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SllT VE MÜCEVHERAT! ~ 

uAnkara Palas" ın 1 
üst Salonlarında teş· ~ 
bire başlanılmıştır ~ 
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YEN! ASIR Matbaasında basılmıştır. 

Alman - Rus cephesinde durum ''Tunus ta vaziyet i 
Merkezde bir şe in ka.. ----''---. -----
pılarında harbediliyor man zır 1 v t ri 

• 
1 

Rı-ısl-ar_S._el-çe-vka •• 1 1 du dur U 

• 

• 

• • , . 

Ate§ hattına doğru sevlciyat 

şehrinin ilk hat
laı·ına :!irdileı· 
----*·----

Bu h11be,.a veren in-
gi!Ez • R~ı.s menbala
,., Alman~trrın Sta· 

lingradda da gerile· 
dihl~rffnJ IPJ~"frg;wor •• 

Moskova, 9 (A.A) - Tebliğ: 
Staüngradın şimal batısında kıta· 
le.rımız Don nehrinin sol yaka~ın
da faal harekatta bulunmuş, 300 
düşman er ve subayını ö1dürmü~
tür. Stalingradın cenup batısında 
dü~man bir n1ü:atahkem n1eYkiden 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 le) 

iTHAf>"l R. T LtPLER 
* 

Fransız 
generalle

h • • 
.mış 

• 
rı 1 

----*·----
A.jrihaa:cdd ispcın· 

yoJ'iar gen~rel FPan· 
Jıo ile çarpı$malı 

isti;yorıar •• 

----*·----
Hava üstünlü<Yü

ı-ı 

nü kuracak 
harp yakın 
---*·---

Anglo Salıson!ar luı· 
11a halıimiyeıini git· 
tiJu;e ele aldıl:larını 

.!>Ö]ili;\1or!ar •• 
Londra, 9 (A.A) - Şimali Afri. 

ka umum! kararg:ıhmdan bildiri!· 
diğine r,i;re Tunusta durum şimdi 
iyileşmiştir. 

Suikast diivası bitiyor Paris, 9 (A.A) - B. Debrinon 
gazetelere gönderdiği bir mektup
t:ı Fransız şimal Afrikasına İngi· 
hz ve Amerikan kıtalarının çıka
rılmasını t<lkip eden ilk günlerde
kı hadiselere dair maltimat vermiş 
'e şimal Afrikadaki Fransız gene· 
rnllerinin ıhanet ettiklerini ve en 
lüyük mesuliyetin Amiral Darla-

Londra, 9 (A.A) - Royter ajan· 
sının şimali Afrikada bulunan hu
susi muhabiri bildiriyor: Mütte
fiklerin kara hava .kuvvetlerinin, 
av bom ha uçaklan sayısının art
ması zırhlı kuvvetlerin şiddetli 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 
.Şimali Afrika tıe Libyadaki 1ngiliz haoo l\fanşallan 

Sir Arthu1" Tedde1" tıe Kaningham yan yana 

Sulhu ka
zanmak 

----*----

Bir iddia: 
Oıner satnıış? 

(Sonu '•~ile 4. "liitım 2 de) 

·-----------········----------------

Libyada neticeye doğru 
.............. -------

VlRLIK VERG'SI 
----·*----

llarlli lıazanmalıtan 
~olı daha güç 
oJacalıtıP •• 

Mahkeme ht-yeti, tahkik edilt>cek biri l~~~11~~~ nokta buluuınadığına karar verdi ~I 

In1rıı·z taar n· 
zn yaklaştı • 

1ersın -
Tarsusta 
anlaşıldı 

ŞEVKET BİLGİN 

Harpten soııra dünya nasıl hir 
1<·klc girecektir? 

Birbirlerinin kanlarına susa· 
lllı<çasına boğazlaşan yüz milyon· 
larca insanı merhametsiz pençele· 
li arasında knTonclıran harp fe· 
l&kctinin her çeyrek asırda bir de· 
fa tekrarlamaması için neler yapı· 
lıırakbr. 

Ceplıelerdc harp bütiin şiddeti· 
le devam ederken diinya umumi 
er..~nnı en ziyade düsündüren 
mc;clc budur. Umumiyetle şuna 
hıaııılUlllibr ki sulhu kazanmak 
harbi kazanmaktan role daha gii~ 
elacaktır. 

