
Harp eko
nomisinde 

---*---
Her 11atandaşın omuz
larına yüfılenen 11azife· 
ler 11ardır. Bu 11azifele· 
ri hassasiyetle yerine 
getirmefı 11atanse11erli· 
ğin tabii bir icabıdır •• 

HAKKI OCAKOÖLU 

Ticaret vekilimiz doktor Behçet Uz 
iiziim ve ineir piyasalarının açılması 
münasebetiyle irat ettiğ"i nutukta bu-

1 ,üniin en miihim ıncselesi olan ia~c du
rumumuza bir kere daha tcınas eyle
mi )erdir. 

Ticaret vekaletine geldiği günden beri 
nıenılekctin iç yüzünii öi,'Tcnmek, istih
sal durumunu yakın bir ~ckilde tc:.bit 
eyliyebilnıek maksadiyle bir çok vilô.
yctlerimizj dolaşan, işleri yerinde gören 
Dr. Behre! Uz, !(ayet açık ve sarılı bir 
ifade ile iaşe bakımından ,·:ıziyct:rnizi 
~öyle hülasa eylemistir: 

•İase maddelerimiz bol değildir.. Fa
l<at dÜnyanın içinde bulunduğu şartlara 
ı:örc aclık sıkıntısı da asla baltls mevzuu 
olama~. İktisada ria~·ct etmek tutumlu 
c>lmak şartiyle memleket dahilindeki ia
ı;e maddeleri hepimizi besliyecck mik
dardadır.• 

Bize göre de hakikatin tiı kendisi bu
dur. Dünyanm en müsbct toprakları 
üzerinde YB!$ıyan bizler bugüıı yer yü-
7.iindcki milletlerin hepsinden bahtiyar 
bir durumdayız. Fiyatlann şu veya bu 
~kilde yükselmesine rağmen az çok is
tcdi~inüz her seyj bulabilmekte ve her 
"c~·i )'İycbilmekteyiz. 

Bunun aksini iddia edecek hiç bir 
kinıse tasavvur etmiyoruz. 

Belki istediklerimizi bulmakta biraz 
zorluk çekiyoruz. Biraz fazla para öde
mek zorunda kalıyoruz. Fakat muhak
kak ki dünya milletlerinin en zenginle
ri dahi bizim mazhariyetimizi gıpta ile 
ı;eyretmektedirler. Memleketimizde bol
luk yoktur. Bir kısım vatandaşlar geçim 
xorluğuna maruzdur. Bunu inkar ede
meyiz. Bunların ıstıraplanm da en as
~ri hadde indirmek bizim için hükü
met için ihmal kabul etm<'Z bir vazife
dir. 

Sık sık temas ettiğimiz bu mesele 
üzerinde hükümete ve halka terettüp 
~den ayn ayn vazifeler vardır. 

Fakat her şeyden evvel belirtmek is
teriz ki Ticaret vekilinin dediği gibi 
kendimizi heyecana, endişeye kaptırma
nıak llizımdır. Hareketlerimizde düşün
telerimizde dünyanın içinde bulunduğu 
şartları aslli gözden uzak tutmamalıyız. 
Eğer bugün harp içinde ve dtŞmda 

bulunan memleketleri gezip görenleri 
dinliyecek olursak hayat pahalılığına 
rağmen Türkiyeyi dünyanın cenneti 
olarak vasıflandırmakta tereddüt göster
meyiz. Bunu söylemekle bütün işlerin 
~ok miikemmel ve yolunda olduğunu 
iddia etmiyoruz. Sıkıntılarımız vardır .. 
Bilhassa muayyen kazançlı memur ve 
fakir sınıfın ıstırapları geniştir. 

L:ikin dünyanın altını üstüne getiren 
Jıarp adi r i İ<"inde Ti.irkiycnin refah ve 
•aadctinc en küçük sarsıntı gelmiyece
ğini düsünmek hayal olur. Bazı feda
karlıklara ve mahrumiyetlere katlan
mak mukadclerdiı. İsteklerimiz ancak 
bu fedakarlık ve mahrumiyetlerin hu
dutlannı hiikümct ile halkın işbirliğ"i 
'ayesinde miinıkiin olduğu kadar hali!
letnıeğe calı .maktır. 

Bi.iylc bir nıcsainin birinci ~rtı nefsi~ 
mizi telıi' l"e heyecana kaptırmamak, is
tihliıkatı kenıli kendimiz tahdide tabi 
tutmaktır 

ı:>onu ·ahı!~ 2. Sütun 6 da) 

Anıerikan cenubi Pa!-i ıfık Kuman~ 
danlarmdan Amiral Şester Nimitz 

AMiRAL KEi LERE GÖRE 
---*---

Japonlar 
mağlôp 
olacak 

-*-
Rabauı deniz tesislerine 

Amerifıan uçafıları 
hücum etti •• 

Melburn. 19 (AA) - Cenup bab 
Pasilik müttefik. kuvvetleri komutanı 
general Keller dün deıniıtir ki: Eğer Ja
ponların mağlUp olacaklarından ayni 
nikbinlik ise beni de nikbinler ara~nnda 
sayınız. Salomon adalariyle Yeni G;ne
ye J aponla.rın ayni zamanda hücum ede
cek kadar uçaklan yok gibi gözüküyor. 

Faksı uçaklarını diğer bir gaye için C5İr
gemeleri de mümkündür. Buradan yeni 
pilot Ye!l:İtıirilmek üzere muhtelif kim
oeler gönderilmektdfr. General V eveain 
birleıik Amerikaya gitmeoi de bu pro
grama dahildir. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

LiBYA HARBi 
----·*----

Tobruk ye-
niden bonı
balandı 

-*
Halfaya geçidinde 
6 yangın çıkarıldı 

-*
Afıdenizde İngilizler üç 
gemiye isabet fıaydetti .. 

Kahire, 19 (A.A) - Orta şark İngi
liz tebBği: Perşembe gecesi devriyeleri
mizin faaliyeti devam etmiştir. Kara ha
reketleri top döellosuna inhisar etmiştir. 
Perşembe hünü bomba uçaklarımız or
ta büyüklükte iki bin tonluk bir gemiye 
muvaffakıyetle hücum etmişlerdir. Ge
mi durmak zorunda kalmış ve yana yat
mıştır. Aynı gece torpil uçaklarımız 
Tobruk şimalinde ticaret gemilerine hü
cum etmişlerdir. Büyük bir gemi ile da
ha küçük diğer bir gemiye iki tam isa-
bet kaydedilm~tir. Dün muharebe böl-

F n <:t ı.- atlrtiz.n gesinde hava faaliyeti az olmuştur. 
Kahire, 19 (A.A) - Perşembe akşamı 

rniisa b,·tka ları orta büyüklükte bomba uçakları Tobru
ku yeniden şiddetle bombardıman et-

Diin alınan neticeler mişlerdir. Limana bir tam isabet kayde-
• dilmiş ve sehrin depolar. bölgesinde yan-

