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SA IFE 2 

\arın hiitün okullar açılıyor 

Talebe okul l vazı -ında 
ıs raftan kaçınac" k 

Oku Barın ihtiyaçları tem·n edi!di ve Uf.: oJ!!d!a· 
ra J7 bin talel:e l'erıe~t=r~Et!~-

Dün sabah saat 9 da okullar müzeS' 
bımısında 37 ilk okulun baş öğretmen
ler maar mudürü B. Reşit Tarak -
oğlunun r yasetınde toplanmışlar, ılk 
okullar ı er:ne .. it bir çok kararlar al
mı }ardır. Üç sa .. t devam eden toplan
t1 e nasında Izmir merkezinde 17 bin 
ilk okul talebes.nin okullara yerleşti* 
rıldiği ve tek talebenin açıkta kalmadı
ğı mtlşahede edilmiştir. 

Toplantıda karc.ı laştırılan diğer mev
zular şunlardır: 

1 - İlk okullc1rdaki muallim mevcut
larının sınıflaı·a taksimi isi yapılmıştır .. 

2 - Yeni açılan dersanelerin sıra, 
;yazı tahtası, soba ve sair ihtiyaçları di
ğer ilk okullardaki eşyadan tP.darik ve 
ten n edilmiştir. 

3 - İlk okullı:ırın 4 ve 5 inci sını.fla
rına devam eden talebenin olgun b.r 
v~yette yetiştirilmeleri hakkında ted
bir düsünü1müş ve bazı kararlar veril-

mi tir. 
4 - Fakir talebeye kıtap yardımı ya* 

p1lınası tekarrür etmişt:r. 
5 - Defter, kalem, kağıt \'e saire gi

bi çocuklara ait levazımın tutumlu 
kullanılması ve asla israfa meydan ve
rHmemesi kararlaştırılmıştır. 

6 - Talebe elbiselerinin süsten uzak 
ve temız tutularak talebe veliler:ne 
külfet tahmil edilmemesi muvafık gö
rülıntiştlir. 

7 - İlk okul çocuklarının şimdiden 
Ci.iınhuriyet bayramına hazırlık yap
maları kararlastırılmışlır. 

* Yaı·ın bütün okullar açılarak tedri-
sata başlanacaktır. Birinci \"e ik:nci li
selere devam eden talebenin sabahları 
vaktinde mekteplerine yefü~melerini te
min için her sabah kor.aktan bu okul
lara otobüs tahs: ine belediye reısliğin
ce muvafakat edilmistir. 

Fiyatlar ihtikar had • • 
ıı:_ aştı 

(Haştarab 1 inci Sahifede) 

nı dilediği fiyatla satabileceği manası
na alınmamak lazımdır. 

Milli korunma kanunu tüccara ve 
a)ehlmum satıcıya satışta makul bir 
klir ayrılmasını, makul kazanç haddi
ni• üstüne çıkanların şiddetle takibini 
amirdir. 

* Piyasaların ve fiyatların bir hercü-
merç yaratmak vaziyetine girdiğini na
zarı dikkatte tutan vilayet makamı be
lediye ile işbirliği yaparak piyasayı ve 
bütün emtea satışlarını kontrol altın
'da bulundurmağa karar vennştir. 

di edecektir. 
Milli korunma mahkemesine verılen

ler ve cürümlerı sabit olanlar ,·ilayet:n 
tensibiyle gazetelerle ve bütün yasıta
l..ırla teshir ediJeceklerdir. 

DÜNKÜ UMUMİ KONTROL 
Yeni teşkilat dün piy~.sayı umumi bir 

kontrolden geçirm!ş ve bir cok tetkike 
muhtaç notlar tesbit etmi~lir. Bu not
lar üzerinde çalışılarak takibi icap 
edenler hemen mahkemeye verilecek
tir. 
VALİNİN VE BELEDİYE REİSİ
NİN PİYASADA TETKİKLERİ 
Vali B. Sabrı Öney, refakatinde bc-

led:ye reisi bay Resat Leblebicioğlu 
bulunduğu halde dün sabahın erken 
saatlerinden öğleye kadar piyasada tet

ok kömi~rü 
• 
1 acı te • 

ın 

o, unu yor 
-*-

'İh · vapur 6 lı~n ton lıofi 
lıöm.ürü ge ·recelı •• 

İzmir halkının kışlık kok kömürü ih
tiyacını temin eylemek üzere yeniden 
lüzumlu tedbirler alınmL<>tır. 

Vali B. Sabri Öney dÜn belediye rei
si B. Reşat Leblebicioğlu ile birlikte kö
mÜl' tevzi ıni.ie.ssesesine gitmiş, her ikisi 
uzun müddet orada meşgul olmuslar, 
senelik ihtiyaç rakamları üzerinde dur
muşlardır. 

Vilayet makamı iktisat vekaletiyle 
muhabere ederek İzmire kok kömürü 
getirmek üzere Şadan vapurunu tahsis 
ettirmi~tir Bu vapur İzmir için kömür 
yüklemek üzere iktisat vekaletinin em
riyle Zonguldağa gitmiştir. Yi.iklediği 
kömürü yakında getirecektir. 

Aldığımız malumata göre tzmire kok 
kömürü getirmek üzere ikinci bir vapu
run daha tahsisi mu\·afık görülmii,tür. 
Bu suretle iki vapurda 6000 ton kök 
kömürü getirilecek \"C halkın kışlık ih
tivacı tamamen temin edilecektir. 

·vilayet makamının kömür mc.scle.c;i
ne verdiği takdire şayan önem. bu isin 
halli yolunda en büyük teminat olarak 
kabul cdilmelid;r. Halka kıs me""Simin
cle kiimiir sıkıntısını çektirmemek vi
layetin üzerinde ehemmiyetle durduğu 
bir ıııevzu olmustur. 

MADEN Köı\füRü 
Vali B. Sabri Öney. ev\·elki ııün tzmi

re getirilınb olan 3000 ton maden kö
mi.irünün fabrikalara tevzii için hazırla* 
nan listeyi tetkik eylemiştir. Bu suretle 
fabrıkaların birer aylık kömür ihtiyacı 
temin edilmiş olunmaktadır. 

---- ----
Fasu ve biraz 

z z adı Vil~yette ve belediyede birer •İhti
kar mevzularını kontroı. bürosu kurul
muş, bu bürolara birer şef ve lüzumlu 
memurlar tayin edilmiştir. 

k.ikatta bulunmuş, her ikisi satışları 55 lıuruştan 48 lıuruşa 
gözden geçirmişler ve yokluğu iddia dü~tü •• 

Vali B. Sabri Öneyin reisliğinde ya
pılan mUhim biı toplantıya belediye 
reisi, emniyet müdürü de iştirak eyle
mi., ve milli korunma müddeiumumili
ğiyle müşavere edilmek suretiyle ge
nis ölçüde bir işbirliği yapılmıştır. 

edilen bazı maddelerin satışlariyle ala- C . .. .~ d 
55 

k 
1 d lm şl d 1 uınarlesı gunu borsa a uruşa 
,;.aBar to u ar ıtı.tk'kl . 'lk .. ;,. yükselınis o1an kuru fasulye fiyatları 

u emas ve e : · erın ı muess..... d.. ..~ 1 d. 48 k a·· ·· · · 1 k · d kl - 'dd' un og e en sonra uruşa uşmu.ş-
netıcesı o ara oıyasa a yo ugu ı ıa t'" D h d d" · ·hı· ı· d hah 
d·ı b . d.d 1 k . 1 ur. a a a u;;;mesı ı ıma ın en -

e ı en azı ma e er satışa çı aıı mış* d"l kl b b b t ··ı.. be se ı me e cra er u enezzu un se * 

ViUiyetteki büro bütün polis teşkila
tının vazifeli kılındığı ihtikfilo mevzula
rını kontrol, tesbit etmek ve millt ko
runma mahkemesine vermek gibi işle
ri eününde ve saatinde yapacaktır. Be
lediyedeki büro fiyatları tayin, kontrol 
ve takip i§ini belediye teşkilatı marile
tiyle yapacak ve ayni suretle suçlular 
milli korunma mahkemesine verilecek
tir. 

tırET VE PEYNİR MEVZULARI bi izah _edi_lt>nıekledir.: Bu ~ene fasulye 
rekoltesı hır haylı yuksektır. 

Küçük, büyük bütün ticarethaneler, 
ınUesseseler, fabrikalar, dükk5.nlar, 
bakkaliye eşya31 satanlar, manifatura, 
tuhafiye satıcıları kontrol altında bu
lundurulacaktır. 

Kurulan teşkilatın elinde funme men
faatini korumak üzere millt korunma 
kanunu gibi şaşmaz bir destek buluna
caktır. Teşkilat, vurguncuları, kara 
borsa yaratanları, makul kar haddini 
aşanları en şedit cezalara çarptırmak 
üzere milli korunma mahkemesine tev-

SOVYETLERE GORE ___ *, ___ _ 
( Baştarab 1 inci Sahirede) 

tur. Almanların bir çok hücumları püs... 
kürtülmüşt.ür. Alf.ı tank yok edilmiştir. 
Kıtalarımız bir tepeyi işgal etmişlerdir. 
Düşman karşı hücumlarında 800 subay 
ve er kayıplar vermiştir. Bu karşı 
hücumlaı· püskürtülmüştür. 

SlNY AM.tNODA 
Londra, 28 (A.A) - Moskova radyo* 

su Sinyaminoda çok şiddetli bir muhare.
benin başladığını bildiriyor. 

Almanlar tanklar ve zırhlı birliklerle 
hücumlar yapmaktadırlar. Tanlt savar
lar ve topçu ateşleri düşman tanklarını 
kullanılmaz bir hale getirmiş, Almanla
rı püskürtmi.lştür. 

Valimiz ve belediye reisimiz et mev* 
zuu üzerinde de tetk!katta bulunmuş
lar ve mezbahaya giderek kasaplık 
!:ayvan kesimim tetkik eylemişlerdir. 

Mezbahanın frigo dairesinde mevcut 
peynirler ve yağlar hesaplanmış, kış 
mevsiminde peynir sıkıntısı ekilmeme
si i~in gerekli tedbirlerin alınması ka
rarlaşmıştır. 

Bilahare mezbahada toplanan celep
lerle bir konuşma yapan valimiz, İz
mire kıs mevsim:nin devamınca fazla 
mikdard.a hayvan getirtmeleri için ce
leplcre tavsiyelerde bulunm~tur. 

Vilayet makamı kasaplık hayvan cel
bı için vapur temin'.ne calı.şacak, alaka
lı makamlara müracaatta bulunulacak
tır. 

Vali ve Belediye reisi Belediye te* 
mizlik hanında da tetkikatta bulunmuş
fardır. 

