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HAKKI OCAKOOLU 

___ * __ _ 
"Staliograd,, da Rus 
hücumları kırıldı -·Stallngradda ~etin so· 

lıcılı ndıJlcufelH!leı-1 var .. 
Yoronej ue ffrnaJdefıl 

Rus 1tllcmnlGP1 
afılnt fıaldı.. 

Doktor Behçet Uz gitti 
aşe işleıı • 

ı yo una koyma için ık 
irket kuru u o u r E e g i 
eucuzgı a maddesi temin edecekler ___ .* __ _ 

Yeni ekmek, zeytin· 
yağı, hububat .ted
birleri de nıuhtemel 

-*
ŞirJıetlef' iyi maJısatla 
yürüdUlıleri müddetçe 
hüJıürnetten müzaheret 

görecelıler .. 
T'caret vckilimız Dr. Behçet Uz dün 

eaat 14.45 te İzmirden ayrılmış ve dün 
gece yarısı Denızlıye vasıl olmuştur. 

DÜNKÜ TOPLANTI 
Ticaret vekili dün sabah Parti binası

na giderek partide yapılan müh!m bir 
(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

RUSYA VE BULr.AaLAR ___ ,* __ _ 
Bulgaristandaki Rus 
memurları Türki
y~ye geliyorlar 

-*-

« Stalingrad > önlerin de bir UerleW 

Ruslara göre "Stalingrad,, da durum 

Yar na Rus fıon.solo.slaa-
nesinde casaslulı vesJ. 

Sokaklar eehen· 
nemden farksız 

JıaJarı lluJanmıq .. 
Bern, 21 (A.A) - Zürihte çıkan Nu- KG.kova, 21 (A:-A) _ öile 8zerl neş-

v~l G~ ~~dap.:şteden aldılı şu habe- rolunan Sovyet tebliği : 20 eylül gecesi 
n 4~eş1: ış ır:l Bul hi 

1 
. . R kıtalarımız Stalingrad ve Mozdok çev-

uc gun ~vve gar şe r erının us relerinde düşmanla çarpışmışlardır. 
tayyarclerı tarafından bombalanması Diğer çevrelerde önemli bir değişiklik 

(Sonu Sahife 2. Sütun 2 de) olmamıştır. 

-- ARASIZ ŞİDDETLİ HÜCUMLAR 
Moskova, 21 (A.A) - Royter ajan-

BUllD huswd muhabhi bildiriyor : 
Stalingradda hücumlar durmadan n 

büyük bir şiddetle devam ediyor. Son 
24 saat içinde Rualar bir çok sokakları 
geriye almışlardır. 

STALtNGRAD CEHENNEMl? 
Stalingrad bir cehennem halini .ı.. 

(Sona Sahife Z, Stitan 4 te) 

Uzüm Fiyatları düşük 

UZAK DOGUDA 
* 

Kati deniz 
harbi mi? 

BAŞVEKiLiN BEYANATI 
* 

Havamızı 
daha çok 
düşünelim -·Havacılıkta gelişme 
planı höyJece ger· 

çekleşebilir -·-8. Şiilırü SGPaçoğla Eti 
mesut tayyae fabrllıa• 

sındafıl calqmalGPı 
. tetlıllı etti 

Ankara, 21 (A.A) - Başvekil B y 
$Ukrü Saraçoğlu bugün saat onda Türk 
Hava kurumunu ziyaretle tesislerini ve 
Etimesut tayyare fabrikasındaki çalış
maları tetkik etmişlerdir. Bu tetkikten 
sonra başvekil Anadolu Ajansının bir 
muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: 

(Sonu Sahife ~- Sütun ? de) 

StaUngnıdda bir sokak tn.uhanbai 

ALMAN • PUS HARBi 
* 

Vorone.ide 
Naziler püs

kürtüldü 
* Ruslar Genel'fll Kapel 

ltalılıındalıl ldlıın lım••ı 
tatflllı edlldl, flütön 

_._ AlmanJmtın dlıllleff 

AmePllıaldar 2 • J 
ndJyon iman lıaydlı· 
nı göze alıyorlar .. 

.Japonların BalOlllOna 4 .,_,..,. diyorlar 
Zll'ldl göndel'dllılerl Moskova, 21 (AA) - Novorosiskin 

ı.ı 1 nl 8._ 1ı cenup doğusunda Rus deniz erlerin;n 2 
Suy e Yf»I'. •r oy düşman piyade bölüğünü yok ettutleri 

.JaponJCll'dan tendzlendl bildiriliyor. Bunlar 13 tankla 7 havan 

Çunking, 21 (A.A) - Salihiyetll 
mahfiller Japonların kati bir deniz mu
harebesi iç!n Salomon adalarına 4 zırhlı 
gönderdikleri haberinden malumatlan 
olmadığını bildirmişlerdir. 

Melburn, 21 (A.A) - Cenup batı Pa
(Sonu Sahife 3, Sütun 1 cif'\ 

bataryasını tahrip etmiş ve bir çok harp 
malzemesini ele geçirmişlerdir. 

VORONEJDE 
Voronej çevresinde Almanların htl- , 

cumlan püskürtülmüştür. Bir tek b
simde ve bir günde 3000 Alman öldtı

(Sona Sahire Z. SOtun 8 d•) 
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Nafıa Vekilinin seyahatı 

ŞEHİR HABERLEJ«,i 
''Erzincan da inşaatı gör- r ..... -----~--------=z::1=--==-·--.,......,...m· -rz.-lli:ml--=~--~ı 

~ .. l em urları 
Dii şünILeliv1z 

dü, halkla konuştu 
Hülıümetle hallı arasınd alıi işbirliqinin her yer 

için örnelı olalJ ileceğini söyled .. 
Erzincan, 21 (A.A) - 18 eylül günü bulunmuş, ziyafetten sonra vekil Erzin

nafia vekili Ali Fuat Cebesoy şehrimi- can halkı ile hasbiha1de bulunmuştur. 
ze gelmiş, yeni şehil"deki inşaatı ve ko- General Ali Fual Cebesoy Erzincanda 
runma kanallarının inşaatını gözden ge- gördi.iğü mi.ismir faaliyetten ve hükü
çirmiştir. 

Vekil şerefine halkevinde verilen zi- metle halk arasındaki işbirliğind~n do-
yafette vali, belediye reisi, askeri ve layı takdirlerini bildirmiş ve bunun her 
mülki zevat ile halktan davetliler hazır• yer için öı ne~ olabileceğini söylemşitr. 

Doktor ~ehçet Uz ~itti 

(B~tarab 1 inci Sahifede) 

kiplautıya iştirak eylemiştir. Toplantı
da vali, parti müfettişi, Parti ba~kanı, 
Belediye reisi, Lüccar birHkleri umumi 
katibi, kooperatifler umum müdürü, İz
nıir mebusları, zahire ve hububat tacir
leri ve daha bazı zevat hazır bulunmuş
lardır. 

Toplantının mevzuu ia.şe işleri olmuş
tur. Egede yer yer tesir yapmağa başlı
yan iaşe zorlukları, bazı maddelerin hlç 
bulunamaması ve bazılarının yüksek fi
yatlarla piyasaya arziyle müstehlik sı
nıflarm bundan müteessir ve muztarip 
olmasından doğan vaziyet, yeni tedbir
ler alınmasını icap ettirmektedir. 
İKİ YENİ ŞİRKET 
İki saat devam eden bu toplantı esna

sında ticaret vekilimiz vaziyeti izah ey
lemiş ve sözler~ne inanılır tacirlerin 
Egede biri zahire, diğeri kuru sebze .şir
keti olmak üz.ere iki şirket kurmaları 
hususunda direktif vermiştir. 

Tacirlerin ve diğer alak:ahların da mü
talbları alınarak a~ğıdaki neticelere 
varılmıştır: 

1) Zahire işlerlle meşgul olmak üze
re bir milyon lira sermayeli bir aEge 
bölgesi zahireciler şirketi .. », 

2) Kuru sebze işleriyle meşgul olmak 
üzere 200 bin lira sermayeli bir «Ege 
bi:ilgesi kuru sebzeciler şirketi• kurul
masına karar verilmiştir. 

Zahireciler şirketine zahire işleriyle 
iştigal etmekte bulunan zevat dahil ola
bileceklerdir. 
SİRKETLERİN HEDEFİ 
Bu şirketler halkın. zahire ve kuru 

sebze ihtiyacını istihsal nuntakalarından 
tedarik ederek en müsait şartlarla istih
!Ak. bölgelerine getirecekler; kazanç hır
sının hAkim bulunduğu ticari organlar 
olarak değil, memleket iktisadiyatında 
kazanç arzusunu umumi hizmet telak
kisinin gerisinde bırakan bir zihniyetle 
çalışacaklardır. 

Serbest ticaretin umumi hiz.metler 
mevzuunda en faydalı tecellilerini gös
termek kararı her iki ş:Xket için bütün 
muamelelerinde hareket esası olacaktır. 

Vekil toplantıda mevzuun ehemmiye
tini ve gayesini gayet beliğ bir ifade ile 

tacirlere anlatmış, tacirler de bu mem
leket !!')inde bütün samiıniyetleriyle ça
:ısacaklarını vaaıieylemişlerdir. 

Ticaret vekilimiz şunu da tebarüz et
tirmistir ki sirketler ancak halk hiz
metle~inin tahakımku yolunda iy: mak
.sc.tlarla yürüdükleri müddetçe çalışma 
ve inkişafları için hükümetten her tür
lü müzahereti göreceklerdir. 
KOMİTE FA.L\LİYETE GEÇTİ 
Dr. Behçet Uz bu iki şiı-ket mesaisi

nin veçhe ve istikametini tay:ne esas 
cılacak direktifleri \'erdiği için şirketle
rin tesis! yolunda müteşebbis bir kom.i
te hemen faaliyete geçmiştir. En kısa bir 
zamanda bu şirketler kurulmuş, faaliye
te geçm~ ve halk ihtiyacına cevap vere
cek bir mesai hayatına başlamış bulu
rmc-aklardır. 

Her iki şirket belediye:lerle hastane ve 
d:ğer resmi müesseselerin ihtiyaçlarını 
karşılamakla kendilerini vazifeli telakki 
t'lmişlerdir. 
YENİ TEDBİRLERE DoGRU 
Ticaret vekilimizin İzmirdeki tetkik

leri bu suretle sona ermiştir. Vekilin İz
mir seyahati çok istifadeli geçm~ ve bü
tün iaşe mevzuları ticaret vekaletine 
duyurulmuştur. Vekilin Ankaraya av
oetini takip edecek günlerde bu temas
ların iyi neticelerine intizar eylemek 
lazımdır. 

Ekmek mevzuunda alınacak yeni ka
rarlar da bulunabilecektir. Bu meyanda 
zeytinyağı, hububat meseleleri hakkın
da yeni tedb;rler alınması da hatırdan 
gece bilir. 

. . * DENIZLI DOKUMALARININ 
PAHALILICI 
Ticaret vekili dün Partinin İzmirpa

lasta verdiği öğ!e yemeğinde bulunduk
tan sonra Denizliye gitmiş ve dün gece
yi Denizlide geçirmistir. 