2 ıncj sahif ernizdedir gınlar çıkarılmıştır. Halfaya geçidi ci
~~~~~~~~~~~~~~~ı varında yol üzerinde altı yangın görül-
,.. mü.,ttir. 

Tobruktan bir aöriiniiş 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçüi sabahlan Çtkıı? .riytıd ııazetedw. YENt ASm Matbaasında buılmıştır. 

Yeni Tedbirler 
• Ticaret e ilimiz Dün tide iz ı 

Mebuslarile bir b ·halde bulun 
-~~~~~~~~---· ...... ~~~~~~~~~ 

• 
yenı çalışmaları tetkik edildi Ticaret birliklerinin 

---~*----
Dr. Bellcet Uz yarın 

öğleden sonra Denizli
ye gidiyor •• 

Ticaret Ve>kilimiz Dr. Behçet Uz dün 
sabah tüccar birlikleri binasında, öğle
den sonra da parti binasında meşgul ol
muş, bir çok ziyaretler kabul eylemiş, 
temaslarda bulunmuştur. 

Muhterem Vekil dün sabah saat do
kuz buçukta tüccar birlikleri binasına 
giderek ithalatçı birlikler umumt Utibi 
B. Atıf İ'l;ln tarafından karşılanmış, bir
liklerin çalışmaları hakkında izahat al
mıştır. Muhtelif memleketlerle aramız
da mevcut ticari anlıışmalara göre yapı
lan ihracat ve ithal&! meseleleri gözden 
geçirilmiş ve pürüzler incelenerek alı
nan tedbirlerle alınması gerekli tedbir
ler tekarrür ettirilmiştir. 

Vekil bu arada, şehrimizde bulunan 
denizyolları umum müdürü B. Abdul
halimi kabul ederek ticari talimata mü
teallık bazı emirler vermi;;tir. 

ANTALYADAK.1 HUBUBAT 
Haber aldığımıza göre Antalya lima

nında !zmire ve !stanbula sevk edilmek 
üzere mühim mikdarda sisam ve nohut 
gibi ticari eşya vardır. Vekilin Antalya
yı 7.İyareti sırasında Antalya mebusları 
vapur teminlııi vekilden rica etmişlerdi. 
Bu hatta Tunç vapuru tahsis edilmiştir. 
Bu vapur Antalya ile İzmir ve İstanbul 
arasında muntazam seferler yaparak ti
cari nakliyatı temin edecektir. 

TOTt.l'N !ŞLER! 
Ticaret Vekiliıniz bilBhare, her St>ne 

hükümet adına tiltiln milbayaatında bu
!unn YerB Urünler şirketi müdüril B. 
Hüseyin Kavalalıyı kabul ederek bu 
müessesenin elinde mevcut tütünlerin 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Stalingrad cephesinde yeni Smıyet tanklan 

Rt!'sla : 
•••••••••••••••••• 

Voronejde 
taarruza 
. eçt· e 

-*-
Hedef: General Fon 

:.ı 1111111111111111il111111111111111 il 1111ilil111111111111111 ı: 

~ Varnada ~ 
1 Rus fıonsolosluğununl 
§ fıasası soyuldu.. ~ 
§ Moskova, 19 (A.A) - Tas ajansı § 
§ bildiriyor: 15 EyHllde üniformalı § 
:; ve sivil polislerle ayak takımı kim- :; 
~ sel er V amada Sovyet konsoloslu- § 
::; j\"una girerek silroı tehdidi altında § 
l§ kasayı soymuşlar ve mobilyeleri :; 
;:: tahrip etmişlerdir. Sovyet siyasi :; 
§ mümessili bu hareketi Bulgar hü- § 
:; kümeli nezdinde protesto etmiştir. § 
:ı1111111111111111111 111111111111 111111ı11111111111111111111 r: 

Almanlar: 
••••••••••••••••••••••••••• 

Terekte bir 
kaç tepe 
aldılar 
-*-

Alman tebliği Stalingrat 
llafılıında«Dü~manı püs· 

lıiirttiifın cümlesini 
fıullanıyor •• 

Berlin. 19 (A.A) - Alman tebliğ; 
Terek bölgesinde Alman kıtaları ''d

detli sava>;lardan sonra mayn barajları 
ile tahkim edllmiş düşman mevzilerini 
yarmış ve tepelerin bir kısmını zapte~
mislerdir. 

Stalingradda •imalde faaliyette bul -
nan düşman piyade~i \'e tankları a ır 

ve kanlı kayıplarla püskürtülmüştür. 

Mevzilerimize giren düsman b'rlıkle i 
imha edilmiş bir çok esir ahnmıs ve ı:o 
tank tahrip edilmistir. 

Dün düşman 77 uçak kaybetmiş! 
Aşağı Volgada üç sarnıç gem'si bat• 
mış ve şimendifer kavuşak noktaları cin 
müessir surette bombalanmıştır 

Voronejde dü~manın mütrmadi 
curnlan püskürtülmü,tür. 

Maarif Vekili 
---*---

hli-

Dün Aafıarada futbo! 
me11simini açtı •• 

Ankara, 19 (A.A) - Futbol mevsimi 
bugün saat 14.30 da maarif vekili Ha
san Ali Yücel tarafından Ankara gücü 
sahasında açılmıştır. 

İlk maç Demirı:::porla askeri fen tat
b~kat okulu gücü arasında. ikinci maç ta 
Ankaragücüyle Maskespor ara•ında ya
pılmıştır. 

ı:ı 1111111111111il1111111111111111il111111it111 il 11111111111 ~ 
Buk ordusunu im

ha etmektir Uzüm • • satışla ı ~ Fon Papen ~ 
= = - -= = 
-~- Amiral Hortinin --~ 

da11eti üzerine = = § Peşteye tıidiyor.. § 
~ İstanbul, 19(Yeni Asır) - Ma- § 
= car Kral Naibinin daveti üzerine E 
§ Fon Papcn yarın Peşteye gidecek- § 
:; tir. Büyük elçinin refikası ve ço- :; 
§ eukları bugün hususi tayyare ile § 
:; hareket etm~lerdir. :; 
:.ı 111iti1111111111111111 il 111111111 1111 1111111111111111111 il :ı 

-*-
Ruslar dört fıoldan batı· 
ya doğru biraz ilerledi.. 

Moskova, 19 (A.A) - Britanova ajan
sının muhabiri bildiriyor: Cephede gan
gester muharebeleri yapıldığı ve Rusla
rın Stalingrad civarında her karış top
rağı Almanlara pek pahalıya mal ettik
leri sırada kızıl ordu Voronej cephesin
de yeni bir taarruza başlalill§tır. Dört 

(Sonu Sahile 2, Sütun 6 da) 

Stalingrad harbi Tiden bir sahne 

Müdafaadan sonra 

Stalingradda Rus
lar hücum ediyor 
Stalingrad şehri iı;inde 250 bin nüfus adım adım 

düşmana fıa rfı fıoyuyor •• 
Londra, 19 (A.A) - Stalingrad kaydediyor. Bildirdiğine göre Moakova 

muharebesi gece gündüz büyük bir şid- muharebelerinin en buhranlı anlarını an· 
detle devam ediyor. Almanları il~ri dıran §artlar içinde Ruslar Sovyct m~ .. 
geçmekten men eden müdafaa muhare- dafaa tii.biyesinin esasını bir daha tatbik 
belerinden sonra Stalingrad cephesinde etmişlerdir. Bu e98.s düşman taarruz tid
şimdi Rwılar taarruza geçmitlerdir. in- delinin en aon haddini bulduğu dütma-
giliz ba!lnı bunu büyüle bir memnunlukla ( Sahife 4, Slltwa 1 ele ) 

- ıncır 

Fiyatla dahentlz 
istikrar yoktur ___ .* __ _ 

Manisa belediyesinin 
mühim kararı 

-*-
Yüzde yirmi üzümlü 
efımefı çılıarılıyor-

Dün borsada satılan üzümlerin mik
dan fazla değildir. 3191 çuval üzüm sa
tılmıştır. Fakat piyasa hareketli
dir. Ve büyük ~ler yapmağa müsaittir. 
Fiyatlarda henüz beklenen i.ıikrar yok
sa da gireceğimiz hafta içinde hakiki fi
yatlar vücut bulacaktır. 

İncir piyasası iyi fiyatlarla açılmış ise 
de hafta başında fiyatlarda cüz'i bir te

(Sonu Sahil~ 2, Sütun 2 de) 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

YUGOSLAV VATANSEVERLERi 
--~*---

ırvatistanda 

ir bölgeye ha
kim oldular 

-*
Hıruatistanda bir bölge• 

ye fatifıfm oldular .. 
Moskova, 19 (AA) - Radyoda veri

len bir habere göre Yugoslav vatanse
ver kuvvetleri cenup batı Hırvatistanın 
bir bölgesine tamaıniyle hlkim olmuş
lardır. Burada işgal kuvvetleriyle Ku
isling taraftarlarının mubvemeti kınl
mıştır. Bozguna uğrıyarak çekilmek zo
runda kalan Hırvat müfrezeleri köy 
halkını da kendilerini takibe mecbur et
mişlerdir. Bu sözde mülteciler çetecile
re karşı müdafaa mevzileri kurmak i.•i'n-

'841tı1 • ...,,. .... ___,..,,.,,.,...."_,, 

ALMAN ŞEHiRLERiNE 
---·*·---

5000 ton bon1-
ba atıldı 

-*
Düsseldorf ue Karlsru• 
hede yapılan hasarın 

derecesi büyüfıtür •. 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz hava ku -

vetleri Almanyaya karşı son akınlar n· 
da şimdiye kadar kullanılanların ıki 
ntlsli ağırlığınd•. yani 3600 kiloluk 
bombalar kullanmışlardır. Bu bombalar 
Düsseldorf ve Karlsruheye karsı son 
hücumlarda müthiş hasarlar yap~tır. 
Alınan fotoğraflar Karlsruhede yüz ve> 
Düsseldorfta 250 hektardan fazla saha
nın altüst olduğunu göstermektedir. 
Başka sahalarda kısmen ağır hasarlar 

vardır. 
Londra, 19 (A.A) - Ayın ~ından 

beri 9 büyük akında Alınan seh;rleri 
üzerine 5000 ton bomba atılmı<tır. 

•1940 eylülüniin unutulmaz günün
den beri• katedilmez mesafe, insanı 
hayrete düşürecek kadar büyüktür. Bu 
hakikaten bir mucize olmustur. Alman-

(Sontt Sahile 4. Siitun 5 te) 

lngiliz pilotları 



SAHIFE2 

YENi TEDBıRLER 
(Baştarah ı ınci Sabirede) 

&urumu, tütün satışları, ti.ittin ihracatı 
ve yeni tütün rekoltesi hakkında verilen 
izahatle alakadar olmuştur. 

PİYASADA HAZIRLIK 

Haber aldığımıza göre ticaret vekale
ti bu sene de zamanında tütün piyasa
sına müdahale edecek ve müstehlik ko
runması bakımından gerekli tedbirler 
aldıracak! ı r. Bu sene tütün piyasasının 
iyi fiyatlarla acılması mümkün görül
mektedir. 

İTHALATÇI BlRLtKLER 

Ticaret Vekilimiz lzmirdeki ithalatçı 
ve ihracatçı birliklerinin çalışmalarını 
takdir eylemiştir. İthalatçı birliklerin 
daha geniş bir şekilde ithalatla bulun
maları ve dahil! piyac;aların ihtiyacına 

yetecek maddeleri yurda getirebilmeleri 
icin bu bil'likler desteklenecektir. 

Dr. Behçet Uz di.in öğle yemeğini li
manımızda bulunan Tırhan vapurunda, 
akşam yemeğini de bazı zevatla birlikte 
Kadifekale gazinosunda yemiştir. 
Sayın Ticaret Vekili dün öğleden son

ra saat 17,30 da parti binasına gitmiş ve 
burada kendisini beklemekte o1an İzmir 
mebuslariyle görüşmüştür. 

İzmir mebusları, heyet halinde İzmir 
vilayetinin bütün kazalarında yaptıkları 
tetkikler ve temaslar sırasında izhar edi-
len dilek ve temenniler arasında ticaret 
'l.·ekfıletini alakadar edenleri vekile bil
dirnfro: ·erdir. 

İzmir mebuslariyle yurdun ve bu ara
da tzmirin iaşe mevzuları bahsinde fikir 
teati edilmiş, bazı noktalar not edilmiş
tir. Çok istifadeli geçen bu temas ve top
lantıda iaşe mevzularının ve halk ihti
yaçlarının doğrudan doğruya Millet ve
killeri tarafından ticaret vekiline duyu
rulmasının hayırlı neticeler vereceğine 
muhakkak nazariyle bakmak lazımdır. 

BUGüNKü TETKİKLER 

Ticaret Vekilimiz bugün İzmir ve ci
varında tetkiklerine devam edecektir. 
Vekilin öğleden evvel Seydiköy ve Cu
naocasına gitmesi muhtemeldir. Dr. 
Behçet Uz yarında muhtelif mevzular 
hakkında görüşmelerde bulunacak ve 
toprak ofisinin çalışmalarını gözden ge
çirece k, öğleyin ticaret odasının davet
lisi olarak yemek yiyecek, ve saat 14,45 
de Denizli istikametinde !zmirden ayrı
lacaktır. 

Ticaret vekilimiz Denizlide iki saat 
kadar kalarak Ispartaya geçecek ve ora-
da ia§e mevzularını tetkik ettikten son
ra Karakuyu treniyle Kütahyaya gide-
cektir. KUtahyada da bir kaç saat tevak
kuftan sonra vekilin hemen Ankaraya 
avdet edeceği haber alınnuştır. 

--~-~~-----
Yeni otoraylar 

İzmir - Ödem~ arasında bu akşamdan 
itibaren yeni otoraylar çal~caktır. Bu 
otoraylar Alınanyadan yeniden getiri
lenlerdir. Yeni getirilen otoraylar tec
rübe edilmiş v.yi netice alınmıştır. 

~-----tt....,,_~~-

Toptan çıJıan yangın 
Dikili kazasın<la atılan Ramazan to

pundan Bahariye mahallesinde Mehmet 
Yılmaza ait evin damı tutusmus, cıkan 
yangın söndürüln.üştür. , , 

ö~/J"J~~.#"J"'.r~JJJ'...,..J'.Mli 
S Bay ve bayan Nessim Politi Ve ~ 

bay ve Bayan Leon Taranto R 
Kızı Nefiy i~e § 

Oğlulsaac ~ 
23 eylül çarşamba ~ünü saat 14 te § 
Karataş Bet İsrael Ibadethanesinde § 
icra edilecek evlenme merasimlerine § 

~
akraba ve arkadaşlarınca şeref ver- g 
melerini rica ederler. 8 

8 NOT: Bu ilan h1ısusi davetiye § 8 yerinedir. S 
V~J"'~J~A'"..r//~J'J"...0-J'/J"J'J'~~ 

Kur'an 
SllR VE KANUNLARI 

Ç J K T I 
Stenley Lane-Poole'den dilimize çeviren 

AVN1 DOCAN 
75 kuruş - Kemeraltı mağazalarında 

ve Yeni Asır !darchanesinde satılır. İda
l'ehanemize 75 kuruş yollıyan hariçteki 
karilerimize posta ile gönderilir. 

W4Wlf W U'AIE 

OZOM · iNCiR SATIŞLARI 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

nezzül olması muhtemeldir, denilmekte
dır. lstihsal mıntakalarından İzmire az 
incir gelmektedir. 

MANtSA BORSASINDA 

Manisa, 1!) (A.A) - Tı.irkiye çekir
deksiz üzüm istihsalinin dörtte iiciinü 
veren Manisada İzmirclc açılan ilziim 
bo~ası fiyatları alaka uyandırmıstır. 9 
numaralı üz.timler 38 - ::\fi kurustan mu
amele görmüştüı·. Bunl rın işl~nmis ve 
sandıklı fop fiyatı da 61 kuruş olduğun
dan fiyatların muntazam bir yükseli§ 
seyri tak.ip edeceği sanılıyor. 

MüH!M B!R KARAR 

Manisa, 19 (A.A) - Manisa belediye 
encümeni öğleden sonra toplanar::k ya
rından ilibaren yi.izde 20 üzümlii hususi 
ekmek imaline karar verm~tir. Encü
meni bu karara sevk eden sebep gerek 
7 numara üzümlerin, geı·ekse yağmur 
görmüş tizi.imlerin buğday fiyatından 
daha ucuz olarak 28 - 38 kuruş arasında 
satılmasıdır. Üzümlü ekmeklcl"in kalori 
kıymetinin çok yüksek olduğu anlaşıl
mıstır. İsteyenler buğday ekmeği istih
kakı yerine ağırlığı yüzde 20 daha faz
la olan üzüm ekmeği alacaklardır. Ma
nLc;a borsası ekmeklere karıştırılmak 
üzere üzüm mübayaa edecek belediye
lere fahriyen hizmet için bir servis teş
kil etmiştir. ----·----

Borsa 
ÜZÜM 

89 H. Haydar 
268 M. j. Taranto 
135 M. Turgul 
324 M. Turgut 
137 Öztürk 
110 F. Solari 

11 P. Saydam 
43 F. Solari 
20 Albayrak 
36 M. Sa!t 
45 A. Mayda 
62 P . Soydam 
59 İnan sirketi 
36 İnan ~irketi 
11 H. Uyar 
22 Tarım 

113 M. j. Taranto 
43 Şükrii Uğur 
55 F. Soydam 
10 j. Taranto 
56 j. Taranto 
JO H. Uyar 
93 Tarım 
14 N. Sait 
23 M. j. Taranto 
20 H. Börekçi 
80 Öztürk 
96 F. So1ari 
26 Tarım 
26 Riza İhracat 
32 Öztürk 
35 Öztürk 

110 Akşehir tica. 
21 Tahir Erdem 
21 M. K~akçı 
15 Şevki Mw.lu 

J-18 j. Kohen 
166 Abdülkadir 
11 Haki Erol 
8 R. İhracat 

60 F. Solari 
8 M. Kmıakcı 

46 Tarım 
18 Tarım 

186 Öztürk 
27 Haki Erol 
24 M. S. Usta 
12 M. MehınE:t 

7 H. Uyar 
4 Ş. Şaban 
6 Şükrü Uğur 

153 Albayrak 

3191 Yekun 
10083 Dünkü scıtış 
13274 Umumi yekun 

iNCİR 

41 İzzi ve Fes. 
50 Albayrak 

279 F. SoJari 
123 Ritas. 
530 I. T. R. Ş 
40 Albayrak 
25 Namına 
11 Özgür 
28 H. Uyar 
4 M. Beşikçi 
6 M. Beşikçi 

44 Uyar 
350 Uyar 

36 50 
31 
35 
33 50 
38 50 

35 50 

38 

44 
43 

39 

36 

35 

30 

35 

:rn 

H 50 

53 

43 
53 
fi2 

13 
34 
40 50 
39 50 
47 
34 
33 
40 
36 50 
39 
38 50 
34 
45 50 
44 
4fı 

40 
44 
35 50 
39 
41 
44 50 
30 
37 
49 
45 
45 

34 
35 
37 
38 
33 
33 
45 
37 
43 
::Ilı 
40 
34 
34 
37 
41 
40 
38 
:~s 

30 
34 
1 ") 
·~-
41 
38 50 
38 
39 
35 50 

53 
58 
60 
61 
65 
65 
69 
55 
45 
50 
45 
29 
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•• 
TEL: 36·46 

BUGUN 
2 BOYUK FiLiM 

J·.KARNAVALCOCUGU 
OYNIY AN'LAR : İV AN ~MOSJOUKİNE - TANİA FEDOR 

İZMİRDE İLIC DEFA OLARAK 

2 ·MODERN HAYA!' 
OYNIYANLAR: LİLiAN HARVEY - WİLLİ FRITSH 

MATİNELER • K. Çocuğu 2.30 - 5.30 - 8.30 M. HAYAT 4 - 1 - 10 
Cumartesi - Pazar 1.00 de MODERN HAYATLA BAŞLAR •• 

YENi A.SIR 20EYLVL PAZAR ı 4:t 

•!•••-••••-•-D-•-•- •- - - -·-ıı-11{/ 

1 l\1eseleler 1 
.,.,......_. .. -....-.c_oı ıı•ı- _a_ı_ D_r-••il 

Hayat pahalılı~ı 
karşısında 
---*---

Piyasada istilırarın, fi· 
yatlarda mantılıın Jıa
bııJ edeceği bir sevi31e 

e bette halıim oıacalıtır 
Hayat pahalılığı gi.in geçtikse kanat-

1:.ırını bir dev heybetiyle üzerleriınize 
germekte, elbiselik kumaş, gi~·ecek eş
yası her gün b;raz daha muayyen ka
zançlı insanların harcı olmaktan çık
tl'a ktadır. 

Piyasa, milli p:yangonun Fransız ma
mulatı keşide <lolaplarını andırıyor. Fi
yatlar bir devri daim halindedir. 

Et 150 kurus oldu. Peynirin kilosu 
130 kuruştur. Sadeyağını uKuruşunu 
söylemeden» 450 ye satıyorlar. 

ZeY.tinyağı bir hafta iç:nde •Ne sihir
dir ne keramet• kiloda 30 kurus bir sıc
raına yaptı. Pirinç Hint ipeklisi. gibi ki-
lor-u 160 dan, 180 den zor ele geçer b!r 
mata olup c;ıktı. 

İki hafta önce Yozgatta 25 kuruşa sa
tın aldığım ye~il mercimeğin üzerine İz
mir satıcıları 75 kurusluk etiket kondur
dular .. 

* Piyasanın ve fı)1atların süratini muay
yen kazançlı aile sahipleri takipte hem 
müşkülat çek:yor ve hem de ürkeklik 
gösteriyorlar. Hükümetimiz rasyonel 
tedbirler almak ~ıolundadır. Piyasada is
tıkrarın, fiyatlarda şuurun ve mantıkın 
kabul edeceği bir seviye elbette haki.rn 
rı:acaktır. O gürıü sahıı·sızlıkla bek1iye
l.ııı .. 

ADNAN BİLGET ----·----
Kültürpark 
e~ler celeri ---·---Büy ülı eğlenceler bu 
gece lıapanıyor •• 

Kültürpark eğlenceleri dün de büyük 
alaka içinde devam etmiş, dün gece ka
labalık halk grupları Küliürparkm 
nıuhtelif yerlerinde eğlerunişlir. 

Bu gece yarısı Kültürpark eğlencele
ri kapanacağından fevkalade eğlen
celer yapılacak ve her yer fevkalade 
gecelere mahsus bir şekilde tenvir edi
lı'ccktir. Bir ay ~çinde Kültürparkı 400 
hin k:şi ziyaret eylemiştir. Bu rakam 
fuarın açıldığı senelerdeld ziyaretçi sa
yısının yarısına muadildir. ----·-----Ha hçe sahipleri ne 

---*·---
Beledi~e muntazam 

surette mazot verecelı ... 
Belediye, İz.mir belediye hudutları 

clahilinde sebze ve meyve bahçesi bulu
n&nJara belediye bundan sonra munta
zıım surette mazot verecektir. 

Fakat a~ar - Yakıt azlığı karşısında 
mesela 200 kilo mazot verilmesi icap 
eden bahçe sahiplerine ihtiyaçlarının 
dörtte biri tasarruf edilerek 150 kilo 
mazot verilmektedir. Yakında alakadar
lara makine yağı da verilecektir. 

Bu hafta mahallelere petrol dağıtıl
mıştır. Evlerinde elektrik bulunm.ıyan.. 
lara mahallelerden birer kilo petrol ve
rilecek ve ay sonunda ikinci bir tevziat 
daha yaptlacaktır. 

-----~--~V~A•------
ZABJTADA 

Bir çocuk ka
til oldu 
---*·----

Suçlu, bir ld~ yüzünden 
IJu cinayeti işlemi~tir .. 
Ödemiş:n Birgi nahiyesinde bir cina

yet işlenmiştir. Oduncu Salih karısı Ha
b:be ve oğlu 15 yaşında Hüsnü ile Hacı 
Hasan köylü Süleyman Dinç arasında 
su meselesinden kavga çıkmıştır. 15 ya
~ındaki Hüsnü bıçakla Süleyman Dinçi 
vücudunun muhtelif yerlerinden yaralı.
yarak öldürmüştür. 15 yaşındaki suçlu 
tutulm~. mahkemeye verilmiştir. 

Sarhoıluğun sonu 
Evvelki gece Kemerde Yeni sokakta 

Cemal Turgudun kahvehanesine sarhoş 
o!arak giden Ramazan ve Raif Kemal
den Ramazan tabanca ile tavana ateş 
etmiş, Raif Kemal de sandalye atarak 
pencere cm]arını kırmıştır. Suçlular tu
tulmuştur. 

BİR KAZA 
Vatman Mustafa Ferhanın idaresinde

ki tramvay arabast Güzelyalıya gider
ken 58 sayılı tek yük arabasiyle çarpış
mış ve araba hayvanının bacağı kırıl
mıştır. 

Fuar atletiz iisabakaları 

ıilli atletlerinde iştira
kile çok mükemmel oldu 
Hiza Malısut, Atıf ve sırılıla atlamada Nuri iyi 

dereceler elde etm~ıerdir •• 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

atletizm federasyonunun hazırladığı 9 
EylOJ atletizm müsabakaları dün Alsan
cak stadyomunda çok kalabalık bir se
yirci kütlesi önünde yapılmıştır. 

Saat tam 17 de önde askeri bando ol
mak üzere atletler sahaya gelmişler ve 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

İstanbullu atletler bu müsabakalara 
yetişememişlerdir. Yalnız şehrimizde 
bulunan İstanbullu meşhur atlet Riza 
Maksut ve Ankaralı atl~t Osman Kay
mak yarışlara iştirak etmişlerdir. 
Mi.isabakalar baştan sona kadar çok he
yecanlı geçmiştir. 

tstiklal marşından sonra müsabaka
lara baslanılmıstır. Alınan teknik neti
celer as~ğıdadı;: 

400 M. MAN1ALI: 
Bu koşu lzmirde ilk defa olarak ya

pılnuştır. Müsabakaya dört atlet iştirak 
etmiştir. 

Birinci: Muzaffer 61/ 4/ 5, ikinci: Nezi
hi 65, üçüncü: Allıner69, 

GÜLLE ATMA: 
Birinci: Atıf {Milli takımdan) 12,13, 

ikinci: Suha (Milli takımdan) 10,85, 
üçüncü: Hulusi 10,30, 

CtruT ATMA: 
Birinci: Süha 37,10, ikinci: Atıf 

36,60, üçüncü: Alaettin 33,60. 
SIRIKLA ATLAMA: 
Birinci: Nuri 3,01, ikinci: Niyazi 

2,60 üçüncü: özcan 2,40. 
100 METRE: 
Birinci: Attila 11/ 4/ 5, ikinci: Kemal 

13, üçüncü: Nezihi. 
800 METRE: 
Bu müsabakaya 5 atlet iştirak etmiş

tir. Bunlar arasında Balkan birincisi Ri
za Maksut ve İzmir birincisi Ali Türkü
say da, vardı. 

Birinci: Riza Maksut 2/10, ikinci: Ali, 
üçüncü: Hikmet. 

Riza Maksut, Balkan birinciliğini 

Mebusları mızın 

tetkikleri 
---*---

Bugün çe,me, Urla ve 
Seferihisarda tetlıilıat 

:vaprlacalı •• 
Vilayet dahilinde kıymetli bir tetkik 

gezisi yapmakta olan İzmir mebusları 
bugün Çeşme, Urla ve Seferihisar kaza
larına da uğradıktan sonra intihap dai.
relerindeki tetkik gezilerini bitirmiş 
olacaklardır. 

Foça, Dikili, Bergama ve Menemen 
gt::zilerinde halkımız tarafından büyük 
bir alaka ile karşılanan mebuslarımız 
gezdikJeri mıntaka dahilinde bulunan 
nahiyeler ve köyler mümessilleriyle de 
konuşarak birçok dileklerini dinlemiş
ler ve bazılarının hemen bitirilmesi im
kanlarına tevessül ettikleri gibi merke
ze ait olanların bitirilmesini de oralar
dan telgrafla vekaletlerden rica etmiş
lerdir. 

--~-..._.·~----

B. REFİK İNCE 
İntihap dairesinde tetkikler yapmakta 

olan Manisa mebusu B. Refik İnce dün 
.şehrimize gelmiştir. Bir kaç gün kaldık
tan sonra Ödemişe gidecektir. 

---~....__·~-~-

Karnesiz elımelı .. 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde fır!llcı 

Ramazan oğlu Şahin Dündar, karnesiz 
ekmek satarak mahkemeye verilmiştir. 

--~~....__tt-----~--

Vapur tarifeleri 
Körfez vapurlarında kış tarüesinin 

tatbikine ~ ilkteşrinden itibaren başla
nılacaktır. lnciraltı vapur seferleri ya
ı ın kaldırılacağından bugün son defa 
seferlerini yapacaktır. 

--~~~·------
J Ş 1 K LA R 
Ocağı Kongresi •• 
C. H. P. Bornova nahiyesinin Işıklar 

köyü ocağmm senelik kongresi toplana
rak yeni heyete BB. Süreyya Akız, 
Mehmet Soylu, Mehmet Akyürek, mu· 
rahhaslara Şemsi Kavalar ve Asım Yıl
maz seçilmişlerdir. Vazife taksiminde 
ocak reisliğine B. Süreyya Akız intihap 
edilmiştir. Muvaffakıyet dileriz. 

~.r.;-..r..r.,,....,,,,.,.,,,,,,~~.r_,J",,,,,,_....,....,....,.,.../.,,.~R 

Mesut Bir Evlenme g 
İzmir Toprak mahsulleri ofisi me- Si 

rnurlarından bay Refet Güder ile 
Şark cephesi sabık muzika muallim
lerinden ölü Hüseyin Kfuni.l kızı ba
yan Fikret Eraktürkün 19/9/1942 
cumartesi günü Karşıyaka evlenme 

ll dairesinde saat 12.30 da nikahları 

1 akdedilmiştir. 
Tarafeyne ~aadetler dileriz .. 
~~~.o:r~~-

