
tlfın milnderecatından mes'uliyet kabul edilmez.- Cümhuri1ıctin ve CümhuTiyet eserlerinin bekçi.rl sabahlan çık.af' siya.si gcızeudif'. 

Almanlara göre vaziyet 
''Stalingrad,, ın şimalinde Rusların 
büyük tank labrikafı zap~edildi ve 

" Volga,, nehrine kadar varıldı 

Rtı.Sljc. 7ıarpleri-nden yeni bir intiba 

göre cephelerde durum 

"Staling- ~ad,, da 
biraz crerllendl 

Büyük 
Şehirlerde 

---*---
r anzim satqlarını 
ve fıaPne usulünü 
mııluJfaza eırneğe 
lıati zaruret vaPdır 
Eğer bu usul muhakkak surette kal
dınlacaksa değişmez gemli vatandaş
lar arasında memurlar gibi iş~ileri-
n1izi de düşünmeliyiz. . 

* Almanlar Kafkasta 
bir tepeden atıJ.IJJar -·Mozdofı ve Blriyansfı· 
ta Alman hücamlaPı 
afıim fıaldı 
Moskova, 16 (A.A) - Gece yansı 

neşrolunan tebliğde bildirildiğine göre 
Stalingrad çevresinde Rus kıtalan şid
detli muharebeler vermiştir. Düşman 
iki piyade tUmeni ve 100 tank ile işçi 
mahallesine taarruz etmiş ve kıtalarımı
zı bir az geriye sürmüşt•.ir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

___ * __ _ 
Fahrj.kalar mahalle
sinin yarısı alındı ---··-----
Kaf lıasta 'J'uap$e 110-
lıında e~ıcınmiyetH 
mevz8ler işgal oJun~u 
Berlin, 16 (A.A) - Alman tebliği: 
Novorosiskin cenup doğusunda hare

ketler bir defa daha Rus kuvvetlerinin 
çeVTilerek yok edilmesiyle neticelenmiş
tir. Tua.pseye doğru ilerleyen Alman 
kuvvetleri taarruzun ge~mesi bakımın
dan bilhassa ehemmiyetli yüksek ra
kamlı yeni muayyen mevzileri hücumla 
:rapt etmiştir. 

Stalinr,radda şiddetli bir gece hücu
(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) 

GEC1N~,E ZORLUCU ________ * ______ __ 

Viliyette 
bir toplantı 

yapıldı · 
*-v aJf, llelcdfye Peisl ue 

parti IJaşfıanı iaşe me· 
selelePif?f incelediler 
Dün vilayet makamında vali B. Sabri 

Öneyin reisliğinde mühim bir toplantı 
yapılmış; toplantıya belediye re!si B. 
Reşat Leblebicioğlu ile parti başkanımız 
B. Münir Birsel de jştirak eylemiştir. 

Toplantıda İzm!.r vilayetinin ve şehri
nin iaşesi mevzuu, ekmek meselesi, 
umum~ geçinme ve dağıtma mevzuları 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ŞEVKET BiLGİN 

Hayat pahalılığının az ve değişmez 
ıelirli vatanda~lan şa~kına döndürdüğü 
'bir zamanda yaşıyonız. Şüphe edilemez 
ki bu sıkıntalı dununda, biiyük şelıirler
.ı.~ yaşayan halkın gündelik ekmek ih
tiyacını karne usulü ile nispeten ucuza 
tedarik etmesi biricik teselli noktasıdır. 
lleniiz tcyid edilmiyen bir telgraf ha
berine göre, bu teselli noktası kaybedil
mek iizeredir. Zira toprak ofisin tanzim 
satı larınn son vermeğe karar verdiğin
cicn bahsolunuyor. Şimdilik ihtiyat kny
dile karşılanması gereken bu habere gÖ· 
re, karne usulii, devlet bütçe inden ve
ya de\·letle ilgili miicssesclcrden manş 
ıılnn memur 'e miistahdemlcrle, dul, ye
tim ve emekli mnası alanlara tnhsis edi
lecektir. Bunlar ekmeklik unları yine 
toprak ofis tarafmdan verilen muayyen 
fırınlardan ekmeklerini bugünkii fiyat 
esası iizcrindcıı almakta devam edecek
lerdir. l\Jcmur olmıyan vatandaşlara ge
Jince, bcledb clcıin serbest piyasadan 
hıdarik edcccltleı·j hububat unundan ya. 
pılacak ekmekleri satın alncal<lardır. 
Bu ekmeklerin fiyatını hububatın nıu· 
bayaa liyatlarına nazaran belcdi~·elerin 
daimi cneiim<'nlcri tespit edecektir. 

Bir lngiliz gazetesinin ikazı 

De\ lct. hugitnl.ü buhrandn dcf:işmcz 
gcl!rli vatnndnşlıınn en çok sıkıntı cek
tiklerini biliyor. Bu sebeple yardımını 
<lnlnrn tahsis etmek nzınindedir. Diğer 
taraftan c...~·n r!yntlarının alnbildiğinc 
yül selmesi aye!>İndc bü ·iik knzanı:Jar 
temin eden ,atnndaşlnrn ayni yardımı 
yapmağa lüzum görmemektedir. 

Ji'almt burada nnlac;ılmnsı lazım gelen 
şey şudur : Az \C değişmez gelirli \'O· 

tandaşlar kimlerdir? 
Yalnız menmrlnrı. yalnız devletle 

ilgili miicss<' clcrde çalısnnlnrı, dul, '.\'e
tim, emekli ma~1 alımlan bn sınıfa id
hal edere]· aylık kaznncları \'C\"a gelir
leri 30 - 100 lira arasında dc!tişen '.\'ÜZ 
hinlcrce vatand:ı ı unutmak biivük hir 
haksızlık olur. Mesela ı-chrimi~de du
rumlan acınncnk halde clnn on binl<'r<'C 
i <'İyi. re,·Jmliide ka7an ·1nrl:ı l ie müna
~ehefleri cJlmıynn bir ~ok scr~st mes
lek ~ahipfcrini ı!tıx-nplarilc hm•haşa nasıl 
bırakahiliriı? Bunların elcmekleı:ini vi
ıı<' kola:ylıkla bulacakları dii~iiniil"t- bile 
~rhest pi~ a-.ndan 70 • 80 kıırn"a nlı•ln· 
eak buğdaylarla lı;il0tın en ıız r.o - iö ku
~ mal nlar.ak bir ekmeği ~ıtın alarak 

(Snmı Sahife Z. Sütun 6 da) 

9980 uyor,dftşman 
uyum~ z" diyor 

-*-Londra, 16 (A.A) - Deyli Meyl ga-
~ctesi ( kış mas<.llan ) başlığı altında 
bir baş yazısında Alman propagandası
nın gayretlerini önlemeğe çalışıyor ve 
İngiliz milletini bunun tesirine kapılma
m.ağa davet ediyor. Harbin yeni bir saf
haya grdiğine ve Almanyanın müdafaa 
vaziyetini knbul edeceğine dair Hitler 
ve Göringin beyanatının sebeplerini göz
den geçiren gazete şöyle devam ed!yor: 

Almanlar 1939 da Polonya seferinden 
sonra olduğu gibi harbin bir hareketsiz
lik safhasına girmek üzere olduğu dü
şiincesini bizde yaratmak ve bununla 
bizi uyutmak istıyorlar. Eğer bu tuz.ağa 
düşersek çok safça hareket etmiş olu
ruz. 

Almanların müdafaa harbini kabul et
melerinin manası nedlr? Bununla bizi 
bir atalet devresine atmak ve bir yeni 
sefer için hararetle hazırlanmak istiyor
lar. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

M1$IR VE AKOENIZOE 
---*---

' Tobruk'' la 
"Malta" sık sık 
bombalanıyor 

-*
Maltaya bin uçaıı 
hücum ediyor • Kara
da mühim bir 
harelıet yofı 
Kahire, 16 (A.A) - Çarşamba akşa

nu Tobruk yeniden İngiliz bomba uçak
larının taarruzuna uğramıştır. Havuz
lar ve rıtımlarda bir çok bombalar pat
hımış, rıhtımda yangın çıkmış, şehir d~ 
l&ylannda ve limanın şimal batısındaki 

(Sonu Sahife 2, Siitun 4 te) 

lzmirde de tanzim satışı kesiliyor 

e ediyenin bula __ 
u e mek y 
---·*---

Memurlara beyan· 
nameler dağıtıldı 

-*Memurlar ve aileleri 
elımeği ucuz, diğer 
hallı J1ine lıaı1tıa daha 
pal:aBı a .. acafdar 
Memurlara, mütekait, dul ve yetim

lerle ailelerine tanzim satışından ucuz 
fiyatla ekmek t~mini meselesi dün bazı 
yanlış haberle~·c yol nçmışf.lr. İstnnbul
dan alınan telgraf haberlerine naz.aran 
toprak mahsuller! ofisince yapılmakta 
olan buğday tanzim satışının dün kesil
miş olması, bugünden itibaren seı·best 
piyasadan tedarik edilmiş unla şehrimiz 
balkının ekmek ihtiyacının temin edil
miş bulunması icap etmekte idi. Bu hu
susta lzmir ve İstanbul vilayetlerine 
t:caret vekfiletince tebligatta bulunuldu
ğu da bild!riliyordu. Halbuki dün ak-

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 
Amerikalılann ask«Y çıkannal.: ü::ere olduklan aöyte11ile1, 

Dakaru. havadan bir bak1ş 

YENi HADiSELERE OOCRU 
---*---Istanbulda ekmek işi 

Bu g tt n k ft şeklin Amerika 
devamı lsıenlldl Dakarıişgal 

- ----------· 
fstanbul, 16 (Yeni Asır) - Halkın 

~lcmek ihtiyacının belediyelerce temin 
edilmeıri hakkındali kararın lstanbul vi
layetine tebliği üzerine vnli doktor Lüt
fi Kırdarın reisli~.; altında muhteelif iç
timalar yapılmıştır. c990.t bin müsteh
likin bulunduğu lstanbul şehri için la
zım gelen ekmeklik buğdayın süratle 
belediye tarafından temini çareleri dü-

tünUlmüı ve tetklk edilmfttir. 
Verilen kararlara istinaden belediye

ce ba, vekalete ve ticaret vek&1etine 
telgraflar çekilerek. vaziyet bildfrilmi§, 
ekmek ihtiyacının belediyece heman te
mini kabil olamıyacağı arzeclilmi§, hiç 
olmazsa iki :ıy tlaha şimdiki gibi toprak 
ofis tarafından hububat verilmesine de-
vam olunması iııtenilmiııtir. 