Vekil Denizlide m~snuatının pahalılı
ğından şikayet ~dilen Denizli dokumacı
lık kooperatifi mümessilleri ile göril§
müş, fiyat mevzuunda yeniden alınacak 
tedbirler etrafında direktif vermiştir. 

Ticaret vekili bugün İspartaya geçe
rek üç saat kadar kaldıktan sonra yarın
ki Karakuyu treniyle Ankaraya geçe
cektir. 

U •. zum Fivatları 
~----~--- .......... ~--~~~-

(Baştarab l inci Sahifede) 
« Üzümlerimiz maalteessüf buğday de

ğil, soğan fiyatından da dun fiyatlarla 
satılmaktadır. Maliyet fiyatlarımız bu ra
kamların fevkindedir. Bu şerait dahilinde 
bir taraftan hükümetin sahidi ve minnet
ları olduğumuz alakası~ın teşdidini te
menni ebnek ve tesbit ettiği fiyatların 
yükseltilmesini istemek zaruretini duy
makla beraber bir taraftan da ekmekle
re üzüm karıştırılması düşünülınüs ve 
Man.isada yü.zde (20) nisbetinde üzüm
lü ekmek piyasaya çıkarılmıştır. 

Eğer İstanbul, Ankara, lzmir belediye
leri başta olmak üzere bir kaç büyük be
lediye bu yola giderse şu faydalar hasıl 
olacaktır: 

A - üzümlerimiz dahilde kıymetle~ 
necek 

B - Ekmeklerimi:z:in kalorisi ve gıda 
kıymeti yükselecek 

C - Üzüm buğdaydan ucuz olduğu 
için ekmek fiati düşecek ve ayni zamanda 
hacmi büyüyecek 

Ç - Buğday fiyatlarının bugünkü faal 
vaziyeti karşısında üzüm nazım bir mad
de olarak ele alınmış olacak ve diğer ka
rıştırılması mümkün maddelerin en iyisi 
olarak düşünülebilecek 

D - Bugünkü milli ve beynelmilel 
şartlar içinde en mühim bir iaşe madde
miz memleket lehine kullanılmış olacak 

E - Üzüm fiyatlarının düşkünlüğü her 
sene biraz daha bağların yüz üstü bırakıl
masını ve yavaş yavaş bu mühim ihraç 
maddemizin bayatını tehlikeye koyar. Bu 
önlenmiş olacak. 

F - Ufak bir hesap. hükümetçe ek
meklik buğday ve unu temine devam edi
lecek olan saha nüfusu bir kaç milyon ol
duğuna göre yüzde yirmi üzüm kar1Ştın~ 

l ırsa yalruz bir ayda istihsalatın tamamı 
bel edilmiş olur. Ve bugün en ucuz fiatle 
müstahsilden mal alıp en büyük karı te
min etmek isteyen ikracatçı en kestirme 
yoldan insafa getirilmiş olur. 

Rakı amillerinin, reçel ve marmelat 
amillerinin, helva amillerinin nazarı dik
katini de üzüm piyasasının bugünkü im
kanları üzerinde teksif etmenizi rica edi
yoruz. 

Belediyelerin üzüm mubayaa talepleri
ni telakki ve fahriyen ifa için borsamızda 
hususi bir servis vücuda getirilmiştir.» 

---- e----
BAŞYEKIUMIZIN BEYANATI 

( Baştarah 1 inci SabHedc) 

" - Türk hava kurumunun tesisleri
ni gezdim. Millctın h:ıvacılık yolunda 
gelişmesini yakında kuı-acak geniş bir 
plan üzerinde çalışıldığını gördüm. Bu 
planların gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç
ları tamamiyle karşılaması için milletin 
Türk hava kurumuna gösterdiği alaka
nın daha çok k.uvvetlerunesine ihtiyaç 
vardır Halkımızın kurumu gayesine 
daha çabuk ulaştıracağına eminim .. • 

RUSYA VE BUL<iARLAR 
(Baştal'afı 1 inci Sahıfede) 

üzerine Sofya ve Sovyet Rusya müna
sebetleri birdenbire gerginleşmiştir .. 

Vaı-nadaki Sovyet konsoloshanesinin 
basılması da askeri bir casusluk işi ile 
alakalıdır. Bulgarlar, baz.ı vesikalar el
de ettiklerini iddia etmektedirler. 

Varnadaki Sovyet konsolosu ile kon
soloshane memurlarının yakında Türki
yeye hareket edecekleri de bildiriliyor. 

Mebuslarımı ~ ın 

tetkikatı ve 
ihtivac;lar ___ * ___ _ 

Köylünün dilelıleri: To· 
humluğun valıtinde te· 
mini, d omuzlarla müca

dele için malzeme 
v er ilmesi •• 

İzmir mebusları kafile halinde Çeş
me. Urla ve Seferihisar kazalarına gi
derek halkla, köylülerle görüşmüşler, 
dilek ve ihtiyaçlaı-ı üzerinde durmuş
lardır. 

Köylülerin mebuslarımızla görüsür
ken üzerinde durdukları en mühim 
mevzular şunlaı· olmuştur : 

1 - Tohum ihtiyacının vaktinde te
mini için ciddi tedbLr alınmasına ihti
yaç vardır. 

2 - Yabani domuzlarla mücadele 
için kendilerine lüzumlu malzemenin 
lemini lazımdır. 

Bir çok yerlerde köylüler bu ınalze
ınenin bayiler elile değil, doğrudan 
doğruya inhisar memurları marifetile 
ihtiyaç sahiplerine verilmesini ısrada 
istemişlerdir. 

İzmir mebusları keyfiyeti alakadar 
makamlara bildirmişlerdir. Mebusları
mız bu hafta Karaburuna gideceklerdir. 

-~~__,.,,tt..,.-.,-~~ 

"Kültürpark,, eAlen· 
c~leri kapaııdı 

Kültürpark eğlenceleri bir ay devam 
ederek kapanıruştır. Bu bir ay içinde 
Kültürparkı 442612 ki.şi ziyaret ederek 
çeşitli eğlence yerlerinde eğlenmiştir. 

442612 rakamı 938 yılında fuarı ziya
ret edenJerin sayısına muadildir. 

Bu da gösteriyor ki fuar olmasa dahi, 
İzmir halkı her sene bir ayını Kültür
parkta eğlenerek geçirmeğe alışmıştır. 

---o- --
Boroovada bir ocak 

kongresi toplandı 
Bornova C. H. P. Erzene ocağı dün 

akşam B. Bedi Elcrmanın riyasetinde 
toplanarak senelik kongresini yapmış
t1r. Vilayet meclisi azasından Bn. Ayşe 
lyriboz da müşahit sıfatile bulunm~
tur. Kongreye ocağın bütün azası işti
rak etmiş, fevkalade bir kalabalık göze 
çarpmıştır. Bir çok münakaşalardan 
sonra dilekler tespit edilmiştir. B. Rahi 
Doğanoğlunun kömür fiyatları şimdi
den yükselmeğe başladığı cihetle Bor
nova belediyesinin kömür stoku yapa
rak buhranlı zamanlarda bilhassa fakir 
halka parasız dağıtması hakkındaki tek
lifi heyeti umuıniyece büyük bir ekse
riyetle kabul olunmuştur. 

Belediye ı·eisi B. Ethem Pekin ilk fır
satta bu dil1:1ği yerine getireceğini ceva
ben bldirdikten sonra seçime geçilmiş 
ve idare heyetine Abidin tber, Hüsnü 
Kemal Özokan, Hamdi Keten, muallim 
Cemal Saran ve Salih Tekelioğlu müt
tefikan seçilmişlerdir. 

----- o---- -
Ş~rPtli ve karlı iş --·-Milli Müdafaa istflırazı 

t ahvillerinin satl$ı ha· 
raretıe devam ediyor 
Ankara, 21 (A.A) - Milli Müdafaa 

istikrazı tahviller:nin satışı hararetle 
c'levaın etmiştir. Yurdun her tarafından 
gelen habel"ler ilk günlerde gösterilen 
ıağbetin ayni şevk üe devam ettiğini 
bildiı'mektedir. Bu tezahürün en çok 
sevinç ve iftihar veren ciheti en uzak 
ve en küçük kasabaların bile umum1 
rağbette büyük hissesi olmasıdır.. İlk 
.ı,.arti olarak gönderilen tahvilleri tama
men sarfedip yen:lerini istiyen kasaba
larımıza bütün talepleri karşılıyacak 
mikdarda yeni tahviller gönderilmiştir .. 
Vatandaşların bu çok şerefli ve karlı 
işten mahrum kalmamaları için bütün 
tedbirler alınmı~tır. 

RUSYA HARBi VE iKiNCi 
CEPHE 

( Baştarab 1 ine.i Sahifede) 

Eğer Almanlar kıştan evvel Volga 
nehrini geçmeğe muvaffak olurlarsa 
Rusyadan kuvvet ayll'acak bir duruma 
girecek ve Rusyanın karşı hücuma geç
mesi çok zor olacaktu·. O vakit Rusya 
ikiye bölünecek ve blzi hareketsiz bı
rakmak için küçük Alman kuvvetleri 
kafi gelecektir .. 

Rusya hareketsiz kalmadan harekete 
geçmek 13.zımdır. 

~..-..J.:~oeıo:ıı=ı::oı:ıoı:~:ıoı::ıoc:ıo=ııo:ıı~~=~=====ooccıcr..,,.....-..~.o"'J.)"'.Q'/..r.h"'///..r..r..O"'.ocr~§-

l{ültiirpark FUAR Gazinosu11da 1 
Mt>şhur Sanatk3rlarımızdan . ı 

DAYA~ SAFITE 1 
Best~lıar Salahettin Pınar, Nobar. relıyay 11e Ahmet Yatmanın ~ 

Iştitakiyle 23/9/ 1942 çarşam·ba günü akşamından itibaren konserlerine başlıyacaktır... § 
Masalarınızı şimdiden angaje etmeniz rica oluuul'.. TELEFON: 4007 sS 
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Halkevimizin köy t et k ik le ri 

