf usuliyle yapılacakbr. 

3 - istekliler plin. proje, lceşi.fname ve şartnameleri her g,ün bölge mer
kezinde fen işleri dairesinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için teminat ınikdarı 1 700 lira 68 kurUjtur. 
5 - Teklif mektuplan ilıale saatinden bir saat evveline kadar koın.iıyona 

makbuz mukabilinde verilmesi lô.znndır. 
Postada olan gecikmeler kabul olunmaz. 19 

Yalnız BUGÜN ve YARIN 

LALE ue TANDA 

23 

J ··DENİZALTI D. J (TVRKÇE) 

30 5494 (2478) 

adedi 7 dir. Virme ve paylaştırma masraflarını teca-
- SONU YARIN - vtlz etmek şarttır. Böyle bir bedel elde 

---------------ı edilmediği takdirde gayri menkul en 
tzMIR BELEDtYF.StNDEN: çok arttıranın teahhUdü baki kalmak 
- Faik Ener parkına isim levhası üzere temdit edilerek 28/10/942 tarihi

yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki ııe rastlıyan günü saat 10 ve birinci art
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt· tırmadaki şerait dairesinde en çok arttı
meye konulmuştur. Keşif bedeli 414,80 rana ihale edilir. 
lira muvakkat temioatı 31, U liradır. 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- olunan kimse derlıal veya verilen müh
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan let içinde parayı vermezse hakkında ic-
25/9/942 Cuma günü saat 16 da en"ü- ra ve iflas kanunun 131 ve 133 ncü 
mene müracaatları. maddeleri hükmü tatbik olunacağı ilan 

11, 15, 19, 23 5358 (2308) olunur. 5473 (2477) 

TURGUTLU BELEDİYEStNDEN: Devren kiralık 
daire 

Belediyemize ait et nakliye otosu ka
sası hariç şasi ve makinesile beraber 
altısı müstamel ve üçü az kullanılmış 
kamyon lastiği ile beraber satılacaktır. 

Şasi ve makinesi ile beraber altısı Bornovada dört büyük oda, hava gazı 
müstamel ve üçü az kullantlınış kamyon tertibatını havi banyo mutbak ve iki 
lastiğioe dört bio lira muhammen bedel güzel balkona malik bahçe içiode bir 
takdir olunmuştur. daire devren kiraya verilecektir. Gör

thale 24/9/942 tarihine müsadil per- mek ve görii§mek üzere her gün 12-12.30 
şembe günü saat 14 te encümeni beledi- arasında 4106 ya telefon edilmesi ilan 
ye huzurunda icra kılınacaktır. İstekli- olunur. 1 - 3 H. 3 (2465) 
lerin yukarıda tayin olunan gün vesa-ı-----------------1 
atta belediyeye müracaatları. 

16, 19, 22 5408 (2448) Piyano 
MEMUR ALINACAK 

IZMtR TiCARET StCIL MEMURLUcUNDAN : 
- DONKU NOSHADAN DEVAM - • 

Madde 1 7 - Hlssedarlar aru:ak malik oldukları hisse senetlerinin bedeH 
ntiktannca mea'uldurla.r. Binaenaleyh kendilerine hini ta.ahüt ve imzada ka
bul etırüş oldukları nakcli taahütler miktarından fazla bir mesuliyeı tahmil 
edilemez. 

Madde 18 - Bir hisse senedine malikiyet iJbu esas muka:velename mün
derecabna ve heyeti umumiye kararlarına muvafakatı tazammün eder. 

Hissesi temettü ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel bak ta dahil olduğu 
halde bir hisse senedinin bil" wnum hukuk ve vecaibi o hisse senedi.nin sahi.bi
ne aittir. 

Bir hissedarın varis veya dainleri hiç bir vesile ik şirketin emval ve emlakinin 
tahti ha.eze vaz'ini talep ve şirketin umuru ida.r~ne müdahale edemezler. 
lstifayi hukuk içn şirketin muhasebe defterleriyle heyeti umumiye kararları
nı kabule mecburdurlar. 

Madde f 9 - Umumi heyet k.ararlariyle temettüatı saliyeden veya fevb.
Iide ihtiyat akçesinden ayrılacak bi.r miktar para ile bir kısım hisse senedatı
nın tedricen itfası caizdir. 

Umumi heyet kararı dairesinde icra edilecek bu itfa muamelesi hisse sene~ 
dalının gerek borsadan gerek hariçten rizaen mübayaas1 ve gerek ise kur•a 
kelİd-esiyle tesbit edilecek miktarda hisse senetleı:inin krymeti muhaneresine 
müsavi bedel ile tesviyesi suretile iera olunacaktır. 