<(TAYMlS)) E GOHE ____ ,* __ _ 
(Başta.rab 1 mci Sahıtede) 

vat hükümetinin mümessillerinden Pa
veliç, Atinadaki hükümetin mümessili 
Kocamans Hitleri umumi karargahında 
ziyaret etmişlerdir. Bulgar başvekili Fi
lofun da ziyareti bekleniyor. Bütı.in bu 
temaslar Balkanlarda yaratılan siyasi 
karışıklık üzerine nizamı muhafaza et
mekteki güçlükleri meydana ko)•muş
tur. Mihverciler şimdi yeni bir teşkilat 
kurmak fikrindedirler. Fakat bu teşki
lata verecekleri isim ne olursa olsun 
Almanya ve İtalya Balkan milletlerinden 
her biri.sinin kendilerine siyasi ve ikti
sadi esaret bağlariyle bağlı kalmasında 
ısrar edeceklerdir. 

Manifatura TürJı Anonim ŞirJıetlnden: 
Muhterem müşterilerimizin nazarı dildıatine 
Mimar Kemaleddin caddesinde 31 numaralı perakende ~tı~ mağazamızda 

yeni getirttiğimiz mevsimlik yünlü robluk ve mantoluk kumaş ile ipeklilerin 
satı,ına devam edilmektedir. 

Perakende satış mağazasında sabahları pamuklu mensucat satışlan yapıldı
ğından yünlü ve ipekli ihtiyaçlarını temin etmek: istiyen muhterem müşterile-
rimizin tercihan öğleden sonra teşriflerini rica ederiz. l • 3 (2582) 

•• U .J DE? ••• 
Aziz müşterilerimizden gördüğümüz büyük alakaya bir şükran muka
belesi olmak üzere, esasen en mükemmel Westem tesisatiyle teçhiz 
edilmiş olan sinemamız ses makinelerini daha IE-vkalade bir güzelliğe 
eriştirmek için, dünyanın bu ka nşık durumuna rağmen binbir feda
karlığa göze ahp büyük zorluklara katlanarak Amerikadan celbine mu* 
vaffak olduğumm yine Westem şirketinin yeni hoparlörleri ile ampli
fikatörlerinin, şirketin mühendisleri tarafından yerlerine konulmuş ve 
tertibatının ikmal edilmiş olduğunu ve bu suretle ilk olarak 2 İLKTEŞ-

RİN 942 CUMA GVNüNDEN 1TİBAREN 

ARJANTİNA 
Şaheserinin çılgın musikisini har ikulide tabii ıüzelliğiyle dinliyeceğini-
zi miljdelerk.. ELBAMRA MÜDÜRİYETİ 

----~•--~---
Y ~n i hir pirinç ihti· 

karı iddiası 
Halim ağa çarşısında 1 • 38 sayılı bü

yük bakkaliye ınağazasında yüksek fi* 
yatla pirinç satıldığı iddia edilmiş, ma
ğaza sahibi l::akkında milli korunma 
mahkemesince tahkikata başlanmıştır, 
Bu bakkaliye mağazasının, Akhisarda 
rençber Hikmetten kilosunu 145 kuruş
tan aldığı 7250 kilo pirinci kilosu 174 
kuruştan sattığı iddia vlurunakladır. 
Mağaza sahibi ise pirinçleri 145 ku

ruşt<ın değil 165 kuruştan aldığı ve 
muhtelif bakkallara 174 kurustan sat-
tığını iddia eylemektedir. · 

---o---
İSTANBUL • İZMİR 
Vapur seferleri 
Konya vapuru bu hafla cuma günü 

İstanbuldaıı hareketle cumartesi akşa
mı İzmire gelecek, diğer iskelelere de 
uğrıyarak İ<:ken.:leruna gidecek ve dö
ııüşte cenup limanlarında toplanan 
muhtelif t:caı-1 eşya) ı ve ınahsulled 
alarak getirecektır. 
Tırhan vapw·u da bundan böyle kış 

~arifesi lalbik ederek c;ar~ba günleri 
Jstanbuldan hareketle perşembe günle
ri İzınire gelecel~ ve pazar sabahı İz
mirden ayrılarak pazartesi günü öğle 
vakti İstanbul limanına avdet edecek
f r. 

---o---
Çanalılıale aı;ıldarında 
Bir hadise ••• 
Evvelki gün İzmir vapuru limanımı

za gelmekte olduğu sırada Çanakkale 
açıklarında vapurda bir hadise olmuş
ıur. 19 yaşında Ahmet adında bir gen* 
cin denize di.i~tüğü görülmüş, yolcular
dan biri hemen denize atlıyarak bu 
genci kurtarmıştır. Bu yüzden vapur 
bir müddet durmuştur. 

----o---
YVK ARABACILARI 
ZAM İSTİYORLAR 
Yük arabacıları cemiyeti Belediye 

riyasetine baş vurarak yük arabaları 
tarifesinin artırılmasını istemiştir.. Ce
miyet, evvelce tesbit edilmiş olan ara* 
ba ücretlerine yüzde 80 - 100 nisbetin
de zam yapılmasını teklif etmektedir. 

Belediy_e daimi encümeni yakında ta
rifeyi tetkik ederek bir karar verecek
tir. 

----o---
BAYINDIR 
Hallıevinde lıonferaıu 
İzmir İnönü lisesi edebiyat öğretme-

ni bay Fuat Edip Baksı Bayındır Hal
kevinde (Dil devrimimiz ve Kurultay 
intibaları) konulu bir konferans vermiş 
ve kalabalık bir dinleyici kütlesi tara* 
fından ilgi ile dinlenmiştir. 
Konferansçı aynca bu konuya da· r 

yazdığı bir şüri de okumuştur. 

Ciilnhuriy~t bayraıuı hazırlıkları 

Bayram par ak tezahür
ler içinde kutlanacak 

-~-~~--~--.-~----~---

Program hazırlanmalı üzere • Anlıaraya izciler 
gidecelı • Yeni eserlerin açılma töreni yapılacalı 
Cümhuriyetin 19 uncu yıldönümü ha- Atatürk Lisesiyle İnönü lisesi, İ7.mir 

zırlıklarına şehrımizde başlanmış bu- Erkek Sanat okulu ve İzmir Ticaret 
lunmaktadır. 29 ilkteşrinde kutlanacak l:sesinden izciler şimdiden ayrılarak ça
clan en büyük milli bayı·amımızın bu lıştırılacaktır.. İzciler askerlik dersi 
sene parlak tezahürleri içinde geçmesi görmüş gençler arasından ayrılacaktır .. 
için bir program hazırlanmak üzeredir. YENİ ESERLER 
Programı, vali B. Sabri Öneyin reisli- Geçirdiğimiz son bil' yıl, fevkalade 
ğ:nde faal bir komite hazırlıyacaktır. ahval şartlarına rağmen İzmir vilayeti 

Cümhuriyet bayrarruınızın ilk günü için bir bayındırlık yılı olmuştur. Vila
sabahı vilayette bir kabul reı;rni tert:p yetin 1 ur istik yollar programının tat* 
edilerek tebriklerde bulunulacaktır. Sa- b"kine vilayet makamının geniş alakası 
at onda ecnebi devletlerin İzmirdeki sayesinde devam edilmiş, bir çok mal
ırümessilleri kabul resmine iştirak zeme yoksuzluğuna rağmen yeni yollar 
<lecekierd:r. yapılmışlll". 
Eunu müteakip ordu birliklerimizin Efes - Arapçı yolu Cümhuriyet bay-

'-'tirakiyle bir geçit resmi yapılacaktır. raınına kadar ikmal edilmiş olacak ve 
Gecit re'-'mİne kara kuvvetlermiz gibi 29 ilkteşrin güııii açılma töreni yapı
lıava birlikledmt. de istirak edecekler- lacaktır. 
dir. Bazı yollarin açılma törenleri de ay-

ANKARA YA İZCİLER GİDECEK ni tarihte yapılacaktır. 
Ankarada yapılacak cümhuriyet bay- Belediyenin Dr. Behçet Uz Çocuk 

rcımı geçit resmıne İzmirden izci grup- hastanesi de ikmal edilmiştir.. Yalnız 
lt.ırı davet edilmişlerdir. Ankaraya gi- sıhhi tesisatı malzeme yokluğundan ya
dccek izciler 50 şer kişilik gruplar ha- pılamamıştır. Bu hastanenin de ayni 
l:nde hareket edeceklerdir. tarihte açılacağı tahmin edilmektedir. 

Şeker niçin bol de~i~? 

Toptancıların şeker sak
ladığı anlaşılıyor 

ricaret uelıôleti fJu cihete dilıfıati çelıti 
Fazla ınikdarda olmamakla beraber 

hemen her gün Uşaktan şehrimizdeki 
tacirlere şeker gelmektedir.. Yakında 
İzmire 40 ton kadar kesme şeker geti
rilecek ve bunlar bakkallara verilecek
tir. 

Dün Ticaret vekaletinden şehrimiz
deki alakadarlara gelen bir tamimde şe
ker meselesine ehemmiyetle temas edil
mektedir. Bu tamimde deniliyor ki: 

•Son zamanlarda bazı şehirlerin şe
ker tedarikinde sıkıntı çekmekte olduk
ları görülmüştür. Keyfiyet şeker şirke
tinden sorulmuştur. 
Alınan cevapta bildirildiğine göre 

ALMANLARA GÖRE CEPHE· 
LERDE DURUM 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

pışınalardan .5.-onra şehrin şimal kısmın
da yeni bir parça alınmıştır. Düşman şi
malden aşağıya doğru beyhude kurtar
ma hücumlarına devam etmiştir. 

Don cephesinde Macar kıtaları mu
vaffakıyetli bir mevzii hücumda bulun
muşlardır. 

Cephenin merkez kesiminde k.ıtaları
mızın ve hava kuvvetlerimizin bir hü
cwn hareketi esnasında bir çok Rus 
mevzileri tahrip edilmiştir. D~man ağır 
kayıplara uğramıştır. Düşmanın mevzii 
hücumları akim kalmıştır. 

Dün gece Arkanjel limanı ve civarı 
bombardıman edilmiştir. Büyük yangın* 
Iar çıktığı görülmü5li.ir. 

+ 
Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. Ajansı

nın asker1 bir kaynaktan öğrendiğine 
göre 28 Eylfilde Stalingradın şiına kıs
mında düşmanın müstahkem hatları ve 
mukavemet adacıkları yeniden şiddetle 
hava kuvvetlerimiz tarafından bomha
lanmıştır. Sav~ ve pike uçakla.nmız 
bütün gün ağır çapta bombalarla Stalin* 
gradda istihkam haline getirilmiş ev 
bloklarını bombalamışlardır. Rus kıta
larının iaşe kafilelerine hücum edilmiş
tir. 

Bu hücumlara Rumen ve Hırvat avc1 
pilotları iştirak etmişlerdir. 

28 EylCılde Stalingrad üzerinde 21 
düşman tayyaresi düşilrülmüştür. 

MERKEZ CEPHES1NDE 
Berlin, 29 (A.A) - D . N. B. Bildiri

yor: Cephenin merkez kesiminde savaş 
uçaklarımız 28 Eylfilde Rus hatlarının 
arkalarında çok uzaklara kadar uçarak 
bir çok noktalarda demiryollarını ağır 
bomblarla tahrip etmişlerdir. Raylar ve 
yükleme tesisleri hasara uğratılmıştır. 