iki yerde 
ihtiyaçlar 

acele 
var 

NALDÖKEN KÖYÜ SU VE ÇAMAŞIRLIK BEZ IST ı YOR, Pi· 
N lRB AŞ I KÖYLÜLERi EKMEK IŞINtN HALLiNi BEKLI YÖR 

~~~~-~-x*x.~~~~~~ 

Parti vilayet idare heyetinden B. Rah- da içilecek bir su vardır. Köyümüze ka
rni Balabanın reisliği altında halkev:i dar getirilmesi iç.in ölümlük dirimlik pa
köycüler kolu azası pazar günü Naldöken ramızı da vermeğe hazırız. Elverir ki va
ve Pınarbaşı köylerine giderek tetkikler- !imiz bize bu işte bir babalık etsin. 
de bulunmuşlardır. 2 - Mektep zamanı geldi. Çocukları· 

Naldöken köyünde halk mektebin sa· mızın ve kendimizin iç çamaşırlarımız 
lonunda toplanarak izmir halkevi tara- kalmadı. Köyden yaya olarak İzmire ka
fından gönderilen karagöz perdesinde dar gidiyoruz. Sümer bank mağazasının 
(öz demir onba!?ı) temsilini seyretmiş- kapısında elm.izdeki paramızla sabahtan 
!erdir. akşama kadar bekliyoruz. Sonra kalaba-

Bundan sonra doktor Sıtkı Şükrü Pa- lık yüzünden hiç bir şey alamadan boy
mirtan Türk köylüsünün temiz ahlakı ve numuzu bi.ikerek köyümüze gelinceye ka
vatanperverlik duygusu üzerinde bir kon- dar gece yarısını buluyoruz. Bize yazık 
ferans vermiş, Çanakkale ve istiklal sa- ve günah değil mi? 
vaşımı:zda gördüğü kahramanlık sahne- Devlet babamız bizim yiyecek ve giye
lerinden bahsederek Mehmetçiklerimizi cek ihtiyaçlarımızı nahiye merkezlerimiz
yetiştiren ana ve babaların şerefli hatıra- deki banka kooperatifleri vasıtasiyle pa
larını takdis etmiş, hepimizi ve köylüleri- ramız mukabilinde kolaylıkla temin edi
mizin ve çiftçilerimizin hudutlardaki ev· verirse ne olur~ 
!atlarımızla hayvanlarım ızı besleyecek 3 - Muhasebei hususiye tahsildarı 
her türlü gıda maddelerinin fazla mik· borçlarımızı ödemek için halimizin ve 
tarda ekimi ile uğraşmaların, büyük bir vaktimizin müsait olduğu günlerde köye 
vatan borcu olarak belirtmiştir. uğramalı, borçlarımızı iki taksitte öde-

Köylülerimiz (Sağ olsun büyüklerimiz, mek imkanı da bize verilmelidir. 
çalışıyoruz ve çalışacağız) diyerek coş- PINARBAŞI KöYüNDE 
kun alkışlarda bulunmuşlardır. Heyet b undan sonra Pınarbaşı köyüne 

DtLEKLE.R VE iHTtYAÇLAR giderek halkla konuşmuş ve dertlerini 
Bundan sonra köy kadınları vilayet dinlemiştir. Bunlar da şöyle demişlerdir : 

makamına arzedilmek üzere üç dilekleri- « - Dün mebuslarımıza da söylediği
ni not ettirmişlerdir. Bu dilekler şunlar- miz gibi biz meyveci bir köyüz. Hububa
dır : tımız yoktur. Ekmek bahsinde çok sıkın-

! - Köylel1İmizde su yoktur. Bu yüz- tıdayız. Hele fakir fukara kan ağlıyor. 
den ç.ok sıkıntı çekiyoruz. Üst tarafımız- Devlet babam1zdan ekmek bekliyoruz.» 

Adliyeye intikal eden iaşe işleri 

Beşer kuruştan 50 adet 
ekmek kuponu satılmış! 
Bir balılıalın da lıahve31i 790, şelıeri J2$ lııırıııtan 

sattığı idd ia ediliyor-. 
Mimar Kemalettin caddesinde köfteci 

Sabit Yılmazda 19 eylül tarihine ait 50 
adet ekmek kuptonu bulumnu~, kendisi 
bu kuponları beşer kuruştan satın aldı
ğını söylemiş ve hakkında takibata baş
larunı.ştır. 

KAHVE VE ŞEKER KAÇA ? 
Kestelli caddesinde bakkal Osman 

Döndü, kahvenin kilosunu 790 ve şeke
rin kilosunu 125 kuruşa sattığı iddiasi
le tutulmuş1 adliyeye verilmiştir. 

BİR SATIŞ VE BİR 
SATMAYIŞ İŞİ 

Ödemişte gardöfren Naci Çetin 8 ki
lo çekirdek kahveyi kilosunu 9 liraya 
sattığı iddiasiyle tutulmuş, adliyeye ve
rilmiştir. 

Ödemişin Devrjm mahallesinde mani
faturacı Ali Bezci, dükkanında mevcut 
manifatura eşyasını satmadığı şikayet 
edildiğinden adliyeye verilmiştir. 

MANISAOA EV KONSERVELERi KUR~U 

Geçen hafta Manisada açılan ev konserveleri kursu sona ermiştir. Yukarı~ 
daki resimde kurs talebesi çalışırken görülmektedir. 

RUSLARA GORE c<STALiNGRAD)) DA DURUM 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ınıştır. Asker yüklü Alman kamyonları, 
barikatlarla karşılaşıyor ve durmağa 
mecbur kalıyor. Binlerce silahlı insan, 
geceleri tenvir fişenklerinin ışıkları al
tında göğüs göğüse muharebe ediyorlar. 

SOKAKLARDA BOOUŞMA 
Şimal batıda bir sokak savaşında iki 

gün durmadan muharebeler devam et
miş ve sonunda sokak Sovyetlerin elin
de kalmıştır. 

Almanlardan temizlenen bir sokakta, 
kaldırımlarda ve ev kenarlarında 400 
den fazla Alman cesedi bulunmuştur. 

MUHAREBE YEN1DEN 
BAŞLIYOR 
Pazar günü Alınanlar, kazandıklaı·ı 

sokaklardan fazla sokak ve mahalle 
kaybetmişler ve Volga kıyısına varmak 
olan hedeflerine varamamışlardır. 

Stalingrad muharebeleri bitmek şöy
le dursun yeniden başlamıştır. 

manlığı Rusyanın her tarafında alkış
lanmaktadır. 

DURUM VAH1MLEŞ1YOR 
Moskova, 21 (A.A) - Royterin hu

susi muhabiri bildiriyor : 
Stalingradda durumun vehameti sa

attan saata artıyor. Muharebe son de
rece şiddetlenmiştir. Almanlar asker, 
tank ve uçak üstünlüğile ağır baskıda 
bulunuyorlar, cenup batı ve şimalden 
şehre daha ziyade yaklaşmağa da mu
vaffak olmuşlardır. 

RUSLARIN MAKSADI 
Londra, 21 (A.A) - Deyli Telgraf di

yor ki : uRusların hedefi .Alman taarru
zunu istedikleri istikamete çekerek Al
manların ilerlemelerine mfuıi olmaktır .. 
Sovyetler Stalingrad muharebelerinde 
bu hedeflerine varmış sayılabilirler. Al
manlar Stalingradı zapte muvaffak ol
salar bile sağ cenahlarım tehlikeye ma
ruz kalmaktan kurtaraınıyacaklardır." 

---*---
Onların ıstıraplarını 
hafifletmelı icin 
ameli çareler 
bulmalı mümlıündür •• 

(Bastarab l inci Sahifede) 

intibak ettirebilirtel". Nitekim bugiin de 
öyle olmaktadır. 

Serbest meslek erbabı gelirlerini mas. 
röf1arma ayar edebilmektedir. Hayat ne 
kadar pahaldasırsa onlar da kaznclarını 
o hadde çıkarmak yolunda gayret sMfey-
wmekte \'C imlWnları da bulabiJmckie
dirlcr. Fakat memurlar sabit gelirlerini 
yerleı-inden O;\·uaiamamaktadırlar. Fiyat 
yi1kscliıılerine buyun eğmekte, ısttrabı 
kendileri için mukadder bir fıkibet say
maktan başka bir şey yapamamaktadır
lar. 

Müstahsil bugiin iyi bir duruma gel
miştir. Yetiııtirdiği mahsuli.i değer fiyat
la satmakta, refahını artırma yohına 
girmiş bulunmaktadır. Bu itibarla mem. 
lekctte ordunun beslenmesi ve içtimai 
adafotin teessfuıii icin mahsulün bir kıs
mını ucuz bir (iyalla da olsa hükümete 
,·ermekte en küı:iik bir sıkıntıya düşe
mez_ Bilakis mahsulünün yüzde sekse
nini dilediği Ciyafla satabilmek hakkı
nın tanınması onu en cok memnun eden 
bir harekettir . · 

Bu itibarla da istihsalin mua~·yen bir 
ınikdarunn ucuı fiyatla devlet hesalu
na satın almmao;ı çiftc:i aleyhine bir ha
reket sayuamaz. 

Çiftc:i bugünki.i. şartlar içinde böyle 
bir karara hem ' atan sevgisi, hem de 
kendi menfaati bakımından candan mi.i
zaherct eder. 

Nitekim hububat üzerinde alınan ka
rar köylüye bayram yaptırmıştır. Ba~·
ram yaptuınağa ~aik olan bir kararın 
diğer bütün iaşe maddelerine de tesmi
linde asla tereddüt gösterilmemelidir .. 
Böyle bir sistem köylüyü nıemnun ede
cek, piyasayı zorlıyan hadiseleri önliye
cek, memur sın ıfının ıstıraplanm hafif
lecektir. 

HAKKI OCAKOGl..U 

ALMANLARA GÖ~ E RUS· 
YA HARBi 

<Raştarah 1 inci Sahifedf') 

STALtNGRADDA 
Stalingradda düşmanın taze ordular 

getirerek mevzilerini elde tuimağa ça
lıştığı bazı mahallerde son derecede çe
tin sokak muharebeleri devam ediyor. 
Şehrin şimalindeki kilit noktasına kar
şı Rus hücumları ağır kayıplar verdiri
lerek akamete uğratılmıştır. 

Saratof yakınlarında hava kuvvetle
rimiz Volga nehri kıyılarındaki petrol 
depolarında yangınlar çıkarınış1ardıt 

RUS HüCUMLARI 
Voronejin şimalinde düşmanın hü

cumları akim kalml§tu·. İlmen gölünün 
cenup doğusunda ve Ladoga gölünün 
cenubunda düsmanuı tekrar tekrar te
şebbüs ettiği hücumlar her sınıf kıta
larımızın ateşile püskürtülmli§ ve düş
man çok ağır kayıplar venn~tir. 

RUSLAR CEPHEYİ 
YARDILAR FAKAT ... 
Bedin, 21 (AA) - Alman başkomu

tanlığı doğu cephesinin merkez kesi
mindeki muharebeler hakkında su ma-
lumatı vermiştir : · 

19 eylülde Ruslar tank kuvvetlerinin 
himayesinde mühim kuvvetlerle şiddet
li bil' muharebeden sonra cepheyi bir 
tarafta yarmağa muvaffak olmuşlardır. 
Fakat bu yarık yeniden sevkolunan 
kuvvetler tarafından kapatılm~tu·. 

Çetin muharebelerde iki tümenimiz 
2 günde 30 dan fazla hücumu püskürt
müş ve 400 tankı ya tahrip etmiş veya
hut kullanılmaz hale sokmuştur. 

ALr~1ArJ . RUS HARS! 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

rülmüş, bir çok harp malzemesi tahrip 
edilmiş veya ele geçirilmiştir 

KA YTELİN ÖLÜMÜ VE RUSLAR 
Moskova, 21 (A.A) - İzvestiya gaze

tesi general Kaytelin ölümü mi.inasebe
tiyle şunları yazıyor: 

«General Kaytel hakkındaki idam ka
rarı tatbik edilmiştir. O da n ihayet bir 
Rus kurşunu ile ölmüştür. Basit bir er
den bir generale kadar Almanların hep
si de bu ak:ibete uğrıyacaklardır.» 
FİN CEPHESİNDE 
Londra, 21 (A.A) - Moskovadan alı

nan bir habere göre Kareli cephesinde 
şiddetli muharebeler neticesinde altı 
yüz Alınan öldürülmüştür. Düşman ta
rafından çevril~n bir Sovyet birliği 9 
defa hücuma uğramışsa da bu hücum
ların hepsini püskürtmüştür. 

HUSUSi 
Yusuf Riza Okulu 

ANA VE iLK 
Yeniden talebe kaydına Eylül ·on 
beşinde, derslere birine' teşrinin ilk 
gününde başlanacaktrr. 4 ve 5 inci 
sınıflarında Fransızca dersi vardJT. ~ 
Uzak semtlere okulun hususi oto- ., 
büsleri işlemektedir. 
Telefon: 29 14 1- 13 ( 2304} 

~lfl!:mr;:L",lll~l:m~S'!!ll!l'mllll!!ill!IEill:ia:I~ 

33 ERE N1ŞAN VERiLDt 
Moskova, 21 (A.A) _ SLalingrad mu

harebesinin ilk gününde 70 Alman tan
kını durdurnıağa muvaffak olan 33 Sov
yet erine muharebe bütün şiddetile sü
rerken, merasimle nişan verilmiştir. 
Bunlar 27 tank ele geçirmiş ve 1150 Al
ınan öldürmüşlerdir. Bunların kahra-

1 Kültürpark Fuar Gazinosunda 
s~/JCr..r.r~~~.,,~~~~.r.,,~.A:O""~.#"..o:I 
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UZAK DOGUDA 
(Baştarab l inci Sahifede) 

silik umumi müttefık karargahının söz
e&ü demiştir ki: 

- Mayn koyunda tcıni ilemc hareket
len bitmistir Burada hiç bir Japon kal
mamıştır. 

Mclburn, 21 (A.A) - Cenup Pasifik 
müttefik kuvvetler umumi karargahının 
tebliği: 

Kokovada ınüıtefik uçakları düşman 
J<ulübe ve hnngarlariyle mühimmat ve 
inşe depolarına hücum etmiştir. Bir 
mühimmat deposu berhava olmuştur. 

Laede Ilınan ürel'ine ve diğer Japon 
tcsi lerıne havadan hücum edilmi~, bi
n::ıla:-da ' c rıhtımlarda yangınlar çıka
rılımstır. 
Buııada sa\•aş ucaklnrı düşman kafile 

ve mevzılerıne hücumlarda bulunmucş
tur. 

Y .. ni Gıncdc Oven Stanley çevres!n
o hü.~ ük ölçüde k<' if faaliyeti olmus
t ur 
$ımal ke imınde de keşif faaliyeti ol-

mustur. 
lllNDlSTANDA KORUNMA 
TEDBRLER 
Yeni Delhi, 21 (A.A) - Yağmurlar 

mevsiminin sona ermesi üzerine doğu 
Hindistnnda hava faaliyeti artmıştır. 
Geçen hafta Bcngale ve Bihar üzerinde 
keşif uçaklan görülmüş ve bu iki yerde 
müdafaa hazırlıkları artırılmıştır. Bu 
iki bölge Hindistan sanayiini en ziyade 
roplnmış yerdir. Hindistan sanayıının 
hemen hemen üçte ikisi buralardadır. 

Knlküta ve Madrasta uçak kuvvetleri 
ve müdafaa tedbirleri alınmıştır. 

Londra hava bombardımanlarında 
hiunct etmiş itfaiye servislerine men
sup GO kişi mütahassıs sıfatile Hindisla
na getirilmiştir. Bunlar Hindislanda 
yangan söndUrme teşkilatı kuracaklar
dır. 

Borsa 
ÜZÜM 

462 N. Üzümcü 38 
285 Mehmet Kuşakçı 30 
244 Hilmi Uyar 33 
213 Riza ihracat 36 
179 Remzi Güngör 33 50 
168 Ş. Uğur 38 50 
156 Halim Alanyalı 31 50 
156 Cevdet Alnnyalı 40 
140 M. İzmir o. 35 50 
139 Albayrak Tica. 35 
136 İncir T. A. $. 30 
134 Üzilm Tarım 35 
121 Öztilrk şirketi 32 
119 Mehmet Denizaşaıı 29 
89 Kemal Haraççı 37 
54 N. Sevil Hakı Erol 37 
50 A. Mayda 33 
50 M. Beşikçi 36 
50 Riza Dolmnn 36 
46 Sabri GUlbay 34 75 
41 Necati Börekçi 43 
40 H. Avni Özgür 39 
32 İbrahim Şinasi 35 
32 Mahmut Yorgancı 41 
27 A. Papagno 32 25 
18 M. Ali Kardeşler 47 50 
17 Salahettin Zihni 35 
15 Ahmet Tabak 33 
14 Hilsnü Baki O. 35 
13 Naci Elbirlik 35 

9 M. Sait Usta o. 48 
3249 YekUn 

14083 Eski yekun 
l 7332 Umumi yekun 

İNCİR 
80 M. Bc.!iikçi oğlu 60 
15 H. Avni Özgür 60 
95 Ycldln 

2202 Eski yekUn 
2297 Umumi yekun 

ZAHİRE 
12.5 ton Fasulye 36 
50 çuval Nohut 
14 Ton susam 66 

46 
35 50 
42 
39 
38 
49 
38 50 
40 
49 
36 50 
42 
41 
42 
32 50 
45 
38 
40 
37 
44 50 
49 
43 
42 
35 
41 
32 25 
48 
36 
35 
35 
35 
48 

65 
60 

39 
48 
66 50 

s:~=><Arıkara~ 
BUGUNKU NESRiYAT ~ 

\ 
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7.30 Program \•e memleket saat ayarı, 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 ajans 
haberleri 7.55 - 8.30 Müzik pl. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik pl 12.45 Ajans haberleri 13.00 

0

13.30 Müzik : Şarkı ve türküler 18.00 
Program ve memleket saat ayarı 18.03 
Müzik : Radyo salon orkestrası... 18.45 
MUzik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket sa· 
at ayarı ve ajans haberleri 19.45 Müzik: 