Harbin b~~nda Jl!ponlar Salomon adalarına a.sker çıkanrlnrJ...w 

Salomonda harp devam ediyor 
~---------------------~------

3 Japon zırhlısı 
dah zedelendi 

Va§ington, 16 (A.A) - Amerikan 
bahriye nazırlığı Japonlann Guadel Ka-
nala ihraç yapmak için ümitsiz gayretler :r..r~~~QQQ -cıc:ıcıaa;c 
~arfettiklerini, 33 Japon tayyaresinin SON DAKİKA 
ctiiııürüldüğünü, biri zırhlı olmak üzere 

eli 
•••••••••••• 

ye · Japon harp gemisinin isabet aldı-
ğını bildiriyor. La val iki ateş arasın: 

JAPON TAARRUZLARI 
Vaşington, 16 (A.A) - Salomon da kalmış ~örüoüyor 

adaları çevresinde bir Japon zırhlısının 
gözükmeai Japonlann buraya ne kadaT Londra. 16 (A.A)' - Taymis ııaze-
ehemmiyet verdiğini göstermektedir. tesi baş yazmnda diyor ki: 
Şimdi Cuadel Kanahn fimal kısmı harp Laval Hitlerdeu 15 gÜn mühlet al
sahnesidir. Burası ormanlık tek bölge- mıştır. Şimdiye lladar acele istenilmiş 
dir. Japonlar ormanlarda ilerlemeğe ça- olan 150,000 Fn.nsız işçisine mukabil 
1 k d ancak 30 bin kiti ııönderilmittir. Pam ışır en denizde de taarruz a bulunu-
yorlar ve ıimdi anlamışlardır ki bütün ve Liyon itc;ilerinin cesaretli (p'evleri bu 
Salomon takım adalannı ele geçrmedik- işe mani olmak.tadır. 
ce Yen Ginede güç durumlan düzelmi- Lava} iki ate§ araaında kalmıttır: Yo-
yecektir. karıdan Nazi baskısı qaiıdan da ha1km 

AM NON mukavemeti. ERIKAN SöZCOSO L _, h ,,__. __ , _ _.___ .. 
DEMECt avııu. u ı.ıa UDMft'U ~ .... u-ga ~ 

Vaşington, 16 (A.A) - Amerikan lışıyor. Lav~n bu iti ya~ ba~mda 
bahriye nanrlığının sözcüsü Guadel Ka- Lav.} Vlfld~ ancak Hitlenn bn me-
nal adasındaki kara muharebeleri halt- Almanlarda hır kanaat vardır. 
kında. ıoJ)ılan auil)eTe 1\\ cevabı vennİ§- muru o~nk i.kticl.. mevlııiinde dur~I}., 
eh: .. lnektedir. 

Bahriye nuırlıiınin tel>lifi kahil 

(a.a .... z, -- 2 ta) 
e=E!EfSg~E 

mı edecek? 
-*-Faris, 16 (A.A) _ Bilgün Faris ga-

zeteleri Madritten alınan bir haberi ih
tiyatla telAkki edilmesi kaydiyle neşrct
mektedir. Bu habere göre ehemmiyetli 
Amerikan kıtalannı taşıyan bir vapur 
kafilesi Dakar istiknmetinde seyir et
mektedir. Bu kıtaların Dakara çıkan-

(Sonu Sahife •, Sütım 1 de) 

BiR RUS TALEBt 
---•·---

Hes hemen 
muhakeme 

edilmeli 
-*-Moskova, 16 (A.A) - Hilkümetin 

resmi gazete~i olan tzvestiya diyo.r ki: 
cEle geçen Hitlerci şeflerin cezalan

dırılmaları için harbin sonuna kadar 
beklemekte hiç bir sebep yiktur.> 

Gazete bundan sonra Bitler çetesi 
olarak Göring, Göbels, Mussolini, An
tonesko ile bunlara milmasil blr çQk 
isimleri sıralamaktadır. 

* Moskova, 16 (A.A) - Royter Ajansı-
nın hususi muhabirinin bildirdiğine gö
re Sovyetler birliği hilkümetinde hil
küm süren kanaate göre hala müttefik
lerin elinde bulunan Rodolf Hesin ve di
ğer nazi siyasi adamlariyle Generallerin 

(Sonu Sahir 2, Sütun 2 de) 



SAHiFE 2 YENi ASIR 17 111l tesrin Cumtll'tesl ıoı~ 

Ankarauın baş ş~hir ilanı yıldöoüınii 

"Londra,, Bf-lediye reis: 
bir hitapta bulund"Q 

( ! "*"*" -wı.. • ·~ ! ..,.2--m.r a:: • l Büyük 
'h=ŞEDI~ HABE~~~RX.Jı Şehirlerde 

F-a1la fiyatla 
satış iddial~ırı 

ı.endNnın AnJıara ldn ıtef :ıJı ve sna<!!C?t ~ePı'fen- ----
nllerl - Alman radyosu da ~1ddön~!mi.!nii lıutladı Muhtelif ~erlerde S lıifi 
Aakara. 16 (Hususi) - Ankaranın 

TükJye bas şehri ittihazınm 19 ncu yıl
diaimu dolayısiyle ecnebi radyo' ar la 
diJıılıııate deger yayınlar yapı!mı tır. Bun
lar arasında Londra beled·ve reisi Lond
ra ıoadyosunda Ankara halkına hit. h •n 
hı. mesaj ver niştir. Bu çok nazik me
ı::aj• Londra belediye re ! dcmistir ki: 

c - Londra halkının ır.ümessili sıfa
tiyle Ankaranın baş şehir olarnk .secil
d ti günün yı dönümün!! ku lar-m. 

Aakara \'e Londra b r:birlerine ben
zener; Ankara ve Londr her iki mille
tin 111erkezidir Ankaran•n ink" ~fı, Ata
turk ve İnönü Turkıyes rin k"ı ürel ve 
s091al inkişaflariyle birlıkte !lb;lemiş-

tir. Ankara kadınları, Ankara cı-kckl~ri 
ve Ankara çocukları L ndra size refah 
ve saadet temenni etmektedir. 

ALMA.."'J RADYOSUNU~ 
NEŞR1YATI 
D"ğ r tar .. ftan Alman ıa'lyos ı '.>iribi

rı ardınca ııc defa tekrarlanan Türkçe 
yayınında bu ' lüönümünil kutlamıstır. 
Alman radyosunun söyledıklerini kıs
men tekrarlıyoruz: 

c - Ankaranın meıkcz ol .. r •. :, ç·l-
mesi MillJ Tiirk hUkUmetin'n b r çok 
no'·talardan ıhtiyatlı iş gördUi!~"nti ba
riz bir surette ıspat etmistir. Bu tarihi 
günd Ankaraya sanfrni selfı'11larımızı 
gönderiyoruz.• 

daha yalıa!andı 
Menemen kazasının Seydı N.ı rullah 

r:ıahallcsinde oturan köfteci Kadu 
Uynr, 22 kuruştan satılması lazım gelen 
ekmeği 30 kuru a sattığı icldiasilc adli
ye) e \ erilmiştır. * Bayraklıda Menemen caddesinde 
f'crıfe adınd bıı kadın 3 teneke gaz 
) ağını 14 lirnd 11: sattığı ~{kayet cdildi
gindcn tutu1muştur. * Karantir.aaJ 177 :nci sokaktn 88 
ayılı fırında çıılışan Murat Kacu, kof· 

leci Mehmet 5\enbaşa temmuz ayına ait 
22 adet a "•ır işçi ekmek kartı \'erdiği :cl
ci:asilc yakalanın •tır. 

SOIYETLERF. GfıRE CEPHE·l SILOMONDA HIRP DEViM 
LEROE DURUM ED YO~ 

* Anafartnlar cnddcsinde SG numa
=-alı Yıldız lokantasının sahibı Resat 
Aysu ile bu lok.ıı~trıda garson Musa Ar
top lokantada \ ..-mck yıyen mü ter!lcre 
10 kuruşn kartsız ekmek verdikleri id
c<asıle lutulmu.,lardır. 

--·~ 
(a..tarafı 1 ınd Sahifede) 

Şiddetli muharebelerde 1500 Alman 
au~ ve eri 6ldllrUlmil'I ve 40 dan faz
la llıDk tahrip edilmiştir. 

Gece muharebelerinde iki günde 300 
A1- öldGrillmUştUr. Be" batarya top, 
1 mlmak tahrip edilml§Ur. 

lloüova, 18 (A.A) - 'Bu sabahki 
~ teblJli: Oeceleyın kıtalarımız 
9"hpad ve Mozdok çe\•relerinde düş
...ıa ÇU'J>lfllll§Jardır. 
"' Diler' b61gelerde ltiç b:r delişiklik ol-
~-· 

S'J'AL1NGRADDA. 
lloekOft, 18 (A.A.) _ Sovyet tebliği

ne ek: Stalhıgradda tanklar tarafından 
d11hldenen Alman piyadesi mevzileri
ndlıe Mr ~k defalar taarrm etmişse de 
pUskilrtUlmilftUr. Sekiz b:\larya, bir çok 
tank tahrip edilmiştir. 1ki tabur kıs:nen 
.mha edilmiştir. Bir çok blokhavz tah
rip edilmiftir. 
D1~ER Yl!BLERDE 
Ba§ka mevzilerde düşman hatlarma 

giren kıtalarımız bir çok Alman öldiir
mtlşlerdir. 