Kur'a keşidesinde çıkan numaralar, lzmirde resmi ilanları neşre mahsus 
gazete ve bu bulunmadığı taktirde devletin resmi gazetesinde ilin olunacak
tır. 

Hisse senetleri iptal edilen hissedarlara birer intifa (Juisana} senedi veri
lir. Bu seneıt.lerin biıinci hissei temettiiden istifade hakları yoktur. Yalnız ikin
ci temettüe iftirak ederler. 

Şirk.etin tasfiyesinde intifa senetleri (Juisans) sahipleri hisse senetlerinin 
kıymeti muharrereleri üzerinden bed.ell"ri tesviye edildikten sonra kalan şir
ket emvalı üzerinden hisse senetleri sahjplerinin haiz olduğu haklara sahip
tirler .. 

Madde 20 - işbu esa• mukavelenamenin elli ye.dinci maddesi mucibince 
içtima edec.ek olan hisseda.ran heyeti umumiyesi ~irket sermayesini yeniden 
senetleri çıkarmak suretiyle bir veya hir kaç defa tczyid etrn~e salBhiyettar· 
dır. Ancak sermayen.in tamamı tahsili edilmedikçe tezyidi sermayeye karar 
verilemez. 

Tezyidi sermayeye karar verildiği vakit tezyid edilen kısmın tamamen ta
ahüt ve imza altına alınmasına ve rubu veya fazlasının tahsil olunmasına mü, 
teallık muamcli.hn icra edı1diğini oaıık vesaikin meclisi ;dare ve murakip ta
tafmdan müştereken bir beyanname ile Tjeaıet vekaletine tevdi edilmesi li.
zımdrr. 

Ticaret vek.aletioc.e bu muamelat tudilr. edildiği takdirde usulen tescil ve 
ilin olunur~ 

Sermaye imtiyazlı hisse ıenetleri ihr""ı suretiyle dahi ı:ezyjı olunabilir. Bu 
kabil hisselerin temettü veyahut şirketin mevcudatı veyahut her ikisi üzerinde 
temin edeceği lıakh takaddilm ve imtiyaz ve heyeti umumiyelerde balı. ede
ceği lıakk1 reyin eşkal ve ıeraiti tezyidi sermyeye karar veren his~dann 
heyeti umumİyesi tarafından tayin ve tesbit olunur. 

Umumi b.eye.t yeniden çılrarılacak lıisoe ıoenetlerlnin ihraç şartlarını tesbtt 
ile idare meclisine lazııngelen al.alıiyeti verir. 

Umumi lıeyet hisse senetleri hamillerinin kaffeoiııin veya bir kısmının yeni 
lıiuel.erini lı:ımıen veya tamamen taahüt etme\: buousunda lıalı:lı:.ı riichana ma
lik olaeakla.nnı karar alhna alabilir. itbu ba\:lı:ı rÜclıanın ne gibi tartlar dahi
linde ve ne lcadar müddet zarfında ve ne şelr.illerle istimal olunacağını da ta• 2 •• .SAADET Yauası (TtİRKÇE sö-zlü ve ARAPÇA şarkıh) 

LALENİN İLAVE FİLMİ : Ticarethanelerde ça].ı..şmış, Daktilo bi- " 
lır orta mektep mezunu bir memur alı- ı r. 
nacaktır. Fransızca bilenler tercih edi 
lir .. 

Akort, Tamirat, Alrm Satım, Kira 
l$lert l"t yin eder. 

İLKA.Sİ (.JOHN VAYHE) 
LALE ve TAN sinemalan pazartesi günil tatil edilip 24/1/942 P"rııeınbe 
riJnll yeni mcvsim;n şaheııerleri ile sayın müşterilerine kapılannı ~
caklardır .. 

Nuri Sevil ve Haki Erol Limited Şİr· 
htine müracaatlan .. 

1-2 (2442) 

Adil İmer 
Anafartalar c. No. 557 

Telefon: 3695 

Madde 21 - Umumi heyet bnıriyle sermaye tenkis dahi edilebilir. 8a 
tenlri. ııid<et eahammdan bir lusmmm bilmübayaa iptali veyahut esJ:i csı.
mın laymeti mıdıarrereııine müsavi ve falı:at adeden az veya bymeö muhar
reresinden dun fakat ıtdedeo mü.avi mı"ktarda yeni eaham ile. mübad..Iesi gibi 
her hangi bir selc:i!de icrası hususu umumi heyet kararında teshit edilir. 