Oda müziği.. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik pi. 21.00 Konuşma {Evir • .saati .. ) 
21.15 Müzik pl. 21.30 Konuşma (Posta 
kutusu .. ) 21.45 Müzik : Kl~k Türk mü-
2.iğ! progranu .. 22.30 Memleket saat aya
rı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

* Londraradyosunun 
TürJıçe Nesriyatı 
Londra, 21 (A.A) - 20 eylülden iti

baren Londra radyosu 8.15 Türkçe neş
riyatını 42.11metre7125 kilosikl ve 40.18 
metre ve 7320 kilosikl üzerinden yap
mağa başlamıştır. 

24 EYLÜL PERŞEMBE 

LALE 
VE 

TAN 
Sinema mc\simini açıyor. 

'ilınn filim sana)iinin şaheserlerini 
görmege hazırlanınız .. 

ızMtR TtCARET SICtL MEMURLU~UNDAN SATILIKEV 
- DUNKO NOSHADAN DEVAM 

Madde 30 - ıdare meclisi her sene azası mc_ranından bir reis ve bir reis 
vekili inthap eder. Reis veya vekiHnin bulunmadığı celselerde riyaset etmek 
üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere idare medisince muvakka
ten reisliğe intihap olunur. Katiplik vazifesini ifa etmek iizere idare meclisi 
lı:zası meyanından veya hariçten biri İntihap olunur. 

Knrnntinada 141 inci Selçuk :sokağın
cla elyevm boş 18 numaralı 4 odalı 198 
M. arsa ile bir ev satılıktır. 

Taliplerin yanıbaşındaki 16 numaralı 
haneye müracaatları.. 22-24-26 (2506) 

Riyaset vazifesi reise meclis celselerinde intizami müznkeralın müntaza
man zabtını lemin ve umumi heyet içtimalarına riyaset etmekten başka hiç 
bir hakkı tekaddüm bahşetmez. 

Madde 31 - idare mecliı1i sirkct umur ve muamelatı ]ÜLUm gösterdikçe 
içtima eder. Ancak laakal iki ayda hir defa İçtima mecburidir. 

ÖDEMiŞ OlTAOKULUNDA 
PANSiYON 

ödemiş o..ta okulunda bu .sene bir 
pansiyon açılmıştır. Kayıtlara devam 
olunmaktadır. Yıllık ücret üç taksitte 

Reis veya vekilinin azadan nısfının davetiyle idare meclisinin içtimai iktiza 
eder. idare meclisi ictimalan esas itibariyle şirket merkezinde ~dolunur. 
Fakat azanın yarısından ziyade.;İnin muvafakatiyle istisnaen ve bir sene zar
fında işbu esas mukavelename mucibince inikadı mecburi olan içtimaların 
ruhunu tecavüz etmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mü
nasip görülecek diğer bir mahalde de idare meclisinin içtimaı caizdir. Bu tak
di.rde keyfiyet tahriren Ticaret vekfılctine ihbar edilir. 

225 liradır. 20, 21, 22 5500 (2488) 

Madde 32 - idare meclisi mukarreratının muteber olabilmesi için iız.nnın 
nısfından ziyadesinin huzuru şarttır. 

Toplanan azanın ekseriyetiyle mevcut olduğu tesbit olunur. Celse esnasın
da t'kseriyet zail olursa müzakere tadil olunur. 

DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

Hastalarını her gün Tilkilik ecı.a
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) Kararlar mevcut azanın ekseri} etiyle tesbıı olunur. Tcsavii ara vuku unda 
keyfiyet içtimaı atiye talik edilir. Ve onda dahi tesavii ara vuku bulursa mev
zui bahis olan teklif ret edilmi!I ad olunur. Azanın yekd iğerine niyebeten rey 
vermeleri caiz değildir. Ancak celselerde hazır bulunmıyacak olan aza ruzna
melerde mevcut meseleler hakkında fikir ve mütaalasını tahriren bildirebilir
ler. Ve bu takdirde mütaalası zabıtnameye geçirilir. l

~_, ...... _,J.:Xr_,.J.)'"///~ J 

DOKTOR 
SELİM UZEL 

I
S E.şrefpaşa Hastanesi Cilt, Saç ve 

7-ehrevi hastalıkları mütehassısı 
Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznamei mii;rakcrııtı ihtiva etıneııi 'a

zım olduğu gıbi bu davetiyelerin ya imza mukabilinde t~limi veya taahütlii 
mektupla gönderilmesi lazımdır. 

Madde 3 3 - idare meclisi müznkt'ratırun zabıt defterine kayt ve zirinin re
is ve hazır bulunan aza He katip tarafından imza olunması ve karara muhalif 
kalanların esbabı muhalefetlerinin bu zabıtnamelere derç edilmesi lazımdır. 

Zabtın bir suretinin ve) a fıkTai mahrecesinin üçüncü şahıslara kar:<ı muteber 
olması için otuz altıncı madde mucibince vaz' ı imzaya mezun kılınac~k Ze\' ,ı 
tarafından imza edilmesi muktezidir. lşbu zahıtnameler münderecatı idare 
heyeti aza ının kimlerden ibaret oldu~unu ve celselerde kimlerin bulunmadı
ğını ve aznnın o devre esnasındaki ·sıfat vaz.İ)•ctlcrini isbat sadedinde mute
berdir. 

Madde 34 - Şirketin idare~i ve hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı 
mf'hakim huzurunda temsili meclisi iclarcve aittir. 

idare meclisi şirketin umur ve muamelatının idaresi ve şirket.in maksadiyle 
alakadar her nevi ulrnt ve muamelatın icıası için iktidarı tammı ve şirketin im
zasının istimal hakkını hai:.ıdir. Ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek se
liihivetlerine malik tir. 

Gerek kanunla ve gerek isbu esas mukavelename ile sarahaten men edilmi
yen ve umumi heyetin mihade ine evvelce iktiran etmiş olan tasarruf emlaki
ı"e mGt~ tik mmımeliitı dahi ifaya mezundur. 

Şirketin dahili talimatnarnelerlni tanzim şirketin memur ve acentelerini ta
yin ve a:1:lı ve bunların maa . yevmive. ücret ve ikramivclerini takdir ve tcsbiı 
ve bunlann lc.abul ve takaütleri şeraitini tavin, irketin idaresi mesarifi umumi
yesini ve muameJatına muktezi levazımı t~sbit. alacakları tahsil ve borçlarını 
tasviye. senedatı tüccariye tanzim ve bunlara kefalet etmek ve şirketin maksadı 
tesisi ile münasebettar bil'umum mukavelenameleri akit ve tan7jm mubayeatı 
icra 1re bunların neta\'icinden olan muamelntı ifa muamelatı sirkette istimal 
olunmayan fazla nukutun ve ihtyat açkesinin sureti istimalini .tayin etmek ve 
ihbar üzerine veya şirketin menkul emvalini ker~ılık sı-östennek suretiyle istik
razatta bulunmak ve umumi heyetten ihtihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan 
şirketin gayri menkul mallarını tc-rhin ve tahvilat ihraç eylemek suretiyle ıstik
raz akdetmek gibi hususatı ifa idare meclisinin ciimlei selahiyetindendir. 

lsbu &dahiyetlcr tahdidi olmayıp tadadır. 
Maddi" 35 - idare mecli>ıi azası kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mu

tat olan dikkat. basiret ve faaliyetin sirket işlerind,. dahi ibraz ve sarfa mec
burdurlar 

- SONU YARIN -

izm·r P.efterd lı.i! n an: 
'adire ismet Hikmet ve Nimf'.tin borçlanma b edelinden Karşıyaka şubesine 

mevcut 288 lira borclarının temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karşıyaka 
Donanmacı mahallesinin i"tasyon caddesinde kilin 84 ada 7 parsel sayıda m~ 
kayvet 29 numaralı ve 1 152 lira kıymeti mukayyedeli evleri tahsili emval kanu
nu hükümlerine tevfikan 21 gün ml.iddetle müzayedeye çıkartlmıştır. Taliplerin 
ihale S?iinü olan 13/ 1O 194 2 tarihinde sa at 1 6 da viliıvct idare h~vetine müracaat-
ları ilan olunur. 22 27 2 7 5534 (2508) 

İzmir Defterdarlıfııın dan : 
1 falit oğlu Raşid in borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 240 lira borcu• 

:nun temini tahiı.ıli zımnında haczedilmis olan Umurhev mahallesinin 1494 ncü so
kağında kain 14 39 ada 2 7 par!el sayıda mukııyyeı 13/15 numaralı ve 1440 lira 
kıymeti mukavyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün miid
deıle mÜ7.ayede çıkarılrnı tır. 

Taliplerin ihale günü olan 1 3 1 O '942 tarihi,,de saat 16 da vilayet idare hey-
etine müracaatları ilaıı olunur. 2 2 2 7 2 7 5 5 36 ( 2 S 12) 

ÖittAnı is .. 
Sanavi 

TicarPt v~ 
,,<fa~ın<fan: 

- Diinkü .:\ iı"hndan Ocy:ım -
FASIL - III 

Sermaye - Hisse ve Mes uliyet 
Sennaye: 
Madde 16 - Kooperatifin ;;ern•aye.<ıi 

değişik olup ortakların teahhlit ettikleri 
hisse tutarlarından ibarettir. Şirketin 
en az sermayesi ise altı yiiz yetmis beş 
liradır. 

Hisse senetleri: 
Madde 17 _Kooperatifin hisse senet

leri nama muharrer olup, bu bir his
se senedinin kıymeti 5 Türk lirasıdır. 

Her ortak, kooperatife girerken tez
gah ve imaliit vahidi kıyasi iizerinden 
muayyen mikdnrda, sermaye hissesi te
ahhüdc ve bunun dörtte birini peşin ola
rak tediyeye mecburdur. Mütebaki kı
sım idare meclisi karariyle muayyen 
taksitlerde tediye olunacaktır. 

Bir ortak hiç bir ~ekil ve surette 100 
hisseden ziyade teahhütte bulunamaz. 

Hisse senetlerinin devri: 
Madde 18 - Hisse senetleri ancak or

taklığın istihdaf ettiği meslek erbabına 
satış. miras veya hibe suretiyle devro
lunabilir. Ancak bu hususta idare mec
lisinin muvafakati, ve devralarak ortak
lığa girecek kimsenin 8 nci maddede 
gösterilen evsafı haiz olması ve 9 nucu 
maddedeki formaliteleri ikmal etmesi 
sarttır. Hisse senetlerinin ahara devri 
i'.nuamelesi mezkur senetlere şerh veril
mek ve hususi defterine kaydedilmek 
suret.ile yapılır ve kenarları idare mecli
si ile azfidan bir zat tarafından imzala
nır ve muamele, orlaklığın resmi mü
hürü ile mühürlenerek, tekemmül eder. 

HtSSE SENEDtNtN SAHlBt 
Madde 19 - Kooperatif bir hisse se

nedi için birden fazla sahip tanımaz. 
Veraset .suretile, veya herhangi bir se
beple, bir hissenin birden fazla sahibi 
olduğu takdirde, bunlar aralarında biri
ni kooperatife karşı hissenin sahibi ola
rak göstermeye mecburdurlar. 

SERMA YE VE EMV ALlN 
HACZF.DlLEMlYECEGt : 
Madde 20 - Bir ortağın vaıis ve 

şnh.si di'linlfl,ri, hiç bir sebeple, koopera
tif sermayesinin, emval ve emlakinin 
haciz altına alınmasıru talep cdemiye
cekleri gibi, kooperatifin muhasebe def
terlerine nazaran ortak namına tabak-

kuk etmiş temettü ve faizlerden gayri, 
hiç bir şey üzerinde, herhangi bir hak 
iddia c>demezler. 

SERMA YENiN EKStLMESt : 
Madde 21 - Kooperatif sermayesi, 

ortnklnrın çıkma, çıkarılma, ölüm, if
lfıs veya borcunu ödemekten aciz hal
lerinde eksilebilir. Ancak kooperatif 
sermnycsi azami hadde vasıl olduğu bi
lançosunda mukayyet miktarın yüzde 
scks~ninclcn aşağı dü~emez. Bu vazi
yette scrmnvcc;iııi istirdat edecek kim
se, koooeratifin daha miişait bir zama
nını, beklemeye mecburdur. 

SF.RMAYFNtN TESV1YE 
SARTLARi: 
M.-ddc 22 - Koooeratifin iflas veya 

tasfiyesi halinde taahhüt edilmiş bulu
nan hisse bedellerinden henüz tediye 
edilmemiş kısmının derhal ödenmesi 
istenebilir. 

MESULtYET: 
Madde 24 - Hc.r ortağın kooperatife 

karşı mcsuliyeti, taahhüt ettiği iştirak 
hisseleri kıymetinin 3 misline kadardır. 

FASIL - IV 
KOOPF...RA T1F1N ORGANLARI 

ORGANLAR: 
Madde 24 - Kooperatifin organları 

şunlar<l ır : 
a) Umumi heyet, ... 
b) idare meclisi - İdare komitesi, 
c) Müdür, 
c) Mürakabe heyeti. 

a) UMUMi HEYET : 
UMUMİ HEYET, REY VE TEMSİL: 

Madde 25 - Kooperatifin hakim or
ganı umumi heyettir. Her ortak, koo
peratifin bütün işleri hakkınd8ki reyi
ni, bizzat veya vekili vasıtasile, umumi 
heyette kullanır. Her ortağın, sermaye 
hissesi ne olursa olsun, umumt heyette 
bir reyi vardır. Kooperatifin azası olan 
hükmi şahıslar, imza salahiyetini haiz 
kanuni mümessillerinden biri veva bir 
knçı marifetile, umuınl heyette "temsil 
olunabilirse de, bunlar da, bütün or
taklar gibi, yalnız bir reyi haiz bulunur
lar. 

Umumi heyette hazır bulunan her 
ortak, fa:zla olarak mazeretinden dolayı 
toplantıda bulunmayan, diğer yaln1z 
bir ortağın, yazılı iznile, reyini kulla
nabilir. Ancak kendisini şahsan alaka
dar eden bir mesele müzakere edilir
ken, alfıkadar ortak ne asaleten ne de 
vekfıleten. reye iştirak edemez. 

-SONU YARI!'<J -

Adres: Şamlı sokak No. 8 bmir 
Her gün saat ( 3) den sonra has ta-

s ]arını kabul eder. 
~ .. ~.,-.r. ~..r_..r..r....crJ""J"J/J"J""~/J"..CCO 

1ZM1R BELEDtYEStND&~: 
1 - Zabıta fımir ve memurlarına pal

to yaptırılmak için nümunesine göre 250 
metre kumaş satın alınması , yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1682 lira 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 126 lira 20 kuru~tur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
2/10/942 Cuma günil saat 16 da encü
mene müracaatları. 

18, 22, 26, 30 5490 (2473) 

TURGUTLU BELEDlYF.StNDEN: 
Belediyemize ait et nakliye otosu ka

sası hariç şasi ve makincsile beraber 
altısı müstamel ve üçü az kullanılmış 
kamyon lastiği ile beraber satılacaktır. 

Şasi ve makinesi ile beraber altısı 
müstamel ve üçü az kullanılmış kamyon 
lastiğine dört bin lira muhammen bedel 
takdir olunmuştur. 

ihale 24/9/942 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 te encümeni beledi
ye huzurunda icra kılınacaktır. İstekli
lerin yukarıda tayin olunan gtin vesa
atta belediyeye müracaatları. 

16, 19, 22 5408 (24-18) 

yı;;:y ..... ~~ 

DoJıtor • Operatör 
VEFİK AGAR 

Askeri hastanesi doğum ve Kadın 
hastalıkları mütehassısı 

Hastalarım her gün kabul eder .. 
İkinci Beyler sokak No. 79 
TELEFON : Klinik 2727 EV: 3374 
~ ......... ~~"'>"-.~~-"'">'< 

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) 

Z AY 1 
Balıkesir lisesinden aldığım son sınıf 

diplomaları zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

İzmir 1kiçeşmelik karakol yanı ha
cı Hamza sokak No. 6 Enis Zenger 

5559 (2514) 

DOKTOR 

NİYAZI SAYAN 
Askeri hastane bakteriyoloğ ve 

intani haı.tahklar mütehassısı 
İkinci Beyler sokağı No. 78 

Her gün öğleden sonra .• 
~~~~ 