• ~lmenlar 14ozdoktaki taarruzlarında 
4u0 er kaybetmişlerdir. Yedi tank tnh
rip edilmiştir. 

Lerılııaradda mevzii muharebelerde 
IO Almmı 6ldUrülmilşttlr 6 tank yok 
edlımiftlr. 
Şimal batıda topçu döe1İosu olmakta

dn. 
Moaova. 16 (A.A.) - Sovyet tebliği

ne e}t: 
Biryanka çevreainde iki düşman ta

arrmu püakürtGmüştür. K•lalarımız 300 
AlıMa öldllrmilf ve bir mikdar harp 
~ ele geçlrmiş•ir. 

lliniakte harekette bulunan çeteler 
bir Adn~n trenini yoldan çıkarmış, bir 
1o1'o:notif, 22 kamyon vagonu ve benzin 
yilklll blr sarnıç vagonunu tahrip et
ınifaerdlr. 

Muzdok çevresinde Alman tank ve 
p.yrlC:eainin hatlarımızı yarma teşebbüs
ler! 11.ltim blmıttır. Almadarın gündüz 
yaptıkları üç taarruzda 29 tankları tah
rip edilmiş, iki piyade bölüğU hezimet~ 
uğratılarak geri atılmıştır. 

MO!kova, 16 (A.A) - Kafkasyada 
Moz.clok çevresinde kıtalarımız düşman 
ka~ı hiicumlarına rağmen mevzilerini 
iyil~~tınnitlerdir. Rua turnızları dü~
m ;.ı: \ bir mü.!tahkem mevkiden geri çe
k; mek zorunda birakn.J.lbr. Düşman 
takviyeler sürmUşse de bunlar da püs
kürtülmU§tUr. 

Moskova, 16 (A.A) - Kafkas dağla
rının yamaçlannda hAkL-n bir tepede üç 
gün silren muharebeden sonn kıtaları
mız Alman daj blrlikle!'lni mevzilerin
den çılrarmlflır. Almanlat 200 asker ve 
bir mlkdar malzeme kaybetml§lerdlr. 

Moekova, 18 (A.A) - Royterin hu
susi muhabiri bildiriyor. 

Son gelen bir habere göre Timoçen
kr.nun yardım kuvvetleri Stalingradın 
şl!'118l kesiminde yeniden mukavemeti 

(Baştarafı 1 İMİ Sahifede)- ----·----(~iirnhnr;,·.·t ha,·ra-
1nı hazıl'hkları 

olduğu !tadar açık yazılmıştır. Adadaki 
kara harekatı hakltında hiç bir haber 
.. eJmemi.ttir. Japonların adanın şimal 
bab sahiline çıkmasını önlemek hemen 
lıemen imkansızdı. Ormanlara sığınan Dün saat 1 7 de vali B. Sabri Öneyin 
Japon kuvvrtleri ya henüz srörülmemiş reisliğinde yapılan bir toplantıda önü
veya karaıtiha buna ait malumat gel- müzdeki cumhuriyet bayramında lzmir
memiştir. de yapılacak şenliklere ve törene ait 

Son muharebe dört ilÜndenberi çetin program Üzerinde çalışılmıştır. Toplan
olarak devam edivor. Simdive kadar 2 3 lıya parti. belediye ve komutanlıktan 
Japon uçai'ı muhakk111k ve 1 O ucak muh mümeRsiller İ!ltirak cylemi~tir. 
temel olarak tahrip edilmiRtİr. Yalnız iki Cumhuriyet bayramının güzel geç-
AT"'·,."kan uc;ail'ı kayıptır. mesi için her tlirlü hazırlıklar zamanında 

Muhtemel olHak battığı bildirilen üc; tamamlanacaktır. 
nakliye semial d~ heup edilirse düRma- - _. ----
nın bir Remiai muhakkak. 3 ~emis.i muh- Hal'IJa~ı~ı:tP ba!aJıfı{lt• 
temel ol~rak bahn1~~!7· h.:" ':~m1'!i de 1 nın lıurutuıması ı~ı 
hasara ugratılmıştır. DQrt gun suren mu- B-' d" "C" 
harebede hiç bir Amerikan veya mütte· ı cıc yee Halltapınar bataklığını 
f.k · · k b d"I · · .~uruıma ı,ıne dört elle sarılmı!ltır 
ı f' mısı av t' ı m,.mı~tır. ı 40 ~ · 

M lb 16 (A A' c;;: l d · 0.000 metre murabbaı genisliğindc 
,. um. , - -a omon a a- 1 b b k' v • • l"k" bb 

larında hava ke,fi yapan bir müttefik o ~n . u. ata •l'~ın ıaıım a ıne leş"' üs 
teskili hafif bir düşman kruvazörünü al- edılm~tır. Bataklık _dah"lin~e~i arazi
c;aktan bomba ve mitralvöz at . t t- de.n bır k••mı emvalı metrükıyedendir. 
mu,ıtır. 250 kiloluk bnmbala;oıı;'t~lm~•- l\~ılli emlak ~üdürü dün Halkapınara 
tır. Krunzör süratlni kaybetmiıı. bir az v~er~k "beledıyeye devredilecelt kısmı 
sonra tamamiyle durmu11tur. Ağır haııa- ~old~tur. Dl eftedr~larl kktanl birb heyet 
ra uv•radığı muh kknktır e e ıyeye cevre ı ece o an ataklık 

· araziye yakında fiyat takdir edecektir. 

-----------------RIR RUS T LE~I 
(Ra~tıı.rafı 1 mci Sahifede) 

arlık adaletin penç s~nc verilmes: za
manı gelmiştir. Nazi mücrimlerin"n he
men muhakemesini isteyen Sovyct no
tası Sovyet milletinin hayatına tPrcü
man olmaktadır. 

Londra, 16 (A.A) - Bugün Lor.dra
da şu cihet bildirilmiştir ki Hes devletin 
elinde esir değil, fakat harp esiridir. 

canlandırmağa muvaffak olmuştur. Al
man hilcumları püskiirtülmüştiir. Bir 
~eııimde Almanlardan ye'!" alınmış, esir
ler ve bir çok harp malZ"me.ı;i ele ı:eçl
·ıhnişür. 

MOZDOKTA 
Son 24 saat içinde Mozdok bölt(esin

de Almanlar 2000 kişi kıı~·betmi l~rd"r. 
Burııda muharebe şidd·•tle dc.vam et
me",.,•edlr. 

* laeden uerDen 
llalJerler 

Stokholm, 18 (A.A) - Almanlar ta
rafından Stal~da yapılan yeni bir 
hamleniıı de pUskllrtUlduğil haberinden, 
sonra ıimalden ilerleyen Timoçenko 
kuvvetlerinin tehrin yakınlannda ga. 
rllldUIG bildiriliyor. Ruılar Stallngrad
da Almanlann muvas:ılalarını kesmek 
iat:yorlar. Almanlar fazla tank iWUnlil
ğUne ra1men Ruslann Volgada bir ta
raftan diler tarafa ge.;melerine mani 
olamıyorlar. 

Almanlar ~çi mahallesinde bir fab
rikaya karşı fasılaSlz surette taarruzda 
iJulunrnaktadırhr. 

TEL: 36·46 

UGÜN 

--o---
Halfı icin cımento 

geti•ili~• 
Bu ayın sonunaa lzmire 200 ton çı

mento getirilecektir. Bu çimentolar halk 
tan ihtiyaç sahiplerine tahsls edilecek
tir. 

---o---
Karşıvalıada IJff' tedlllr 

Karşıyaka sahil betonunun deniz su
yile sulandığı için bozulmağa yüz tuttu
ğu görülerek lüzumlu tedbir alınmııtır. 

---o---
DolıtOI',,.,. ........,,,. 
Emruı Sariye hastanesi Hİatanı Dr. 

Dündar Öz asistanlık müddetini tamam
lamak üzere latanhul çocuk ha.tanesi 
aaiatanlıima, Urfa Bilecik trabum mü
cadele diapanaeri tabibi Dr. Nazam Mut
luaoy lzmir emrazı sariye ha.tanesi asis
tanbiına tayin edılmitlerdir. ___ ,, __ _ 

Pna dola b"8 dzdan 
lnılanda 

Aaeri posta t8IZ den lbua eğlu 
Abdullala GilndGia admda llir erimiı 
_..._ cıvuın.la ~ oWalu·• 
miihbn para oLm bir chlam bulmat ~e 
dbdana Çorakkapı polis merkezine tes
lim etmiştir. Cüzan sahibi, kendisine 
ait oldaiana ispat etmek saretile by· 
bettiii parayı alabOeeektlr. 

---~--
Y......,,lınaç 

C. H. Partisi ırı1di için pazar günü sa
at 15, 30 da Cöztepe - Alhnordu kartı
lapcaklardır' Orta hakemi Esat Merter, 
yan hakemleri Mustafa Bayra ve F aTuk 
Kantaroğludur. 

---o---
,,,, zawıUı öldtt,.,,.dü 

'l'OaKÇE MlrlM '!CaKÇB, ARAPÇA şarkıh - MUSİKİLİ 
UADBT YUVASI YlLDIZI FATMA R'CŞTV"nün 

En-elki gece ••t 22 de Tireye bağlı 
Boğaziçi nahiyesinin Mahmutlar köyün
de bir içki aleminde Mehmet öncü, kü
çük Kule köyünden Ha.an Yılmazı bı
çakla sol memesi altından aiır surette 
yaralamış. Hasan Yılmaz bir az sonra 
ölmüıtür. 

Yine evvelki gün aaat 1 S te Mahmut
lar köyünde Ali oilu Mehmet Şen, Ha
lil oğlu Süleymaru içki aleminde öldür
müı. ayni köyden Bekir oilu Şahan 
Tozluyu da airr surette yaralanuıtu. 

-IKILAN YlJV A FtL1t·11.re 
2 iad ZA1'B1t BArl'ASL Görmek ve tekrar görmn arzu edenlerin son 
...... iltlfa.te etmed ~ SON FIRSAT. 
MATINa.a : 1!,28 • z,38 • t,41 - 1,50 • 9 Her iki lıldlse failleri tutulmuılar, 

adliyece tevkif eclilmiılerdir. 