Milletlerine bitı senelik •Muzaf· 
fer bir sulh• vadeden nıihverciler, 
rtarpten sonraki dünyanın Bolşe· 
'tizmle elele veren Anglo Saks<>n 
llcıninin enkazı üzerinde kurula
tt~ını, liçlii pakt devletlerinin es· 
ki "e yeni dlinyada istedikleri şe· 
kildr bir nizam ktıracaklanru 
IÖyliyorlar. Kıtalar ve Okyonus· 
lar hiıkimiyetini pnyln~ırll:en de 
jjğcr milletlere ayırdıkları yer 
tsarettm bn•l<a bir ~ey de~oildir .. 
Hatta mih\'erin znferi uğrunda 
lıüviik fedakarlıl.larn katlanan 
ın~nıleketlerin hile nasibi budur. 
Gerri Almanya, harbin ilk yirmi 
ayı irinde Sov~·ctler l>irliğin~ gös
terdiği ·Alaka ve mulıabbeh• kan 
telleri ve ateş cehennemi içinde 
trittiği günden beri, harp gayesi· 
De, toınamen ideolojik bir ma[ıiyet 
~ererek ~arp medeniyetini ve 
lıiıltiiriinii bolsevizm Metinden 
koruınnk, A vruparun ekonomik. 
Sosrnl ve politik birliğini Anglo 
Sak.'\on niifuzwıa kRrsı n1üdafaa 
tlmek irin müradele rttiğini de 
iddio etmektedir. 

kinıseyc itiınat telkin etmiycn 
l»h hir tnranı iddia karsısında hn
tıın clC'n ilk sual ~udur: 

Ar:ıha lnt~i.tnkü "artlar i(:inde 
Aımanvanın liderliği altında bir
l""mis ·hir Anııııadon h:ıhsedilc· 
bilir ,ni? 

İ~1H~nın bi.itlhı acıl:ırını ve ı.;:.ı
y.c.sı7 n1usibctlrrini <'<'kmekte ela~ 
('ckoslovakva . Polonya, Danı· 
marka . ?\orwc . 1!11lr.nda · Rcl
('il>.n - Liiksrınhur.~ - Fransa "·e 
BalJ~ ... nlarda 110 nıil:von insanın 
''-'rrı'l<trn nlınlnrının tara ~·aZJ5l· 
nı ~7.ep yU-:-üntl"n rahnıet tel;k
ki r'ıuelerin~ imk:in vnr nndır? 

____ ....... ____ _ 
iddia mafıamının yeni ıaıelli esld cezalar· 
dan bir milıdaPın ıenzilini istihdaf ediyor 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Tem·. bırak;;.rak insanlık, vicdan ve ada
-yiz mahkemes;nin nakzı üzerine ' Jet namına harekete geçmeğe ka
bazı noktafarıııa yeniden bakılan :ar verdiğini iddia etmiş ve şöyle 
"uikast davasına bugün {Dün) demiştir: 
devam edilmiştir. Bugünkü duruş· - Şimdiye kadar bütün söyle
manın kahramanı berber Sülcy- aiklerim yalandır. Ölen de Ömer 
r.:an olmuştur. Süleyman aylar- değildir. 
dan beri muhafaza ettiği sük\.ıtu (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

" 

General Fra nko lspanyol milli bawamında bir 
Falan.i çocuk ieşlcilini te~İ§ ediyor 

ispanya tikren Mihvere bağlı 

Belki de kral· 
lıg-a dö'r e~ek ••• 

-----·-·-----
Madrid, g (AA) - D. N. B. 

rıjansı bildıriyor: 
Dün Falanj milli konseyinde 

söz söyliyen general Franko İs· 
panyol milletini liberalizmin batıl 
fikirlerini atarak bakışlarını bu· 
fünkü Avrupaya çevinneğe davet 
ttmiştir. 

Frnnko Oen1i~tir ki: 

AYAKK4BI TAHO"O Ti 
----*·----

Bobstil ve 

flti,·le trrıi~on1ik hir icfdinırn 
~lf'.rlt" n"q'·'., rlur~ırnk far1tfı yok
tur. 