RtJE?rE 
Cepheye giden trenler alçaktan uçan 

uçaklarımız tarafından yakılmıştır. Pi
ke uçaklarımız Rijefin şimal bölgesinde 
asker ve malzeme topluluklarını bomba-

Deıniryollaı-ı ve sair nakil vasıtaların* 
daki imkansızlıklara rağmen şehirlerin 
ıhtiyacını karşılıyacak mikdarlarda si
parişler yerine getirilmektedir. 

Şehirlerde perakendeCilerde şeker 
l:ulunamaması, alınan şekerin tacirler 
tarafından tamamen sahşa arzolunma
ınasın.dan ileriye gelmektedir. Toptan
cıların aldıkları şekerlerin bir kısmını 
piyasaya arzetmemelerinin piyasada 
darlık husule getirdiği tahakkuk etti
ğinden alakadarların bu nokta üzerine 
dikkatlerinin çekilmesini ve icabında 
milll korunma kanunu hükümlerine 
müracaat edilmesini rica ederim .. • 

BELEOIYE SEÇiMi YARIN 
BAŞLIYOR 

(8aştarafı 1 inci SahiCede) 

dıklarının başına giderek reylerini kul
lanacaklardır. Seçim 8/llkteşrin Per
şembe akşamı saat 18 ze kadar devam 
edecektir. 

Her medeni insan, bulunduğu şehrin 
idaresini ellerine tevdi edeceği zevatı 
seçmek mevzuunda reyini kullanmak 
mevkiindedir. Kadın, erkek herkesin bu 
sekiz günlük müddet zarfında on daki
kasını ayırarak reyini kendi mahallesin
deki intihap dairesinde kullanması la
zımdır. tşçilere, reylerini kullanmaları 
için çalLŞtıkları fabrikalar ve ~ yerleri 
bu sek.iz günlük müddet içinde izin ve
recektir. Bu itibarladır ki seçmek ha1t
kını hfilz olan kadın erkek herkesin re
yini kullanmak suretiyle şehrimizin bu 
gibi vatan işlerinde olgunluğunu göster
mesine yardım etmesi lazımdır. 

Reylerin atılacağı intihap daireleri ve 
sandıkların bulunduğu yerler, intihap 
encümeninin resmi ilarunda gösterilmiş
tir. 

Cümhuriyet halk partimiz, namzet 
listelerini yarından itibaren intihap san
dıklarının bulunacağı yerlerde halkımı* 
zın arzusuna hazır bulunduracaktır. 
Bu milli ve Sosyal işte her vatandaşın, 
kendisine teveccüh eden vazifeyi seve 
seve yapacağına inanımız tamdır. 

lamışlardır. Dilşman insan ve tank ola* 
rak ağır kayıplara uğramıştır. Avuçak
larımız savaş uçaklarımızı bütün gün 
himaye ederek muharebe sahasında ve 
hatlarımızın üzerinde uçmuşlardır. 

Hava muharebelerinde 6 Sovyet uça
ğı düşürülmüştür. 

lliMENDE 
Berlin, 29 (A.A) - 28 Eyh1lde büyük 

sa":'a§ ve şutuka filolanmız tlmen gölü
nün cenup doğusundaki kara muharebe
lerine tesirli şek.ilde iştirak etmişlerdir. 
Düşmanın mukavemet yuvalarına ve 
topçu mevzilerine pike hücumları yapıl
mıştır. 

Kültf rpark Fuar Gazinosunda 
30 Eylül çarşamba. aıkşamı Safiye ve arkadaşları yalnız yedi gÜn iç.in Fu

ar gazinosuna gelen memleketim.izin en kıymetli sanatki.Tlarına İzmirlile
rin gösterdikleri yüksek alakaya mukabele için bir gece daha kalacaktır. 
Bu geceyi lzmirin musı-1ci iıahi üstat boca Rakım Elkutlu menfaatine hasre
dece.kler. Yarım asırdan fazla sanat hayabnı yaıayan bu kıymetli üstadın 
en seçilmiş eserleri bu gece sanatkarımız Safiye ve arkadaf)an tarafından 
olcunacaktır. Bu geceyi kaçırmamalarını muhterem lzmirlilıeTe bilhuaa tav-
siye ederiz. Telefon: 4007 MODORiYET 

• 

• • ey 01 

ulan ... 
----*---
( Ha~hıratı l ınci Sahifede) 

Yeni intihap edeceğimiz zernttan 
beklediğimiz i~lcre gelince bunları ~u 
suretle hülasa cJebilirız: 

1 - İzınirin ikinci dünya harbinden 
C'\'\ clki feyizli inkişaf seyrinde. devam 
edebilmesini sağlamak için, bugünün ye 
yarının ilıtiyaı:larına U)'gun bir ca1ısma 
plfınınm hazırlanması... · • 

2 - Hayat pahalılığı. \'urgunculuk 
ve ihtikar seklinde birbirine karıstırı
hm miizınin. dertlerle sistemli bir ·mü
cadele )'apılması lazımdu. 

Bu sahada sarfedilecek gayretlerin 
nıuvaffakıyeti ise halkın elbirliği ile 
göstereceği müzaherete bağlıdır. 

Göriiliiyor ki yeni belediye meclisini 
sclefiudcıı kat kat ağır '\'azifeler ,,e ~ü
ınullii dilekler bekliyor. 

İstemek kafi değildir .. 
İstediklerimizi yapabilecek kudrette 

olanları se~ebilmemiz \'C onları mille
tin tiikenmez en<!rjisi, sarsılmaz azmiy
le miicehhe-..ı: kılmamız kesin bir zanı
rettir. 
Şu halde yurtta~lar, 
Yarından itibaren kelimenin ger~ek 

manasiylc bir milli coşkunluk havası 
kinde intihap dairelerine koşunuz. Bü
tiin dü~üncelerinizin, dileklerinizin , .e 
iradenizin muhassalası olan reylerioizi 
seve se,·e kullanınız.. İnanınız ki millet 
i~lerinde birer birer gösterdiğimiz ala* 
kanın derinliği kadar vazife ve mesuli
yet yüklediğinıiz insanları faaliyete, 
icraata scvkedecek bir şey daha düşü
niileınez .. 

Kullanılmamış tek rey kalmamalıdır. 
Her vatandaş bu mukaddes vazifeyi 

sadece siyasi bir alı.şkanlığın sevkiyle 
değil, içinden gelen bir inanla, hakim 
bir milletin mukadderatına sahip bir 
ferdi sıfatiyle kullan.malıdır. Siyasi ha* 
yatta olgunlaşmanın tek yolu da budur. 

Seçeceğimiz yeni azalar halka dayan
dıklarını. halkm icinden ve rulıundan 
doğduklarını ııe k;dar yakından hisse
derlerse o nisbette halkcı olacaklar, o 
nisbette mesuliyetlerinfu genişliğini 
diişiinerek canla başla çalısacaklardır. 

ŞEVKET BİLGİN 
-~--tt----~ 

Alılai.sarda da Alışam 
Kız Sanat olıufu 
açılıyor ... 
Ankara, 29 (A.A) - Maarif vekilli

ğinden bildirildiğine göre Çorum, Niğ
de, Aınasya, Burdur, Ödemiş ve Akhi
sarda birer akşam kız sanat okulu açıl
masına karar verilmiştir. ---o---
BORNOVADA 
İngilizce dersleri .. 
Bornovada iyı işlerde her zaman ön 

ayak olan C. H. P. Ergene ocağının 
Bornova partisinde verılmekte olan İn
gilizce kursları yaz programı h itam 
bulmu'?tur. Programın ılk kısmında el
de edilen neticeler büyük olmuştur. Bu 
faydalı is kış programına 2 birinciteş
rinde baslanacaktır. Aldığumz habere 
göre kış programına da devam eden 
yurttaşlar İngilizce konuşmağa ve yaz
mağa muktedir bir hale geleceklerdir. 

Kış programb.rı kayıt muamele~ine 
başlanmıştır. 

:J 111111 um ı ı ı ı ı' ı ı ı ımııı 11111111111111111111111111111111: 

§ DAİ~LERDE Ki$ ~ 
~ SAATi BAŞLIYOR ~ 
§ Yarından itibaren bütün resmi da-~ 
§ irelerde kış çalışma saatleri başla- ; 
§ maktadır.. Buna göre sabahları sa- § 
: at 9 ile 12 arasında; öğleden sollt'a* : 
§ !arı 13.30 ile 17 arasında daireler § 
: açık bulunacaktır. § 
§ Memurların mesai saatlerinde va- : 
E zif e başında hazır bulunmaları ve E 
§ ihmale yer verilmemesi bütün dai- § 
: relere bi1dirilmiştir. =: 
E VAPURLARDA DEGİŞİKLİK ~ 
~ Körfez vapurları da yarından iti- § 
:E haren kış seyrüsefer programını § 
: tatbike başlamaktadır. Seyrüsefer : 
~ programlarında esaslı değişiklikler § 
E yapılmıştır. ~ 
:ı 111ııı11111111111111 ııııııımmıı ıııııttmuıııı ımıır: 

,..,.c,.-v, "'•""-"-""~A-y;;.-......;....,...,_"Y'..~~ 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKUNEşRIYAT ~ 
.-:::..c~~~~~~~~~~~ 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.32 Vücudunıuz\.ô. çalıştıralım 7.40 ajans 
haberleri.. 7.55 - 8.30 Müzik : Radyo 
Salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı 12.33 Müzik (pl.) 
12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Peşrev, semai, şarkı ve türküler. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı 
18.03 Müzik : Fasil heyeti 18.45 Müzik 
Radyo dans orkestrası 19.30 Memleket 
saat ayan ve ajans haberleri 19.45 Mü
zik : Yurttan sesler 21.15 Radyo gaze
tesi.. 20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz... 21.00 Konuşma (Evin 
saati..) 21.15 Müzik pl. 21.30 Temsil 
Kimgil ailesi.. 21.50 Müzik : Riyaseti
cüınhur bandosu.. 22.30 Memleket sa
at ayan, ajans haberleri ve borsalar .. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve ka
panış .. 



yr """' YENi ASIR 

i LAN 
İZ i BELEDİYESİ DEN : 

iZM!R S1C1Li T1CA.RET MKVIUR
LU C. UNDAN: 

dini, yani üç ruhundan ziyadesini cami 
bulunduğunu; beyan etnıistir. 

t - Belediye fotihabatı, 1/1O/1942 perşembe günii sabahı saat sekizden, 
8/ 1 O 1942 per!}Cmbe gÜnÜ aksamı saat 18 ze ko.dar sekiz gün rnüdd.!tle de
vam decektir. 

2 - Reyler, tatil günleri de dahil olduğu halde sabahhrı saat sekizden ak-
samlnn saat 18 ze kadar fasılasız olarak kabul edilecektir. 

3 - intihap şubelerinin bulundukları yerler ile her ı;ubenin ihtiva ettiği 
mahalleler dördüncü maddede gösterilmiştir. 