KiiLTÜRPARK 
FUAR Gazinosunda 
Meşhur Ses Sanatkirlarımızrlan 

BAYAN MUALLA 

ifa vat pahallıhğı ve 
. 

venı ., tal~pler 

T raınvay ve elektrik İş· 
çisi ucuz · ekn ek istiyor 

(Bn tarafı 1 ınci Sahifede) 

ailelerini gecindırmelerine imkan var 
mıdır? Bu takdirde, çiftçi olmı)an va
tanda~ların, hugiinkii durumlarile mu• 
kııyesc edileınh ''rek bir sıkıntı içinde 
rırpınacaklnrı muhakkaktır. Nerede kal
dı ki ~1edh·elerimizin kendi mali kav
naklnrı ve ·,·asıt:ılarile buğ'day tedarik 
ederek halkın ckmeiini muntazaman 
tenıinc mu\'affak olmalan pek şüpheli
dir. Kanaatımızca böyle hayati kararla
rın itlilıazından cn·el alakadar heledi
:'ielerin kafi deıccedc stok yapmalan, 
karne usulii sn~ esinde temin edilen in
tizamm bozulmasını önleyecek bOfün 
tedbirleri a1ma1Iın kesin bir zarurettir. 
Nihn:ret bu davada fakir halkın Jstırabı
ııı da~·anılmnz hir hadde çıkannamağa 
dikkat etmek tc ,.n hii:'iiik borcumuzdur. 

Lolıantacıların zam taJe IJi •eddedlldi. Yülı ara· 
IJaları tarif esi IJ iraz arttırılacalı 

lzmir tramvay ve lektrik şirketinde 
r.alıııa.ı 300 İşçi Nafia müe"seseleri ko
mİ!lerliğine müracaat ederek gıda mad
delt'ri fiyatlarının yükselmesi karşısında 
İl!Çilerin geçinme"'i çok zorlaştı~ını. me
mıırlııra vapılacıık ucuz ekmek satışın
dan kendilerinin de İ•tifade ettirilmele
rini temenni etm"slerdir. Nafia komiser
liği k .. vfiyeti belcdive rei~liğine bildir
mi~tir. 

1 OK \'\TTACILARI~ TAi EBI 
Bazı lokantalar sahipleri belediyeye 

müracna tla porsivon fiyatlarının artırıl
masını ist!"mişlerdir. Beledi>•e lokantacı
ların kendiliklerinden porsiyonları e~ki 
miktarların dörtte birine indirdiklerini 

nazarı dikkate alarak bu talebi kabul et
memektedir. 

YOK ARABACILARINlN 
iSTEKLER! 
Yük ıı.rabacıları cemiyeti belediyeye 

müracaatla şehir dahili nakliye tarifesi
nin artırılmasını İstemittir. Cemiyet ayni 
zamanda ağır koşum hayvanlarına fazla 
yem ve arpa verilmesini, arpa miktarı 
artırılmazsa hayvanların ağır i!llrede ça-
1ışamıyacaklarını bildirmiştir. Belediye 
bu talebi tetkik eylemeie başlamıştır. 

Yük arabaları tarifesine bir miktar 
zam yapılacaktır. Zam miktarı yakında 
belediye daimi encümeninde görüıüle
cektir. 

Izı~.irde de tan tim satı,ı kesitivor 

Şunu da siiylemeli~·iz ki bahis me\'
zuu ettiğimiz kararın tatbik sahasına 
konacağı gün devlet memurlarına gi;s
tcrilen himaye de hayali olacaktır. Zira 
'urguncular ekmek fi.rafının 60 - 70 lcu
rnsn çıkmasını hehanc ederek bütün e'i· 
ya fİ;\•atlannı avıı; nispet dahilinde yük
seltmekten c;ekiumiyet'eklerdir. Değiş
mez gelirli ntandaşlann ihtiyaçlan ek
mekten ibaret fılınadığma ıöre, böyle 
bir neticeden ne kadar çok müteessir 
olacaklan meyd:-ndadır. Faydası tecrii
be edilm~ usullerden vazgeçerek yeni 
kararlar alırken rıeti~lerini iyiden iyiye 
hesap etmeliyiz. 

--------- Fiyatlan kamc;ılayan hareketlere düş
man olan, hayat pahalalığile mücadele
ye en büyük değeri veren cumhuriyet 
hükilmetinin ekmek meselesinde büyük 
halk lditlelerinin daha fazla sıkıntıya 
düşmesine mani olacajun kuvvetle ilmit 
etmekteyiz. 

(Baştaıafı 1 inci Sahifede} 

~ma kadar ticaı et vekaletinden ne vi
layet makamına ve ne de toprak mah
sulleri ofisine bu hususta tebliğat yapıl
mış değildir. Valı B. Sabri Öney vilaye
tın bu kabil tebl•ğatlan haberdar olma
ciığını gazetemizin vaki sualine cevaben 
b•ld!rdiği gibi belediye reisi B. Reşat 
Leblebicioğlu da bu hususta yeni bir 
vaziyetten haberdar edilmedi«ini söy
lemiştir. 

Ayrıca ticaret vekilı Dr. Behçet Uz 
da dün bir arkaJaşıınızın telefonla vaki 
olan sualine cev~ben • tanzim satışının 
kalkmadığını ve devam edeceğini- be
yan eylemişt:r. Bu hale nazaran İstan
culdaki gazeteci arkadaşların tanzim sa
t:!':ının kesildiği haberinde biraz acele
cilik ett"kleri aıılasılıyor . 
YENİ VAZİYETE DOCiRU 
Ancak, dün ynptığımız temaslar ek

mek mcnuu hakkında bizi şu neticeler
le karşılasbrmışhr : 

1 - Hükümetımiz ordunun iaşesini 
\ e memleketin ekmek ihtiyacını temin 
ederken biiWn vil&yetlerde -km·r, 111-
·.nbul ,-e Ank.mı vilayet merkezlcı·i 

hariç- tanzim satışını kesmiştir. Tanzim 
s. tışından istifade etmiyen yerlerde, 
ı;erbcst piyasadan tenıin edilen buğday
lrırla ~ apılan ekmekler daha p.ıhalı ol
muş ve halkımız 600 gramlık b"r ekme
ği 30 kuru.c;bln 40 kuruşa kadar satın al
mağa başlamıştır. 

2 - İzmirin, İstanbuJun ve Ankara
r.m bu vaz:yett.en muvakkat bir müd
det için istisna edilmeleri, bir kill olan 
memleketin iaşesi mevzuunda bu üç şe
hir halkını f=yatç~ himaye etmek düşün
cesinden ileriye gelmemiştir. Hiikümeti
mizin bu üç şehirde muvakkaten tan-
7jm satışını devam ett!rmesi, bahis'"mev
zuu sehirlerin tedariki! bulunmasını t~ 
min içindi. Yani çok muhtemeldir ki 
.) akın günlerde toprak mahsulleri ofisi· 

MISIR VE IKDEIJZDE 
---·---
( S.,tuafı 1 İlla Sahifede) 

petrol. tesislerinde yangınlar çıkanlmıt
tır. Bır başka uçak limanın b!r kaç ki
lometre şimalind6 bir gemiye taarruz 
etmiştir. Neticeler te8pit edilememiştir. 

Çarpmba akşamı Sollum - Sidiabeş 
yolu yakınında düşman nakliye kollan 
bombalanllllftır. Sollumda üç Y.angın çı
karılmış, Eldabedeki edefler mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 

MALTAYA. HtlCUMLAR 

~veleta, 16 (A.A) - Dün akşamki 
t~blii : Geceleyın bir miktar uçak Mal
i aya bombalar atmıştır. Eemmiyetli ha
sar ol~adığı &ibi insanca kayıp ta yok
tur. B•r düşman bomba uçağı havada 
infilak ederek denne düpıilştilr. 

. Bu _sabah erkenden küçilk bomba teş-
!~ıll~rı ha.~a meydanlarma hücum etmit
erdır. Dusmanın ilç bomba ve beş avcı 
uçağı dUşilrülmUş«ır. Biraz sonra bir 
kaç bomba u~ağı adanın ,ımallne bom
balar atnussa da asar yoktur. Bir bomha 
t.çajı düşiirülmüıtUr. 

BİN UÇAK KUILANIYORLAR 

Londra, 16 (AA) - Resmen bildir11-
ciığine göre, Maltaya yeniden taarruz
ların ba}ladığı 10 ilk teşrinden beri mih
ver bu adaya ıaarruzlumda binden 
fazla uçak kullanmaktadır. Son taarruz
larda dnpn•nm 39 bomm w 46 avca 
uçall dÜfilril)mllftilr. 

Londra, 18 (Rr.dyo) - Dehli Ebpns 
Malta mildafaasu:nn kazandılı munffa
ldyetteıı ~n yazısmda • Akdeniz 
İn~liz fllosile ticaret filosunun bzan
dıklan tahammiil zaferi ~ Mal
t& adasına getirilen takviyelerin şimcli 
bakkile işe yaradığı g&illmektedir • 
diyor. 

AIMAN TEBUot 
Berlin, 11 (A.A) - Almaıa tebliji: 
Malta hava meydanlan l(lndils ve ge

ce Alınan ve İtalyan hava kuvvet'erinın 
hUcumuna uiramlfbr. İkiai Alman •· 
ftf upklan tarafuıdan o mak üz.ere 1 

·~· 

nin yaptığı tam~ım satışları kesilecek ve 
şehrimizin iaşesıni belediyemiz üzeme 
alacaktır. Bu sebeple İzmir belediyesi
r,=n şimdiden yapmakta olduğu bazı te
şebbüsler vardır. Bu teşebbüslerin iyi 
ı•etice vermesi rok arzuya şayandır. Bi
zim zannımıza göre il:inci teşr!nin ilk 
gününden itibaren İzmirde de toprak 
ofisin verdiği unlarla değil, İzmir bele
diyesinin serbest piyasadan tedarik ede
ceği hububatla ekmek satışına başlana
caktır. 