. -SONU YARIN -
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Harp vaziyetine asker gözü)·le bakış (( LONDRA)) YA GÖRE 
SAHiFE 4 ------...... ----~~-~ -~~-----

"Stalingrad,, ay sonuna 
kadar dayanabilir ... 

Almanların IJüyülı Jıayı plar 11erdilıleri muhalı· 
lıalı • Stalingraddan sonra Leningrad mı? ... 

Radyo gazetes.ne göre Alman ve di- rnanlar da iki zırhlı tabur imha ve 51 top 
ğcr müttefik kıtalar doğu cephesinde iki tahrip ettiklerini bildiriyorlar. 
ııoktada ba~k1Iarını devam ettirmişler- YENİ RUS TAARRUZU 
dir. Bu noktalardan birisi Stalingrad. Asıl büyük Ct!phecle Sovyellerin dün 
clığeri Kafkaslarda Mozdoktm. de taarruzlann:ı devam ettikleri Ye Vo-

Dün Stalingradın simal batısından ye-1 ronejde de yeni bir taarruza başladık
ni bir Alman hareketinin belirdiği bil-

1 
ları b:ldirilıyor. Fakat bir gelişme elde 

dirilmişti. Bu taarruzdan ilk defa hah- edilip edilmediği henüz belli değildir. 
:o;cden dünkü Sovyet tebliği Alman kı- LENİNGRADDA İNTİZAR DEVRİ 
falarının şimal batıda Stalingrad mahal- Lcningraddakı muharebeler şimdilik 
lelerine girdiklerini ve şiddetli muhare- hızını kaybetmiş görünüyor. Almanla
bclerin de,·~m ettiğini bildirmiştir. rın bir müddet sonra Stal:ngrad ve Si-

Stalingrad mahalle ve sokaklarında vastopolda yaptıkları şekilde Leningra
muharebe]erin cereyan ettiği itiraf edil- da saldırarak buradaki sükfuıu bozma
mektedir. Bu suretle burada durumun lan mümkündiir. Doğuda ikmal güçlüğü 
en nazik safhaya girdiği de kabul edil- arttıkça Almanların bu şelu·e hücumla
mektedir. Ltutin her evi, her fabrikayı rı da büyük bir ehemmiyet kesbeder .. 
ve her kulübeyi ölünceye kadar mi.ida- Çünkü Leningrad alınu·sa Finlandiya 
faa eden Sovyetlerin Almanlara büyük denizindeki Sovy~t donanmasının haki
kayıplar verdirdikleri de muhakkaktır. miyet! kaldırılır, karadan ikmal güçlük
Alman radyosu ve tebliği Stalingradda leri de bu suretle bertaraf edilir. 
gayet çetin muharebeler verildiğini bil- GEMİ KAYIPLARI VE İNŞAATI 
c3irmektedir. St:ıl:ngradın ne gün sukut Mihver bu senenin ağustos ayına ka-
edeceği bilinememekle beraber müdafi- dar 5.600.000 tonılfı.to tutarında gemi ba
lerin mihver kuvvetlerini burada ayın tırdıklarım söylıyorlar, ki vasati olarak 
sonuna kadar tutmaları ihtimali vardır. ayda 700 bin to.ı demektir. Fakat yalnız 

MOZDOKTA Amerikada bir .ıy iç!nde yapılan Liber
Mozdokta Almanların yeni bir geliş- ti tipi gemilerin tonajı 600 bini bulmak

me elde ettiklerine dair hiç bir haber tadır. Diğer müttefik memleketlerinde
gelınemiştir. Sovyetler bu bölgede mes- ki inı:;aat bundan harictir ve o insaatın 
kun blr yeri aldıklarını bildiriyor, Al- mikdan malOın değildi~. 

NE YAPACAKLARMıŞ? 
---*---

An~losakson 

~ururu kırı
lacakmış 
---*·---

YEN~ JAPON HARtC!YE NA· 
ZiRiNiN SÖYLEOiKLERI 

-*-Tokyo, 18 (A.A) - Yeni hariciye 
anzırı B. Tai demiştir ki: 

c - Japon milleti, harbin ilanı esa5-
lıuına sadık olarak çalışmağa devam 
~ecektir. 