1/ 58 / 4 ile kazanm~tı. Dün bir az daha 
çalışsaydı her halde bu dereceye yak
laşır ve belki de aynı rekoru kırabilir
di. Gevşek koştu ve derecesi düştü. 

D!SK ATMA: 
Birinci: Atıf 34,50, ikinci: Süha 27,26, 

üçünci.i: Hulusi 27,10, 
ÇEKİÇ ATMA: 
Birinci: Atıf 23,40, ikinci: Al5.ettin 

22.40, iiçüncü: Vedat 15.70, 
3000 METRE: 
Birinci: Riza Maksut 9/ 5, ikinci: Sami, 

üçüncü: Muzaffer. 

110 MAN1ALI: 
Birinci: Hilmi 17/ 3/5. ikinci: Süha 

17 '415. ücüncü: Erdal 18, 
400 Mfil'RE: 
Birinci: Osman 5313/5, ikinci: Muzaf

fer 56/ 5, ücüncü: Hikmet, 
200 METRE: 
Birinci: Attila 23 /1 15. ikinci: Erdal, 

üçüncü: Alaettin. 
1 MtL (1609 METRE) 
Birinci: Ali 5/5, ikinci: Muzaffer, 

üçüncü: Cihangir, 
YÜKSEK ATLAMA: 
Birinci: Hilmi 1,65, ikinci: Süha 1,65, 

üçüncü: Nihat 1,60, 
TEK ADIM: 
Birinci: Hilmi 6.04, ikinci: Kemal 5,60, 

üçüncü: Çavuş 5,27, 
üÇ ADIM: 
Birinci: Hilmi 12,56, ikinci: Süha 11,46, 

üçüncü: Kemal, 
BALKAN BAYRAK: 
Milli atletlerden müteşekkil Riza, Os

man, Atıf ve Süha takımı, Ali, Muzaf
fer, Attila ve Erdal takımına 3/ 51 de ga
lip gelmişlerdir. 

* Müsabakalardan sonra fzmirln eski 
sporcularından Evliyazade Nejat tarafın
dan kazananlara mükafatları verilmiş
tir. 

1SMA1L ll.JIAN 

lzmirde az et 

kesilivor 
-*-Evvelld gün me:zbahada et kesilmedi. 

Dün kasaplarda ihtiyacın aneak yansı
na cevap verecek mikdarda et vardı. 
Bugün ihtiyaç kısmen karşılanacaktır. 

Kasaplar tzmire kasaplık hayvan gel
mediğinden, hayvan getirmek üzere İz
mir hathna vagon verilmediğinden şi
kayet ediyorlar. Celeplerin söyledikle
rine göre, eğer !zmire kasaplık hayvan 
getirmek üzere vagon verilmezse bu 
kış mevsiminde koyun eti 200 kuruşa 
bile bulunmıyacaktır. 