MEMURLARIN DURUMU 
Dün İzmirde bütün daireler memur

larına ekmek !cin beyannameler dağı
tılmış ve bunlar doldurulmuştur. Be
~ annamelerde a~;.ğıdaki sualler vardı : 

1 - Memurun çalıştığı daire. 
2 - Memurun adı, soyadı. 
3 - Halen almakta olduğu aslt maaş 

veya ücret. 
4 - Beslemeğe mecbur olduğu aile 

efradının yaşları, akrabalık dereceleri, 
adları ve soyadh:rı. 

Maaslı ve fü.'t"etli memurlarla müs
t.lhdenıle.- bu beyawıameleri doldura• 
c~ l-Jar, Besleme 1e mecbur oldukları zev
Ct', evlat, ana, büyük anne, kız kardeş, 
torun vesairele1·ini kaydedeceklerdir. 
Bunlardan mUVRkkat b:r zaman için 
başka yerlerde bulunanlar da beyan
nameye idhal edilecektir. Beyannameler 
bugün öglcye k:tdar doldurulmuş ola
caktır. 

EKMEK İSTİHLAK1Nt TAHDİT 
Dün vilayetten bütün kazalara ve 

belediyelere gönücrilen bir tamimde de
r.ıliyor ki : 

• Tanzim salı,iı kaldırılan kaza ve na
hiy~ merkezlerinde ekmek tevziatının 
bir kayda tab! tutulmadığı haber alın
mıştır. Ticaret vekaletinin 5/10/942 ta
ı.ihli yazısUe tebliğ olunan tamiminde 
de işaret edildiği gibi faz.la sarfıyat do
layısile sıkıntı)· düşülmemesi jçin ma
halli karne usulünün tetbiki ve ekmek 
miktannın tanz.ım salıfı yapıldığı za
manki haddi a•maması münas!p görül
müştür. • 

ARASIRA 
••••••••• 

SEVKE'J' BILt'J~N 
---o---

KafJlne dün toplandı 
Ankara, 16 ( A.A) - İcra vekilleri he

yeti dün saat 15,30 da baş\•ekR ŞOkriJ 
Sarac;oğlunun reisliilnde toplanmıştır. 

---o---
" Er~an i,, istikraz 
tahvill~ri ikrarni· 

:Vt-Sİ çek ild İ 
---*·---

Kazanan numaralar 
hangllef'I? 

Ankara, 16 (A.A) - 1krami7eli ve 
yüzde beı faizli 9'3 Ügalli ietikru tab 
vlllerlnln Cumhuriyet merkez ankasın-
da Maliye vekaleti, merkez banka11 ve 
diğer bankalar miime.illeriyle noter 
huzurunda on dokuzuncu ikramiye ceki· 
li§i yapılmıştır. Kazanan numaralar ıun
lardır: 

30 bin lira 36001 numaraya, 1 S hin 
lira 1O1880 numaraya, 3000 lira 20766 
numaraya, ~000 lira 46582 numaraya, 
3000 lira 122 7 30 numaraya iaabet et
miş. aynca 71 numaraya 909 lira ve 
269 numaraya da 120 şer lira ikramiye 
i.aabet etmiftir. 

Denlzffde yolıaal ~ 
aılılara yardan 

Denizli, 16 (A.A) - Cumhuriyet bay
ramı aaünasebetile Z87 fakir çocup el
bise ıiydirmeje karar veren §8hrimbı 
çocuk esiqeme kurumu JauarWduuu 
daha evvel ilanaJ ederek )'ObaJ çocuk
lara ba)'r&ID mi.inase1tetile hlrer çift 
kundura ve birer kat elbise vermiftir. 

Sıkıntının Merkezi 
Geçenlerde Menemenden gelirken Hatice kaduun bavulunda but.uru, Fat

ma ablanın torbasında unu görünce birinci cihan harbini hatırladun. 
O zaman da latanbulda halk Galata rıhtımında Bandumanın (Yörük) va

punınu hacı bekler gibi beklerdi. 
lzmir, Manisa ve Baldcesir kazalarından beraberlerinde buğday, un ekm•.k, 

bulama: pekmez. yağ, yumurta getir~r - evlerine kadar gitmeie hacet kal
madan - bamulelerini rdıbm üzerinde büyük bir klrla satıverirler, hoplttakla
n bavullannı, torbalanru: heybelerini teltrar sırtlayarak Bandırmanın yolunu 
tutarlardı. • 

Son zamanlarda da yeni türeyen seyyar satıcılar ltaza ve köylerle vilayetler 
ara11nda meldk dokumağa bafladılar. 

BulKur Fatma kadının torbasında: un Hasan dayının heybesinde, fasulye 
Cülsüm ablanın bavulunda naklediliyor ve aabcl1annı tabnin ve terfih edici fi
yatlarla sablıyor, Keliı gidiı fiyatlar bakalım nereye dayanacak) 

Bu vaziyet karıısında erbabı maaş ... Evet, yalnız erbabı maq .•• 
Bugünün giyim ve yiyim paha1ıhğının tazyiki altında - vafidatı muayyen 

aylığa mfinhasir olanlar kadar • kim bunalıyor) 
Köylü -- Çok JUkür k~ı:a-ıyor ... Cözümüz yok. Allah daha ziyade etsin. 

Şimdiye !tadar ldzen efendi dediğimiz köylü timdi filen ve hakikaten efendi 
old,u. Efendililc Tmk köylüsüne dünyanın her köylüsünden ziyade yalupr. Bu
na kim memnun olmaz. 

Eaaaf, tüccar harıl harıl para kazanıror. 
Sanatkar malzemenin yokluiunu ve pahalılığını ileriye .ürerek el emeiini 

arttırdıkça artbnyor. 
Gazinocu: mütteriaine rakı yetiıtiremiyor, lzmirde bar iki iken üç oldu. 

Oteiler lebalep dola. Gayri mealtul alım satımı ile meşgul olanlar binlerce li-
rayı bir tahtada kazanıyorlar. • 

Maitet darLiı ic;iDde eün seçtikce actsı ve amaı artan bir tek zümre var. O 
da: mHesrerelerde, fa1nikatarda çalıtan ameleler ile devlet haziaesinden maaş, 
Ucret, ynmlye alan memurin. müstalıdemin. mütekaidin, eytam ve eramildir. 

Maa77en Ye mukannen miktarı muhafaza eden aylık ve gtindelilde müte
madiyen yübelen )iyim ft siYlm maddelerinin bedellerini kaqelamak imka
nım bulamıyan bu z6mrenin ıztırahı gün geçt:İkce talıammülaüz bir hale gelmek 
i•tidadam sö.tennektedir. 

Bir çok pzete)sde bir çok muharrirler bu yarayı dqtiler. Yaranan derinli
iini Ye seniflliW ortaya koydular. J-liç şüphe.iz bükiimetinıizin parmağı bu 
,.,._. &.ttlndedlr. Tedni pıwlerini bulmak ic;in l.ibnü niyetin bütün bıziyle 
çalıtınaktaclar. S.. emiD n bni olmakla neraber .inııafaaz ve merbame~iz 
~n: kalbsiz imtifdnln zorundan kendimizi tutamıyarak bir dal.a ya
:ayoruz. 

1111~1' ÇIJfAll 



Al:MANLARA Gö.~E VAZİYET 
(Ba~tarab 1 mci Sahifede) 

mu yapan bir zırhlı tümen \'olgaya ka
rliir ilerleyerek piyade feşkilleriylc iş 
h:tl.ii halinde çetin sokak ve r.v muha
rcbekrinden sonra büyük Şesin ki trak
tör fabrikasının bulunduğu sanayi ma
hallesinin şimal kısmını zapt etmiştir. 

Kuvvetli hava teşkilleri inatJa dövü
!'en dii~mana yıpratma hareket1erind<" 
hutunur'<"'n av teşkilleri de düşman ha
' a ic.uvvet1erinin her tiirlü karsı harekc-t-
1rrioi imki't.nar: k.ılmıstır. 

DO'.'J CFPHE5L 'OF. 
Don cephesinde Macar kıtaları düş

maaı.n nehri geçmek için yaplıil1 bütün 
tf'ı,ebbüsler akamete uğratnu~tır. 

Cephenin merkez ve şim11l kesimle
rincık hava kuvvetlerimiz dü"'ma.nın ge
ri irtibatlarına hücum etmhıtir. 

>t-1urman, k cephe~inde dağ kıtaları 
kı!enlen kar ı hücumlar olmak üzere bir 
çok hücumları püskürtmüşler ve Rusla
rı kayıplara uğratmı.ıılardır. Dü~man 
muharebe meydanında bir çok ölü bıra
ka'fak har,.kt yerlerine çekilmi~lerdir. 

Beılin, 16 (AA) - Stalinp:radın şi
malinde fabrikalar mahallesinde Şe
sinAll büyük traktör ve tank fabrika~ı
nı almak için yapılan savaş iyi bir safh1l
ya gİJ"miştir. Ehemmiyetli piyade ve is
thikam birliklerimiz bu büyük fabrikayı 
zapt ederek Volgaya doğru taarruzi ha
reketlerine yıldırım sÜTatiyle d«"vam et
mitlerdir. 

Fabrikalar mahallesinin yarıı:;ı elimi
ze ııeçmi .. tir. Volgaya doğru 3 kilomet
relik bir saha işgal olunmuştur. Sovyet 
müdafaası kızıl Barikat. top fabrika!ı ve 
demiryolunun şimalinde toplannuştır. 

~arnakorlnof köyünün harabesi bu
radadır. Burada mukavemette inat gös
teren müdafaacıların durumu ümitsiz
dir, Zira tamamiyle Alman topçusunun 
atqi altında bulunmaktadırlar. Alman
la. Volgaya doğru iki koldan ilerlemek
tedi>ler. 

Elimize geçen muazzam Şesinski fab
r!lc • ., 1939 senesine kadar yılda 35 bin 
traktör yapmakta idi. 1939 dan sonra 
fab:r.ika ağır ve en ağır tipte tank fabTi
kası olmuştur. 