Amerikalılarla lngiliz.lerin kibir ve gu
rurlarını kırmak suretiyle yeni dünya ni
:ı:amına çalışacağız.> 

Yeni nazır, Japonyanın mihver dev
letleriyle ve müttefikleriyle mevcut olan 
bağlarını daha sağlamlaşhracak bir siya
~t takip edeceğini de söylemiştir. 

ıNCiLIZ CöROŞO 
Londra, 18 (A.A) - Yeni Japon 

hariciye nazırı hakkında Royterin siya
ei muharriri diyor ki: 

- Yeni hariciye nazırının bir ~hsi
yeti yoktur. Kendisi askert parti tara
fınd,;ı.n idare edilecektir. 

~~-~~,_.,,_ __ _ 
RUSYA · JAPONYA 

- *-( Baştarab ı inci Sahifede) 
çok sağlam olduğunu belirtiyorlar. 

RUS KUVVET! GARBE 
TAŞINMIŞ 
Asabi Şimbun gazetesi Sibirya hudut

larındaki sükunun japon ordularının 
kuvveti sayesinde teessüs ettiğini yazı
yor. Bu hudutlardaki Rus kuvvetleri 7-8 
yüz bin iken buradaki en iyi kıtalar 
garbe nakledilmiştir. 

İngilizlere göre uzak şarkta Sovyet
lerin 34 ü piyade, 12 i süvari, 15 i mo
t'irlü olmak üzere 61 tümenleri vardır. 
Bunların yekfuıu 800,000 kadar tutar. 
japonlara göre Alman - Rus harbinden 
sonra bu mevcut azalmaktadır. Şimdi 
hudutların beri tara.lı.nda piyade ve pa
raşütçü talim ve manevraları artık gö
rülmemektedir. Bir çok işleri kadınlar 
görmektedir. Kolhozlara asker ve mek
tep talebesi yardım etmektedir. 

Asahi Şimbun gazetesi bu sükun per
ôesi altında sıkıntı göründüğünü de 
söylüyor. 

MANÇUKO VE KOMŞULARI 

LEH ORDUSU TAŞINDI 
---*·---

Rusyadan Orta 
~arka nakli 

işi bitti 
* POLONYA ORDUSU ORTA 

ŞAaKTA VAZiFE GÖRECEK 
-*-Londra, 18 (A.A) - Rusyada bu-

lunan Polonya ordusunun orta şarka 
nakli tamamlanmıştır. Bu münasebetle 
Polonya başvekili general Skorskiye ge
neral Andersten bir telgraf gelmiştir. 

---~--,__, __ _ 
SOVYETLERE GORE 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Novorosiskin cenup doğusunda bir te
şekkülümüz iki gün süren muharebeler
de üç tank tahrip etmiştir. 

Kareli cephesinin bir kesiminde as
kerlerimiz bir düşman mevziine hücum 
etmişlerdir. Finler bu beklenmedik ta
arruz karşısında bir çok silah ve mü
himmat terk ederek çekilmişlerdir. Da
ha sonra düşman karşı hücumlarda bu~ 
lunmuş, iki Fin bölüğü imha edilerek 
bir mikdar ganimet elde edilmiştir. 

BtR RUS 1LERLEMESt 
Moskova, 18 (A.A) - Rus tebliğine 

ek: Ruslar tarafından muvaffakıyetle 
verilen bir taarruz savaşında kızıllar 
meskti.n bir yeri almışlardır. Sekiz tank, 
bir çok motörlü taşıt tahrip edilmiş, 300 
Alman öldürülmüştür. 

Novorosiskin cenubunda Mihvercile
rin taarruzları püskürtülmüştür. 

Merkez cephesinde Almanların iki 
alay ve 40 tankla yaptıkları hücumda 
kıtalarımız bir az gerilemişlerdir. Fa
kat bir az sonra mukabil taarruzla terk 
edilen mevkileri geriye almıştır. 22 tank 
tahrip edilmiş ve 1200 Alman öldürül
müştür. 

Voronejde Almanlar meskun bir yer
den çıkarılmıs, 3 düşman taburu imha 
edilmiştir. 

---""""""' ~~~-
C E 8Et0TTAR1 K TA BiR 

HADiSE OLDU 
ı Kıışt.anı.fı 1 inci Sahifede) 

Uçaklar uzun bir araştırmadan sonra 
dönmüşlerdir. 