Belediyemiz gerekli tedbirleri al
mak üzere makamlara miiracaat etmiş-
tir. ----·-·----
Çuval ve Kanaviçe 
ihtiyacı temin edildi 
Ticaret vekftletinden şehrimizdeki ala

kadarlara gelen bir yazıda çuval ve ka
naviçe ithal ve satışının serbest bırakıl
dığı, Ticaret ofisi emrinde mevcut çuval 
ve kanaviçelerden İzmir tüccarlarının 
ihtiyaçlarının temin edilmek üzere bu 
ofise emir verildiği bildirilmiştir. 

----·------Olıullarda Jıayıtıar 
Oku11arda yeni talebe kayıt ve kabu

lüne devam edilmektedir. İlk okullara 
yapılan müracaatlar normaldir. Okulla
ra müracaat etmekte olan talebenin ta
mamının yerleştirilmesi için tedbir alın· 
mıştır. 

Liselerle orta okullarda bütünleme 
imtihanları önümüzdeld çarşamba günü 
nihayet bulacaktır. Olgunluk imtihanla
rına yarın başlanacaktır. 

.....-v:..--v'-.<.. ......... ~..<'-,.,<..~~ 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKüNEşRtYAT ~ 
~...,,,.:..~,<.~ 

8.30 Program ve memlekeL saal ayarı, 
8 32 Müzik : Marşlar pl 8.40 Ajans ha
berleri 8.55 - 9.30 Müzik : Uvertür ve 
marşlar pl. 12.30 Program ve nıemleket 
saat ayarı 12.33 Müzik : Karışık prog
ram pl. 12.45 Ajans haberleri 13.00 Mü
zik : Saz eserleri, şarkı ve türküler 13. 
30 - 14.30 Müzik : Radyo salon orkest
ı·ası 18.00 Prog:cam ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans orkes
trası 18.45 Müzik : Fasıl heyeti .. 19.00 
Konuşma (Ziraat saati.) 19.15 Müzik : 
Fasıl programının deva.mı 19.30 Memle
ket saat ayarı ve ajans haberleri.. 19.45 
Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : Şarkı 
ve türküler 20.15 Konuşma (Dertleşme 
saati .. ) 20.30 Müzik : Opera aryaları p1. 
21.00 Konuşma (Evin saati..) 21.15 Mü
zik : Karışık makamlardan şarkı ve tür
küler 22.00 Müzik: Oda müziği - Arens
ky Triosu.. 22.30 Memleket saat ayarı 
Ye ajans haberleri 22.45 - 22.50 Yarınki 
program ve kapanış .. 

Har e 
ti '" 

nomıs 

o
d e ___ * __ _ 

Her vatanda~ın omuz· 
larına yülılenen vazife
ler vardır. Bu vazi ele· 
ri hassasiyetle :verine 
get·rmPlı vatanseverli· 
ğin tabii bir icabıdır •• 

HAKKI OCAKOGLU 

( Raşu•rah ı inci Sahifede) 

Yarm bulamamak cndi~csiyle pazar
larda ne vaı·sa bunları ueuz pahalı de
meden satın almağa ve e\. )erimize ta!jı· 

mağa koşacak olursak yokluğu vaktin
den çok ev\·cl kendi eJimizle yaratmış 
bulunuruz. 
Meşhur atalar sözü vardır : .. EJ ile ge

len düğün bayram• dır. Böyle olma
lıyız .. Eğer bu memleket bazı maddele
ri istihlakte mahrumiyete katlanmak zo
runda ise içtimai adalet kaidelerine hür
metkar olarak bundan payımızı almak
la tereddüt göstermemeliyiz .. 
Yalnız nersimizi dfüünmek, maddi 

Yarlığa dayanarak bask~larının hakları
nı gazbctmek vicdanda huzur verici bir 
hareket sayılamaz. Hastasına bir kaşık 
<:orba yapmak için pirin~i. altı aylık 
yavrusunun sütüne lazın1 olan şekeri 
bulanııyan bir vatanda~ın ıstıraplariyle 
Lvrandığı bir günde evinde çuvalla pi
l'inc ve seker bulunduran bir insanın 
bwtları .;icdanı titremeden istihlak ede
bileceğine ihtimal veremeyiz. 

Bu şekilde evlere erzak taşımak, sak
lamak yalnız yurgunculara yardım et
mek demek değildir. Ayni zamanda bu 
hareketin tabii bir neticesi olan fiyat 
yükselişlerinde az gelirli ntand:ışlano 
ısbraplarını şiddetlendirmektir. NamtL'l
lu vicdanlı bir insan bir hareketi bile
rek işliyeınez.. Hakkımıza ve imkanla
ra riza göstermeliyiz. Bulduğumuzu be
raberce yemeli, bulamadığımız madde
lerden de üzüntü duymamalıyız .. 

Yarının ne olacağını kestiremediği
miz bir alem içinde yalmz sahıslarumzı 
değil memleketimizin umuini durumu
nu diişürunek mevkiindeyiz. Nimetleri 
ve mahrumiyetleri adilane bir şekilde 
payla!o!mağı nama!'> ve ~eref borcu bilme
liyiz .. 

Böyle dü~ündiığümüz, tutumlu oldu
ğumuz takdirde iaşe işlerinin tan'limin
de hükümet gayretlerini destekliyebile
ceğlıniz gibi bir kısım vatandaşlarımızın 
ıstıraplarını hafifletmiş ve hayatı kendi 
elimizle pahaltlaştırmak gayretinden 
uzak kalmış olacağımız muhakkaktır .. 
TeUlş ve heyecana kapılmamak, harp 
ekonomisinin icaplarını unutmamak, ba
zı mahrumiyetlere katlannıağı tabii bul
mak her vatandaşın vazifesi sayılmalı
dır .. Vatanseverlik bunu amirdir. 

HAKKIOCAKOGLU 

RUSLAR VORONEJDE TAAR· 
RUZA GEÇTiLER 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

kol üzerinden inkişaf eden bu taarru
zun hedefi General Fon Buk ordusunu 
yandan vurmaktadır. Bu sayede Stalin
gradın yükü hafifllyecektir. Hücuma ge
çen Rus kuvvetleri batıya doğru bir az 
ilerlemişlerdir. Rus ve Amerikan 
uçaklar Stalingrad üzerinde Alman 
uçaklarını kovalamışlar ve toplulukları
nı şiddetle dövmüşlerdir. Alman piya
desi yıkılmış evlerin enkazı arasından 
geçit bulmağa çalışmışsa sa her yerde 
müthi.<ş mukavemetle karşılaşmaktadır. 
Yataklar ve yorganlarla tıkanan pence
reler Alman makineli tüfenklerinin ate
şine karşı kalkan teşkil etmekte ve bu
radan Alınanlar üzerine mermi yağmu
ru yağmaktadır. Ev eşyasiyle barikat
lar kurulmuş, bir çok bodurumlara 
maynler yerleştirilmiştir. 

KISACA -..... . 
Terbiyesiz?-

Eczacı Kemal K. Aktaş 

Terbiyesiz kelimesindeki «si:ı> eksik
lik ve noksanlık ifadesinden ziyade tez
yif ve hakaret manasını taşımaktadır. 
Umumi manada terbiyeyi, ahlak, neza
het ve cemaate riayet düsturlarıdır di
ye tarif etmek mümkündür. tik terbi
yeden sonra içtimai, dini, siyasi, mesle
ki, cinsi vesaire gibi terbiye çeşitlerini 
saymak mümkündür. 

Dün Konak önünde tramvayda idim, 
o sırada ayakları çıplak on Qir, on iki 
yaşlarında bir kaç erkek çocuğu belir
di. Duran tramvayın etrafında koş~
ma,• itişmeden sonra ağıza alınamıyacak 
kadar kötü ve galiz bir takım kelimele
ri sanki orada ve tramvayda kimseler 
yokmuş gibi söyleşiyorlar, gülüşüyor
lardı. Sözlerin kabalığından ben ve bir 
kaç bayan kızarmıya, bir iki erkek utan
mıya başladık. O sırada vatman hareket 
etti. Tramvayın bıraktığı boşlukta o ga
liz kelimeler hala teati ediliyordu. 
Düşündüm: Çocuk terbiyesi evveHl 

aile, sonra mektep, nihayet cemaat işi· 
dir. Bu başı boş çocuklar muhiti lauba· 
lilikleri ile kirletirlerken bir tereddüt 
korku ve hicap duymuyorlardı. 

Bu gibi yavruların nisbeti az dahi ol
sa hastalık hastalıktır, acaba bu işlerle 
kimler a1akalanmalıdır diye düşünüyo
rum. 

Terbiye ve terbiyesiz kelimelerini 
karşıma aldım, bu hastalığa kendi ken
dime care arıyorum. 
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İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Kadıköy Söğütlü ç.eşme yolunun asfalt nşaah kapali. zarf usuliyle eksiltmeye 

kenulmuştur. Keşif bedeli 2 3969 lira 34 kuruş ve ilk teminatı 1797 lira 70 
kuru~tur. 
M~kavele eksiltme nafia işleri umumi hususi ve fenni şartnameler, proje ke~ 

~if hulilsasiyle buna müteferri diğer evrak 120 kuruş mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 5 / 10 / 942 pazartesi günü saat 15 te 
daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin j}k teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla a1acakları fenni ehliyet imzalı şart~ 
name ve teferruatı ve kanunen lbrazi liizım gelen diğer vesika1ariyle 2490 nolu 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklaTJ teklif mektuplarını iha]e ~ünü saat 
14 de kadar daimi encümene Vf"rmeleri liizımdır. 

19 23 28 2 5503 (2486) 

DOK'.l'OR, HEMS1.Rf!: ARANIYOR.- . 
- Sağlık teşkilatına bağlı Zonguldak işçi hastahanesi için (300) lira ücretlı 

bir bakteriyoloğ, 
2 - Sağlık teşkilatı hastahanesi Ameliyathane::.inde çalı">mak üzere yetişğin 

( l 20) lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisler 

jçjn de (100) zer lira ücretli (4) hemşire ki cem'an (5) hemşire alınacaktır. 
Taliplerin sıhhat sicil numaralarını bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 

dilekçelerini 30/9 ·942 tarihine kadar Zo'1o;u1dakta Erei"ili K. i,letmeoi baş he-
kimliğine göndermeleri. 20 21 22 23 24 25 26 5546 (2501) 

İZMİR YÜN MEHSUCATI TÜRK ANONİM ŞİR· 
KETİNDEN: 

21 /9 /942 pazartesi günü fabrikamız çalışmağa başlayacaktır. 
15 /9 /942 salı günü gündüz çalışmış olan işçiler gine gündüz çalışacak ve 
gece çalışmış olanlar da gine gece çalışacaklardır. İşçilerin pazartesi giinü mu-
ayyen saatlerde işleri başında bulunmaları ilan olunur. 5548 (2493) 

İLAN 
İZMİR PAMUK MENSVCATI TİİRK ANONİM 

ŞİRKETİNDEN : . 
Fabrikamız 2 1 Eylül pazartesi günü sabahı mutad çalışmasına başlayacagın

dan işçilerimiz.in mezkU.r günde muayyen mesai saatinde işleri basında bulun-
maları ilan olunur. (2192) 

İL AN 
İzmir Vileiyetinden : 

izmir belediyesi Karşıyaka şubesinin son tahrir say1mına göre aza adedinin 
bet olarak tesbit ve seçimi muvafık görüldüğünden belediye kanunu.nunun 22 
nci maddesine tevfikan ilan olunur. (2491) 

İ.ZMİR İNCİR VE ÜZ ÜM TARIM SATIŞ KOO· 
PERATİFLERİ BİRLİGİNDEN : 

l - Birliğim.izin Alsancaktaki yeni yapılan incir işletme hanı, paçal dairesi, 
depoluı v müdüriyet dairelerinin elektrik tesisatı 5/10/ 1942 pazarte•i günü 
saat 16 da açık eksilim ile ihale edilecektir. 

2 - Keşif becleü 17717.86 lira, muvakkat temnatı 1328.83 liradır. Temi
natın ihaleden bir saat evvel birlik veznesine yatırılmış olması şarttır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler proje ve keşifname ile hususi ve fenni 
şartnameyi ve mukavele proje8ini ihale tarihine kadar birliğimiz muamelat mü
dürlüğünde görebiürler. 

4 - Birliğim.iz ihaleyi yapıp yapman1akta serbesttir. 
19 20 25 5510 (2481) 

İzmir Vafııflar Müdürlıiiaünden: 
Vakfı Senelfii Cin!Iİ No. Mevkii 

Lira 
24 

24 
48 

Dük.kan 32 

34 
41 

Cadde üzeri 
değirmendağ 

• < 
lkiçeşmelik 

Akarcalı cami 

• • 
İngiliz zade 

Dük,Jdln 
Mescit 

Gedikli sokak 
Yukarıda yazılı akili"&! paza.rlık suretiyle kiraya verilecektir. 

.an Yaılc..ıflar idar~ırine mUrae aatlan ilô.n olunur. 5 5 26 

H. ibrahim 
İ•teklilerin her 
(2484) 

ADEMİ İt:.TİDAR VE BELG~V.ŞEKLİGİNE. 
KARŞI ~· ... ~·, 

FORTO.BtN 
s .•• i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI" HAİXDİR, ~;~ 

MER ECZANEPE_BULUllUR POSTA KUTUSU 228 .. , ~ .. '; 
. fı.EÇETf :~E ~SATli..J IC . • ·• , ·:·: 

tzM1R BELEDlYEStNDEN: 
1 - Havagazı fabrikasına ait 600 tnn 

Zerodis maden kömüriinün Alsancak is
kelesinde vagondan tahliye havagazı 
fabrikasına kadar nakil ve istif i§i yazı 
~leri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile pazarlıkla bir müteahhide verile
cektir. Muhammen bedeli 480 lira mu
vakkat teminatı 72 liradır, taliplerin te
minatı i§ bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 21/9/942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müra~ 
caatları. 5544 (2498) 

* 1 - 871 nci sokakta belediyeye ait 49 
sayılı arahk yerin bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 36 lira muvakkat 
teminatı 5 lira 40 kuruştur. Taliplerin 
teminatı i§ bankasına yatırarak mak
buzlariyle 5/10/942 dahil tarihinden 
19/10/942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi Çarşamba ve Cuma günleri en
cilmen~ müracaatları. 