Tescil Pdilm ş olan (İzmir Jramvay ve 
elektrik Türk anonim şirketi) nin 
23/ 9 B 12 tarihinde fovkalade olarak 
toplan n umun i heyeti zabıtnamesi ti
caret knnunu ' ı.ikümlerine göre sicilin 
4625 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

Hususatı anife hükümet~murahhası ve 
büro azası tarafından tevsik ve sıhhatı 
mumailcyhim tarafından tasdik edilmiş 
olduğundan, umumi heyet, ruznamesine 
dahil maddeleri müzakere etmek üzere 
usulü dairesinde teşekkül etmiş olduğu
nu tasdik ve kabul etmiştir. 

4 - intihap ~ubesinin bulunduğu yer ihtiva ettiği mahalleler 

Giizclyalı polis karakolu 

Karant;na helediye mınt;:o 1 

1 nciral tı - Bahçeler arası, üçkuyuhır, 
~ .... t>[yalı, Göztepe. 

1 - Zabıtname: 
2 - Hissedarlar cetveli: 

Umumi heyet, müzakeratı müteakip 
agağıdaki kararı vemıişti.r: 

KARAR 
İzmir sicili 1 icarct memurluğu rc..ı:;ınl Umumi heyet, şirketin 11/9/1913, 
mührü ve F. Tenik İrnza~ı. 17/ ~/1925 ve 13/7/1931 tarihli mukave-
tZl\'liR TRAFV.\ Y VE ELEKTR i K lemımelerinden doğan haklarını ve bu 

Hacı Mahmut camii 

Mithalpaı:ıa, Murat reıs. Barbaro<ı, 
r urgut rt"is, Kılıç reis, Kemal reis, Çan
kaya. 

Yesiltepe. Cahabev. Güngör, Altıok, 
f\ltıntas, Mcc.idiye - Karataş. 

Kahraman, ismet inönü, Türk Yıl
maz. Uğur. Salepcioğlu, Fevzİp"şa, 
Ke~telli. Yıldı7., Kurtuluş - Konak. 

TÜRK ANONtM ŞiRKETt haklrrın işletilmesine hadim bilumum 
2~ 9 942 Carsamba günü İzmirde, tesisat ve stoklarım vak-tinden evvel ye

Bahrihabadaki: idare merkezinde fcvka- di tasarruf ve miilkiyetine almak husu
lı'\de olarak toplanan hissedarlar umumi sunda hükümet tarafından izhar edilen 
hevetinin müzakerat ve mukarreratına şiddetli arzu hususundaki idare meclisi 
dair tutulan zabıtnamedir. raporunu dinleyerek cereyan etmekte 

Müzakerata öğleden evvel saat 11 de olan müzakeratın vaziyetine muttali ol
duktan sonra ittifakı ara ile hususatı iptidar edilmiştir. F~refpnsa belediye mıntaka"ı Tmaı:t<'pc, Kocatepe, Duatepe, Çi

mentepe, Atilla, Bozyaka ve Karabai{
lıır mevkii. 

atiyeye karar vermiştir: 
Türki;•e Cüınhuriyeti hükümetini 1) Hükümetle yapılmakta olan müza-

Yapıcıoğlu camii Selçuk. Dolaplıkuyu, İmariye, Altay. 
K:.ıdriye - ikinci Aziziye. 

temsilen İzmir nafia şirket ve müesse- kerata devam edilecektir. 
seleri baskomiscri B. İsmail Küçük hu- 2) tdare meclisi azasından reis Mösyö 
zuru ile umumi heyet toplantısını ~eref- Rohert Betle ve. ikiçe melik polis karakolu 

Kahramanlar polis karakolu 

A\sancak bdediye mıntakaııı 
Tepecik heled;ve temizlik hanı 
Hntuniv~ camii 

Tan, Namık Kemal, ülkü, Sümer, 
Odun kapı, Tuzcu, Bozkurt. Dayıemir, 

tik lal. 
Kahramanlar, Kuruçay, Mersinli, 

I lalkapınar. 
Alsancak, Kültür, Umurbey. 
Tepecik. Güney, Kocakapı. 
Akıncı, Hatuniye - Kurtulus, Etiler, 

Erler. Oguzlar, Yenigün, Hım~idiye, Ço
rakkapı, Akdeniz ve ismet kaptan. 

lendirmiştir. ldare meclisi azasından 2 nci reis ve 
İzınirde bulunmayan idare meclisi şirketin müdürü Mösyö Sol Gormezano 

reisi Mösyö Robert Botte mazeretinin işbu müzakerelere devam etmek üzere 
kabulünü temenni etmiş olduğundan, girketin murahhasları olarak tayin cdil
toplantıya, idare meclisi tarafından bu dileı-. 
bapta intihap edilmiş bulunan B. Mus- 3) Şirket murahhasları hükümet mu-
tafa Nuri Devres riyaset etti. rahhasları ile birlikte. ~irkelin 11/9/1913, 

Pazarveri cam i 

5 - Keyfiyet 1580 sayılı belediye 
sayın hallcır. bilgisine 5unu1ur. 

Pazaryeri, Ballıkuvu, Faik paşa, Ye
ni Kubaly. Mirali, Güzelyurt. Ali reis, 
Altınordu, Sakarya, Güneş, Süvari. 
kanununun 35 inci madde .. ine tevfikan 

5721 {2574) 

Reis, dahili nizamnamenin 32 nci mad- 17/3/1925 ve 13/7/1931 tarihli rnukave
desinde mezkur olan hazirun cetvelini lenamelerinden doğan bütün haklan ve 
büroya tevdi elti. vecibeleriyle, ister serviste L<;te.r stok 

Dahili nizamnamenin 28 nci maddesi- halinde olsun gerek elektrik kudreti is
ne tevfikan B. B. M. Devcr ve M. Raf- tihsal, nakil, tevzi ve satışma ve gerek 
hay rey toplamağa memur ve B. Ch. tramvay şebekesi işletmesine hadim bü
Giraud katip tayin edilerek mumailey- tün tesisalının hükümetce vaktinden 
him mevkii mahsuslarını işgal ettiler. ~vvel satın alınması ahka;,. ve şeraitini 

İLAH 
K RSJY AKA BELE İY , SUBE&i İNTİHAP 

E f:iiMF.Nİ RO' A ETİN DEN : 
1 - Belediye intih.abab, 1/1O/1942 perşembe günü sabahı saat 8 den 8/ 

J 0/ 1942 perııembe günü ak~ı saat 18 ze kadar 8 gün müddetle devam 
e'd~cdıtir. 

2 - Reyler, tatil aünleri de dahil olduğu halde sabahları saat 8 den akşam
ları ~aat 18 z.e kadar fasılasız olarak kabul edilecektir. 

3 - İntihap ~ubelerinin bulunduk.lan yerler ile her şubenin ihtiva ettiği 
nıahalkler dördüncü maddede gösteril mİ§tir. 

4 - Jntihap .şubesinin bulunduğu yer ihtiva ettiği mahalleler 

Karşıyaka belediye şubesi Soğukkuyu. Bostanlı, Aksoy, Donan
macı, Bahar, Alaybey. 

BayTaklı, Turan. Bayraklı belediye mıntakası 
5 - Keyfiyet 1 580 sayılı belediye 

•yın hallan bilgisine sunulur. 
kanununun 35 inci maddesine tevfikan 

5725 (2573) 

İzmir Ah$am Kız Sanat oJıuıu· m~~dürlüğünden: 
Talebe lı:ayıt ve kabul birinci teşrin sonuna kadar devam edecektir. Okul 

Gazi bulvarındaki e9ki hinasmdadır. Başka binaya nakil edilmiyeceği ilan olu-
nuT. 29 1 3 5687 (2576) 

Borsa 
ÜZÜM 

ın S. Erkin 39 
409 İnhisarlar idaresi 36 
282 Y ~at T. A. Ş. 38 50 
21-4 Melunet Kuşakçı 38 50 
188 Hüsnü Baki O. 39 50 
175 H. Alanyalı 37 
164 Öztürk Şirketi 36 
129 Solari L. T. D. 35 50 
124 Fahri Ata O. 38 
110 Cemal Alişan 43 25 
117 N. Üzümcü. 33 
102 A iRecıep PayhoQ 40 50 
.205 M. j. Tarıınto 35 

90 Antoıı Ga.lia 42 50 
71 İhsa.ıı Ö:r.tral 41 
71 P. Mikalef 39 
7l Ali Ermmı 37 
61 Manisa B. B. T. M. 39 
59 Ali ve şü. 41 
57 jiro ve şü. 41 
47 Faik Soydan 38 50 
55 A. Etem Buldanlı 39 50 
54 M. Sait usta 46 
76 L. Sabri Ondeo. 39 50 
.(.4 Fadıl Özyurtsever 46 
35 Yusef Lereah 42 
34 A. Mayda 42 50 
34 Tahsin Necip O. 41 50 
31 P. Klark N. 43 50 
30 Mehmet Doğru 47 
20 M. H. Nazlı 42 
15 İncir T. A. $. 45 
8 Tahsin Erdem 38 
'l H. Nazmi Özayir 41 

3760 Yekıln 
47463 Unı" i ·ekıln 
No. 
No. 
No. 

7 
s 
9 

t\o. 10 
İNCİR 

33!) İncir T. A. $. 65 
8-0 Albayrak 68 
75 S. Siileymanoviç 52 
30 M. j. Taranto .63 
23 A. Papagn<> 55 
16 Ritas 70 
11 P. P: Danielsen 55 
10 H. Çolakoğlu 60 

584 Yekfuı 
5818 Eski yekün 
6402 Umumi yekUn 

62 Kental Palamut 700 
ZAHİRE 

129.5 Ton Susam 67 
14 Ton Fasulye 46 
8 cuval 

15 Ton K. Darı 40 
11 çuv:ıl 
15 Ton Bakla 33 

49 
38 
45 
39 
49 
50 50 
44 
38 
38 
43 25 
43 
42 
42 
'3 
52 
41 50 
« 50 
43 
43 
43 
48 
39 50 
47 50 
48 
49 
42 
44 
41 50 
45 
47 
42 
48 
38 
41 

36 50 
38 
41 50 
47 

77 
73 
56 
63 
55 
70 
55 
60 

700 

70 
47 50 

41 

35 

Dorothy Lamour - Jack Benny 

ŞARK BVLBVLV 
(MAN ABOUT TOWN) 

PERŞEMBEDEN İTİBAREN 

LALE VE TAN 
Sinemalarında 

NAFIA VEKİLİ 
KONYADA.-
Konya, 29 (AA) - Nafıa vekili ge

neral Ali Fuat Cebesoy dün saat 16 da 
şehrimize gelmistir. 

YENİ NEŞRİYAT 

EGE SPOR - Bölgemizin tek hafta
lık spor gazetesinin sonuncu nüshası 
da me.c:Jp1·~ ··~-.ı .,,.1~ cıkmıstır. . . ·-------

tZMtR tiE.LEDlYFStNDEN: 
1 - Zabıta !mir ve memurlarına pal

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

Muhammen bedeli 1682 füa 50 kuruş, 
muvakkat teminatı 126 lira 20 kuruştur. 
Taliplerin teminah iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
2/10/942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatlan. 