Roma, 18 (A.A) - Tebliğ: 

---*---

Alman za-
yiatı "900,, 

bin kişi 
-*

RUSYA SAVAŞLARI 
---·*·---

Stalingrad 
şehri ikiye 
bölündü 

-*-
İiigilizlere göre Stalin· Bir habere göre Alman· 
gradda durum ümitsiz- ıarın son harelıetıeri 

Fahat Almanlar da daha ziyade temizleme 
iyice yıprandı- mahiyetinde ... 

Londa, 18 (A.A) - Stalingrad mey- Stokholm, 18 (A.A) - Ofi : Almanla-
dan muharebesi, daha doğrusu muhasa- rın Stalingradda baskısı artmıştır. Şehir 
rası bugün de büyük bir siddetle devam ikiye bölünmüş ve muhasara tamamlan
ediyor. Bu sabahki Londra gazeteleri mıştır. Almanlar Volga üzerinde iki 
başlıca sütunlarını Stalingrad haberleri- adayı zaptetmişlerdir. 17 eylülde Vol
ne haıırediyorlar. Gazetelerin çoğu şeh- ganın batı kıyısında bir yere varmışlar 
rin durumu ümitsiz bir hale geldiğini ve merkez kısmını zaptetmişlerdir. Bü
gizlemiyorlar. Deyli Ekspres diyor ki: yük sarayın civarındaki binaların etra-

.- Hitler ordusu dört aylık çetin muha- fında devr!lmiş arabalardan, tahrip edil
rebelerden sonra zayıflamıştır. 300 tü- miş toplardan barikatlar yapılmı.ştır. 
menle başlıyan yaz taarruzunda Alman-
ların 24 tümen motörlü kuvveti vardı; ki RUS HAREKETLERİ 
bu 6,000 tank demektir. İngliz uçakları- Almnların son hareketleri daha ziya-
nın hava taarruzlarına rağmen kaybolan de bir temizleme mahiyetindedir. Rus
Alman tanklarının yerini doldurmak bel- lar bilhassa şimnl kesiminde daha şid
ki mümkün olabilir, fakat askerin bırak- detli hücumlarda bulunuyorlar; burası 
tığı boşluğu doldurmak mümkün değil- Alman uçaklarının tesirinden daha ma
dir. Bazı Alman tümenlerinin yüzde sundur. Ruslar bu bölgede tank ta kul
yetmiııi yok edilmiştir. Ruslar bu saye- }anıyorlar. Bu tanklar seri çıkışlarla hü
de Hitlerin önümüzdeki kış harbini ve cumlar yapmakta ve hemen çekilmek
hücumlarını önlemi!} oluyorlar. Alman tedirler. Bu tanklar sokak başlarında 
ordularında 900,000 kisilik bir bo!!luk müstevliler için tehlike teşkil etmekte-
hasıl olmuııtur.» . . dir. 

~-~~tt~--~-

HAVA AKINLARI 
---~~ti,_.._, __ _ 

ALMAN IHTIYACI 
---*--- ---*---

Alman ka- Yabancı iş-
filesine ta- çiler 6 mil
arruz edildi yona yakın 

-*-Londra, 18 (A.A) - Dün sahil mu-
hafaza tayyareleri Norveçin cenup kıyısı 
açıklarında himayeli bir düşman koluna 
taarruz ederek bir Alman iaşe gemisine 
iki torpil isabet ettirmişlerdir. Daha kü
çük bir gemiye de isabet kaydedilmiş
tr. Beş tayyare dafi gemi bunlara refa
kat ediyor ve sahil bataryalan da kafile
yi himaye ediyordu. Son haftalarda Nor
veç kıyılannda 20 den fazla Alman va
puru batırılmıştıi-. 

Londra, 18 ( A.A) - Tebliğ: Dün 
gecenin erken saatlerinde bir miktar 
dü~man tayyaresi doğu İngilterenin sa
hil bölgelerinde uçmuştur. 

Londra, 18 (A.A) - Dün akşam 
karanlık bastıktan sonra düşman uç"a.k
lan Staglio üzerinde uçmuş, yangın ve 
tahrip bombaları atmışlardır. Hasar 
varsa da ağır değildir. Yalnız bir kadın 
kalp durmasından ölmüştür. Başka şe
hirlere aydınlahcı fişekler atılmıştır. 

PARAŞOTLE 
ATLAYANLAR TUTULDU 
Londra, 18 (A.A) Bir Alman bom-

ba uçağı dün gece Jngiltere üstünde dü
şürülmüştür. Paraşütle atlayan dört tay
yareci polis ve ana vatan muhafızları ta
rafından esir edilmiştir. 