20 2•. 28. 3 5543 (2499) 

* Beled.iycıniz varidat servL~inde mün-
hal bulunan memuriyetler icin müsaba~ 
ka ile memur alınacaktır. J 

Lise veya orta ınektep mezunu olup 
askerlikle bir alakası bulunmamak ve 
35 yaşını geçkin olmamak şartttr. Bu ev
safı haiz olanların eVTakı müsbiteleriy
le birlikte imtihan günü olan 23/9/942 
Çarşamba günü saat 9 da riyaset maka
mına müracaatları ilan olunur. 

20, 21 5509 (2500) 

i"'°~~~$ti.C'Rvrucvil =-..--~ 
"Üziim, kuru yemiş, Kantariye1 tuz 

Sabun, Yağ, Sicim, Urgan ve emteai 
umumiye ticarethanesi 

Halimağa çarşısı, ~uru yemişçiler 
No. 5-IZMİR 

Her nevi sipariş kabul edilir. Va-
gonla tuz gönderilir S 

Tel adresi : UGUR - İzmir, 1 
Si Posta kutusu : 150 .. Telefon : 2893 
il l6 - 23 - 30 (2136) 
11 ..... ~_...~c:.ccc~c~gı;:.c:c~. 

l>YJ~;;E'i'~~fif~;~ı 

1 
Doğum ve Kadın bastaltklan § 

ınüteliassısı § 
Her gün hastalarını Alsancak Bi- § 

g rinci Kordon 288 numarada kabul ~ 

§~e~~~~;.'~ .muayenehane:_:~;.;~!?~ 
t LAN 

Ticarethanelerde çalışmış Türkçe 
muhabereyi ve Daktilo bilir tecrübeli 
bir bayan veya bay memura ihtiyaç var
dır. Lisan bilenler tercih edilir. Şükrü 
Saraçoğlu bulvarında 78 numaraya mü-
racaat. 18, 20. 22 (2467) 
""'-........-:-'~~~ 

!ZM!R ASLtYE 1 NCt HUKUK 
MAHKEMEStNDEN: 

Mahkemece satılması mukarrer mu
hammen mikdarı ile mukadder kıymeti 
ve cinsleri aşağıda yazılı mahallinde 
müşterisine teslim edilecek ~ kalem 
sanıanların Bornova Mersinlisine ziraat 
sokağında 112 numaralı Halil Zeki Os
ma çiftliğinde aleni müzayede ve peşin 
para ile satılacaktır. Dellaliye resmi ve 
sair masraflar alıcıya aittir. Taliplerin 
24/9/942 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 15 te mezkilr çiftliğte hazır 
bulunarak satış memuruna lüzum mü
racaatları il3n olunur. 
Cinsi Mukadder 

kıymeti kilo 

Buğday 
samanı 2000 
Arpa samanı 1700 
Yulaf samanı 1500 
Bagla samanı 200 
Mısır 
dansı sapı 400 

~:'-.<,'7"-:V-.. 

Mukadder 
kıymeti K. 

6 dan 
6 dan 
6 dan 
5 ten 

4 ten 

Kadın herhe::--i 
Alsancak semtinde müşterilerinin 

takdir ve sevgisini kazanan kadın 

berberi Mestan KIRKAN 
bu defa dükkanını Kemeraltında 65 
numarada (Zengin Piyango gişesi) 
üstündeki dairede açmıştır, Muhte
rem müşterileri davet eder .. 

Telı 3753 1-15 H. 3 

YENj ASIR 

Nafıa velıaleti Su işleri Manisa Vçiincii Şube 
Müdürlüğünden : 

1::apalı zarf usulüyle elısiltme ilanı ••• 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Menemen civarında Gediz köprüsü yakınında 

Menemen - Bergama şosesinin tamiri. 
2 - Bu işin muhammen ke~if bedeli (29413) lira (93) kuruştur. 
3 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Keşif hüJasast 
d) Vahit fiyat cetveli 
e) Hususi fenni şartname 
f) Bayındırlık işleri gen-1 şaTlnamesi 
g) Proje 
4 - Eksiltme 5 / birinci teşrin / 942 pazartesi günü saat 16 da Manisada Su 

:!ileri 3 üncü şube müdürlüğü binasında toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve vahit fiyat Üzerinden yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 2206) lira ( 4) kuruşluk muvak

kat teminat yatırma1arı ve bundan ba~ka aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri 
.;arttır. 

a) Eksiltme gününden en az beş gün evvel bu işe girebilmek için isteklile· 
rin su işleri 3 üncü şube müdürlüğünden ahnacak ehliyet vesikası, 

b) Cari seneye ait ticaret odası vesikası. 20 22 25 29 5547 (2494) 

Kaddıöy Vafııflar Müdürlüğünden: 
1 - Kadıköyünde Cafer ağa maha1lesinde bir tarafı mühürdar Karakolhane so

kağı diğer tarafı cihan Seraskr sokağında ve köş başında k&in eski 6 yeni 37 
kapı numaralı bermucibi senet 5 26 metre murabbaı saha içinde ahşap ev ve 
müştemilAtnın müJk.iyeti satılmak Üzere ma taviz 22022 muhammen bedelle 
ve kapalı zarf usuliyle miizayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 5/1OI1 942 pazartesi 
günü saat 15 de Kadıköy vakıflar müdürlüğünde icra kılınacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek isteyenlerin 165 1 lira 65 kuruş muvakkat teminat 
akcesi Kadıköv vakıflar müdürlüğü veznesine teslim etmelidirler. 

3 - Tekli{ mektupları 1 inci maddede yazılı saatten 1 sa.at evveline kadar 
arttırma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

4 - Posta ile gönderilen mektupların da ayni saate kadar komisyona gel
mic; olması şart olup geç.i.kmeden vakıflar idaresi mesul olmıyacaktır. 

5 - Dış ve iç zarfların kanunun tarifi veçhile tanzim ve kapatılmış olması 
lazımdır. 19 29 5527 (2485) 

MEMUR ALINACAK •• 
T. c. Ziraaıt Ranfıası umum müdürlüğünden : 
İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere lüzumu ka

dar men1ur namzedi alınacağından Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Buraa, 
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, G. Ayıntab, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Kas
tamonu, Kaysri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu ve Trabzon şubeleri
mizde müsabaka imtihanı açılacaktır. 
Müsabakanın ana şarüarı ~ 

1 - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunmamış olmak, 
2 - Lise. orta okul mezunu veya mu adili mekteplerden mezun olmak, 
3 - istihdama mani hali bulunmamak, 
4 - Yaşı on sekizden az, otuz beşteen yukarı olmamak ( l 8 den aşağı YA§"'" 

ta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel memurluk sınıfına geçe
mezler} 

5 - istenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde vazife 
kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak, 
Diğer fartlar : 

1 - Ayni tarihte ayr1ca yapılacak müsabakaya orta mektep mezunlan da 
alınacaktır. Ancak, lstanbul ve İzmirde orta mektep me:zunlarına ait müsaba .. 
kaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. 

2 - TayjnJeri tekarrüf edeceklere 3659 sayılı harem kanunu hükümlerine 
ve imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil derecelerine göre aylık verilecektir. 

3 - Bir yabancı dili (Fransızca, Almanca, ingilizce) bihakkın bilenlerle 
me•leki tahsil görenler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. 

4 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde tekaütlük 
1ejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade edeceklerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri : 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 7/ 10/942 ve daha yukan tahsili 
ların imtihanı 8 ve 9 birinci teşrin 1942 de yapılacaktır. 

Müracaatlar imtihandan bir gün evvc.line kadaT kabul olunacaktır. 
Müracaat : 

ola n-

isteklilerin imtihan yerlerindeki öube müdürlüklerine ve Ankarada Bankanın 
personel işleri müdürlüğüne müracaat e:deTek imtihan programını alıp oku .. 
malan tavsiye olunur. 20 23 5533 (2496) 

örlemiş 

Sanavi 
Ticaret ve 
odao;ı nda n: 

- Diinkü _ 'üshadan Devam -
.Ortaklık vasıfları: 
Madde 7 - Aşağıda yazılı evsafı haiz 

her vatandaş kooperatife ortak olabilir: 
a) Kanuni ve medeni ehliyet sahibi 

olmak. 
b) Kooperatifin iştigal mevzu unu 

kendisine bilfiil sanat ittihaz etmek ve 
kooperatifin iş bölgesi dahilinde ikamet 
etmek. 

c) Kooperatifin iştigal mevzuunu teş
kil eden iptidai ve mamul maddeler üze
rinde ticaret ve komisyonculuk yapma
m3:k, 

Ortaklığa kabul: 
Madde 8 - Kooperatif ortaklığına ka

bul edilebilmek icin: 
a) 7 inci maddede yazılı vasıfları haiz 

olmak. 
b) Kuruluşta bir statüyü imzalamak 

ve sonradan girişte de bu statü hüküm
lerini kabul eylediğine dair noterden 
tasdikli bir teahhüt mektubu vermek. 

c) Şirkete girerken teahhüt ettiği iş
tirak hissesinin dörtte birini peşin ola
rak tediye ebnek Hlzımdır. Kooperatife 
kabul idare meclisi kararı ile tamam 
olur. Kooperatife kabul edilmeyen kim
selerin kooperatif mürakiplerine veya 
ortaklar umumi heyetine, buralardan 
red cevabı alınırsa ticaret vekaletine 
müracaat hakları vardır. 

Vekaletin vereceği karar kat'i olup 
her iki taraf icin de kabul ve tatbiki 
mecburidir. ~ 

ÖJEMIŞ O \TAOKULUt4DA 
PA~ SI YON 

Ödemiş orta okulunda bu sene bir 
pansiyon açılmıştır. Kayıtlara devam 
olunmaktadır. Yıllık ücret üç taksitte 
225 liradır. 20, 21, 22 5500 (2488) 

!LAN 
Kemalpaşanın Ulucak köyünden 

Mustafa Çavuş karısı ve Mümin kızı 
Fatma tarafından aynı köyden Mustafa 
Ç.'.'vuş aleyhine ikame olunan boşanma 
davası üzerine müddeiaieyhin ikamet
gfilıı meçhul bulunduğundan dAvetiye 
ve gıyap kararı i!An edilmek suretiyle 
tebligat yapılarak boşanmalarına 
17/7/942 tarihinde müddeialeyhin gıya
b~a karar verildiğini natık hüküm 
muddeialeyhin halen ikametgfıhı meç
hul bulunduğundan bila tebliğ iade kı
lınmış olduğundan mezkilr 942/87 /151 
sayılı 17 /7 /942 tarihli ilamın tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere hukuk usulü 
mahkemeleri kanunun 142 nci maddesi
ne tevfikan il$.n o1unur. 5505 (2487) 

!ZM!R. 2 NCt !CRA MEMURLU
CUNDAN: 

Yeni Asır gazetesinin 8/9/942 tarihli 
ve 11313 numaralı nüshasının 3 üncü 
sahifesini n üçüncü sütununda 42/1070 
No. ile satılan !köprü tramvay caddesin ... 
deki evin satış ilfuıında ev numarası 
738 olarak ilfuı edilmişse de bu yanlış 
o~up evin esas numarası tapuda 740 ve 
halen 736 dır tashihen ilan olunur. 

SAHiFE J 
-

Hususi Devrim Ana ve ilk 
Oku?u Alsancak 

! - 1 6 Eylül Çarşamba gününden itibaren Ana sınıfına ve ilk okulun dör
düncü sınıfına kadar bütün sınıflara talebe kaydına başlanacaktır. Jlk oku
la yatılı talebe de alınır. 

2 - Derslere birinci teşrin ayının birinci günü başlanacaktır. Eski tale
benin ve fazla izahat almak isteyenlerin okul idaresine ve okul adresine 
müracaatları. 
Adres: Alsancak 2 inci kordon 204 No. 

20 21 23 25 2 7 28 30 
7 
1 

8 
2 

11 
3 

13 
4 5 

14 
6 

16 18 
8 9 

lzmir Kızılay werkeıinden : 
Kızılaya ait Fuardaki Sağlık müzesi binasının tamiri, keşif namesi mucibin

ce eksiltmeye konmuştur. 1 O gün zarfında keşif nameyi görüp tetkik etmek 
üzere isteklilerin her gün 1zrnirde Kızılay merkezine müracaatları Han olunur. 

o. 3 (2480) 

iZMIR TiCARET SiCiL MEMURLUC.UNDAN : 
- DONKO NOSHADAN DEVAM 

Madde 22 - Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrası için vuku bulan 
ihtara rağmen son ilin tarihinden itibaren Üç sene zarfında iade edjlmiyen 
hisse senedatı iptal ve hisse sahibinin hukuku iskat edilir. Bu cihet dahi ila
natta tasiih edilmiş bulunacaktır. 