18, 22. 26, 30 5490 (2473) 

* 1 - Karşıyaka Küçük Yamanlar ga-
zinosu yolunun geri kalan kısmının be
tonla esaslı tamiri, fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulm~tur. Keşif bedeli 
2738 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 
205 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
16/10/942 Cuma günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

2 - İtfaiye müstahdemlerine elbise 
yaptırılmak üzere nümunesine göre 174 
metre 20 santim kumaş satın alınması, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1104 lira 43 kuruş, 
muvakkat teminatı 82 lira 85 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatı.ra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
16/10/942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

3 - Zabıta amir ve memurlanna el
bise yaptırılmak üzere nümunesi veç
hile 270 metre kumaş satın alınması, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1922 lira 40 ku
ruş, muvakkat teminatı 144 lira 20 ku
rll§tur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 16/10/942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

4 _ Zabıta amir ve memurlarına ku
maşı belediyeden verilmek şartiyle 90 
adet palto yaptırılması, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1620 lire::., muvakkat teminatı 121 
lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbu.zlariyle iha
le tarihi olan 16/10/942 Cuma günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

30, 4. 8, 14 5719 (2574) 

* - Karşıyaka Kahramanlar ınevkiinde 
kam Asri mezarlıkta mevcut 31 ağaç 
zeytinin bu seneki mahsulü pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin haftanın Pazar
tesi, - Çarşamba ve Cuma günleri saat 
16 da enciimene müracaatları. 

30, 1 5720 (2575) 

Reis: tayin edeceklerdir. Satın alına şeraitin-
1 - .işbu umumi heyetin, dahili ni- de bilhassa: a) Şirketçe konulan para

zaınnamenin 27 nci maddesine tevfikan ların yekılnu: b) vaktinden evvel satın 
davet edildiğini ve müzakerat ruzname- alınma keyfiyeti yüzünden şirketin 
sinin: mahrum edileceği karın ziyaı: c) hariç-

1) Türkiye Cümhuriyetl hükümeti teki hissedarlara, kendi hisselerine isa
tarafı ndan tafop edilen şirketin imti. bet eden paraların transferini temin et
yazları ve tesisatının vaktinden evvel mek lüzumu: d) şirket memur ve müs
satın alınmasını müzakereye memur tahdemlerinin akibeti nazarı itibara alı-
murahhaslar heyetinin tayini; nacaktır. 

2) Murahhaslar heyeti salahiyetinin 4 - Mösyö Robert Bette, bizzat hü-
tesbiti; kümet murahhasları ile mülaki olması 

Maddelerinden ibaret olduğunu; ademi imkan içinde bulunmakta devam 
II - Müzakerat ruznamesini ihtiva ettiği takdirde. Mösyö Sol Gormezano 

eden davetiyenin, dahili nizamnamenin anlaşma şeraitinin teyinine münferiden 
muaddel 26 ncı maddesine tevfikan: devam edebilecektir. 

5/9/1942 tarihli «ULUS> 5 - Vaktinden evvel satın alına mu-
2/9/1942 > «ANA:OOLU> kavelenamesi şeraiti hükümet murah-
2/9/1942 > «YENİ ASIR> haslan ile şirket murahhasları arasında 

Gazeteleriyle yapıldığını: tayin edilince, satın alma mukavelena
III - Toplııntıda vekaleten hazır bu- mesi bu bapta sureti mahsusada fevka

lunan hissedarların, dahili nizamname- iade olarak toplantıya d~vet edilecek 
nin muaddel 27 nci maddesine tevfikan yeni bir hissedarlar umumi heyetinin 
hareket ettiklerini; nazarı tasvibine arzedilecektir. 

IV - Mevcut 200.000 hisse senedin- Müzakerata saat 12 de nihayet ve-
den umuınl heyetin 170.749 hisse sene- rilcli. 

Hükümet komiseri İzmir nafia şi.r ket ve müesseseler başkomseri İsmail 
Küçük, reis Mustafa Nuri Devres, rey toplamağa memur Max Dever, 
Marcel Rafhay, katip Charles Gi.raud, murakıp Zeki Cansın imzaları ve 
İzmir tramvay ve elektrik Türle anonlm şirketi mührü ve 20 kuruşluk dam
ga pulu üzerinde 24/EylOl/ 942 tarih. 

Hissedar]ar Hissedar an İmzalar His.se 
adedi 

Rey 
adedi vekilleri 

1 Societe d'Electricite et 
Tramvays en Orient. B. M. Dever M. Dever 168749 10 
31, Science sokağı, 

Brüksel tzmirde 
2 B. Sol Gormezano Gormezano 500 10 

!zmirde .. 
3 B.Mustafa Nuri Devres M. M. Devres 500 10 

İzmirde 

4 B. Ali Fikri Altay B. M . Rafhay M. Raftın~· 500 10 
tzmirde !zmirde 

5 B. Charles Giraud Giraud 500 10 
tzmirde 

170749 50 
Cem'an yalnız elli reye hak veren yüz yetmiş bin yedi yüz kırk dokuz hisse 

senedini Mmil beş zatın sıfatı vekalet Ve evrakı tetkik ve kabul edilmiş ve işbu 
cetvel tasdik kılınmıştır. 23 /9/1942 

Hükümet komiseri İzmir nafia şirket ve müesseseleri baskom.iseri İsmail 
Küçük, reis Mustafa Nuri Devres katip Charles Giraud, r;y toplamağa me

mur Max Dever ve Marcel Rafhay, murakıp Zeki Cansın imzaları ve 20 ku
ruşluk damga pulu üzerinde tzmir tramvay ve elektrik Türk anonim şir-
keti resmi miih.rü ve 24/Eylul/942 tarih (2570) 

Cümhuriyet Kız Enstitüsü naiidii1'1üğiinden : 
l / 10/942 tarihinde tedrisata başhyacak olan okulmnuı; naklettiği Vasıf 

Çınar bulvarında yeni binasında kayıt muamelesine devam etmektedir. 
Talebenin mesleki ders masrafları tamamen okul tarafından temin edile

cektir. Kayıt edilecei:lerin bu yeni okula müracaatlan ilan olunur. 
30 1 2 3 4 5 5 711 (25 79) 

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

Hafı a Müdürlüğünden: 
lzmiT - Manisa yolunda yaptırılacak menfez ve şose tamiTa.bnı götürii olarak 

başaracak ehliyetli, honservisli ve küçük 9ennayeli taşerona ihtiyaç hasıl ol
duğundan istdclilerin 3 hirinci te~rin 942 Ye kadar müdürlüğümüze baş vur-
malan 5671 (25 77) 

İZMİR İNCİR VE iiZtiM 2'ARJH SA'J'IŞ KOO· 
PERAl'İFl.ERİ BiRLiCINDEN : 

1 - Birliğimizin Alsancaktaki yeni yapılan incir işletme hanı, paçal dairesi, 
depolan ve müdüriyet dairelerinin elektrik tesisatı 5/1O/1942 pazartesi günü 
saat 16 da açıl eksiltme ile ihale edilecektir. 