• - Biz Avrupodanız .. Bir dev
rin sonunda ve yeni bir devrin 
basındayız. Liberalizm devresi 
kc~di hat•l:.rının neticesi olar~k 
i:'lüyor. Onunla beraber kapita· 
lı.ın de yıkılıyor. Marksi't fikir
ier tutunan1an11c;, adaleti yerine 
gı.!tircmetniştir. Liberalizm dünya
' he'm•sb". Halbuki Faşizm yeni 
b:r F.!~m Coğurmaktallır. Alınan
' a u İta!yacfokı Sosyal hareket
\r t ..;rıdilflc do~nıuş değildir. Bu 
ı~ .ı, he tt.•rd \ ı .. : bir \·i\;<lan 

mantar 
Yasağı 
----*----

İstanbul, 9 (Yeni Asır) - İs
tanbul ay&kkabıcıları kongr~si 
toplanmış, cemiyetin faaliyetine 
a;t rapor okunmuş ve tasvip edil
ı::r.iştir. Rapordan anlaşıldığına gö
r~ cemiyet idaı·e heyeti kösele 

1!-i!il;l ı.;.:L:Jld.ı ı ıae,~ı1l·!tctlcrc?.c 
Ah1,aıı.l2r111 1.:"lr..:tln• lık}arı tnva?.
Z.'UT\ :riiclii:l·ler. Frnnc;01 il•• i-;h!rÜ· 
~i ~i~·a.;;rtinin n~•iı..:hf"t flir ,~,,, ·c 
vernıcdcn Jflfts rtmis ı 1 h:~tt· ı-11 

(Sonu ı.'r.hHe ?. Slituu 6 duJ ı (Soıııı ~olıik 1, Sütuı> 1 de} (Sonu Sıılüfc 4, Sütun 3 le) 

Mihver mevzileri ancalı cepheden hücum 
edilebilecelı halde, ingilizleP ;veni bir 

tabiye lıuııanac:alılar ••• 

Vi,•idP hain teldkki edilen. Ge
nerallerden. şimali Afrikada 
Fmnaız Rn •kumanda" ' 

J 1 R O 

Al ~ANLARA r.O~E 
----*·----
Rus hü-
cumları 
kırılıyor 
---~*·----

Merlıezde Alman 
lıarşı hücumu flütün 
şiddetiyle devam 
ediyo,. ve Rus 
hücumu tausadı.. 

Berlin, 9 (A.A) - Öğrenildiği
ne göre Kalcninde Alman kıtala
n bazı yerlerde müdafaadan ta
arruza gpçmiştir. Bu şiddetli hU-

(Sonu Sahife .2, Sütun 3 te) 

SON DAKiKA 
·- · · ··· ··· · 

'l'uou!"!ta Tabur
bad aki Mihver top 
att>şine tutuluyor 

---*·----
Rahat, 9 (A.A) - Fas radyosu 

müttefik karargfıhımn şu tebliği
ni vermiştir: 

Toburbadn müttefik kuvvetle
rin hücumları neticesinde mihver 
kuvvetleri müttefiklerin topçu ate
şi altına alınmı.tır. Hava faaliyet;. 
!eri gittikçe artıyor. 

Londra, 9 (/\ \ - Gazetelerin 
&•kerl yazarh.rı Elageyladaki Ro
mel müdafaa batlına karşı İngiliz 
taarruzunun başlamalı: üzere oldu· 
ğunu kaydediyorlar. Hatta Deyli 
Meyi askeri yazarına göre bu ta· 
arruz belki de hn!ılamıştır. Bu ga
zete Libyadaki harp muhabirle
r:nden alınan telgraflarda gene
ral Mongoıneri a.•kerlerinin taar-

ı uz hazırlıklanndan bahsedildiği· 
oi kaydediyor. Gazete general 
Mongomcr;nin dünkü beyanatın· 
dan yeni bir tt.biye tatbikini tec· 
:-übe edeceği mllnasıru çıkarmak
tadır. 

CEPHEDEN HÜCUM 
ZARuru:rİ 
Deyli Ekspres şunu yazıyor : 
(Sonu Sllhile 4, Sütun 6 sla) 

------

Ye • 
1 yıl kanlı 

Ekmek işinde tedbirler 
_,, _________________ _ 

ezri hareket· 
ler yak.ı.n ... 