Sermayenin tenkisine ait muamel8.tın hitamında keyfiyet sicili ticarete t~ ... 
cil ve ilan ettirilir. 

Madde 23 - Sermayenin tenkisi muamelesi her hisse hakkında aynen 
olacaktır. 

Sermayenin tenkisi hakkındaki umumi heyet kararlan vesikalarla birlikte 
ticaret vekaletine bildirlecek ve veka.Jctin tasdikinden sonra te!!lcil ve ilB.n 
olunacaktır. T esciJ ve iliindan sonra şirketin ashabi matlubu alacaklarını kayt 
ettirmek üzere gazetelerle üç defa il.in edilmek suretiyle davet olunurlar. Ve 
bundan başka şlıketçe mallım olan dayinlere ayrıca taahütlü mektupla da
vetnameler gönderilir. 

Son nan tarihinden evvel a1acaklı oldukları mütehakk.ak bulunan dayinlerin 
alacakları, talepleri halinde ifa veya diğer bir suretle temin olunur. 

Son il0.n tarihinden ve müracaat etmiş olan ashabi matlubun alacakları tes
viye veya temin edildiği tarihten itibaren bir sene geçmedikÇc sermayenin 
tenkiııi hakkındaki karar neticesi olarak hissedarlara tediyat yapıla.maz. 

HiS.!edarların henüz ifa etmemiş olduklan taahütlerin ademi icrası suretiyle 
sermayenin tenkisi halinde dahi işbu ahkam cari olacaktır. 

Tezyid veya tenkiste muhtelif hukuku haiz müteaddid nevi hiue senedatı 
mevcut olduğu surette umumi heyetin kararından maada mezklir envadan 
her hirne ait hisse sı;netleri sahiplerinin de hir hususi toplantı yaparak hu 
baptak umumi heyetin kaTarını tasvip etmeleri §8.rttır. Heyeti hususiyenin ınü
zakerit ve mukarreratı 5 7 nci maddede münderiç şartlara tabidir. 

- SONU YARIN -

İzmir Defterdarlığından : 
Derviş kızı Afetin Karşıyaka şubesine borçlanma bedelinden mevcut 300 U .. 

ra borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karşıyaka Alay bey ma
hallesinin Celal bey sokağında kain 19 ada 5 parsel sayıda mukayyet 74, 76 
numaralı ve 400 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanununun h ii
kümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 5/10/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca-
atları ilan olunur. 15 20 25 30 5365 (2 429) 
:~..r ~--~....r...r_,.._,..,.,.,J.:Ol".o:ıc=:c=c•=====c:=========c=====ı 

Ziraat Alet ve Maldneleri ihtisas melıtebi 
müdürlüğünden : 

1 - Mektebimizin 1942 - 1943 devresi birinci sınıfına 30 talebe alınaca .. 
ğından l O eylül 1942 tarihinden itibaren talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - KABUL ŞARTLARI : 
Ziraat alet ve makine ihti!las mektebine girebilmek için : 
A - Türkiye cümhuriyeti tabaasından ve iyi hal sahibi olmak. 
B - Orta ziraat mektebinden pek iyi veya iyi derecede mezun olmak. 
C - Yaşı 17 den az 22 den fazla olmamak. 
O - Hastalıklardan salim olmak ve her hanği bir arızası bulunmamalı:. 
3 - Bu şa rt1arı haiz olan talebeler aşağıdaki yazılı vesikalarla A nkarada Zi· 

raat alat makine ih tisas mektebine müracaat eder. 
a - Orta ziraat mektebi diploması. 
b - Hüviyet cüzdanı. 
c - Sağlık raporu ve aşı vesikası. 
d - iyi hal kağıdı. 
e - Altı kıta fotoğraf. 

4 - Yukarıdaki şeraitt göre evrak ve vesaikini nihayet 1 ilk teşrin 1942 ta· 
rihine kadar mektep idaresine gönderilmesi lBzımdır. 

5 - Kayıt muamelesi l ilk teşrin 1942 tarihinde hitam bulacağından mü
racaat edenler arasında yapılacak seçim üzerine kabul edilenlerin ders bat" 
langıcı bildirilip gönderilecek numunesi veçhlle kefaletnamelerini tanzim ede-
rek mektebe devam edebilecekleri lüzumu ilan olunur. ( 7830) 

15 20 25 5409 (2435) 

Bayındır Jıazası Jıülıümet lıonağında yapılacafr 
tamira t a a it ilan ... 

BAYINDIR MAL MÜDÜRİYETİNDEN: 
Keşif bedeli 

Cinsi Ll. Kr. 

Muvakkat teminat 
miktarı 
Ll. Kr. 

Bayındır hükümet konağı tamiratı 5024 40 376 83 
Yukarda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminat akçesi miktarı gösterilen 

Bayındır hülc.ümet konağı a§ağıdaki şartlar dahilinde tamir ettirilecektir. 
l - Eksiltme açık olarak icra olunacaktır. 
2 - Eksiltme 16/9 /942 tarihinden itibaren 1 5 gün müddetle münakasa

ya vazedilmiştir. 
3 - ihale Bayındır Malmüdürlük odasında müteşekkil komisyon tarafın

dan l / l 0/942 perşembe günü saat l O da icra kılınacaktır. 
4 - Her gün Bayındır malmüdürlüğünde mevcut dosyasındaki hususi şart

name, keşifname ve bu işe ait evrak mesai saatJ dahilinde görülebilir. işbu 
evrak izmirde de nafia müdürlüğünden görmek mümkündür. 

5 -Taliplerden muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunun 1 7 ci mad ... 
desinde •ayılan nakit mahiyetindeki evraklar kabul olunur. 

6 - Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bermucihi talimat kanuna 
bağlı foTmül dahilinde ehliyet beyannamesi ibraz etmesi şarttır. 

7 - Teminat akçesinin vezneye yatırıldığına dair olan makbuzlar yukan
da gösterilen ihale gün ve saatından bir saat evveline kadar kabul edilir. Bu 
saattan sonra vaki müracaatlar nazara alınmaz. 

16 20 24 28 5407 (2443) 
~.eoo:=~::eo::ca:::accc:~c=:~~..,,..~==o:oc::::aoer...o:c:==c 

P. T. T. İzmir Müdiirliiğünden : 
Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ve fili hizmetlerini 

ikmal eden P. T. T. memurları müracaatları halinde derhal tavzif edilecek
lerinden vil3.yet P. T. T. müdürlüklerine ve umumi müdürlüğe müracaat ey~ 
lemeleri lüzumu ilan olunur. 19 26 5501 (2482) 

Ortaklar1n vazife ve teahhütleri: 
Madde 9 - Ortakların kooperatife 

karşı vazife ve teahhütleri şunlardır: 

Vilciye t Daimi Encüm eninden : 

a) İşbu statü ile teahhüt ettikleri bi
lumum hususlara tamamen riayet etmek. 
. b) Sanatlarının icrası için lüzwnl~ 

bilumum malzeme ve iptidai maddelerı 
kooperatiften almak. 

- SONU YARIN -

İLAH 
Mavunacı aranıyor 

İstanbulda, devlet limanları isletme
sinde çalıştırıhnak üzere 40 lira' aylıklı 
50 kadar mavunacı alınacaktır. 
Ayrıca yüzde yirmi beş pahalılık zam

mı ve İstanbula kadar kendileriyle aile
lerinin yol masrafları verilecektir. 
Mavunacılık yapabileceklerine dair 

vesikası bulunan isteklilerin derhal dev
let limanları İzmir şubesine müracaat
ları ilan olunur. 

17- 18 5467 (2458) 

Nevi No. Kazası Mahallesi sokak 
E. Y. 

Muhammen Bedeli Teminat 
Mikdarı 
Lira Kr. 

Mülahazat 

DükkAn 8 8 Urla 
Dükkm 6 6 Urla 
Kahvehane 46 52 Urla 
Dükkan 49 39/41 Urla 

Yeni 
Yeni 
Yenice 
Yenice 

Demirciler 
Demirciler 
Kemalpaşa 
Kemalpaşa 

Lira Kr. 

250 
250 
800 
500 

Düllin 37 11/12 Urla Hacı İsa Köprübaşı 500 
Dükkan 35 9 Urla Hacı İsa Köprübaşı 500 
Düllin 33 7 Urla Hacı İsa Köprü başı 250 
Dükkan 31 5 Urla Hacı İsa Köprüpaşı 250 

18 75 
18 75 
60 00 
37 50 

Tamamı 
Tamamı 

Tamamı 
Halen 39 ve 41 No.lu 

dükkandır 
37 30 • 
37 50 • 
18 75 • 
18 75 • 

gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak 1 - Yukarıda ev:ı.afı yazılı Urla kazasında kAin idarei hususiyei vilayet~ ait 
lizere fileni müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede müddeti 19/9/1942 tarihinden itibaren 20 gündür. Yevmi ihale olan 8/10/942 tarihine müsadif per
şembe günü saat 10 da Vil3yet daimt encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. Talipler bu mikdar teminatı muhasebei 
hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını ibraz edeceklerdir. 

4 - Talipler de gayri menkulleri görmek istiyenler Urla muhasebei hususiye memurluğuna ve şeraiti müzayedeyi 
görmek isliyenler her gün İzmir muhas ebei hususiye varidat dairesiyle mezkı'.ir kaza muhasebei hususiye memurluğu-
na müracaat edecekleri ilan olunur. 20 - 24 5539 (2497) 



SAHiFE 4 

.! ___ I Askeri _~--·~_z_iY_ .. e_t _I _ .. l 
Kızılordu bütün cephelerde 

taarruzi :harekata girişıniştir 

Radyo gazetesine göre hafta sonunda 
askeri durum töy]e görünüyor: 

1 - Kafka•larda harekat Terek •uyu 
etrafında ve bilhassa Mozdokda toplan
mı~ görülüyor. Almanların bu nehrin be--
ri tarafına geçirdikleri kuvvetlere karşı 
Sovyetler şiddetli hücumlarda bulunu
yorlar. Her ne kadar esaslı bir gcli me 
yokM da, burada iki taraf kuvvetleri ara
tıında hır müvazene kurulmu~ gibi gö
rünmektedir. 

Novoosıskte harekit ağırlaşmıştır. 
Esasen burada, Kafkasların sarp dağları 
eteklerinde ve Sovyetlerin artan muka
vemetleri karşısında seri inkişaflar bekle
mek doğru değildi;-. 
Dağların geçitlerinde durum mühim 

kalmakta devam ediyor. Burada münfe
rit bir halde hareket eden birliklerin 
ihtiyatsız ilerleyişi çevrilerek mahvol
malarına her zaman sebep olabilir. 

2 - Stalingrad meydan muharebesi 
ır-slc.i hızını muhafaza ediyor. Stalingra
dın cenup ve cenup batısından girmiş 
olan Almanlar şimdi şiddetli sokak mu
harebeleri yopıyoılar} Açık araziden da
ha iyi barınma imk8.nını bulan Rusların 
müdafaaları gittikçe ~ddetlenmek tedir. 
Almanlar her evi. her sokağı yer yer zapt 
etmek zorunda bulunuyorlar. Sovyctler 
yeni kuvvetler almaktadırlar. Bugün ge
len bir haberde Sovyetlerin Stalingradda 
her taraftan birden mukabil taarruza geç 
tiklerini bildiriyor. Şehrin ,imalinde bazı 
mahalle1er düşmandan geri alınmı~hr. 
Öyle sanıyoruz ki başlıyan ve elan de
vam eden bu taarruz. şehrin kurtanlma-ıı 
için düşmanın çok yorulmuş olmasından 
faydalanmağa matuftur. Ei"<er bu teşeb
büs bir parça muvaffak olrrsa, Alman 

kuvvetlerinin bugüne kadar sarfettik.leri 
kudretlerin büyük bir kısmı hoşuna git
miş olacaktır. Ha!llılı Stalingradda durum 
her :iki taraf iç.in de en nazik ve çetin bir 
devreye girm.iı,tir. 

3 - Voronejdeki Sovyet mevzilerine 
yapılan Alman ve Macar taarruzları dur
duruhnuş ve buna karşı şiddetli bir Sov
yet hücumu başlamıştır. 

Londra ve Moskova kaynaklarının ver
dikleri bu haberi Stokholm kaynaklan 
da teyit etmekte ve hücumun dört koldan 
gelişmekte ve hedefin Fon Bock kuvvet
lerini yandan vurmak olduğunu hildir
m~ktedir. 

Bu taarruzun kati neticey; olan tesiri 
Rijevdeki taarruzlanndan daha fazladır. 
Yalnız netcerUn kısa bir zamanda temini 
mümkün olacak mıdır? Buraya Almanlat 
Stalingraddan takviye gönderebilirler} 
Çünkü cephe burada daralmı,hr. 

4 - Moskova kesiminde Rus taarruz
ları devam etmektedir. Fakat bu taarruz .. 
Jar bir inkişaf göstermemi~tir. 

Riyevdc dcmiryolu irtibatının kesilmiş 
olmasına rağmen Almanlar mukavemet 
ediyorlar. Sovyetler burada büyük bir 
harekete girişmişlerdir. 

5 - llmen gölünde ve Volkofta mü
him bir değişiklik görülmerni~tir. 

Leningradda Ruslar Üstün vaziyetle
rinden faydalanarak bir parça ilerlemiş
lerse de asıl hedeflerini elde ed~memiş
lerdir. 