Z AY 1 
İzmir belediyesinden a~ olduğum 

404 sayılı arabacılık ehliyetimi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

I. inci Aziziye Kocakapı sokak No. 
1065 23 numaralı hanede mukim 
Yusuf oğlu İbrahim Ural 

5561 (2510) 

Kat'iyen 
İhtiyarlamıyan 

4S Ja4tnda ol
masına ratme.n 
JÜZü.nde hiç bl.r 
buruşukluk olmadıtı gibi teni de 
bir genç kızınki gibi taze ve yu
rnuşalt... İşte Viyana Ünlverslteat 
Proteaöni Dr. K. Ste!sltal tarafın
dan keşf ve cBtoceb tablr eclllen 
şayanı hayret gençUk unsurunun 
sihrA.ınh tesiri budur. Bu cBtoceb 
şimdi penbe renktek1 Tokalon Kre
minde mevcuttur. Sla uyurken 
clldlnlz1 besler ve gençleşUrtr. 
Gündüzleri için de Beyaa renkte
ld Tolı:alon Kremini kullamnıs. 
Siyah noktaları eritlr. açık mesa
melerl sıklaştınr ve cildi bcyazla
tıp kadife gtbl yumuşatır Toka
lon Kremlerinin memnuniyet ve
rici semerelerl garantilidir Akst 
takdirde paranız iade olunur. 