~~-~llMMı-~~ 

Çin askerleri 
Japonları ta
kip ediyorlar 

* JAPONLAR BlR ŞEH~tN DIŞ 
MAHALLELERiNDEN ATILDI 
Çungking, 18 (A.A) - Çin tebliği: 

Kuvvetlerimiz dün merkez mıntakasın
dan 38 kilometre uzakta F.osa çekilmek 
zorunda bırakılan japonlan takip etmi§
lerdir. 

-*-
Londra radyosundan : İngiliz gazete-

leri Almanyadaki işçi temini gayretiyle 
meşguldürler. 

Taymis diyor ki : Laval bir mikdar 
esirin iadesine mukabil Almanyaya 350 
bin işçi tedarik etmeği vaadetmişti. Bu 
vaadinin ancak yüzde onunu yapabildi. 
Bunun için mecburi iş kanununu kabul 
etmiştir. Fakat hem Vişi ve hem Ber
lin Fransız ruhunu hesaba katmamışlar
dır. Almaııyanın ecnebi işçilere ihtiyacı 
azami hadde varmıştır. Yakında Ahnan
yada çalışan ecnebi işçilerin sayısı altı 
milyona varacaktır. Altı milyon jşçi bir 
müşkülat, hoşnutsuzluk ve dğılma kay
nağı da olabilir. 

~--~tt~-~~ 

MISIRDA DURUM 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

diğer bir şey olmam.ıştır. Kum fırtına
ları yüzünden hava faaliyeti de azdır. 

MALTADA 
16 Ağustosta Maltada avcılannın. bir 

Messe.rşmit 109 düşürmilşlerdir. Dün 
hava faaliyeti aı:tınış, en az bir Messerş
mit 109 daha düşürülmüş ve başkaları 
da hasara uğrablmıştır. 

~--ııww.~------

ln2iltereye ye-
niden Amerika 

askeri ,eldi 
---*·---

KAFiLE ATLANTIKTEN HiÇ 
BiR HADlSE OLMADAN GEÇTi 

-*-Londra, 18 (A.A) - Deyli Meyl ga-

Nişi Nişi gazetesi de şunları yazıyor: 
cMançukoyn Rusların ve Mogollerin 

bir göz atması bile mümkün değildir. 
Harbin bnşlangıcı!lda kazandığımız mu
vaffakıyetler şimaldeki vaziyetimizi çok 
sağlamlaştırmıştır.> 

Krallık donanmasına mensup hücum
botlarımız Cebelüttanka hücum ederek 
bir vapur batırmışlardır. Daha evvelki 
bir harekette de beş vapur ağır hasara 
uğratılmıştır. Hücumbotlarımızın çoğu 
üslerine dönmemiştir. 

Batı K.imada 12 Eylfılde Nanki şehri
nin dış mahallelerini i§gale muvaffak 
olan japonlar 14 Eylülde püs'kürtülmüş
lerdir. Kinvanın şimal batısında Laşi 
kesiminde Çin kuvvetlerinin hücumu 
devam etmektedir. 

zetesi Amerikan kıtalarından büyük ve 
yeni bir kafilenin Atlantiki hadisesiz ge
çerek 1ngiltereye vardığını yazıyor. İn
giliz ve Amerikan harp gemileri tara
fından korunan kafilede bütün dün
yaca tanınmış ba.ıı vapurlar vardı. Ka
file seyahatinin bir kısmında deniz uçak.. 
lan tarafından himaye edilmiştir. 

')"in 1neir ,.e V:;iim piyasaları aMldıktan sMU"o törene iştirak 
edenler bir arada 

YENİ SİNEMA SEZONUNUN İLK HAFTASI ŞEREFİNE ... 
İKİ BÜYÜK FlLİM BİRDEN 

-1-
Ask, Sadakat, Feragat ve kahramanlık filmi... 

AGJR ir'J'iHAM 
Y! RtıTANLAR : Robert Tay)ol" - Walter Pidgeon - Ruth ifa c 

-2-
Çok beğeneceğiniz bir nc~c filmi .. 

DELİ DOLU KfZ 
YARATANLAR: ANN SOTHERN - JEAN HUN'l'Elı 

AYRICA : Nefis RENKLİ MİKİ v c :MATBUA ·r FİL l\I İ.... 
SEANSI,AR 

A<'.xJR İrrİHAM DELİ DOLU KIZ 
2.45 - 6.00 - 9.15 4.45 \'C 8.00 DE .. 