Ayni hal Fin çephesinde de olmuş ve 
Ruslar Fin hatlarının bazı kunmlarında 
içlerine bir dereceye kadar nüfuz etmiş
lerdir. Murmanskta hiç br deği~iklik yok
tur. 

FRANSADA KOMONISTLERE KARŞI TEDBiRLER ____________ , ___________ -

işgal ko utanı 116 ted
hişçiyi kurşuna dizdirdi 

~--~~--~--~------~--

Fransızlara mahsu.s sin emaıar ue her türlü eğ· 
lence yerleri ııa palı ııaıacaııtır •• 

Paris, 19 (A.A) - Askeri işgal ku-ı ten 20 eylül pazar günü saat yirmiye 
mandanlığı bugiln şu tebliği neşretrnış- kadar Fransızlara mahsus tiyatro, sine
tir: ma ve gazino gibi eğlence yerleri kapalı 

İngiltere hesabına çalışan komünist- kalacaktır. 
1er!e tedhişçilerin suikasUeri neticesin- 2 - 20 eylül pazar günü saat 24 e 
de bir c;ok Alınan askeri ve Fransız öl- kadar Alman sivillerden gayri bütün 
c!ürülm~ veya yaralanmıştır. Böyle Fransızların sokak ve caddelerde dolaş-

maları yasaktır. Yalnız vazife görenler, 
tedhiş hareketlerine iştirak ettikleri cioktorlar ve ebeler bundan müslesna
kendi itiraflariyle sabit olan 116 ted-

h b k 
dı~ 

işçiyi ugün urşuna dizdirttim, bir 
çoklarını sürgüne gönderdim. 20 eylül- Geceleri serbest dolaşmak için veril

miş olan izin tezkerelerinin hükmü yok
de komünistlerin tertip ettikleri nüma- tur. 
yişleri karşılamak üzere şu hususlara Bu müddet zarfında trenler, yeraltı 
karar verilmiştir. • şimendiferleri ve otobüsler seyrüsefer-

1 - Üç vilayette 19 eylülde saat 15 !erine devam edecektir. 

YUGOSLAVYANIN BORÇLAR! 
---·*---

EsJıi borçları nasıl 
talısim ettiler? •. 

-*-
Sofya, 19 (A.A) - Ofi: 
Zağrepten bildirildiğine göre Yugos

lavyanın borçları bu memleketin miras
çı !arı arasında taksim edilmi. ve bu hu
susta hazırlanan anlaşma Berlinde imza
lanmıştır. 

Bu borçtan yüzde b~ Almanlara, yüz
de kırk ikisi Hırvatlara, yüzde yirmi 
dokuzu Sırplara ait olacaktır. Geri ka
lan mikdardan Macarlara, ltalyanlara 
ve Bulgarlara da yüzde sekizer nisbe
tinde bir mikdar düşmektedir. 

ÜOAFA D N SONRA 
(Ba•tnrab 1 inci Sahifede) 

nr zafere yAkla!lltığı !llırada onu vurmak
tır. 

(Oeyli feyl) baş yazısında diyor ki: 
S al"n~rada kaybolmuş nazariyle bakıl
d "ı bir sırada Sovyet birlikleri Alman~ 
Jara taarr,ız etmişler ve Alman bacıku
mancl nlı·"'ına cevap vermiı:ılerdir. Bı1 ce
vap hakikaten kahramancadır. Müsavi 

ş rthı r ir"nde cereyıın totmiyen bu ınüca
del,de R ·•lar yenileck ol•a!Rrbile 29 
günlük korkunç bir muharebeden !'lonra 
mükt"mnıeJ bir kudret belirtmiş olacak
lardır. 

Tayrniı1 t~ diyor ki: Sivastopol lııttlsna 
t-c:l-lecek olursa bu haTptc esi görülme
mi~ bir manzara kAr"ı•ındavız. Stalin
f"TAdırı mııkav«-meti VeTdonun nlagan iis
tÜı rnüdt1J a•nnı ycniteyebiliT, Şu farkla ki 
~talins.vradrla uzun zamandanberi hazır
ı~nmı"I, i t"hkimlar kurulmuı, orta ehem
miyette bir yer değil, 250 bin nürusun 
hep•i Ptiım adım dü~mana kar!'.11 koy~ 
mn•lRrdır. 

Mo,kova. 19 (A.A) - Bu 93bahki 
Sav'- ı-t t,.hlHli: Gece kıtalarımız Stalin
grad ve Bo7don cevre1erinde dü!ll.manla 
carpı"lmı!ll.l'lrdır. Diğer çevrelerde önemli 
b;r rJ·;;· ik];k yoktur. 

St1linP"radın. hah varuşlannda bir 
Sov•·'"t hiTli~i Önemli bir stratejik mev-
7ie karoıı bir çok dü~man hücumlarını 
pü.kürtmüstür. Mozdon çevre~inde bir 
hi~liğimiz düoımanı kayıplara u~ratmış. 
~ ır1eT almı!llhT. 

YUGOSLAVYADA iDAMLAR 
----·*--~-

20 Tutsaıı ııurşuna 
dizildi .. 
-*-

Londra, 19 (AA) - Yugoolav mah
fillerinde bildirildiğ:ne göre iki Alma
nın pusuda öldürülmesi üzerine bir Hır
vat köyünde 20 Tutsak kurşuna dizil
miştir. Bu ha~ri veren Hırvatiski Na
rot gazetesi Zagrepte örfi idare ilan 
edildiğini ilave ediyor. -----·----
Türlı gazetecilerinin 
te,l:iltleri •• 
Londra, 19 ( A.A) - İstihbarat na

zırlığında bu sabahki gazeteciler toplan. 
!!sına Türk gazetecileri dr iştirak etmiş
tır. Türk gazetec'leri, Ingiliz meslek
daşlarının bir çok suallerine cevap ver
misler ve İngiltcrenin harp gayretlerini 
övmüşlerdir. 

l Kısa Haberlf'r İ 
}~~~~~~~~~~~~.-.., 

VATİKANDA 
Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildirıldiğine göre Alman 
mahfilleri Ruzveltin şahsi mümessili B. 
Meyron Taylorun Vat'kandaki vazifesi 
başına dönme>ıni yakında yapılacak, 
reisicümhur seçimi ile alakalı görmek
tedirler. Ruzvelt Amerika katoliklerine 
böylece papalıkla sıkı müna;ebetler ida
me ettiği fikr:ni vermek istiyor. 

HiNDİSTANDA 
Yenı Delhi, 19 (AA) - Dün tevkif 

edilmiş olan 25 talebe bugün serbest bı
rakılmıştır. 

KalkCıtada bir iki kü~ük hadise müs
t~sna olmak Ü7.erc vaziyet sakin olarak 
geçmist:r. 

ÇİNDE 
Çunkıng, 19 (A.A) - Çin resmi tcb

lığinde Çekyang eyaletinin merkezi olan 
Kinvanın 20 kilometre şimal batısında 
Laşinin kenar mahallelerinde Japonla
rın yaptıkları ! . .arşı hücumlar püskür
tülmüstür. 

YENi A.S'IR 

HARP GAYRETLERi 
----*----

Amerikada şi-
lep uçaklar 
yapılıyor 

-*-

BERLIN • PEŞTE ___ * __ _ 
Bir ticaret an-
laşması im

zalandı 
-*-

Bu uçaıııarın her biri ıs Budapeşte, 19 (A.A) - Dört ay-
danheri devam eden Maca.r • Alınan 
ticaret müzakereleri bitmiştir. Otuzdan 
fa2la Alınan endüstrisi ve ticaret mü
messilinin iştirak ettiği bu müzakereler 
netice.sinde muahede İmzalanmıştır. 
Neşrolunan bir tebliğde, Alman - Ma
car ticari münasebetlerinin harp ekono
misi esası üzerine tanzim edileceği bildi
rilmiştir. 

mil;yon dolara 
mor olu;yor .. 

Vaşington, 19 (A.A) - Ofi: 
Amerikada şilep uçaklar yapılacaktır. 

Havart fabrikaları her biri 60 ton hac
minde olan bu uçaklardan üç tane hazır
latmaktadır. Bunların her biri 18.000,000 
dolara mal olacaktır. 

Ottava, 19 (A.A) - Bahriye nazırı 
Makdonald Sarlot Tavn adında Kanada 
Korvetinin batırıldığını bildirmiştir. Kor 
vetin kumandaniyle mürettebatından 
beş klşi kayıplar arasındadır. Korvetin 
hacmi 750 tonilato, mürettebatı 55 kişi 
idi, 940 da inşa edilmiştir. 