2 - Keşifbedeli 17717,86 lira, muvakkat teminatı 1328,83 liradır. Temi
natın ihaleden bir saat evvel birlik veznesine yatırılmış olması şartbr. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler proje ve keşifname ile hususi ve fenni 
şartnameyi ve mukavele projesini ihale tarihine kadar birliğimiz mı•amelat 
müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
1 9 ı o ı 5 5 5 1 o ( 2 48 1 ) 

~~~~~~~~~~~~~ 

izna;,. Defterdarlığından : 
Derviş kızı Afetin Karşıyaka şubesine borçlanma bedelinden mevcut 300 li

ra borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiJ olan Karşıyaka Alay bey ma
hnllesinin Celal bey sokağında kain 19 ada 5 parsel sayıda mukayyet 74, 76 
numaralı ve 400 Üra kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanununun hü
kümlerine tevfikan 2 r gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 5/10/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca• 
atları ilan olunur. 15 20 25 30 5365 (2429) 

İzmir incir ve Uzüm Tarım Satq Kooperatif· 
ıeri Birliğinden : 1 

Zeytinyağ ıasir Fabrilıasına : 
Birliğimize koko ipliği gelmiştir. İhtiyacı olan fabrikaların zeytin tasir torba

lan miktar ve ebadını bildirerek siparişvermeleri ilan olunur. 
22 26 30 3 6 10 (2522) 

A 

susı e ri a ve ilk 
OKULU ALS :CAK 

Okulumuzun ana ve ilk sınıflarına yatılı ve yatısız talebe kaydına devam 
edilmektedir. Derslere önümüzdeki persembe günü ba~lanacaktır. Ana 
çocukları için araba tahsis edilmiştir. 
Gündoğdu 2 inci Kordon numara ( 204) 

29 30 1 2 3 4 5 6 7 (25 71) 

İZMJR KIZ TALEBE YURDU 
(Birinci Beyler Sokağında 33 numaralı) 

(Muazzam bina) 
İzmir Ye Karşıyaka okullarına kayıGı kız talebe içüı emsalsiz bir yurttur ... 
Senelik leyli ücreti (300) liradır .. Üç taksitte alınır... 1-8 (2524) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Lemı1 Yollarından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KİREMİT ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCi tŞLETME KOM15YONUNDAN : 
Mecmuu 3200 lira muhammen bedelle 25000 adet düz ve 2500 adet mahya 

Marsilya tipi kiremitler pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9/ I 0/942 cuma 
günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 

İsteklilerin ( 480) liralık kat'i teminat makbuı:lariy le tayin olunan vakitte lto
misyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir 

22 25 28 30 55 71 {2507) 

(ODUN KÖMÜRÜ ALINACAK..) 
D. D. YOLLARI 8 NCi iŞLETME KOMtSYONUNDAN : 
Mecmuu on bin lira muhammen bedelle yüz bin kilo meşe odun kömürü şart

namesi veçhiyle pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 16/ 10/942 günü saat 15 te lz
mir - Alsancakta işletme binasında komısyonumuzca yapılacaktır.• 

lsteklilerin { 1500) bin be· yüz liralık kafi teminat makbuzlariyle muayyen 
vakitte komisyona gelıneler lazımdır. Şartnamesi işletmemizden parasız alınabilir. 

22 26 30 4 5572 2509) 

MEMUR A.l.INACAK 
İzmir incir ve üzüm !'arım Satı.ş Kooperatif• 

feri Birliğinden : 
1 - Birliğimize bağh kooperatiClerde muhasebeci olarak çalışabilecek evsafı 

haiz memur stajerleri alınacaktır. 
2 - İst.el<lilerin fiili askerlik hizmetini yapını'? olmaian, ticaret mektebi ve

ya lise mezunu olmaları şarttır. 
3 - İsteklilerden 3 birinci teşrin cumartesi günü yapılacak imtihanda mu

vaffak olanlar stajyer olarak hemen vazifeye alınacaklardır. 
4 - Verilecek ücret pahallılık zammı ile birlikte 100 liraya kadardır. Mu

hasebeye vukufu olup derhal randıman verect"ği anlaşılanlara daha fazla üc
rette verilebilir 

5 - isteklilerin iki birinci teşrin 194 2 tarihine kadar birliğimiz personel ser• 
visine müracaatla kayıtlarını yaptırmala n lüzumu ilan olunUT. 

26 28 30 5639 (255 1) 

tzMtR TiCARET StCtL MEMURLUcUNDAN : 
- DUNKV NOSHADAN DEVAM -

Madde 88 - Fesih ve infisah iflasın gayri bir sebebe müstenit ise idare 
meclisi birer hafta fasıla ile üç defa ilanat yapacaktır. Bu ilfuınameye şirket 
dayinlerinin şirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfında bilmüracaat ispat 
etmeleri lüzumu der<;olunur. Bir şenelik müddetin mebdei üçüncü ilanın tari
hi intip.ndır Şayet idare meclisi bu vazifesini ifa etmez veyahut heyeti umu
miyenin işbu esas mukavdenamedeki ıeTilit dairesinde içtimaı imkim hasıl ol
mazsa şirketle alakadar her ~ahıs mahk.emeye müracaatla ı:itketin fesih ve ta ... 
fiyesini talep etmek hak.kını baizdir. 

Heyeti umwniyece ittihaz olunan mukarrerat alikadartarca mal.im olmM: 
üzere iLln olunur_ 

Madde 89 - işbu e:şü mukavelemilmede muharrer müddetin hitamında 
veyahut bir sebeple vaktinden evvel ıirketin feshine heyeti umumiyece .karar 
verildiği takdirde heyeti umumiyede taafiyenin "5uret.:i icrasmı tespit ve bu mua
melitı ifa edecek şürelt.adan veya gayrisinden bir veya bir kaç tasfiye nıemunı 
ve bunların salahiyetlerini tayin eder. Ve tasfiye memurlarının münferiden ve
ya müçtemian hareket etmeleri hakkında ittihazı karar eyler. Bu huswıa müte
dair kararlar tescil ve ilan olunur. Heyeti umumiye~ ta.afiye memur1an intihap 
edilmezse tasfiye vuifeleri idare meclisi tarafından ifa olunur. 

Madde 90 -Tasfiye memurları vazifelerini yakdiğcrine devir edemezlerse 
de bazı umur ve muamelatı muayyenenin ifası için içlerinden birinin veya bir 
kaçtnın veyahut bir şahsı aharı tevkil edebilirler. 

Madde 91 - Tasfiye memurları şirketin b~lanuş olan wnur ve muameli
tını ikmal ve intaca salahiyettar olup tasfiyenin icabatmdan olmıyaıı )'eni mu
amelelere giri~mekten memnudurlar. Giri§tik.leri takdirde bu muamelattan 
tevellüt edecek mesuliyet müteselsilen kendilerine a;ttir. 

Madde 92 - Tasfiye ınmurlannın tayinile beraber idare mecllsiain salahi
yeti hitam bulur ise de münJdplerin vezaifi nezareti tasfiye müddetince devam 
eder. 

Heyeti wnumlye şirketin meveudiyeti zamanlarında oldıı:ğu gibi tasfiye u
nasında dahi iktidar ve salahiyeti tammesini istimalde devam eder. Tasfiye 
memurları ve heyeti umumiye kararile ve hükümetin müsaaaesile şikeli mef
sühanın hukuk ve send.at ve taahlıüdatmın tamamını veya bir kısmını bedeli it
tirak olarak aynen diğer bir şirkete devir edebilecekleri gi'bi her hangi bir şir
ket ve p.hsa da devir le mu.kabilinde kaffesi veya bir kısmı için nakit veya be-
deli tediye olunmuş hisse sen~datı ve esham ve tahvilat veya herhangi bir ta
viz alabiliı ler. Heyeti wmnniye her zaman lüzum gördüğü takdirde memurla
rını ve tasfiye vezaifin.i ifa eden idare meclisi azasını azletmek ve yerlerine di
ğerlerini tayin etmek salahyetini haizdir. Keza lasfiye esnasında heyeti umu
miye tasfiye memurlarının teklifi üzerine Feshi ~irket hııkkmda evvelce ittihaz 
edilmiş olan kararın iptalile tasfiye memurlarının salahiyet:lerine nihayet ve
rerek yeniden bir idare meclisi ve müra'kıp intihap edebilir. Bu takdirde fesih 
kararından sonra his.sedaların gayri eşhasın iktisap ettikleri hukuk mahfuz ka
lır. Tasfiye esnasında şirketin menkul ve gı:.yri menkul emvali yine ~rket fllh
siyeti maneviyesine ait olup hissedarlardan hiç biri işbı:ı emval üzerinde phsi 
bir hak iddia edemez. Tasfyenin d•vam ettiği müddet %Zlrtmda heyeti m:nu
miyeyi tasfiye memurlan ve müralcıpler ve ilüzum -gördüğü takdirde ticaret ve
kaleti içtimaa davet ederler. 

Bundan başka sermayei ~irketin yüzde onunu temsil eden bissedular tara
fından talep vukuun<Ia tasfiye memurları veya mürakıpler heyeti umumiyeyi 
içtimaa ve bunlar tarafından irae edilen htttftlsatı rüznameye idhal etmeğe mec
burdurlar. Tasfiye muamelatı bir seneden fa:il.a deTll.m eylediği. takdirde tasfi
ye heyeti şirketin muamelat ve hesal.:tatına mübeyyin tanzim edeceği mevcu
dat ve müvazene Clefterile bilançoyu tevdi etmek ve tasfiyenin ikmaline mani 
teşkil eden esbabı arzetmek üzere heyeti umumiyeyi içtimaa davet edecektir. 
Tasfiye esnasında akdolunan heyeti umumiye içtimalanna ait zabıtnamelerin 
suret veya hülasaları muteber olmak için tasfiye memurlarının imzasını havi 
olması şarttır. 

Madde 93 - Şirketin hali tasfiyede bulunduğu zamanlardan şirket namına 
tanzim olunacak bilcümle evrak ve seneıfatının şirketi ilzam edebilmesi iQin 
( Hali tasfiyede bulunan Av ürünleri Türk Anonim şirketinin tasfiye memur
ları) ibaresinin ilavesile t:aSfiye memurtan tarafından imza edihnesi şarttrr. 

Madde 94 - Şirketi münfesihanın mevcut duyunu tasfiye edildikten ve in
fisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene mürur ettikten sonra hissedarlar ara
sında hisselerine göre taksim olunur. Defterlerden veya mabul aair vesaik.in 
dain olduklan anlaşılan eşhas taahhütlü mektuplar ile istifai halla davet edi
lirler. Jcabet etmiyenlerin veya haldan henüz mUhtelifünfih bulunanlann ala
cakJan muteber bir bankaya tevdi olunur. 

Madde 95 - Kanqna ve işbu esas mt&lt.avelename ahkimına karşı hareket 
eden tasfiye memurları şürekaya ve üçüncü şahı!'olara karşı müteselsilen mesul 
o!acaklan gibi tayin ve istihdam ettikleri eşhUtn bu k.abil muamelelerinden 
dahi 'kezalik ayni veçhile mesul olacaklardır. 

Madde 96 - Tcaret vekaleti şirketin esas mukavelenamesinden mütevellit 
hususat hak.kında şirket üzerinde mürakabe hakkını haizdir. 

Madde 9 7 - Şirketin feshi ve tasfiyesine mütedair heyet hımumiye muku
rerah sicili ticarete tescil ve lan olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
Müteferrik Maddeler 