MACARLARA GöRE 
Budapeşte. 16 (A.A) - Macar ajan

sının 11al&.hiyetli mahfillerden aldığı ha
berlere ~öre doğuda Macar kıtalarının 
bulunduğu cephe lı:csiminde ehemmiyetli 
hareketler olmamıştır. Rusların Don neh
rini 5l'çmek teşebbüsü püskürtülmüştür. 

Macar hava kuvvetleri düşmanın mev
zilerini bombalamı tır. 

~~~ ..... ~~ ...... -~-
81 R iNGILIZ GAZETESi· 

NIN IKAZI 
(Baştarafı 1 rnci Sahifede) 

Almanların Uç istikamette teşebbUs
te bulunmaları beklenebilir : 

1 - 1943 Rusya taarruzuna hazırlık, 
2 - Deniiilt.Jların.ın aayıaını çogalt

mak suretile müttefik gemi lnpatında
ki artışı faydasız bir hale sokmak, 

3 - Mısır cephesinin müdafaası. 
Maltaya yapılnn hava hücumlannın 

ı:rtması Rornınelın yeni hareketlere gi
rişmek niyetini gösterir. Almanya 1943 
senesinde teşebbüsü muhafazaya çalı
şacaktır. Bu teşebbüsü onun ellnden al
malıyız. 
• Gıw.ete bundan sonra J aponyanın du
rumundan bahsederek J aponyanın te
şebbUsil elden kaçırmış olduğu intiba
mı yaratmak istediğini ve bu arada ta
savvurlarını tatbika çalıştığını yazıyor 
ve mUllefıkleri uyanık bulunmağa da
vet eıliyor. Deyi: Meyi yazısını ( daima 
uyanık bulunmalıyız! ) cümlcsile bitir
mektedir. 

Borsa 
UZUM 

490 Albayrak 49 50 
450 Öztürk 46 50 
418 Hüseyin Baki o. 46 50 54 50 
3 7 3 inhisarlar 38 44 50 
23811.ScbrıL. 51 51 
315 M. İzmir o. 38 52 
236 N. Sevil H. Erol 44 50 48 
198 üzüm tarım 43 45 50 
199 Y<oşat ıir. 4) 50 46 50 
158 Akseki T. ev; 46 50 47 
164 İsmail Çakır o. 45 45 
142 inan şir. 45 4 7 
134 M. Ruso ı~ık 45 50 49 
121 M. Arditi 46 48 
116 S. Süleyman 44 44 
116 F. Solari 42 7) 45 75 
109 Sükrü A. 44 46 25 
107 jiro ve şü. 45 50 53 50 
8 1 Hamdi Alpnrnn 4 7 5 3 
l\O Abdullah H. S. 50 50 50 50 
80 Riza ihracat 46 ~O 48 5 O 
78 M. j. Taranto 42 42 
75 Mümin Sertel 45 50 5 3 
72 incir T. A. S· 42 45 50 
70 Ali Akar 44 75 44 75 
70 Cevd•t Alanyalı 4 3 4 3 
5 7 Hayim Kori 46 46 
53 Sabri Kasap o. 47 47 
41 Sabri Akyol 47 75 47 75 
36 Yusef L. 45 50 46 50 
25 B. Tevfik Nazlı 48 50 48 50 
25 N. üzümcü 42 25 42 25 
16 Cemal Alişan o. 47 47 
15 S. Akım•ar 44 5 5 
12 Saban özşınlak 49 5 4 
8 Reşat Leblebici 45 50 45 50 
5 B. Albayrak 5 4 5 4 
3 Faik To. 50 50 
2 Riza Dolman 52 52 

4988 yekun 
l 021 05 umum yokur. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
il 
9 

10 
11 

iNCIR 
161 M. izmir oğ. 
92 Faik Soydam 
30 M. j. Taranto 
1 9 İncir T. A. Ş. 
15 B. Franko 

317 yekun 
12 780 umum wkur, 

ZAHiRE 
15 ton K. dari 
20 ton fasulya 
2 2 Ç. Börülce 

68 
49 
80 
60 
6' 

47,5 ton Kendir to. 50 
114 kendir to. 50 
1 03 ton eusam 
194 Ç. Susam 

1 O ton burçak 

43 
44 50 
46 50 
48 50 
53 

68 
50 
80 
73 
75 

40 
50 
42 
50 50 
50 50 
70 
79 
43 

............ "'-. ..,.r:;;y~-.....<.,....,...:,..~..,.<..,~~ ..... --

~ Ankara Radyosu ! 
t -
~ BUGUNKU NEŞRiYAT 
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7,30 program ve memleket oaat aya
n, 7,32 vücudumuzu çalıştıralım. 7,40 
ajans haberleri, 7,55-6,30 müzik: (pi.) 
13,30 program ve memleket saat aya
n, 13,33 müzik: Türkçe plaklar, 13,45 
ajans haberleri. 14,00 müzik: riyaseti
cumhur bandosu, 14,30 Arıkara sonba
har at koşularının tahminleri, 14,40-
15,00 Temsil: t"!1U pataval517tn yaptığı
nı doğru buluyor musunuz?"' 1 8, 00 pro-
gram ve rrıemleket saat ayan, 18,03 
müzik: radyo dans orkestrası, 18,45 
radya çocuk klübü. 19,30 memleket ••
at ayarı ve ajans haberleri. 19,45 ser
best 10 dakika, 19,55 müzik: şarkı ve 
türküler, 20, 15 radyo gazetesi, 20,45 

ft~K~~~A~~~~~ müzik: mahur makamından ~arkılar, 

1 , 21.00 konuşma (kendimizi tanıyolım). 
BAYA 'SUZAN AVINÇ 8 21,15 müzik: dinleyici istekleri, 21,45 

1 
ile 1 konuşma (meslekler konuşuyor). 22,00 

BAY RIFAT TADillAN müzik: radyo •alon orkestrası, 22,30 
evlendi1er ~ memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 

16/10/942 ~ borsalar. 22,45 - 22,50 yarınki program 

!ll>o~cc:ı:: =: ==:c:=c:coccco:=cc:: 5 .J: ve kapanış. 

YENi~ Bavrıtmda izrlihamdan 
GELİP GÖitEMEYENLER, ve TEKRAR GÖRl\IEI\ İSTi.YENLER İÇİN 

2 TÖRKÇE ŞAHESER OLAN 

LOREL HARDİ l\,l E K T E p T E VE 

CEZANI ÇEKECEKSİI\'i 
F.LMI ILAVESİLE 

BEN ÇALMADIM B R KAÇ GÜN DAHA 
· GOSTEi LECEKTIR 

SEANSLAR : 11,40 - 1 - 4,30 - 8 d e. Cumarteoi, Pazar 9 da 

LALE'de ·ı- BUGUN ·ı•· TA -'da 
TEL 2153 TEL 4248 

----------::· .;-·------
J •• KANLI ARABA 

~
' J •• CAZ FIRTINASI 

GEORGE O'BRİEN'in kuvvet, Fred Astaire - P. Coddard'm en 
dehşet ,.e heyecan filmi yeni ve en son harikası 

2 ··DENİZLER ARSLANI (Errol Flynn) 
Bayram günleri kalabalıktan sinemalarımıza ıireıniyen sayın müş

terilerimizin talepleri üzerine bu haftaki programımıza ilave edilmiştir. 
~ - RENKLİ MİKİ (VALT DİSNEY) 

LALE SEANSLAR TAN 

DENİZLER : 13.45 - 17.25 - %1. ~ CAZ : 13.30 - 17.30 - 21.30 
K. ARABA : 16. - 19.40 DENİZLER : 15.20 - 19.20 
Cıımarl08İ 10.05. PAZAR. 9.00 da Cumarteı.i 11.20 de, pazar 9.30 da 
Ba~lar." \ Başlar" 

--- ----- - -- -~ . _. . -- -=-:=--~--

YENi ASIR SA tFE J 

İzmir Esnaf ve Ahali B anlıuından : Mütekait Yetim ve Dulların !simleriyle hisse senetlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarıınu: 
hisseden mütevellit borı; bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerin
deki mu\"akkat makbuz ve muvakkat hisseler esas mukavelenamemizin on se
kiz.inci madde~i hükmüne göre İ!i>tanbul kambiyo borsasında !;attırılmı5 ve el-
lerindeki muvakkat hisse ve makbuzlar iptal olunnm<tur. • 

ve Hidematı Vataniye 
binden maaş alanların 

terti-
Satın alan<" asli hisse SC'Jletleri verilecektir. na-

1sıni ve adresi D. S. Hisse 
No: A. 

1 lzmir Ş~vket vilayetle 

D. S. Hisse 
No: A. 

İsmi ve adresi zarı dikkatine 
~97 
298 
344 
351 
:~86 
458 
601 
M7 

f-6.t 

sn1 
919 
D30 

1 İzmir vil3yet•e kiit:p Fahri 
1 !zmir GümrUktı: "ı. AH 
1 İzmir Gümrükı H. Ynsuf 
1 İzmir Evkafta ()«ınan Nı..;ri 
1 lzmir Karatas Kalaycı Saclık 
l İzmir Borsad~ Sad;'< 
1 İzmir Ticaret oku:.:nda D. 

Mtrntafa 
l İzn1İ!· T:carct ol .. uiunrla 66 

Sadi 
1 lznıir Kız okuJı;:,cl:ı :' Mecliha 
l İzmir AnlalyıJı İ. Hakkı 
1 İzmir Yanyalı Soban O. Re-

cep 
967 1 
973 1 

lzınir ~Iehmct Cemil 
tzrıir Ur!adan ;\1 lıınel O. Bc

°k'r 
975 

i024 
1029 
1032 
1045 
1161 
2130 

1 lzmir Hüseyin Cahit 
1 İzmir Sali\hattin Bekir 
1 İzmir Mustafa Abdülhal,m 
1 fzınir Mazzez :\!u.<.il"!fa 
1 lzmir Si.ireyy:ı 
1 İzmir f,kônda Ce!llal 
1 Seferihh:arda Denıirci Giritli 

Mch<net 
Sderihisarda Yusuf O. Q,_ 2175 1 

211n 
ma:ı 

l Seferihi>;aıda D'vec; O Ah-

21~0 1 
nıct 

Seferihisarda En1in Ç. O 
E!nin 

Seferihisarda Örner O. Eteın 
&fer hisarda Paınut O. 

2186 1 
218n ı 

22/)f) 

2217 
22:!H 
221)7 