Ottava, 19 (A.A) - Müdafaa nazırı 
Ralst.on, Diep baskınını yapan Kanada
lılann beş bin klşi olduğunu ve bunlar
dan evvelce bildirildiği gibi 3050 kişinin 
ölü, yaralı veya esir olarak kaybedilmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

~~~--~--~~~-
S TALIN GRAD ÖNÜNDE 

----*~---

Yeni sokak 
rruharebe
leri oldu 

-*Voronejde geceleri bile 
sauaş durmamaııtadır 

Moskova, 19 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Stahngradın şimal mahalle
lerinde baskılarını artırmışlardır.. Bir 
çok sokak muharebeleri olmuştur. Bazı 
noktalarda Almanlar bir mikdar Rus 
müdafii üzerine 20 tank sürmüşlerdir. 
Mozdokta şiddetli muharebeler olmak

t<:dır. Almanlar gerilerden getirdikleri 
yeni takviyelerle mukabil hücumlara 
kalkışmışlardır. 

Novorosiskte her iki taraf enerjik ha
reketler yapıyor. Şehrin doğusunda Al
manlar bir gün önce işgal ettikleri bir 
fabrikadan atılmışlardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Ankara, 19 (Radyo gazetesi) - Ber

lin radyosu Stalingrad hakkındaki neş
riyatın dış memleketlere mahsus kıs
mında temizleme hareketlerinin yapıl
makta olduğunu yaymakta ise de Al
manyaya mahsus neşriyatta Stalingra
oın düşürülmesinin güç bir iş olduğunu 
bildirmektedir.. Bugün Rus ordusu 
büyük arazi kayıplarına rağmen diın 
dik ve ayakta durmaktadır. 
AMERİKALILARA GÖRE 
Amerikanın Boston radyosu da dün 

gece demiştir ki : •Stalingrad müdafaa 
kuvvetleri her fırsattan istifade ederek 
düşmana saldırmak emrini almıştır ve 
bu emir manalıdır. Bu şekilde hareketjn 
düsman ordusunun psikolojik durumu
na tesiri pek büyük olacağına şüphe 
yoktur. Esasen Rusları yenemiyecekle
rini anlamış olan Alınan subay ve erle
rine karşı bu şekilde bir hareket derin 
tesirler yapabilecektir.• 

VORONEJ TAARRUZU 
Moskova, 19 (A.A) - Voronejde ce

reyan eden muharebeleri gören bir mu
habir cepheden yazıyor: 

Voronejin cenup ve Donun batı kıs
mında Rus kıtaları düŞmana ağır dar
beler indiriyorlar. Almanlar blokhavz
lar, dikenli tel örgüler ve mayn tarla
ları vücuda getirmişlerdir. Ruslar şid
detle hücum ve Almanlar da inatla mu
kavemet etmektedirler. Muharebeler 
gece dahi devam ediyor. Ruslar Alman
lara çok ağır kayıplar verdirmektedir
ler. Sürekli hava muharebeleri olmuş
tur. 
BİR YER GERİ ALINDI 
Moskova, 19 (A.A) - Rus kıtaları 

dün Voronejde meskfin bir yeri geriye 
almı.o;lardır. Almanlar 1300 ölü bırak
mıs1ardır. 

Moskova, 19 (A.A) - Baltık denizin
den dönen bir Sovyet denizaltısı 15 bin 
ton büyüklüi;>ünde bir petrol gemisiyle 
ceman 26 bin ton hacminde 3 taşıt ve 
b'r muhrip batırmıştır. 

Londra, 19 (A.A) - Ruslar Voronej
de şiddetli hücumlarda bulunmaktadır
lar. Grozni ve Kafkaslarda mihver kuv
vetleri ağır kayıplara uğramaktadır. Ay
ni zamanda Stalingradda muharebeler 
şiddetini artırmaktadır. Muharebeler 
artık ev !erin ve sokakların işgali için 
yapılmaktadır. Almanlar şiddetli hava 
bombardımanları ile şehri teslim olma
ğa zorlamak istiyorlar. Merkezde Rus
lar Rjevde parlak muvaffakıyetler ka
u.nmışlardır. 
TAYMİSE GÖRE 
Londra radyosundan : Taymis yazı

yor: 
•Stalingrad mt!ydan muharebesinin 

neticesi ne olursa olsun bu ~ehrin dü.ş· 
mana karşı mukavemeti Alınan planla
rının bozulmasına sebep olduğu şüphe
sizdir. Bu llnda kimse hangi tarafın har
bi kazanacağını katiyetle söyliyemez. 
Berlin Stalingradda bir temizleme ha
reketinden bahsediyorsa da şehrin zaptı 
zamana bajılı olduğunu da bildiriyor .. • 

~~---- ........ --~-
KAPiTALiZME PAYDOS 

---·*---
Tim us "dünya 
yeni şartlara 
muhtaçtır" 

diyor 
-*-Londra, 19 (A.A) - Harpten son-

ra dünyanın nasıl tanzim edileceği hak
kındaki incelemelerden bahseden Tay• 
mis gazetesi bilhassa kaptalizm üzerin
de dUTarak diyor ki: 

< Hadiselerin teyit etmecliği bir ta
kım prensiplere bağlı kalmakta mana 
yoktur. 

Evvelce serbest mübadele sisteminin 
her şeye kifayet edecği haklı olarak ka
bul ediliyordu. Fakat bugün bütün ııart
lar tamamyle deği~miştir. Sanayi ve ik
tisadi sahada içtimai kontrol tesis edile
memektedir. 19 uncu asırda siyasi saha
da cemiyetin kontrolünü kabul etmek ne 
kadar garip görülüyorsa. yirminci asır .. 
da da cemiyetin kontrolünü kabul et
memek o kadar gariptir. 

iktisadi kuvvetlerin imtiyazlarından 
ve keyfi hareketlerinden zarar gören 
dünya artık yeni şartlara muhtaçtır. ln
giltere terakki yolundaki inkişaf!aTa da
ima rehberlik eden bir millettir.> 

------~ ....... ~-~-
_ akin eve 
7eriJirken 

STALINGRADDA 
V!\ , 

MUHAREBE 
o 

Moskova, 19 (A.A) _ Dün Alınanlar 
Stalingradın şimal batı mahallerindeki 
baskılarını arttırmışlardır. Bir çok so
kak muharebeleri olmuştur. Bu muha
rebelerde Almanların bazen sokak mü
dafilerine karşı 20 tank birden sürdük
leri görülmüştür. Dış mahallelerin bi
rinde küçük bir wdiye hakim olmak 
için şiddetli bir muharebe cereyan ol
maktadır. Almanlar bu wdiden Volga 
kıyılarına varmağa çalışıyorlar Mozdok 
bölgesindeki hareketlere gelince cephe
den gelen son telgraflara göre şiddetli 
muharebelerin cereyan ettiği bu kesimde 
teşebbüs gittikçe Rusların eline geç
mektedir. Mozdok bölgesinde devam 
eden sıkı Sovyet baıikısı karşısında Al
manlar cenupta ve doğu cenupta geri
lerden getirdikleri takviye kıtalan ile 
karşı hücumlarda bulunuyorlar. Bu tak
viyeler Von Kletin kumandasındaki 40 
ncı kolorduya bağlı 23 üncü zırhlı tU
men lotalanndan teşekkül etmektedir. 
Novorosisk bölgesinde her iki taraf el
verişli mevzilere yerleşmek için hare
katta bulunuyor tabiye bakımından 
mevzii ehemmiyeti olan hedefleri ele 
geçirmek için yer yer muharebeler ol
maktadır. Şehrin cenup doğusunda Al
manlar bir gün evvel işgal ettikleri bir 
fabrikadan atılmışlardır. 

. ~·ılfllıllllıllll'ıl---
ERZIHCAHDA 
CALlfMALAR 
Erzincan, 19 (A.A) - Bugün valinin 

de iştirakiyle ~ehrimiz tüccarının yap~ 
tığı bir içtimada belediye hesabına ek
meklik buğday alınmasına karar veril
miştir. 

~----~--~-~-Fin tebliği 
Helsinki, 19 (A.A) - Bugünkü Fin 

tebliği: Bir çok Ruş keşif müfrezeleri 
püskürtülmü~tür. cephenin doğu cenup 
kısmında düşmanın iki yeni hücumu püs
kürtülmüştür. 300 askeri öldürülmüştür. 

iğer kesimlerde keşif ve devriye faali· 
yeti ohnuştur. 

Nlyuz Kronikl diyor ki: 
.şark cephesinde muharebelerin en 

şiddetlisi 29 günden beri devam ediyor. 
General Fon Bock Don nehrini geçin
ce Stalingradı bir haftada zaptedeceği
ni zannetmişti. Halbuki Stalingrad mü
dafaası Almanların planlarını ciddi su
rette sekteye uğratmıştır. Bu müdafaa 
uzadıkça Kafkasya ve Moskovaya tev
cih edilen tehditler geriletilmiş olacak
tır. Düşmanın uğradığı zaman ve kuv
vet kayıbı da planlarının akametini mu
cip olmaktadır. 

Moskova, 19 (A.A) - Sovyet tebliği: 
Leningrad cephesinde hücınn eden Sov
yet birlikleri düşman kuvvetlerini ha
fifçe geriletmişlerdir. 

Berlin, 19 (A.A) - Berlin radyosu 
ilmen gölü cenubunda Rus taarruzları
nın reddedildlğihi, Ladoga gölü civarm
da da Sovyetlerin tesirsiz taarruzlarda 
bulundu~nu bildil·iyor. 

20 E Y L V L P A Z A R 1942 

Yapağilere el koyma müddeti 

Mallarını hey an etmiyen
ler ağır cezalar görecek 

Ankara, 19 (A.A) - İcra Vekilleri 
heyetinin karariy]e hakiki ve hükmi 
şahıslar elinde bulunan yapağı ve yün
lerin beyannameye tabi olduğuna ve 
bunlara el konulduğuna dair 386 sayılı 
koordinasyon karan 12 EyHilde yürürlü
ğe girmiş bulunuyor. Beyan için veril
miş olan 10 günlük müddet ise 22 Eylfil 
Sah akşamı iş saati nihayetinde sona 
erecektir. İktisat vekaleti tarafından ve
rilen malfunata göre ilgililerin kalım 
müddet içinde en yakın ziraat bankası 
şubesi veya Ajansına, bunların bulun
madığı yerlerde en büyük mülkiye 
Amirine beyannamelerini vermeleri 1.A
zım gelmektedir. 

Beyannamelerini vermiyenler milli 
korunma kanununun 53 ncü maddesi-

Dış memleketlerden 
den 25 bin ton 

İstanbul, 19 (Yeni Asır) - 15000 ton 
Mersine ve 10,000 tonu da diğer bir li
manımıza olmak üzere hariçten 25000 
ton benzin daha gelmiştir. 

nin 54 ncü bendi hükmüne tevfikan 25 
liradan 250 liraya kadar para cezasma 
çarptınlacaklan gibi 55 nci maddenin 
birinci fıkrası hükmüne müsteniden, el 
konan yapağı ve yünleri teslimden imti
na edenler, saklıyanlar, saklamağa, ka
çırmağa teşebbüs ed<!nlerle bunlara bi
lerek yardım edenler 250 liradan 10 bin 
liraya kadar ağır para cezaslyle birlikte 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezası
na çarptırılacaklardır. Bu suretle giz
lenen veya kaçırılmak istenen yapağı 
ve yünlerin tamamı müsadere edilecek
tir. Müddeti zarfında beyannamesi veri
len yapağılarm satın alma fiyatı ticaret 
veka.Jetince 23 Nisan 942 de ve yüksek 
randınıanlı yapağılar için 7 Mayıs 942 
de ilfuı edilen fiyatlardır. 

lim~nlarımıza yeni· 
benzin gelmiştir 

Taksilere istihkaklannın yarısı nisbe
tinde benzin verilmesi kararının ay so· 
nunda kaldırılacağı söyleniyor. 

Japon heyeti dün Ankaraya gitti 
- ·-----

lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Amiral N amoranın reisliğindeki japon heyeti bu 
sabah tayyare ile Ankaraya hareket et tiler. 

Japon heyetinin ziyaretinin taınamiy le hususi olduğu söylenmektedir. 

Milli müdafaa 
tahvilleri 
---*---

Bazı yerlere yeniden 
tahuil gönderilmqtir 
Ankara, 19 (A.A) - Bugün de milli 

müdafaa istikrazı tahvillerinin satışına 
bütün yurtta hararetle devam edilmiş
tır. Bu arada Antalya, Bulvadin, Bozdo
ğan, Bursa, Ordu, Orhaneli, Salihli ve 
daha bir çok yerl<ırde ilk parti gönderil
miş olan tahviller tarnaıniyle satıldığın
dan yeniden tahvil gönderilmesi için 
müracaatta bulunulmuştur. Öğrenildiği
ne göre halkın bu devlet istikrazına gös
terdiği yakın alfıka dolayısiyle bu ye~ 
lere yeniden tahviller gönderilmiş ve 
hiç bir talebin karşılıksız kalmaması ge
rekli görülmüştür. ____ ,......, .. ......, __ _ 

ALMAN ŞEHiRLERiNE 
(Ba§tarab 1 ind Sahifede) 

!ar her ne kadar 1940 ta İngiliz şehir
lerine rönelttikleri bombardımanların 
bugün Ingiliz hava kuvvetleri tarafın
dan yapılanla mukayese edilentlyeceğini 
ve Rusyada işleri biter bitmez Alınan 
hava kuvvetlerinin intikam alacaklarını 
söylemekte iseler de İngiliz tayyareleri
nin yaptıkları tazyikin şiddeti aşikardır. 
Alınanlar 940 ta her şeyi kendilerine 

müsait bulunurken İngiltereyi yere se
rememişlerdir. Şurasını da unutmamak 
lazımdır ki İngiliz hava kuvvetlerinin 
meşgul olduğu saha yalnız Almanyadan 
ibaret değildir. 1940 eylülünden beri 
vaziyet değişmiştir. 

Londra, 19 ( A.A) - İngiliz harbiye 
nazırlığından v"rilen malt1mata göre 
Düsseldorfa yapılan hava hücumunda 
150 ve Karlsruh~ye yapılan hücumda 
109 hektarlık saha üzerinde büyük tah
ribat yapılmıştır. Ana demiryolları şe
bekesi, iç nehiı· dokları, fabrikalar tah
rip edilmiştir. 

Londra, 19 (A.A) - Büyük Britan
ya hava naZll'lığı düşman arazisi üzeri
ne yapılan son şıddetli hücumlarda tak
riben dört ton ağırlığında bombalar kul
lanıldığını bildirmiştir. 

* Londra radyosundan : Pres Asosye-
şin bildiriyor : Dört ton ağırlığında bom
baların kullanılması hava taarruzların
da yeni bir rekordur. Bu çapta bombala-

"""" ARJANTINDE BiR HADiSE ___ * __ _ 
Nazi lideri tev

kif edildi 
-*-Boynes Ayres. 19 (AA) - Oahilı> e 

nazuı Kartubada göz altında olan Fol
beTgin derhal tevkif edilmesini emret
ntlştir. Arjantindeki ba§lıca Nazi lideri 
olan F olberg Arjantin aleyhinde faali
yette bulunmak suçiy]e geçen yıl tevkif 
cdjlmiı ve daha sonra Arjantinde Nazi 
gazeteei iç.in pek çok para topl dığının 
teshit edilmesine rağmen serbest hırakıl
mıfb. F olberg Alman - Arjantin ticaret 
münasebetlerinin inkişafı cemiyetinin 
reisi sıfatiy]e propagandalarda hul\ın
MUJ ve bu m.ak.satla Elmontero gazete
sini .k.ullanmı§tır. Arjantind.elci Alman 
tacirlerinin diktatörü vaziyetinde idi. 
Onlardan bu gazete iç>n istediği kadar 
para topluyordu. 

~~~---~~ ...... ,-~-
A MIRA L KELLERE GÖ:tE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Melhurn, 19 (A.A) - Cenup Paııi

fik müttefik kuvvetler umumi karaTgi. .. 
hının tebliği: 

Rahaoulda ağır bomba tayyareleri
miz gece bahri tesislere hücum e-tmiı ve 
bir çok yangınlar çıkarmıştır. Yangınlar 
80 kilometre uzaktan görülmekte idi. 

Bonada Japon tesis ve taııtlarına hü
cum edihrrit ve bir çok hasarlar yapı?
mıştır. 

Bir ketif uçağı kıyılarda 2 7 Japon 
mavunaaının yandığını görmüştür. 

Labedahalama uçaklamnız taarruzda 
bu]unmu,lar ve bir çok yangınlar çıkar
mışlardır. 

Oden Stanleyde faaliyet az olmuştur. 
Şimal batıda keşif faaliyetleri olmut

tur. 

rı ancak Lankaster, Storlin ve Halifaks 
tipindeki büyük bombardıman tayyare
leri taşıyabilmektedirler. 

İngiliz gazeteleri hava faaliyetile mes
guldürler. Deyli Telgraf diyor ki: Ağır
lığı dört tona yaklaşan bombalar dü~
manı ağır konuşturuyor, Düsseldorfta 
150, Karlsruhede 109 hektarlık saha 
üzerinde taş üstüne taş kalmamıştır. 

Fotoğraflar isabetleri tesbit etmekte
dir. Bu müthiş silahın kullanılmas~na 
i.n.<anlık ilk defa olarak şahit olmuştur. 

UG 
YENİ SİNEMA SEZONUNUN İLK HAFTASI ŞEREFİNE ... 

İKİ BÜYÜK FiLİM BİRDEN 
-1-· 

Aşk, Sadakat. Feralfat ve kahramanlık filmi ... 

ACIR ITTİHAM 
YARATANLAR: Robert Taylor - Walter Pidgeon - Ruth Hussey 

-2-
Çok beğeneceğiniz bir neşe filmi .. 
DELİ DOLU KlZ 

YARATANLAR : ANN SOTBERN - JEAN HUNTER 
AYRICA: Nefis RENKLİ MİKİ ve MATBUAT FİLMİ .... 

SEANSLAR 
AtIR İTI'İHAM DELİ DOLU KIZ 
2.45 - 6.00 - 9.15 4.45 ve 8.00 DE .. 

Cumartesi ve Pazar günleri tl.45 TE B A Ş LA R... . 
DİK.KAT : Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MATiNE· 

1,ERİl>lR ... SALON 30 KURUŞTUR ... 