Ekmeği belediyenin tevzi etmesi, yahut 
her kese muayyen iırın gösterilmesi 

düşünülüyor- · 
V ali B. Sabri Öney, refakatin- işini tanzimiyle mükellef bulunan 

de belediye reisi B. Reşat Leble- belediyemiz için en ee:ıri hareket 
bicioğlu olduiu halde dün oabah tarzı belirmcğe başlam~ttr. Bu gi
belediyenin lıate büroeunda muh- diıle hnnlara yalnız hamuTka !ık 
telif dağıtma mevzularını tetkik. vazifesi bıTakılacak ekmeiin tev-
eylenüıth. (So Sahif 2 's··tun 2 d ) 

V li b .. oclalr.' km ,_ k da nu e , u e a. ur ıe e~ ısmın 

fınncılarm getirdikleri ekmek ku
ponlarını tetkik eylcmiştiT. Tetkik
i.,. neticesinde aon bir haftadan
beri lzmiTe, muhtelif ..,beplerle faz 
la nüFu. geldiği, bazı askeri terlıis
ı.,. yijzünden de ekmeğe istihkak 
kesbedenlerin aTttığı anlaşılmı,tır. 
Fınnlar daha fazla ekmek Çlkara
caklar ve bu ouretle mevzii darh
ğm önüne geçilecektir. 

Tunus ve Bizertıe tıekrar bomba
lanmıştır. 

letanbul, 9 (Yeni Asır} - Ada 
nadan bildırildtğine göre Mer .in 
ve Tarsusta varlık vergisi komis
yonları çalışmalannı bitirmi'!lerrJlr 
Menindeki 31 1 01ükelleften 4 
milyon 2 14 bin lira vergi alına· 
ea.ktır. Bunlar aıasında Nazım. 

Gandur, Sursuk knrdeşler altı yÜ· 
(Sonu Sahile 2, Slitun 5 tc ı 

o acak 
____ * ___ _ 

23 milyo 
lngiliz 

seferber 
----*·----

Londra. 9 (A.A) - lngiliz ba
aını askerlik yaşıru 18 e indiren 
kanun layihasını müaait bir tekilde 
kaTŞI!amı~tır. Gazeteler 1943 yılı
nın ordu mevcudu itibariyle na.z.ik 
bir yıl olacağını, bu layiha ile baai
retli hareket edilmi' olacağını kay 
dcdiyoTlar. 

BRIT ANY ANIN 
iNSAN KUVVETLERi 
Londra, 9 (Radyo) - Bugün· 
(Sonn Snhi!c 1. Sütun 3 te) 

" 