Mehmet 
l 5, frrihisarda '.\il. Ali O. Şev-

ket 
1 Seferihisarda füıkknl Naiın 
1 Seferihisar Kan1ah Halil 
1 SC'f{'rihisar ~'IU ... k· a 1 çı r\lus

tafa 
2272 1 
2273 1 

Seferihisar Mübt'ccel 
Sefer ·.hisar Raınaza:ı.,n '\ıTah-

2280 1 
2501 l 

Seferihisar 
Sefc:,'.hisar 

nıut 
Cevahir::i Ahınet 
Ka,Jır O. SUloy-

man 
2509 1 Seferihisar Karancak O. 

Mustafa 
2705 l Çeşme Hüseyin ve Ha•an 
4024 1 Bergama Turanlı H. Hüs~yin 1 
4025 1 Bergama Turanlı Naim O 

. Mustaf; 1 
4032 1 Bergama Turanlı H••an O. 

Mehmet 
4035 1 Bergama Turanlı Halil O. 

Ahmet 
1036 1 Bergama T<=ranlı Akça O. 

Mustafa 
4038 1 Bergama Turanlı De!llirci 

Il. Hüsryi.1 
4044 1 Bc-rgama Turanlı tbralirr"n-
4549 1 Bayındır II. Kadir O Halil 
4550 1 Bayındır H. Hilscy;ı; O. Ah-

met 
4551 1 Bayındır Ahmet O. Ahmet 
4552 1 Hasan O. Bekir 
4611 1 Bayındır Hasan O. Mehmet 
4623 1 Bayındır Eyup O. Eyup 
4789 1 Bayındır Ahmet 
4790 1 Bayındır Ahmet O. Osman 
4806 1 Bayındır Halil O. Ahmet 
4808 1 Bayındır İbrahim O. Ahmet 
4814 1 Bayındır Hacı O H Mehmet 
4815 1 Bayın,l•r Ha.'8n O. H. lb:a-

him 
4827 1 Bayındır ll. Hüseyin O .'ı.h-

4S32 

4846 
4889 
4890 
4611 
4891 
4893 
4896 
4900 
4904 
4905 

ınet 

1 Bayındır Kayalı O. II. Ah-

1 Bayındır H. l<•dir 
1 Baymd:r Çaycı O. 
1 Bayındır Halil 

met 
O. Halil 
Halil 

1 BayındırHa;an O Mehmet 
1 Bayındır Çoiat O Osman 
l Bayındır Sarı O. Abdullah 
1 Bayındır Mahmut 
1 Bayındır Kara K Ulfilı O. Ali 
1 Bayındır Hardal O. Durmuş 
1 Bayındır H. K~sc O. Çolak 

Ali 
49U 1 
4Dl4 1 
4923 1 
4926 1 

Bayındır H. Ahmet O. ömer 
Bayındır Hatip Fdız Ali 
Bayındır Alı O Mustafa 
Bayındır !sa O. Ali 

İZM1R BELEDİYESİNDEN: 
Kış mevsiminde halka tevzi olunmak 

üzere beleıliye hava gazı idaresine iki 
yüz bin kilo odun kömüril satın alın
ması, yazı işleri müdürlüi\ündeki şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 21000 
lira muvakkat teminatı 1575 lira 
lira olup ihalesi 23/10/942 Cuma günil 
saat 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarifalı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale gün il azamı saat 15.30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

9, 13, 17, 21 5876 (2663) 

* Fevzi paşa bulvarında 368 nci adanın 
20,5 metre murabbaında 3, 4, 5 sayılı 
arsalariyle 305 metre murabbaı yol faz
lası ki cem'an 325,50 M. 2 yerin satışı, 
yazı ~!eri mildür!Uğündeki şartnamesl 
veçlı.ile kapalı zarflı arttırmaya konul
mll§tur. Muhammen bedeli 26040 lira, 
muvakkat teminatı 1953 liradır. ihalesi 
19/10/942 Pazartesi günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azil.mi saat 15,30 da encümen ri
yasetine verilir. 

4, 8, 12, 17 5799 (2622) 

* Ticaret vekaletinin emir ve iş'arı üze-
rine ticaret odası, borsa, Sümer bank 
ve tarım mümessilleriyle belediye encü
meni tarafından tesbit edilen pamuk 
balyaları ambalaj ve prese ücretlerinden 
mürekkep balyalama masrafının kilo 

4927 
ın~2 
4991 
:.018 
~ 257 
;:'~58 

~.j~~ 
'.ı2l·O 

.52Sl 

:.:-!('ı2 

~ı~6ii 
~:i'C:4 
:,~e.s 

!\~L8 

~·~t-V 
6183 
fıi86 
G788 
r .. ~e.5 
,ıı;nr 

1 Bayındır İbrah ·ın O. Ahmet 
1 Bayındır Çakıc. O. Mustafa 
1 Bayındır Ka.>ap Süieyman 
1 Bayındır Mu<to!a Ç. 
1 Bayındır Hasar. O. Ahmet 
1 Bayın-1.r H.'n v Bayram 

Mehmet 
1 BayırC.:r K.>dı,· eşi Zeynep 
1 Bayındır Tırtık 0. Siilcyman 
1 Bayındır H 'Te;,met O. Hii· 

:-eyin 
1 Bayı:1dır Apti O. ömor 
1 Bayındır Halı! O. Ömer 
1 Bayındır • •Je'ıınot O. P.hmet 
1 Bayındır Enir O. !\Ie'1nıet 
1 Bayındır Nasuh O. Mustafa 
1 Bayındır ~ju.st::lfa O. ~"-h 
1 Ödemiş Hao;.ııı O. Halil 
1 Ödemiş Aş:;ı K' ·ım 
1 ödemiş Demirci Ahmet 
1 ödemöş Re•nzi 
1 lzmir Bornondan İbrahim O. 

Mustafa 
1 lznHr BornDvad':ln Vlu~tafa 

O. <;avat 
İzn1ir Bomovadan i-layri O. 9f .8 1 

Bayram 
1 tzınir Bornovc:rlar,. Ta:1ir O. 

A'ımet 
i İzmir Bonıo1·•<l•n Yakup O. 

tsn1ail 
tznür Bornovcı .• lan Eyup O. 

Os:11an 
İzınir Bornovadan H;san C. 

fC(i 1 
B~hiül 

İzınir Bornvva.J.a-1 .ı-\Ji O. 
Bayram 

1 İLınir Born:'."ıva~:ın lbrahira 
O. Mustafa 

!zmir Bornoval<'tı Bzk;: O. 96t3 1 

'Gl4 1 
Ali 

İzmir Bornovad~n Bayraktar 
O. Hakkı 

1 İzmir Borrovada" lüeı O. 

l!G6ti 1 
I:ıtnail 

İzmir Bornc.vadan Te·.'fik O. 

!lüb7 
Faik 

1 İzmir Bornovadan A'ıınet O. 

f.H.ı! 1 
Sobri 

İz.n1ir Bornivadar. Enlin <J. 
Besim 

9670 1 !z:nir Born,va,lan V ~linin 
Cafer 

9674 1 !zmir Bornovadan Ealdyeli 
_"Ji 

9t-'i7 1 !zn1ir Bornovc;d:ın .ı\.li O. 
Savran Ali 

9678 1 İzmir Bomovadan Ali O. 
Muslııfa 

9724 1 İzmir Bornovadan M. Ali O. 
Tevfik 

9733 1 tzınir Bornovadaı1 D,•ı-viş O. 
Hurşit 

9734 1 İzmir Bornovad1" Nnil O . 
Beytullah 

97:16 1 İzmir Bornovadnn H3'r.n Ya-
şar 

9768 1 İzmir Bornovadan :Mustafa 
Şevki 

9778 1 İzmir Bornovadan Çakır Ali 
O. Ahmet 

9791 1 Eski Foça Bahar Almaz O. 
:ltohmet 

1 Yeni Foça Tahsildar Mehmet 
1 Karaburun Riza 
1 İzmir Kadastroda Emin 
1 Bergama Arif O. Sa''h 

10006 
10966 

295 
4133 
9680 1 İzı,.ir Bornovadan Mehmet 

O.Ali 
9681 1 İzmir Bornova~an Bekir O. 

Mehmet 
9ii89 1 İzmir Bimovadan Mustafa 

ve Ali 
nGUl 1 Bornovadan Gir:tli Ahır.et 

İzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Ekmek veya ekmeklik hububat tevziine mahsus olmak üzert verilecek be

yannameleri doldurmak için yukarıda yazılı alakadarların heman defterdarlık 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları lüzun1u jJi.n olunur. (2 714) 

Bornova Zeytincilifı is tas)lonu 
den: 

müdürlüğün· 

1 - İzmir - Bornova şosası üzee:rinde zeytincilik istruıyonundaki 300 zeytin 
ağacının bu yılkı mahsulü götürü olarak satılacaktu. 

2 - Şeraiti her gün istasyondan öğrenilebillı. 
3 - Alıcıların 21110/942 çar,amba günü saat 15 te zeytincilik iatasyonun-

da bulunmaları ilan olunur. 5970 (2713) 

----------
Piyasaya ambalôj lıağ ıdı ve lıartin tevziatı 
Sümerbanlı Sellüloz Sanayii müessesesinden: 
Fabrikarnız man1ul.iltından piyasaya badema tahsis edilebilecek olan k.arton 

ve ambalaj kdı(ıdı doğrudan doğruya eşhasa satılmayacaktır. 
f) Bundan böyle yapılacak tevziat müstehliklerin kendi aralarında kur

dukları veya kuracakları müseccel birlik, cemiyet ve buna mümasil te~ekküller 
emrine verilecektir. 

Müstehliklere tevziat mensup oldukları te,ekküller tarafından kendi me9u
liyetleri tahtında yapılacaktır. 

2) Tevziatın ihtiyaca en uygun şekilde yapılabiLnesi jç-in: 
a) Ceıniyet. birlik veya te~ekküller. azalarının senelik. hak.iki sarfiyat mik

tarlarını le~bit ederek tanz.im ve taadik. edecek.le.ri listeleri ayrıca ma
ha11i mıntaka ticaret müdürlüklerine ve hunların bulunmadığı mahaller
de en büyük n1ülkiye amirliğine tasdik ettirdikten sonra lzmitte müe.