Madde 98 - Şirketin gerek faaliyet v~ gerek tasfiyesi esnasında ~et 
umuruna müteallik olarak şirket ile hissedm-lar aruında tahaddüs edecek iht:i
lafat ş:i~et merlcezinin bulunduğu mahal muhalciminde ahkamı b.nuniyeye 
tevfikan hal ve fasl olunur. 

- SONU YARIN -



SAHiFE 4 

MISIRDAKI DURUM 
* Tobruka ve Bin

gaziye aiır tay
yare hücıfm
ları yapıldı 

-*
İngilizler bir lıaç hava 
meydanında da yangın 

çılıardılar .. 
-*-Kahire, 29 (A.A) - İngiliz ağır bom-

ba tayyareleri Pazartesi günü Tobruku 
ve Bingnziyi bombalaml§lardır. 

Tobrukta mtnderekler arasında bom
balar patlamış ve şiddetli infilaklar du
yulmuştur. Limanda gemilere isabetler 
olmuş ve liman tesislerinde küçük yan
gınlar çıkanlmıştır. 

Bingazide dış mendereğe bombalar 
düşmüş. bir gemi üzerinde bir bomba 
patlnmış ve infilak olmuştur. Geminin 
yana yattığı görülmüştür. 

MEYDANLARA HOCUM 

Cenubi Afrika hava kuvvetleri aynı 
gece uçakların iniş meydanlarını bom
balamış, Sidi Hanis ve Gazalaya da 
bombalar atmı§ ve yangınlar çıçkarmış
lardır. 

lTALYAN TEBL1Cİ 

Roma, 29 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Mısır cephesinde, bilhassa şimal kesi
minde karşılıklı topçu ateşi olmuştur. 
Savaş uçakları gece Elclıram demiryolu 
istasyonuna hUcum etmişlerdir. 

İngiliz uçaklan da Tobruka yeni bir 
hücum yapmışlardır. Bir uçak kara mü
dafoalarımız tarafından düşürülmüştür. ____ ...,.._, __ _ 
Amerikada ha
yat pahalılı~ 

YENi ASIR 

JAPONLARLA HARP B. «VILKl>> ÇINDE HlNDISTAN DERDi 
---* *--- ---*---

Şimal pasifikte Zaman han- Yeniden 
Japonların bir • f k J h Ad• 
Üssü baskına gı tara ın an ı a ı-

ll ~ r ad 1 yardımcısı ? sel er oldu .•• 
--*- --*- -*--

Amerilıalılar Salom~uı· Taymi.s Almanyanın ilıi Hindistan Devlet Şura· 
dalıi vaziyetlerini ve daha ziyade cephede sında mühim bir sual 

düzelttiler.. harbe mecbur bıralııl· soruldu, falıat cevap 
-*- masını isti)1or.. veren olmadı. •• 

Vnşington, 29 (A.A) -:--- Resmi tebliğ: Çunking, 29 (AA) - B. Ruzveltin Yeni Delhi, 29 {AA) - Pudna şeh-
Guadel kanal ve Florıda adalarında şahsi mümessili Vandel Vilki bugün rinin bazı kısımlarında çıkan had~eler 
Amerika~ sil~henda_z1arı Japonlara tayyare ile Çung Kinge varmıştır. B. üzerine hükümet bu şehirde saat 20 den 
~~şı ~eş·!. fnalıye.tlerm~e. b~lunar?k Vilki Çin başvekil muavini Hehe Yung 6 ya kadar sokağa çıkmağı yasak etmiş
ruuttdiklerın vazıyetlerını duzeltmış- ile Amerika ve Büyük Britanya elçileri tir. Bu yasak bir hafta sürecektir. Dilnkü 
lerdir. tarafından karşılanmıştır. tezahürden sonra 22 ki~i tevkif edilmi~ 

Eyl.ülü.? .~2 .. sin~e~. beri .~ı J~pon tay- B. ViLKtNiN SöZO VE TAYMlS tir. Nümayişçiler bir aırkeri kamyonu 
yaresı duşurulınüştur. Muttefık hava L d 29 (A A) _ T · aze- ta"Iamı•lardır. 
k 1 . . h' k b k on ra, . ayrnıs g ,.. ,. 

uvvet erının ıç ayı ı yo tur. t · z f t t .. · dl b azısın MADRAS CIV ARINDA 
İki J k .. .. 'ki esı c .a er s ra e1ısı > a ı aş y -

.. a~n ruvazorune .ve. ı . taşıt da diyor ki : Kotta - Hindistan - 29, (A.A) -
gemıs~ne ısabct1er kaydcdılnı~tır. . c Vandel Vilk.i orta ıark ve Mosko- Palasoriden gelen bir habere göre polis 

Va_şıngton, 29 (A.A) .• -:- Amerika vayı ziyaret etmekle bütün birleşik mil- Madras yakınında nümayiş yapan hal-
bah:iye naz.ı.r~ığının teblıg·ı·: Jetlere çok büyük iyilik yapmışhr. Vil- ka ateş etmi~ 1 kişi ölmüştür. Bir çok 

?ırna~ pasıfıktc 24 eyluld~ orduya kinin zamanı bir müttefik değil bir dü~ yaralı vardır. Melfor köyünde polis mCf· 
baglı agır bomba uçakları Tiskaya ta- man telek.ki etmek hususundaki fikri ru müdafaa vaıiyetinde halka atq et
arruz etmiş, fakat neticeler tesbit olu- doğrudur. Filhakika Vilki tarafsız görü- miş, beş kişi ölmüştür. Bir lı:aç ta yaralı 
namamıştır. şile ikinci cephenin açılması hakkında vardır. 

25 eylülde nğır bomba uçakların~an umumi bir kanaat husule getirmiştir. Al- Yeni Oelhi, 29 (A.A) - Devlet şu-
nürekkep büyük bir teşkil, Kanada manya, iki ve daha ziyade cephe üze- raaının k>plantıınnda bazı i9tizahlarda 
uçakJariyle birlikte Tiska üzerlne tek- rinde harp zorunda bırakılmalıdır ve bi- bulunulmuştur. Çörçilin Moskovaya se• 
rar taarruz etmiş ve karada iki düş- rlnci Avrupa harbinde olduğu gibi mu· yahatinde diğer dominyinlara olduğu 
man uçağı ile 6 deniz uçağını tahrip harebe meydanlarında mağlup edilme- gibi Hindistana da malumat verip ver-
etmi~Ur. Jidir. > mediği ve bu seyahat neticelerinin bildi-

Limanda iki gı;miden birisine ve iki ·- rilip bildirilmediği hakkındaki suale ce-
denizaltıya isabetler kaydedilmiştir. Mada11aslıarad İn""i· vap verilmcml§ir. 
İsabet alan gemilerden birinin yana • :1 • :1 Kabul edilen bir karar suretinde in--
yattığı görülmüştür. 150 Japonun öl- lızler ilerlıyorıar- gilterenin bazı ticaret maddelerini inhi-
düğü veya yaralandığı tahmin ediliyor. Vişi, 29 (A.A) - Resmi tebliğ : Ta- aar altına aldığı işaret e<lihniştir. Fakat 

----ti- nanarivin cenubunda ;lerliyen Britan- vali, lngiliz ticaretinin Hindistan tıcare

Folonyanın or
dusu ln2iltere-

ya birlikleri bu ~ehrin 55 kilometre ce- tini zararlandırmak hedefini gÜtrnedi-
nubunda bir noktaya varmışlardır. ğini bildinni~. ______ .. ____ -------~·---------

AMER l KAN HAZIRLIGI YENi SULH ŞAYIALARI 

ile mücadele de toplanıyor 
----*·---- *' __ _ 

Bir uçak gemisi .Vaşington da, 
~~-* *'~---

KONGRE BiR KARAR VER· RUSYADAKI KıTALAR INGIL· 
MEK ÜZERE TOPLANIYOR TEREYE TAŞINMAKTA 

~*-- ~*--
Vaşington, 29 (A.A) - Amerikada Londra, 29 (A.A) - Britanya adala-

pahalılığı tesbit eden kanun layihası nnda bulunan Polonya ordusunu takvi
hakkında kongreden bir karar vermesi ye için Rusyadaki kıtalar gelmektedir. 
istenmiştir. Demokrat partisi reisi Bark- Mareşal Sigorski Britmıya adalarında ve 
]ey meclisin toplantısını bugün mutad- orta şarkta bulunan Polonya ordusunun 
dan bir saat evvel yaptırmıştır. B. Ruz.. şimdi mUthl§ bir savaş kudreti olduğu
velt daha evvelce kongreye gönderdiği nu. bu ordunun en son sistem silahlarla 
bir mesajda llkteşrine kadar kongre ha- mücehhez olduğunu söylemiştir. 
yat pahalılığı üzerinde bir karar ver- -•----
mezse mesuliyeti kendi üzerine alarak 1 
laarekete geçeceğini bildirmiştir. BERL NE GORE RUSYA ----·- ~--INGILIZLERE GÔRE RUSYA (Baştaratı l inci Sahifede) 

HARPLERi Gazete diyor ki: Bütün zorluklara 
rağmen Almnnyads hallt üç sene 
harpten sonra kafi derecede bes-*-(Baştarah ı inci Sahifede) 

KAFKASTA YENİ ALMAN 
HÜCUMU 
Cenupta Alınanlar yeniden topladık

ları kuvvetlerle tekrar taarruza başla
mışlardır. Fakat Novorosiskin cenubun
cia ve Terek suyu vadisinde arazi ka
zanmağa muvaffak olamamışlardır. 

RUSYADA GAYRETLER 
Moskova, 29 (A.A) - Royterin hu

sud muhabiri bildiriyor: 
Rusya ordulannı beslemek için mah

sul almak hususunda hiç bir gayret ve 
fedakarlıktan çekinmemektedir. 
KIŞ VE ZAFER 
(Pravda) gazetesi yazdığı bir maka

lede diyor ki : •Kış yaklaşıyor. Ordu 
ve millet çeneler kenetlenmiş ve yum
ruklar sıkılmış olarak ikinci kış harbi
ne hazırlanıyor.. Bu kış mahrumiyet.. 
ler]e do1u olacak, fakat zaferi getire
cektir.• 

STALtNGRADDA RUS 
MUV AFF AK.1YErt 
Moskova, 29 (A.A) _ Royterin hu

susi muhabiri bildiriyor: 
Pravda gazetesine cepheden gelen bir 

habt'rc göre Ruslar Stalingradın şimal 
batısındaki muharebelerde kendi tank· 
larını kullanmaksızın düşman tankları· 
nı tahribe muvaffak olmaktadırlar. 

KAFKASTA 
Kafkaslarda muharebelerde 200 Al

man tankı dört grup halinde hücumlar
da bulunmuş, her grubun arkasından 
dört tabur harp etmiştir. Ruslar bunla
ra karşı şiddetle müdafaada bulunmuş
lar ve düşmanı ağır kayıplara uğratın~ 
lardır. 

lenmektedir. Halbuki yeraltı zen
ginlikleri bol ve toprak mahsulleri 
zengin olup nüfusu geniş arazisine 
nisbetle pek kesif olmıyan Rusya
da hallt yalnız yiyeceksiz değil, ay
ni zamanda giyeceksiz kalmıştır .. 
Vaziyet harpten uzak bölgelerde de 
böyledir. Bu, Bolşevik rejiminin ne 
kadar zararlı olduğunu gösterir. Bu 
rejim halkın fikri yükselişine ve re
fahına çalışmamıştır. Moskovanın 
Kız.ıl ihtiltllcıları bütün servetleri
ni başkn memleketlerde komünist 
hareketi kışkırtmağa veya bunlan 
genişletmeğe harcamışlardır.. Ayni 
zamanda, zamanı gelince bütün 
dünyayı istilaya hazırlanacak mu
azzam Rus harp makinesi kalan 
paralan yutmuştur. 

--~-tt-·~--
İngiltereye yapdan 
Son Alman hücumu 
Londrn, 29 (A.A) - Hava nezareti-

nin tebliği: 
Dün İngilterenin doğu ve cenup do

ğusunda düşman hava faaliyeti az ol
muştur. Bir kaç bomba atılmış, ölen
lerle yaralananlar olmuştur. Fakat 
ölenler pek azdır ve hasar yoktur. 

GALATASARAY 
Anlıara31a gidiyor .. 
Ankara, 29 (A.A) - İstanbul Gala-

tasaray tnkımı pnznr ve pazartesi gün
leri birer maç yapmak üzere şehrimize 
gelecektir. Kar~ılnşmalar Demirspor ve 
Gençlerbirliği takımlariyle olacaktır. 

1942 · 1943 YILl 
enı pro~ram 

1 ILKTEŞRIN 942 
Per!Sembc günü Matinelerden itibaren 2 Büyük Filim • Zengin !Jave .. 
Kendisini ~östcrmiycn - Erkekleri çıldırtan kadın hareketli a k romanı 

daha denize Roma da sulh 
indirildi 
-*-

ı943 te Amerilıan do· 
donanması fıtifi derece· 

de lıuvvetıenecelı 
Radyo gazetesine göre Aınerikada 

}eni ıLengistonn uçak gemisi 26 eylül-
de denize indirilmiştir. Bu uçak ge
misi, Pearl Harbourdan sonra denize 
indirilen ikinci Amerikan uçak gemisi
dir .. 