AKSAKLIK NEREDEDiR~ 
Ekmek işinde arada 11rada T1l8t· 

!anan akoamalann eeheplerini bil
hassa dağıtma birlı1<1cri eliyle ya
pılan ekmek kartt dairtmalannda 
ıtrarnak 18.zun geldiği. ayni zaman
da fınncılann da ekmek mevzu· 
unda tam biT büsnü niyet gÖ3tCT· 
d;klerlni iddia etmek mümkün ola 
mıyacağı !lmiye ııüriilmektedir. 
BOZJ fırıncılann müteaddit ihmla
"' ,...ğmen sününde kupon he9&t>
lamıı kapammnalan da diklcate de 

~~~~~~~~~~~~~! ğer görlilmüflÜT. ~----.,.,,..-~;;cc:ıı \lili,yeı Çn n bilbe- elımok 
Anglo Sakson kadınları, rc•imde göriildiiği; gibi, ııardımrı 

1l4kil filolannda h.iznıet etmektedirler 



SAHfFE ı YENJASJR 

~·:ııe•:~o hak::~a veııi karar ( ŞEHiR HADERLERi) 
Hukumete beyanna- Otobüsler 

n.e veriln1esi lazıriı için yedek 

HTıYACLARIN -TE-M-INl-ŞEK_ll_DE-G-i ŞT ı , SARFIYATİ mal~en ... e 
r~AHALLINOE KONTROL EDiLECEK 2 a}l sonra_t_z.,-ıi-rde 

Resmi g. z · ·de int'~ar edecek nan Çimentoların be~lusına devri, bulunacağı ümit 
Lır k ... trarnatnı· 111 .ıcihin.:e. men1Ie .. satılması, şerhini veya beyanname-
ke te yapıi.:o veya ecnebi memle- de gö<terilen ihtiyaçlardan baska ediliyor ... 
ke~erd~.1 • • 'riien bütii.n Çimen· Lc.11;."rdc kultarulması yasaktır ve Türk - Alman tiearrt anla~ması 
tobrın .sa! ısını tJnz.im etmek ~.!ji b.u sucları jşleyenler n1illi korun- mucjb!. re fzmir belerliyei emrine 
tk t \:Ot•: <l!• tine \'l'tilmh:tir. Bu nıa. ka"'nunu hükümlerine giire cc- ve:-ilen kontrnj:-ın li:;te.:ıi helediyc
k:ı.~rn;lnlf ·ıin ana hatlnrı c::fiyle- ı 7.tı ljndınlacaklardır. 1 ce tr' kik t.diJm ... kte<llr. Belediye
dir~ l-IükUn-ı.et hülcn clı 1 cı iulunc:ın Çi- miz 6\lmanyada Rih~sjn~ fabrika-

i.lüknıi \'" ... ~ah.'i bütün nıiiesse- ınE-ntoların da hE>y~'"la t...:ı.bi tutul- sınd~ın f'tobH" yedek ma!zemest 
seler ihti}• ç-ları olrn Çinıentolnrı masını faydalı görnı~l~tür. !n~ata p,oetirt·c~ktir. 
h ~ü..-nctc İ>ir lıcyJ.nn.arnc vererek lıasrNiJen Çimentoların sarf ~e-. Bu ınal7eml'?nin iki ay icinde fz
lıl\Jlreccklrıdir. Bu beyannaıncler- killeri gerek daireler ve gerek ınü- mirrlc.: te5limi hususund:\ liizumlu 
df'.k.o ihtiy2rın hakiki olduğunu tt>ahhitlcr taraf1nd:ın bildlrilece_k tedbirlt"r alınmı~tır. fı..1a1zeme ge
göstı.:rir rc:ı:11i ve.si!.al .. r h<'yanna- \'e in<;~1attan artan rnikdar da hır tiriUnce otobüs servislf'rin<ie hü
n~!ere raptcUi.leccktir. :\Laha!li en hafta i<"indc beyana t8.hi tutula- yük bir f~rehlık hi~~edile-cek ve h'.l
'lü,U~c rr:ülkiye ümirlnin t.ayiıı ca~lır. len cal tınlmıyan 14 otobiis te i.,-
Cl ~i husl''i memur::.r ihti3 .. ac· Bu yeni kararın Çimento sık!n· ]emr~c ba~lıyar,,ktır. 
!arı yer1crindc Lc'kik edecekler ve tısını ve Çiaıcntoların hakiki imar ,,,,,.,,,,.,._ ___ _ 
Çimentonun 'arf şek1'ni de kont- ve in~a işlerinden başka hususlar
röl ı>debileceklerd r. da kullanılma<ını önleyeceği tabii 

Beyannamelerle btcn lrn ve alı- gf.Tülmektedir. 

Tunrsta vazivet • • 
ıvı 

Fakirlere sı
,·emek cak 

-----~---~-
- - -- Ya,,ıcıoğlu a,~vi 

(lia)fttrufı ı ınci Sahif('ile) rafa ait olacaJt:nı mı?ydana çıkara- f l" 
·ak mahiyette büyük bir hava mu- ;varın aa ıyete 