sesemiz merkezine' göndereceklerdir. Gönderilecek listelerde, her ihti
yaç sahibinin adı, !loyadı sarih adresi ve senelik sarfiyat miktarı ayn 

ayrı gösteri]ecektir. 
h) İhtiyaç listelerinin en geç 31 birinci te!JTin 942 tarihine kadar müesse

semiz merkezinde: bulunması li.zımdır. Bu tarihten sonra gelecek l~te
lerin birinci parti tevziatta nazarı itibaTe a1ınamayacağı bildirl1ir. 

c) Uzak ı,ehirlerde bulunan cemiyetler ihtiyac;larını telgrafla. (Sellüloz-
1zmit) kısa adresine bildirebilirler. Ancak telgraflarını ayni tarihli 
mektupla (a) fıkrasında yazılı şekilde teyit etmeleri lazımdır. 

d) Yukarıda yazılı esaslar haricinde eşhasa tevziat yapılmayacağından 
münferit ve hususi taleplere cevap verilmiyecektir. 

3 ) lhtiyac;lar müesseıemiz merkezince tesbit o1unduktan sonra her parti 
tevziatta tahsis olunabilt-cek miktar bunun fiat ve teslim şartlan ile tevzi ma
hal ve zamanı al8.kadarlara ayrıca mektupla bildirilt-cektir. 

4 ) Bilun1um satışlar peıin olacaktır. 
5 ) Birli, cemiyet ve te,ekküllerin seneHk ihtiyaç olarak bildirdikleri miktar• 

lan ve taraflarından yapılan tevziatı kontrol etmek selahiyetini mües~esemiz mu
hafaza eder. ihtiyaç miktarlarını doğru bildirmiyen veya tahsi. olunan karton 
ve ambalaj k5ğıdını müstehliklcrine. ihtiyaç nisbetlcrine göre vermeyen veya 
başkalarına satan birlik, cemiyet ve teşekküllere bir daha mal verilmiyeceği ve 
icabında hakl<lrında idari ve kanuni muameleye t~vc,11ül olunacağı bildirilir. 

15 17 (2685) 

İstanbul C. Müddeiumumili "inden : 
İstanbul ceza ve tevkif evinln 942 mali yılına ait 300 bin çift ekmek ihtiyacı 

kapalı zarf u.;ulü ile eksiltmeye konmuş ise de teklif eılilen bedel layik hadde 
görülmediğinden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedel 51,000 lira mu
vakkat teminat 3825 liradır. Ekmek be delinin tediyesi esnasında bilcümle ver
giler idare larafından ödenecektir. Pazarlık 22110/942 Perşembe gUnU saat 
15 te ceJ!a ve tevkil evi bin ında yapl lacaktır. İstekliler buna ait şartnameyi 
tatilden mada her gün mesai saatleri dahilinde me:ıkOr müdürlilkte görebilir
ler. İsteklilerin kanuni ve.sikalariyle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte Sul
tan Ahmettc ceza ve tevkif evinde komisyona müractatlan il!n olunur. 

4, 7, 10, 17 245 (2621) 

Doyçe Oryent 
J)RE S 1) 1' ER BAN K 

1ZM1 R 
Merkezı : llU<UN 

bank 
ŞlJBESl 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur
sermaye •e ihtiyat akreaı 

171,SOO,OOO Ra)lfasmarlı 
Türkly~e şubeleri : ISTANBUL ve IZMIK 

MJSmla ~ubeleri : K.AHIRE VE lSKl!:NUl:;Kl\'E 
Her tilrlü banka muamelitıru üa ve kabul eder. 

9694 1 İzmir Bomovadan İbrahim O. -
Ali 

96% 1 İzmir Bornovadan lbrahim O. -Piyano 
İZMİR 2 NCt tCRA MEMURLU

CUNDAN; 
Makbuleye ipotekli Görece köyü ci

varında Şerife mirasçılanııa ait bağın 
Yeni Asır gazetesinin 18/9/942 tarilıli 
nüshasında 12/10/942 tarihinde satıla
cağı ilan edilmiş ise de bu tarihlıı. bay
rama rastlamasından mezldlr gayri men-

Haydar 
f-697 1 İzmir Bornovadan lir.san 
~7110 1 İzmir Bomov•dan Ali O. 

Akort, Tamirat, Alım SaLm, Kira 
işleri 

Haydar ! 
Hüsnü 

11158 1 İzmir Ticaret okulundan 91 - Adil İmer 
Anafartalar <.:. No. 557 

Telefon: 3695 

' kulün aynı şartlarla birinci arttırması-
..... 

Yekun 128:::.<: ->"'~"""~""''"""'"""""'"""~:::::.<~ 

başına altı kuruş olduğu ilin olunur. 
(2715) 

* - Gazetemizin 9/10_;942 günlü nüs-
hasının 3 ncü sahifesinin 5 nci sütunun
da neşredilen beleıliyeye ait kömür ilA
nındaki muhammen bedelin 20,000 ve 
muvakkat teminatın 1500 lira olmayup 
muhammen bedelinin 21,000 ve muvak
kat teminatın 1575 lira olduğundan bu 
yanlışlık tashih olunur. 

5965 (2711) 

SALtHLl 
DEN: 

MAL MO"DORL"OC"ON-

1 - Salihli kazası hududu dahilinde 
Marmara gölünde 7 /11/942 tarihinden 
7/11/943 tarihine lr.adar bir sene zarfın
da avlanacak balıklann avlama hakkı 
ile yüzde 12 saydiye resmi 5/10/942 
tarihinden itibaren 15 giln müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. !hale 
20/10/942 tarihine müsadif Salı günü 
saat 16 da mal müdürlüğünde müt;ışek
kil komisyonda yapılacaktır. 

MENEMEN ORTA OKUL İNŞAAT 2 - Bu işin muhammen bedeli sabık 
KOMiSYONUNDAN: bedel olan 19151 liradır. 

Menemen orta okul in•aatının mevcut 3 - Muvakkat teminatı yüzde yedi 
keşif ve şartnamesi mucibince 1101 buçuktan 1437 liradır. !halenin vukuun
metre murabbaı çatı inşası Marsilya da ~bu teminat yüzde 15 şe iblftğ olu
kirenıiıli taklidi ile örtülmesi ~i 12166 nur. 
lira beş kuruş muhammen bedel ile 4 _ Avlanarak balıkların sıkleti 
açık eksilbneye konulmuş ise de talip 641,5 gramdan aşağı olmıyacaktır. 
çıkmadığından 20/10/942 Salı günü saat 5 - Şartnameler bu i!Anın yapıldığı 
15 şe talik edilmiştir. Taliplerin o gUn mal dairelerinde b-delsiz olarak görü
muayyen saatte Menemen belediyesin- lür. 
de müteşekkil komisyonu hususuna 6 - Daha fazla malilmat almak iste-
milracaatları ilan olunur. yenler Salihli mal müdürlüğüne müra-
----------------1 caatları ilan olunur. 

ıo, ı3, ıs, 11 5852 (2668) ı:ıı 111 111111111111 11 11111111111 1111111111111111111111111111!! 

~ Kal1ve ~ 
~ TİRY .AKİLERfNE ~ 
::§ Kahvemiz temiz ve halistir.. ~ 
§ Aksini ispat edenlere hediyesiyle ~ 
;: beraber tablil ücreti "erilir.. :: 
§ Perakende Satış Yeri; § 
§ İkinci Beyler Sokalı: 66 No. da : 
g YENİ TAHMİS EVİ E 
:.ı 111 11111111111ııililil111ilil111111 1111111111il11il1111 il' :t 

r· ~ ı);,;or": o,;~~ 
~ VEFİK AGAR iı 
~ Askeri hastanesi doğrun ve Kadm ~ 
}. hastalıklan müteh"-'51S1 < 

l Hastalarını her gün kabul eder.. ', 
İkinci Beyler sokak No. 79 I" 

TELEFON : Klinik 2727 EV: 3374 ı 

nm 26/10/942 tarih Pazartesi saat 16 ya 
ve ikinci arttırmasının 5/11/942 Per
~, n l.l.,, ~in l ~ r ~ti nış ol~ 

duğu i!An olunur. 5966 (2710) 
il il 111111111ilil1111111111111111ın111 1111111111 il 1111111111 

~ DR. NURİ ŞEMSİ ~ 
E GVNEREN ~ 
E Hastalarını her gUn Tilkilik Akar- E 
Eçeşme kal"ŞlllDdalı:i muayenehane-§ 
Esinde kabul eder. :: 
§ TELEFON : 4057 ~ 
11111111111111111 il 111 il il 111111111111111111111111illlW11 IU 

PINARBAŞI KöY MUIITAR.LIC!N
DAN: 

Köy sandığına ait 850 zeytin ağacının 
tahminen 27000 kilo zeytin mahsulü pe
şin para ile ve açık arllrma il1! 
25/10/942 Pazar günü saat 21 de satıla
caktır. İsteklilerin güvenme paralariy
le Pınarbaşı ihtiyar heyetine müracaat-
lan ilan olunur. 5964 (2709) 

DİŞ TABİBi 
NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezun~ 

Muayenehanesi : İkinci Beyler so-
kak No. 79 Telefon : 2727 O 

ASKERi RAST ANE i 
Dahiliye mütehassısı ' 

DOKTO:K 
ŞEREF TOMRUK 

Muayene saati : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı .. 1 