SARfFE 1 

Nafıa velıaleti Su iJleri Manisa üçüncü Şube 
Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulüyf e el:siltme ilanı. •• 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Menemen civarında Gediz köprüsü yakınında 

Menemen - Bergama .. osesinin tamiri. 
2 - Bu işin muhammen Keşif bedeli (29413) lira (93) kuru tur. 
3 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Keşif hülasası 
d) Vahit fiyat cetvelı 
e) Hususi fenni şartname 
f) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
g) Proje 
4 - Eksiltme 5 birinci teşrin /9-42 pazarte i günü saat 16 da Manisada S. 

işleri 3 üncü şube müdürlüğü binasında toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

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

kat teminat yahnnaları ve bundan b şka aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri 
. arttır. 

a) Eksiltme gününden en nz beş gün evvel bu işe girebilmek için İsteklile
rin su işleri 3 üncü §ube müdürlüğünden alınacak ehliyet vesikası, 

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

İLAN 
Vilclyet Daimi Encümeninden : 

Nafia dairesine ait 30 el arabası ile 25 süzgeç 25 kova 500 kazma 500 
kürek 25 kiiskü 25 keser 50 ç.apa ve 25 inyalin şartnamesine göre tamiratı 

11 72 lira 50 kuruş muhammen bedel ıle 19 19 1942 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa 
hükümlerine göre hazırlayacaklan 88 liralık muvakkat teminatlariyle birlikte 
5 birinci !esrin 1942 pazartesi günü sanı 11 de vilayet daimi encümenine 
mürncaaı eylemeleri. 19 22 5504 (2483) 

AÇIK EKSİLTME İLAHI 
Tire Belediye Riyasetinden : 
- Belediyemiz hastahanesinin 1942 mali yılına ait ve 1164 lira 1 O ku

ruş muhammen bedelli 82 kalem alatı tıbbiye ve mualece ihtiyacatı 10/9/ 
942 tarihinden 30 Q 42 tnrıhinl" kadar 2 1 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - Şartname ve müfredat listesini görmek ve bedelsiz olarak almak iste
yenlerin eksiltme müddeti içinde belediyemize müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - İseklilerin ~; 7. S nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1942 tak
vim yılına ait ticaret odası kayt ve ucil vesikalariyle birlikte 30/9/9-42 tari
hine rastlayan cuma günü saat 1 6 da beledivemiz daimi encümenine müra-
caatları lüzumu ilan olunur. 19 22 5476 (2479) 

DOKTOR, HEM$ İRE ARA.NIYOR-
ı - Sağlılt teşkilatına bağlı Zonguldak işçi hastahanesi İçin ( 300) lira ücretli 

bir bakteriyoloğ, 
2 - Sağlık teşkilatı hastahanesi Ameliyathanesinde çalşnak üzere yeti§ğİn 

( 120) lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve sair servisler 
için de ( 1 00) zer lira ücretli ( 4) hemşire ki cem ·an ( 5) hemşire alınacaktır. 

Taliplerin sıhhat sicil n~marnlarını bildirir kısa tercümei halleriyle birlikte 
dilekçelerini 30/9/942 tarihine kadar Zonguldakta Ereğli K. işletmesi baı he-
kimliğine göndermeleri, 20 21 22 23 24 25 26 5546 (2501) 

rürfı Maarif Cemiyeti Karant!na Kız ve Er· 
lıefı Talebe Yurtları Mü dürlüijünden : 

Türk Maarif cemiyeti tarafından bu sene yeniden Karantinada iki erkek }'ur
du ve lzmirin en mutena yeri olan lnönü caddesi Köprü mevkii tramvay cadde
sinde bir kız yurdu açılmıştır. Yepyeni bir tesisat ve zihniyetle kurulan kız ve 
erkek yurtları kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. 

1 - Kız talebe yurduna kız enstitüsü kız akşam okulu muallim mektebi lise 
'\'e orta kısunlarına devam eden talebe alınmaktadır. 

2 - Erkek talebe yurduna da sanat okulu ticaret lisesi erkek liseleri ve muh-o 
telif orta okullara devam eden talebe alınmaktadır. 

3 - Yurtların yıllık ücretleri 240 liradıt. Üç müsavi taksitte alınır. Memur 'Ye 

mütekait çocuklariyle iki knrdeş talebe (• 1 O tenzilata tabi tutulur. 
Tatil günleri hariç her gün saat 9 dan saat 1 7 ye lcaclar Karantina polis kara

kolu mektep so'lcak talebe yurdu müdürlüğüne müracaat olunabilir. 
Telefon No.su 4411 13 16 22 5396 (2421) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 
Tuzlamızın baılamış olan istihsal işlerinde çalıştırılmak üzere işçiye ihtiyaç 

vardır. Bu j§ç.ilere en aşağı iki ve en çok beş lira safi gündelik verileceği gibi 
öğle üstü 15 kuruı bedelli ve akıamları da bedelsiz aıcak yemdt dağıtılacak ve 
yatacak yerleri de jdarece temin edilecektir. 

isteklilerin nüfus hüviyet varakaları ile birlikte Çamaltı tuzlası müdürlüğüne 
acele müracaatları. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • 
E Devlet Demir Yol/arından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(ODUN KO.MURV ALI.NACAK-) 
D. D. YOLLARI 8 NCt lŞLETME KOMlSYONUNDAN : 
Mecmuu on bin lira muhammen bedelle yüz bin !kilo meşe odun kömürü tart· 

namesi veçhiyle pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 16/ l 0 / 942 günü saat 15 te iz
mir - Alsancakta işletme binasında komisyonumuzcn yapılacaktır. 

isteklilerin ( 1500) bin beş yüz liralık kafi teminat makbuzlariyle muayyen 
vakittt' komiı;yona gelmeler lazımdır. Şartnamesi işletmeınizden parasız alınabilir. 

22 26 30 4 5572 2509) 

KİRE i'J' ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCi iŞLETME KOMlSYONUNDAN : 
Mecmuu 3200 lira muhammen bedelle 25000 adet düz ve 2500 adet mahya 

Marsi.lya. tipi ·kiremitler pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9110/ 942 cuma 
günü saat 15 tc komisyonumuzda yapılaca'ktır. 

İstekliler.İn ( 480) liralık kat'i teminat makbuzlnriyle tayin olunan vakitte ko
misyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir 

22 25 28 30 55 71 (2507) 

İzmir Defterdarlığından: 
fldane, Fatma, Hasan, Salih Hüseyin ve Mehmedin borçlanma bedelinden ye

ni §Ubeye mevcut 6126 lira borçlarının temini tahsili zımnında hazineye birinci 
derecede ipotekli olarak mutasarrıf oldukları Umur bey mahallesinin şehitler so
kağında kain 1439 ada 1 parsel sayıda mukayyet ve 8128 lira kıymeti mukayye
deki e~ki ( 5 9, 61 , 6 3) 81 taj numaralı fabrika binası tahsili emval kanunu hü
kümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ihale 
günü ilan 13 / 1 O / 942 tarihinde ~at 16 da vilayet idare heyetine müracaatlan 
ilan olunuı. 22 27 2 7 5537 (2511) 

İzmir Defterdarlı{Jından : 
Bekir kızı Nazife ve Yusuf oğlu lbrahimin yeni şubeye borçlanma bedelinden 

mevcut 10223 lira 20 kuruş borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmiş olan 
Alsancak mahallesinin yeni Türkiye sokağında kfıin 12 13 ada 4 7 parsel sayıda 
mukayyet 3 numara tajlı ve 2800 lira kıymet mukayyedeli bir bap evleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan 13 10/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare hey-
etine müracaatları ilan olunur. 22 27 2 7 5535 (2513) 

-- ---------------------------
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SAHiFE 4 

Harp vaziyetin~ asker gözüyle bakış MIStR HARBi 
---*·---

YENi AS'IR 

GEMi KAYIPLARI .. 
"~ ~ v f . ii L S A l~ l 

"Stalingrad,, da Rus va., ''T obruk,, ta Mayndan 
6 yangın Mihver çok Öğretmenlere ev temin ediliyor ziyeti vahin.1ı sayılıyor 

Sehre yenf Rus lıuvvetle r in in girmesi t amamen 
Önlenir se Stalingr ad düşeceJı • Kafhas, Voronej 

ve daha .şimal dehi harelıetler 
Radyo gazetesine göre Alman tebli- ıinin sokulması da yavaş yavas imkan

ğinin Kafkas cephesinde Terek çevre- sız bir bale geliyor. Bu Almanlarca ta
sınde iki mi.ihiın şehrin zaptedildiğini mamen önlenirse. Stalingradın akibeti 
bildirmesinden, bir haftadanberi o cep- de taayyün edecektir. 
hede Sovyet ve Alman kuvvetleri ara- VORONEJDE 
sında kurulmuş olan muvazenenın Al- Voronejde Alınanların mukabil taar-
manlar lehine bozulduğu anlasılınakta- ruzu Sovyetler tarafından ağır kayıp
ilır. larla püskürtülmüştür. Alman siklet 

Novorosiskte haı ekatın durduğu ar- merkezine çok yakın olan buradaki ta
tık görülmektedir. Dağlık arazinin batı arruzun zayif kuvvetlerle yapılmamış 
kısımlarındaki geçitlerin bir kısmı Al- olmamasına rağmen beklenen neticeleri 
maolarca ele geçirildiği halde doğu kıs- vereceği şüphelidir. 
mında bu netice elde edilememiştir. DtCER YERLERDE 
Şimdi Almanların cephenin bu kısmında Rijevde taarruz durmuş, ilınende de 
ele.: faaliyete ge:çtikleri ve Grozni çevre- duraklamıştır. Volhkof ve Leningradda 
sını tehdide başladıkları görülüyor. bir takım esaslı hareketin olduğu anla
Kafkasların en mühim geçidi olan Dar- şılmaktadır. Fakat bu hareketler hak
yal geçidinin düğüm noktası burası de- kında henüz eı::aslı haberler yoktur. 
mektir. Fin cephesinde Sovyet baskısı artmış 

Stalingradda Sovyetlerin ba~lamış ol- göı·ünüyor. 
dukları şehir taarruzu, Almanların cep- MISIRDA 
heye taze kuvvetler getirmesi üzerine Mısır cephesinde iki günden beri ar-
duraklamıştır. Sovyet ve İngiliz kay- tan keşif, devriye ve bombardıman ha
nakları vaziyetin vahim olduğunu bil- reketleri artık kati hareketin bir hazır
diriyorlar. Şehre yeni Sovyet kuvv.:ıtle- lığı sayılabilir. 