Cumartesi ve Pazar günleri 11.45 TE B A Ş L A R ... 
DİKKAT: Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ BALK MATİNE· 

LERİDİR ... SALON 30 KURUŞTUR ... 

Şehirler arası telefon işleri 

lzmir - Ankara arasında 
yeni iki devre yapılıyor 

Bu deureıer sayesinde Anlıara • İzmir telefon· 
la doğrudan doğruya lıonuşabilecelıler ... 

Ankara, 18 (Telefonla) - Şehirler 
arnsı telefon konuşmaları fazl.alaştığın
dan mevcut kancılların artırılması yo
lun~ esaslı çalışmalara girişilmiştir. 

Izmir ve Ankara arasındaki devre 
şimdi 17 merkezden geçmektedir.. İz. 
mirle Ankara arasında doğrudan doğ
ruya ve mütemadi surette konuşulacak 
iki devre tesis olunmaktadır. Ara mer
kezlerine de ayrı bir devre verilecektir. 
Bu tesisata İzm.iroon itibaren Ankaraya 
doğru gelmek üzere birkaç güne kadar 
baslanacaktır. 
İ>i<iER YERLERDE İL.A. VELER 
İstanbul - Ankara arasında mevcut 

tesisata ilaveten 15 devrelik bir kanal 
konmaktadır ki cümhuriyet bayramına 
kadar yetiştirilecektir. 

Adana, İskenderun ve havalisiyle de 
beklenmeden konuşulmak üzere Adana
ya ayrıca diğer bir kanal yapılmakta
dır. 

ANKARADA YENİ TESİSAT 
İhtiyaca kafi gelmiyen Ankara şehir 

telefon şebekesi de genişletiliyor. Yeni· 
şehre 2000 abontlik bir santral ilave 
edilmektedir. Merkez santralının da on 
bin aboneye çıkarılması tekarrür etmis
tir. Bu suretle Ankara telefon numar~
ları 16 bine çıkacaktır. 

Istanbulda pirinç yükse
liyor ve kayboluyor 

.... 
İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Piyasada yerlerde pırınç bulmak kabil olmuyor. 

bilhassa son günlerde görülen pirinç sa- Fiyatlaı· kilo başına 175 - 180 kuruşa 
tışları Uzerindeki gayri tabii vaziyet ge- kadar yükselmiştir. Alakadarlar tarafın
nişlemektedir. Fiyatların yükselmesi dan tedbir alınması beklenmektedir. 
llfi gelmiyormuş gibi şimdi de bazı 

Muhtaç kimselere toprak veril
mesine dair yeni kararlar 

Ankara, 18 (Telefonla) - Maliye ve
kaleti toprak dağıtma talimatnamesine 
göre muhtaç kimselere dağıtılacak top
raklarla şehir ve kasabaJar belediye hu
dutları içindeki bina, tarla, bağ, bahçe, 
zeytinlik gibi devlete ait boş arazinin 
tasfiyesi hakkında verdjği yeni iki ka-

rarı vilayetleı·e bildirmiştiı". Bu karar· 
lara göre devlete ait toprağı az olan 

köylerde toprak mikdarı tesbit oluna
cak, parçalara ayrıldıktan sonra en faz
la muhtaç olanlardan başlanarak halka 
dağıtılacaktır. 

Japon heyeti dün lstanbula geldi 
İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Amiral N amora ile bir Kontı· Amiraldan mürek

kep japon heyeti şehrimize gelmiştir. Yarın (bugün) Ankaraya gidecektir. 

Kafkas muharebeleri filmi salı günü 
gösterilec~k Ankara gazetecilerine 

Ankara, 18 (Telefonla) - Alman BU yük elçiliği Ankaradaki matbuat men
suplarını Salı günil saat 17 de eski Avusturya .sefarethanesinde tertip edilen bir 
çaya dllvet etmiştir. Toplantıda gazetecilere Kafkas muharebelerinden alınmış 
bir film gösterilecektir. 

Harldye 11e Adliye Ve· 
lıillerimlz iyileştiler .. 
Ankara. 18 (Telefonla) - Bir kaç 

gUnden beri rahatsız bulunan Adliye 
vekili B. Hasan Menemencioğlunun sıh
bl vaziyeti taınamiyle düzelmiştir. 

Rahatsızlığından dolayı bir kaç gün
dür vekalete gelmiyen hariciye vekili 
B. Numan Menemencioğlu da memnuni
yetle öğrendiğimize göre iadei afiyet et
miştir. 