26.500 tonluk olan ve 80 kadar tay
yare taşıyan bu Esseks sınıfı uçak ge
milerinden on bır tane inşa edilmekte
dir. Öyle anlaşılıyor ki Amerikada iki 
okyanus donanmasını teşkil edecek 
olan gemiler denize indirilirken buna 
rr.üvazi olarak uçak gemileri de ya
pılmaktadır. 1943 te Amerika donan
ması kMi derecede kuvvetlenecektir .. 
Bu itibarla Japonlara karşı mukabil 
harekete geçecek duruma gelmesi ihti· 
mal içindedir. 

= 111 il l l l l il l lfll lll l lllllltl 111111111111111111111111111111&: 

;=_ Atlantikta Ameri· :=~
- kan gemilerinin _ 
§ batırıldığı asılsız § 
= Londra, 29 (A.A) - Haberler na- S a zırhğı şu tebliği neşretmiştir: ~ 
; Düşmanın Atlantik deniz.inde : 
S Amerikan gemilerinin batırıldığı 5 
§hakkındaki iddiası tamamiyle asıl- 5 
=sızdır.. = 
:'1, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ 

iki tarafta kış har· 
bine hazır lanı yor ____ * ___ _ 

Radyo gazetesinden : 1942 sonbaha
ıının son ayı da nihayete ermek üze
redir. Bundan sonra kış ayları başlı
yor. Alınan haberlere göre B. Hitler 
perşembe günü bir nutuk söyliyecek ve 
yeni kış harbi için Almanların yardı
mını istiyecektir. 
Rusyanın da yeni bir kış harbine 

hazırlandığı gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. ----·_._..,, ___ _ 

YENi HAZIRLIKLAR 
(Baştarah ı inci Sahifede) 

Yeni başkomutanın Leningrada 
karşı büyük bir taarruz hazırladı
i:rına dair belirtiler vardır. 

* ALl\IANY AD4 EV BUHRANI 

istemedi ••• 
-*--

B. Ruzveltln mümessili 
Papayı neden ziyaret 

etti acalJa? -
Londra, 29 (A.A) - Niyıu Kronl-

klde çıkan bir yazıda deniliyor ki: 
Ruzveltini vatikandaki mümessil 

Meyron Taylor Vaşingtondan sulh tek
lifi götürmediği gibi Romadan da bir 
sulh teklifi taşımakta.dır. Taylorun 
sulh teklif ettiği hakkındaki Alınan şa
yialan birleşik milletlerde itimatsızlık
la ka111lanmıştır. 

MEYRON TAYLOR MEMNUN 
Bern, 29 (A.A) - Vatigandan İsviç

re telgraf Ajansı muhabirinin bildirdi
ğine göre Ruzveltin buswd milmes,,ili 
Meyron Tay lor uçakla Barselooa hare-
ketinden evvel üç defa papa tarafından 
kabul edilmiştir. Her milllkat bir saat 
sürmüştür. Meyron Taylor bu mülAkat
lardan memnun görünUyordise de kendi
si hiç bir §ey söylememiştir. 

AMER1KA. HAR1C1YE 
NAZ1Rt SUsuYOR 

Vaşington, 29 (A.A) - Meyron Tay
lor hakkında sorulan bir suale karşı 
Kordel Hull gazetecilere Meyron Tay
lorun avdetinden evvel bu hususta bir 
şey söyleyemJyeceğini bildirmiştir. 

-~~---·------JHGJL'J'EREDE 
Yeni lıuıntılar-
Londra, 29 (A.A) - Deyli Meyil 

uzak mesafe otöbüs seferlerinin kaldı
rılması, rnağau ve umumi yerlerin er-
ken ikapanmaaı, elektrik ve kömür iatih
takinin tahdit edilmesi dolayıaiyle tun
lan yazıyor : 

Büyük Britanya Avrupanın en talili 
memleketidir. Avrupanın i~gal altındaki 
kıtıımhmnda uıtırap çeken müttefik ve 

dostlanmızı dü,ündükçe gayretlerimizi 
gevşetmemek ve her 1&tıraba katlanmak 
elimizden gelen her ,eyi yapmak azmin
deyiz. 

-~-~·-----Almanların Fransız 
esirlerini bıralımalı 
şartları. .. 
Radyo gazetesine göre Bulgar rad

yosu tarafından bildirildiğine göre Al
manlar Fransızlarla işbirliği için yeni 
bir usul kurmu~Jardır. Bu usule göre 

komünistleıi, baltalayıcıları, casusları, 
bozguncuları, paraşütçüleri haber ve
ren her Fransızın esir akrabaları ser
best bırakılacaktır. 

:ı~ '!;'•"'t.fJJ. CARSAMBA 1)142 

Milli Şefimizin }'ıldönümleri 

lngiltere ve Danimar
ka kralları tebrik tel
grafları gönderdiler 

Ankara, 29 (A.ô.) - Cümhurreisi 
İsmet İnönünün doğumları yıldönümü 
münasebetiyle İngiltere kralı Altıncı 
Corç cümhurreisimize bir tebrik tel
grafı çekmişler, cümhurreisimiz de İn
giltere kralının bu telgrafına bir te
şekkür telgrafiyle mukabelede bulun-

muşlardır. 
Ankara, 29 (A.A) - Cümhurrew 

İsmet İnönünün doğuntlannın yıldöntt· 
mü münasebetiyle majeste Danimarka 
kraliyle cümhurreisiıniz arasında te~ 
r1k ve teşekkür telgrafları teati edil
miştir. 

iaşe işlerinin yoiunda ~tmesi için 

Dahiliye Vekaletinde 
yeni bir büro kuruldu 

Dahiliye, ticaret ve Zira at velıillerı sıfı sıJı to,,.. 
ıanıp ıııeri mulaaber ede IJıralımıyacalılCll' 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ticaret 
veklletince borçlandırılma mevzuu et
rafında villyetlere yapılan tebligatın 
vaktinde yerine getirilmesini takip et
mek üzere Dahiliye vekfiletinde bir bü
ro kurulmuştur. Büro borçlandınlmış 
mikdarların eksıksiz olarak zamanında 
alım yerlerine teslimini temin yolunda 
vlldyetlerce yapılan çalışmaları takip 
edecek, iaşe işleri üzerindeki Ticaret 

vekfileti tebliğlerinin süratle yerine 
getirilmesi için icap eden çalışmaları 
daim1 bir kontrole tabı tutacaktır. 
Diğer taraftan Ticaret, Ziraat ve da· 

biliye vekilleri iaşe mevzuunda veka
letlerini alakadar eden işleri görilşmek 
ve vekAJetler arasında muhabereye lft.. 
zum kalmadan kararlar almak Uzer• 
aralarında sık SJk toplantılar yapacak. 
kırdır. l 

Danirr .. arka bize makine 
mal almak istiyor 

.. 
verıp 

--~~--.----~~~--------
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Yabancı,rilmesine mukabil pamuk, kendir ve 

memleketlerle ticaretimiz genişlemek- deri istenmiştir. Teklifler tetkik edili
tedir. Danimarkadan bize makine ve- yor.. 1 

"1940,, senesindeki va
ridat ve masraflar 

Al'ada yalnız Jıüptlı 
Ankara, 29 (Telefonla) - 1940 mali 

yılına ait katı hesaplar tamamen alın-

Dllf bulunuyor. Bu hesaplara göre mil· 
vazenei umumiyeye dahil dairelerin 
1940 yılı umumi masrafları 545.573.841 
Ura 36 kuruş tut.muştur. 

,,,,. ,,,,.,, ., ..... 
Husus! kanunlar mucibince fevkala

de varidattan karşılanan masnfJar da 
bu mikdara dahildir. Ayni aenenin ha
zjne umum! varidatı 550.209.438 lira 19 
kuruştur. Hususi kanunlarla elde edfı. 
len fevkalade varidat ta bu yeldlnua 
içindedir.. l 

Istanbulda da ~ıda maddeleri 
fiyatı her ~ün artıyor! 

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Şehri-ı meğe devam ediyor. Tereyağı fiyatlan 
mizde gıda maddeleri fiyatlan yüksel- dört günde kırk kur'U§ yiikselmipir. 1 

Eski ,,Dikili" kaymakamı hep 
asılsız şeyler söylemiş 

----------x*x:-----------Ankara, 29 (Telefonla) - Sahte dip- olunduğundan, kaymakamlık kursunu 
loma ile kendisini tayin ettirmiş olına- iyi derecede bitirdiğinden bahsetmi§ti .. 
smdan dolayı tevkif edilerek Ankara Dahiliye vekaleti müddeiumumiliğe bir 
ağır ceza mahkemesinde muhakeme tezkere göndererek Kemalin vekllet 
edilmekte bulunan eski Dikili kayma- tarafından hi~ bir zaman takdir edil
kamı Kemal muhakeme celsesinde ken- menıiş olduğunu, kurstan da iyi dere. 
disinin Dahiliye vekfiletince takdir cede çıkmamış olduğunu bilclimı.iştir. 

lstanbulda yeni belediye seçim
leri üç gün sürecek 

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Şehri- Eski meclis Azasından yirmisi nam-
ınizde yeni belediye meclisi Azasının zet listesine alınmamıştır.. Bunların 
seçimi perşembe günü başlıyor. yerine dört bankacı, bir emekli gene

Parti namzetleri ilfın edilmiştir. Yeni ral, bir bayan, diğer muhtelif mesleli 
mecliste şimdiki meclistekinden 4 faz.la- erbabı namzet gösterilmiştir. Seçim ilç 
siyle 77 Aza bulunacaktır. gün devam edecektir. 

............ ~~~"'>""-."'>"".~ .... ' 

50 hra alanlar Vt»- "An kara,, da hırsız· 

asker ailelerine 
yardıın vazifesi ______ * ____ _ 

lık yapanlar ~a· 
kayı ~Je verdiler ____ * ___ _ J ••• GÔRÜNMİYEN KABIN (İngilizce sözlü) 

BAŞ ROLIJERDE : VİRGiNİA BRUCE - JOHN BARRYl\fOR .. 
Yaşamak i~in sevmek sevilmek için gençlerin gittiği yerler .. 

Moskova, 29 (AA) - Stokholm
dan gelen b!r telgrafa göre Alman
ya üzerine yapılan İngiliz ve Rus 
hava akınları neticesinde Almanya
da ev buhranı o kadar büyük bir 
ehemmiyet almıştır ki hükümet 
mesken işini halletmek için doktor 
Leyi tavzif etmiş ve geniş salahi
yetler vermiştir. Hamburgda 200 
bin kişi kışı geçirecek meskenden 
mahrumdur. Bremende 100 bin ki
şi elverişsiz evlerdedir. Bombardı
man edilen diğer Alman şehirlerin
de de durum buna benzemektedir. 

Daha evvel Fransızlardan Almanya- Ankara, 29 (Telefonla) - Dahiliye Ankara, 29 ( Telefonla ) - Şehri
mizde bilhassa Y enişehirde son zaman· BUTON PAR İS OLAN BİR 1'1Lll\I 

2 •• ARrisr NAMZE'l'LERi: Fransızca sözlü 
BAŞ ROLLERDE : LOUİS .l.OU V~"'T • Claud Dauphir - Andre Brunot 

PROGRAMA İLAVETEN 
SINJF'rA DAH•! (İngilizce Sözlü .. ) 
MATiNELER : A. NAMZETLERİ : 2.30 • 5.30 - 8.30 G. KADIN: 4-7-10 

CUMARTESi, PAZAR GtiNLERi 1.00 DE BAŞLAR ... 

ya gidecek her işçi için bir esir bıra- vekaleti pahalılık zammı ile birlikte 
kılacağı kararlaştırılmış sonra bu te- aylıkları 50 lirayı geçenlerden de as-

, ker ailelerine yardım olarak yüzde bir 
şebbüs Uç işçiye karşı bir esire indiril- kesmek ıaz.ım geldiğini alakadarlara 
miş, fakat şimdiye kadar mühim mik- bildirmiştir. 
carda esirin serbest bırakıldığı görül- Ankara, 29 (Telefonla) - İktisat fa
memiştir. Anlaşılan Alman]ann Fran- kültesi mczwıları Ticaret ve iktisat ve
sız esirleri 1'nl.hındu başka teklifleri kAletlerine imtihansız olarak alınacak-
' ~rdır. lardır. 

larda apartmanlarda elbise, palto, saat, 
para vesaire hırsızlıkları görülm~kte idi. 
Zabıta hırsızlıkların faillerini ele geçir
miş, çalın.mı~ eşyanın hemen hepsi hu· 
)unarak sahiplerine verilmiştir. Hırınz
lar Kırşehir civarındaki köylerden biri
sinde yakalanmışlardır. 

.. 

• 