AOAGASKAR SAVASI ---··---
In~ilizler Ada -
nın merkezine 
"50" kilometre 

sokuldu 

\f ıŞI VE FRANS!ZLAR ___ * __ _ 
ran ızlar es ... 

rete t ahammül 
etmiyecek de

n i l i or 
~*~ . ~*~ 

Köprülerin yıJıılmış o l- Zorla işçi bulmalı teşelJ· 
masana, şiddetli yağ- b üs ü Alınanların da 
murıara rağmen belılemediği bir t esir 

ilerleniyor.. )Japmış .. 
Londra , 21 (A.A) - Doğu Afrika Londra, 21 (A.A) - Deyli Telgraf 

kuvvetler i kumandanı general Plat ta- y~zı~or : Lavali!1 ~lmany:ı~a. zorla iş
J'afından neşrolunan tebliğ: çı gondermek nıyetı kendısıoın ve Al

Kuv vetlerimiz T ananarive yaklaş- manların beklemediği bir. tesir ya~.m~~
kt dır Hük'" t k . . tır. Fransız ruhunun nazı tahakkumu

ma a · .ume. _me~ ezın~ cenu- ne karşı mukavemeti arhyor. Fransız 
b unda ehemmıyetlı hır şımendifer ka- ruhu Alman esaretine tahammül etıni
uşağı olan Brik ville tarafımızdan işgal yecektir. Milletin Fransanın tekrar di
olunmuştur. Şimal batı istikametten rileceğine olan güveni sarsılmaz bir 
ilerliyen kuvvetlerimiz, Fransızların mukavemet azmi doğurmuştur. 

tahrip ettikleri köprülere ve şiddetli -•----
ya~urlara _rağmen ~lerl~m:ğe d.evam AMERIKADA HAZIRLIK 
ediyorlar. Şınıal dogu ıstikametınden 
ilerliyen diğer bir kuvvet Sahambaya 
girmiştir. 

50 KİLOMETRE KALDI 

Londra, 21 (A.A) - Bir Royter ha
berine göre Madagaskardaki İngiliz 
kuvvetleri şimdi T ananarivden elli ki-
ilometre uzakta bulunuyorlar. ----w·----HINDISTAN MESELERI ___ .* __ _ 
Partilerin duru .. 
mu düzeltmesi 

isteniyor 
- *-Yenı Delhi, 21 (A.A) - l\lilli Hint 

Bırliği tarafından neşrolunan bir beyan
namede kin ve c.yrılık doğuracak hare
l:etlcrden sakınılması ve bütün gayret
lerın Hindıstanın müdafaasına hasredil
mesi tavsiye edıımiştir. 

Beyannamede zorbalık ve baltalama 
hareketleri de takbih ve Hindistan umu
mi valiliğinm almış oldukları tedbirler 
tsmamiyle tasvip edilmiştir. 

Mılli Hint birliği bütün parti mümes
sillerinin bir konferans akded~rek vazi
yeti ıslaha gayret etmeleri lüzumunu da 
~vs:ye etmektedır 

____ .... __ _ 
i sveçte belediy eler ve 
v iU.iyet secimi •• 
Stokholm, 2 1 (A.A) - isveçte vila

yet ve beelediyeler seçimi dün başla
mı~tır. Sosyal demokratlartn kazanacağı 
ve So,yalistlcrin de bir kaç azalık kaza
~acnklar.ı tahmin edilmektedir. 

(Baştuah 1 inci Sahifede) 

- Bu harpteki kayıplarımız 1914-18 
harbindekinden çok daha büyük ola
raktır Bu kayıpların iki üç milyon ol
ması mümkündür. 

Kabul edilen bir karar suretiyle fab
rikalarda iş bırakılması ve baltalama 
hareketleri takbih edilmiştir. _____ .. _...,,,, __ _ 

B. VILKIN ı N SEYAHATi 
---·*·-- -

Molotof la ,,;ö-
rüştü, Staliı .. le 
de ~örüşecek 

-*-Moskova, 2 1 (AA) B. Ruzvel-
tin hususi mümessili B. Vandel Vilki 
demiştir ki: 

« - Şimdiye kadar bende en büyük 
intibaı, Rusların sonuna kadaY harbe de
vam hakkındaki azimleri bırakmıştır. 

Sovyet hükümeti bana harp fabrika
larını ve istediğim yeri gezmek müsaa
desini vermi,tir. Fabrikalarda her işçi
ye tercüman vasıtasiyle bir çok ~ualler 
sordum ve cevaplannı aldım. 

Buraya seyahatimin sebebi şu iki 
esa11tan ibarettir: 1 - Cümhurreisi Ruz
veltin hususi bir mümessili sıfatiyle 
Rusyayı görmek, 2 - Bir Amerikalı sı
fatiyle de Rusya hakkında Amerikalı
lara malumat vermek.~ 

MOLAKATLAR 
Moskova, 21 (AA) - Mister Van

del Vilki bugün (dün) Molotof ile gö
rüşecektir. Daha sonra Stalin ile de gö
rüşeceği sanılıyor. 

uStalin,rad" düşiince ••• 

imanlar lngiltereye mi 
l Ücum edecekler? 

~---~-----~--~--~~----~ 
cir. :!l (A.A) - Londra gazete- radyoda söylediği nutukta demiştir ki: 

Jn: Stalingradın durumu hakkında ya- « Hissiya tımız şudur : Hitler bize ye-
zılar yazmaktadırlar. niden hücum ederse gece avcılarımız ve 

Deyli Ekspres diyor ki : c Muharebe karşı koyma toplarımız düşmana çok 
henüz neticelenmemiştir. Fakat mahal- ağır kayıplar verdirecektir. 
Ji neticeler üzerinde durmamak lazım- İngiliz milleti ilk taarruz darbesini de 
dır. Suras ını da unutmamak lazımdır ki düşmanlarına indirecektir. Herkes düş
Stalingr;-d A lmanlar tarafından zapte- mania dövüşmek için sabırsızlanmakta
dildigı zaman Alman k uvvetleri garba dır. Diep akını veya bir hava hücumu 
1aırruza tesebbü.s edeceklerdir. » haberi h erkesle derin ·bir eınnivet hissi 

Lonrlra, 21 (A.A) - Lord Halifaks uyandırmaktadır. » ,., 

çıkarıldı zarar gördü 
~·~ ~*~ 

Harelıetler ha11a y a inhi· İngiliz maynleri çolı if 
sar ediyor ve İngilizler gördü, batan vapurlar 

d a ha çolı faaliyet Alman lıara münaııaıe-
gösteri~orlar.. sini güçleştirdi.. 

Kahire, 2 1 (AA) - lngiliz tebliği: Londra, 21 (A.A) - Harbin başlan-
19 / 20 eylül gecesi devriye ve keşif gıcından beri düşman kıyılarına dökü

faaliyetleri olmuştur. Cenup kesiminde len maynlerin yüz bini geçtiği bildiriI-
topcu faaliyeti kaydedilmiştir. miştir. 

Malta üzerinde 2 düşman tayyaresi Bu hususta neşredilen tebliğde bu 
düşürülmüş ve Trablusgarp kıyılarında maynler yüzünden de düşman gemi ka
görülen yelkenli gemiler şiddetle bomba- yıplarının büyük n:sbette olduğu bildi-
lanmıştır. riliyor. Ve deniliyor ki: 

Öğleden sonra geç vakit hava muhare- ~Düşman mayrı.lerin husule getirdiği 
heleri olmuş, en aştoğı 2 düşman tayya- kay:.pları gizlcmeğe çalışıyor. Fakat bu 
resi düşürülmüs ve diğer bir çoklan da suretle batan Alman ve İtalyan gemile-
hasara uğratılmı~tır. rinin sayısının İngiliz kayıplarını tama-* m:_yle karşıladığı anlaşılıyor. 

Ingiliz makamları bu kayıplarm an
cak yarısını biliyorlar. Bu gemiler bat
mamış olsalardı başka yerlerde kulla
nılacaktı. Maynler yüzünden mihverin 
deniz ticaret ve nakliyatı durmuştur. 
Bu sebeple Alman demiryol1arı daha zi
yade yük taşm1ak zorunda kalmıştır. 

Kahire, 2 1 (AA) - Cumartesiyi pa
zara bağlıyan gece ağır ve orta büyük
lükte bomba uçaklarımız T obruka hücum 
etmi11, liman tesislerini bombalamıştır. 
Havanın fenalığı yüzünden netice görül
memişse de müteeaddit isabetler kayde~ 
dilmiş ve bombaların rıhtımlarda patla
dıih ve altı ) angm çıktı~ı görülmüştür. 

Y angınlann üçünü 5 O kilometreden 
<>Örmek mümkün olmuştur. Şimal batıda
ki benz.in ve petrol depolan da bomba
lanmış ve burada yangınlar çıkarılmış
tır. 

Bardiya da bombalanmıı;tır. 
Muharebe meyclanında bir düşman 

kolu üzerine bombalar atılmışttr. 
Elaleymen ve Eldabya arasında mih

ver kuvvetleri mitralyöz ateşine tutul-
muo:tur. 

BiR MIHVEF. GEMiSt BATIRILDI 

Kahire, 21 (AA) - İngiliz uçak
larının geçen perşembe günü 2-3 bin 
tonluk bir düşman İa!le gemisini batır
dıkları resmen teyit edilmiştir. 

ALMAN HÜCUMLARI 

Berlin. 2 f (AA) - Alman resmi 
tebliği: 

Şimali Afrikada hava teşkillerlıniz 
Elalemeyn çevresinde ve cenup çevre
sinde İngiliz kuvvetlerine bomba ve 
makineli tüfek ateşiyl hücum etmişler
dir. Hava sava~ların<la 4 Britanya tay
yare~i düşürülmüştür. 

---~·~---
DEN!ZOE BOGUŞMA 

---·*·---
Almanlar bir 
kafileyi imha 
ettikleri iddi
asında musır -·-

----·----YENi SULH ŞAYIALAR I 
~-~--·--------

Fi nlan d i anın 
sulh istedi~i 
söyleniyor -·-Ankara, 21 (R G.) - Geçen hafta 

içinde Almanlarla Ruslar arasında mün
ferit sulh yapılacağı şayiası çıkmışsa da 
bunu teyit edecek bir haber yoktur. 

Yalnız bugün (Dlin) başka bir sulh 
arzusundan bahsolunmuştur. Londra 
radyosu Vaşingtondan aldığı bir haberi 
neşretmiştir. Bu habere göre Finlandi
yanın Amerika $efiri, artık Finlandiya 
için tehlike kalmadığı hakkında teminat 
erilirse sulh mi.izakere1erine girişme
rnekte bir mana olmadJğını söylemiştir. 