---o---
Jlıtlsadi müesseseler· 
de ~alqılan zaman ue 
tefıaütlüJı •• 
Ankara, 18 (Telefonla) - İktisadi 

devlet teşekküllerinde çalışan memur
lardan umumi müvazeneye dahil me
muriyete geçmiş bulunanlar eski mües
seselerinde geçen hizmet müddetlerinin 
de tekaütlük müddetlerine ilavesini is
tiyebileceklerdir. 

Hariciye 11efıcileti umu• 
mi lıcitilJi istanlJııJda 
İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Hariciye 

vek!lleti umumt katipliğine tayin edilen 
Sofya elçimiz Şevki Berker bu sabah 
(Dün sabah) İstanbula gelmiştir. Şehri
mizde bir müddet istirahat ettikten son
ra Ankaraya gidecektir. 

---o---
MAOAGASK R HAREKATl 

---*·----
lngilizler adanın 

merkezi Tanaoariv 
şehrine girdiler 

-*-Port Luiz, 18 (A.A) - Tananariv-
şehri müttef.i.ltler tarafından işgal edil
miştir. Bu haber on dakika sonra müt
tefiklerin işgalindeki Diyego Süvaı·ez 
radyosu tarafından da teyit olunmuştur. 

Makin eve 
,,, erilirken 

STALINGRADDA DURUM 
Berlin, 18 (A.A) - Berlin askeri 

mahfillerinin Stalingraddaki durum 
hakkında bu akşam bildirdiklerine gö-
re şehir sarılmış bir haldedir. Alınan 
kıskaçı şimalden ve cenuptan gittikçe 
daha ziyade daralmaktadır. Eğer Sta
lingraddaki h.arek~t askerlik.ten anlı
yanla.rın nazarında yavaş ilerliyorsa 
Alman askerl mahfillerinin fikrince bu
nun sebebi bu şehrin "fevka!A.de kuvvet
li tahkimlere malik bulunması ve Al
man komutanlığının ordu kuvvetlerini 
azaml surette korumak istemesidir .. Bu
nunla beraber bu akşam Alman harici
ye nazırlığında bildirildiği gibi bu mü
W:ıazalar Stalingradm şimdiden taay
yüıf' etmiş bulunan mukadderatını hiç 
bir suretle değiştiremez. 

STALINGRADA SıBERYALI 
KUVVETLER GFLDI 

Moskova, 18 (A.A) - Royter ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : Stalin
grada yeni Sovyet kuvvetleri gelmiştir. 
Siberya kuvvetlerinden gelen bu takvi
yelerin çoğunu Urallılar teşkil etmek
tedir. Bunlar bütün Rus seferinde ve 
bilhassa kış muharebelerinde büyük 
savaşcıhklan ile ün vermişlerdir. Kaf
kasyaya, Leningrada, Rijeve ve Mosko
va cephesine de başka Siberyalı takvi
yeler gönderilmektedir. 

Moskova, 18 (A.A) - Bugün buraya 
gelen bir habere göre Sovyet tankları 
Stalingrad sokaklarında yapılan şiddet
li biı· karşı hücumda Alman tanksavar 
toplarını tırtıllı tekerlekleri altında ez
mişlerdir. Bu hücum esnasında 48 düş
man tanksavar topu imha edilmiştir. 

M!\OA ASH ~OA V ZIYET 

Vişinin umumi valisi işgalinden evvel 
Tananariv radyosunda yaptığı beya
natta mütareke şartlarından bazılarının 
kabulüne imkan olmadığı için muhare
beye devam edeceğini bildirmiştir. 

Londra, 18 (A.A) - Madagaskar 
umumi vali<;inin talebi üzerine başlayan 
müzakerede Vişi murahhaslarının red
dettiği mütareke şartları askeri teslim 
şartları olup arazinin miistakbı>J irlarc
siy le ilgili değildir. 

Londra, 18 (A.A) - Doğu Afrika 
başkomutanlığı aşağıdaki tebliği neş
retmiştir : Dün yapılan toplantıda Fran 
sız murahhasları tekliflerimizi kabulden 
istinkaf etmişlerdir. Harekat devam et
mektedir. Madagaskarın doğu kıyısına 
mühim kuvvetler çıkarılını~ ve bu sa
bah erken adanın mühim bir limanı 
olan Tamatavi işgal edilmiştir. Tanana
riv istikametindeki ileri hareketlerinde 
kıtalarımız Andrihanın cenubunda Fran 
sız kuvvetlerine karşı muvaffakiyetli 
.savnşlar vermektedir. 