Bu haber de henüz teyit edilmemiş
tir. Fakat bu mütalaanın sefirin şahsi 
bir mütalaası olması da muhtemeldir. 

----~tt~-----

A L MANYA YA HÜCUll1 
- - - ·*- - -

100 uçan kale-
den mürekkep 
filolar hitcuma 

ilk okul öğretmenleri 
terfih edilecekler 

Birilımif Jııdem zammı ile meslıen bedellerinin 
verilmesi için hazırlanan projeye göre on dört 

bin öğretmen ev sahibi haline getirileceıı 
A nkara, 2 1 (Telefonla) - Jlk okul de kıdemli öğretmenlerin mağ<lur kal· 

öğretmelerinin kıdem zammı ve mesken malarına yer bırakmamaktadıY. 
bedellerinden yıllardanberi birikmiş MESKEN ZAMLA RI KALDIRILDI 
olan alacaklarının kendilerine ödenmesi Diğer taraftan ilk okul öğretmenleri 
hakkında maarif vekaletince hazırlanan için evvelce tahsis edilmiş olan m esken 
k anun pr ojesi son şeklini almıştır. H e- zamlarının bundan sonra kaldırılması 
man b ütün ille okul öğretmelerini yakın- münasip görülmüştür. Fakat buna mu• 
dan ilgiliyen b u layiha, terfi ettikleri kabil kendilerine birer yuva temin edi
halde zamlarını b ir türlü alamıyan öğ- lecektir. Bu maksatla bir yapı koopera• 
retmenlerin birikmiş alacaklarını temin tifi kurulmak üzeredir. öğretmenler ma
ettikten başka bundan sonrası için d e aşlanndan bir miktar p ara kesilm ek su
geçikmeleri önleyecek tedbirleri ihtiva retiyle b u kooperatife aza olacaklardır. 
etmektedir. Böylece yirmi yılda 14 bin öğretmen bi~ 

Projenin mühim maddelerinden biri rer ev sah ibi olacaklardır. 

çok eşya ·geliyor 

' ag onların çabık boşal
tılmasına çalışılıyor 

Jstanbuldo SirJıeci civar ındalıi antrepolar doldu 
İstanbul, 2 1 (Yeni Asır) -Tren yo· 

liyle muhtelif avrupa merkezlerinden ya
pılan ithalat yekunu gittikçe artmakta
dır. Bu yüzden Sirkeci civarındaki anbar 
ve antrepolar dolmuş ve sıkışık vaziyette
dir. G elen vagonların süratle tahliye ve 

iadesi için tedbirler al ınıyor. 

D okuzuncu işletme müdürlüğünde itha
lat işlerinin tanzimi için ticaret vekaleti 
mümessilinin iştirakyle toplantılar yapıl
maktadtr. 

Türkkuşu öğretmenle
rinden ikisi şehit oldu ... 
Ankara, 21 ( Telefonla ) - Bugün saat 10,30 da bir kaza neticesinde Türk 

kuşu öğretmenlerinden p ilot Ferit ve Ekrem Marmara vefat etmişlerdir. Ce
nazeleri yarın (bugün) merasimle kaldırılacaktır. 

Paşabahçe şişe fabri
kası büyültülecek ... 

İstanbul, 21 {Yeni Asır) - Paşabah
çede yeniden kurulacak cam fabrikası
na lazım olan makinelerin süratle geti
rilmesini t emin için şişe fabrikası mü
:iür muavini Berline hareket eylemiştir. 

Yeni Fabrikanın yeri hazırlanmaktadır. 

Ayrıca şişe fabrıkasınm da memleket 

ihtiyacını karşılıyacak şekilde tevsii ka

rarlaştırılmıştır. 

ALMAN GAZETELERi 
SEVlNİYOR 

hazırlanıyo~ -·HÜCUMLARIN BAŞLA· 1 ' Elektrik tesisl~rioin kabul 
melesine dair talimatname 

mua
hazırlaodı -·-Berlin, 21 (A.A) - Alman resmi teb

l:ği : Arka."'ljel civ51rıncla Dvina koyun
da büyük İngiliz - Amerikan kafilesi
nin döküntülerine hava kuvvetlerimiz 
hücum etmişlerdlı·. Fena havaya rağ
men üç ticaret gemisine c:ğır darbeler 
i;1dirilmistir. 

Beren, 21 (A.A) - Bugünkü gazete
ler kutup denizinde bir müttefik kafile
sinden 270 bin tonluk 38 ticaret gemisi
le altı harp gemisinin batırıldığını bil
diren hususi teb1lği hararetli tefsirlerle 
neşrediyorlar. 

----cıa----
Halta geleceğe 
güvenle balııyor .. 
Malta, 21 (A.A) - Malta vali ve baş

komutanı bir nutuk söyliyerek demiştir 
ki : 

- Geleceğe güvenle bakıyoruz. Mal
ta yaşıyor ve tarihine daima sadık ka
lacaktır. Tarih Maltalıların 2 inci mu
hasarada da ecdatlarının gösterdiği yük
sek ruhu ve vatanseverliği gösterdikle
rini yazacaktır. 

---- - ---
İsviçre barı$ ve 
Hürriyet diyarı.. 
Bern, 21 (AA) - Posta ve demiryol

ları nazırı Selyo, 'f essinoda bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

- Bizim için en önemli şey İsviçrenin 
barış diyarı ve yurtlarını bütün mevcu
ci:yetleriyle müdafaaya azmetmiş ser
best ve birbirlerini anlıyan insanların 
memleketi olarak kalmasıdır. 

Almanlara göre Jıarıı· 
lıfılı uçalı Jıayıpları.. 

Berlin, 21 (A.A) - Alman resmi teb· 
liği : 

9 eylülden 20 eylüle kadar geçen 
müddet içinde İngilizler 46 sı A kdeniz 
ve şimal Afrikada olmak üzere 189 uçak 
kaybetmişlerdir. Ayni müddet içinde 
Alman hava kuvvetleri 1ngi1tereyc kar
~ı mücadelede 22 uçak kaybetmişlerdir. 

MASI YAKIN 
-*-

Londra, 21 (AA) - İngilterede bu
lunan Amerikan bava kuvvetler ine 
mensup yüksek rütbeli bir subay ya
kında Amerikan uçan kaleleri tarafın
dan Almanyanın bombardıman edilece
ğ!ni söylemiş ve 100 uçan kaleden mü
rekkep kafilelerle bu hareketin yapıla
bileceğini de sözlorine ilave etmiştir. 

MüNtHE YILDöNüMü HED1YES1 

Ankara, 21 (R. G.) - Evvelki gece, 
ölen eski İngiliz başvekili Çemberlay
nın Münihi ziyaret ettiği günün yıldö
nümü idi. 

ingilizler bu yıldönümünde Münihe 
bombalar yağdırmışlardır. İngiliz gaze
teleri tarafından da bu yıldönümü hak
kında uzun uzadıya yazılar neşredil
miştir. 

-~--tOWııMııtt------

Mersi nde spor 
müsabakaları 

- *-Mersin, 2 1 (AA) - Dün l çel böl-
gesinin m evsim açılış müsabakaları b it
miştir. Bu müsabakalard a Deniz harp 
okulu birinci, Merain idman yurdu 
gençlik kulübü ikinci, T oros Rasim b ey 
fabrikası gençlik id man yurdu üçüncü 
gelmişlerdir. Büyük bir halk kütlesi mü
sabakaları heyecanla takip etmiştir. 

--~ııwıwtt------

B. Ruzueıtin hususi 
mümessili V atilıanda 
B ern, 21 (A.A) - Gazetelerin ver

dikleri bir habere göre Vatikan mahfil
leri, B . Ruzveltin Vatikan h ususi mü
messili Mayron Taylorun P apa tarafın
dan kabulü hakkında çok ketum davra
nıyorlar. Şayialara göre Papa ruhani 
meclisi toplıyarak konsessionda mün
hal olan Amerikan azalık! unın yt>rle
rini doiduracaktıı·. 

~-------~....,_._ _________________ _ 
Ankara, 21 ( Telefonla ) - Belediye rinde yapılacak tecrübe ve ınuayeneler

ve lıntiyazlı şirketler tarafından amme de tolarans hadleri, müteahhitlerin ka
hizmetini görmek üzere kurulan elek- bul tecrübeleri için temin edecekleri 
trik tesislerinin nafia vekaletince yapı- vasıtalar, tasdik muamelelerinin şekil 
lacak kabul muameleleri için bir tali- ve esasları ve sair etraflı hükümler tes
matname hazırlanmıştır. pit edilmiştir. Bu suretle memleketimi-

Teşrinievvel başında meriyete gire-
cek olan talimatnamede buhar ve su ze girecek ve amme hizmetinde kullanı
turbinleri, lokomobil, Dizel, gazojen lacak olan makine, alat ve teçhizatın 
motörleri gibi muharrik makinelerle di- bir bakımdan normlaşması, muayyen 
ğer tesisler, santıral elektrik tevziatı ve evsafı haiz bulunması ve dayanıklığı te
şebekelerin muvakkat ve kati kabulle- min edilmiş olacaktır. 

Esans ve Jıimyevi 
madde getiriliyor •• 
Ankara, 21 (Telefonla) - İtalya ile 

aramızdaki ticaret anlaşmasında derpiş 
edilen iki yüz bin liralık .sigara kağıdı
nın bu memleketten getirilemiyeceği 
enlaşılmıştır. s:gara kağıdı yerine kim
yevi maddeler getirilmesinde iki taraf 

AN KARADA 
Belediye Seçimi-
Ankara, 21 (Telefonla) Ankara 

belediye meclisi bu çarşamba günü için 
toplantıya çağırıldı. Toplantıda belediye 
?eçiminin yapılacağı günler tesbit edi
lecektir. Seçim tcşrinievel ba~ında ola
caktır. 

mutabık kalmışlardır. Bu kontenjanın ------------------
100 bin lirasiyle inhisarlar idaresi bazı Amerilıada mecburi 
esanslar getirecek, mütebakisiylc de tasarruf ihdas edile.:elı 
kimyevi maddeler ithal olunacaktır. Vaşington 21 (AA) _ Ayan ma-

Vatandaşlığımıza 
alınanlar ••• 
Ankara, 21 {Telefonla) - Yabancı 

memleketlerden gelen 867 kişi Türk va
tıuıdaşlığına alınmıştır. 

liye komisyonu b u hafta maliye kanun~ 
larını yeniden tetkike başlıyacaktır. Ve
rilen malumata göre yeniden bir mec
buri tasarruf kanunu çıkarılacaktır. Bu 
kanunla hazineye en az 1 2 milyon dolar 
temin edilecektir . 

TEL: 36·46 

BUGUN 
2 BUYUK FlLIM 

İZMİRDE İLK DEFA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

J•·IJELİ GENÇLİK .. 
OYNIY ANLAR : JOEL MC CREA • ANDREA LEEDS 
2 •• ISTIRAP GECESİ (İngilizce Sözlü) 
OYNIYANLAR : VİVİEN LEIGH - LAURENCE OLİVER 
MATİNELER : D. GENÇt..İl<. 2.45 - 5.35 - 8.30 .• iz. Gecesi 4.15-7.00-9.55 
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ 1.20 DE BAŞLAR ... 