hUcumlarının durdurulmasına b f 
d 

. . harobesinin )0 0k!ll oldu~ kanaa- Q.~ J"\)0f'ae yar ım etmıştır. , 
YENt TANK KUVVETI~ERt t:ndcdir,er. Yapıcıo~lıındaki a4'eYinin inşa· 
Londra. 9 (Radyo) _ Bcrlin MiHVERE HAVA ·atı ve m'ltfak ihtiyaçları tomamen 

HüCUMT..ART temin ed:Jmi,ıir. Yarın öl{leden 
radyn.<unda bir Alman sözcusu h ( o k 1 

h f kı Ka ire. 9 A.A) - rla sar . itibaT<n dört oc>kta dört büyük 
Tunus c<!p esinde mütte i erin orduları karargahının tebliği: . kazan k.ynatılarak bin yok.ul va-
tnnk kayıplarını yeni m.akinelerle Aı:,ıır bomba uça~arımız ıtısra-ı• tanda.,.a ve!likal:ıın mul.:.abilinde pa 
tclllfi ettiklerini söylemiştir. ta ve Humus hava meydanlarına ra t.ız sıcak yf"m!'k dai{ıtılacaktır. 

TEPELER! ALAMADILAR hlicum etmc~lerdir. Aynı gece de ilk yem•k etli kuru fo•ulycdi r. 
Bir harp muhabiri Teburbarla Bizerte doklan, deniz tayyı:ıresi, -----

Parti vilayet 

Varın "13~ te 
topl· nı,Tor 

Vilayet idare heyetinin iş ve hesaplarına 
balııldıhtan sonra dilelıfer tesbit edileceh 

Cümhuriyet halk parti,i vilayet 
kongre~i yarınki cuma günü saat 
15 te halkevi salonunda toplana
caktır. Konr~re ha:nrlıklan tamam
lann11ştır. \rilityet kongrrslne vila
yetin ht'!r yerindrn seçilıni~ dcle
g-cler g"lece!.:;tir. 

Kongrede evvelf\ vHayet idare 
heyet.inin iki yıllık mesai rapon1 
okunacak. he-sapları tetkik edile-

ct"k ve yeni idare heyeti ~eçileocek
lir. Bu vesile ile viliıyet ve ıncm-

1ı=ke t işlerine ait mevzul:ır görii~ii
lecektir. Kongrede metkt:"7.e bii<li
rilmek üzere dilekler ter.bit ed ı]e
ct·k, bunlardan vilil.ye-te ve bel~<li
yeye ait olanlar bu makatnl~ra, 

\·~·kaletlere ait olanlar da parti ~e
•cl s~krcterl;ğine bildirilecektir. 

------------ ~· • • Yağ p.rınc ucuzluyor 
---------------

Fiyatiaı·da bir hayli 
ter1ezzül ~örülüyor ______ , ........ ____ _ 

IZ!YllRD ·. PiRlt~ C 125 127,5. KARS 
VE TA ~BZONO ı YAG 240 · 3 50 KURUS 

Bir müe~~ese bakkallara kilosu 
J2.J kuru·~lan p;rinç satn1a~a baş
lamıştır. Başka bir firma da 127.5 
kuruştan perakende pirinç satışı· 
.... a başlaını~tır. 

Sadcya~ı fiyatları her yerdp ba-

r'z hir sekilde düşmektedir. 
Vilayete gelen malUtnata göJ·c, 

•!ün Karsb sadeyağı perakende 
'"'!arak 350 kuru~a, yine diin 'l'rab
:1onda sadeyağı perakl.'nde olarak 
:.!.!O kuruştan satılmı~tır. 

----·------~------------~-~ 
müttefiklerin tutunmal<ta oldukla- limanda bulunan bir dii•m•n muh- "J . ,~ . 
rı mevzi1Pre sokulan dU~manı tPk· b h k d ı· b" ''1111 ı· ~ 111111 ytAt ri ; ve ma ru at epo an ve ü- '' '~ ._, ~ 1 J> J ' j f 
ru ricale mecbur eden !n!!iliı yük binalar bombalanmış, mii'c- • "' rn a 11 ~il" c t' p 11"""' I il ( t': ' ı l r il 11 
karşı taarru7.U.rtu "-"1atıyor. Mih- nddit isabetler kaydedilmiştir. Tu- tll İİ fi İİ rİİ rt Pğİ.,tİ - -----
verci!Pr Teburbaya hakim l<pelc- nus - Gnbcs dcmiryolu tayyal'f'le- . ·ı 1 . (" o·· b ı 
rı. ell"rı"ne ne"lnnek ,·,1·0 48 "·'at· * ( I Lı~.fdrafı 1 ıncı Sahilede) ı er ememış ır. uşnıan azı ı:e-

.- ,., " ~ .-.... rimiz.ln hi.icumuna uğramıştır. . . .. .. .. b ı 
1cn bPrİ büvtik gayretler !=i~r!et- L:nnpndo.;a ada~ı açık1annda üç 1 h ,'•um ı.r "mn:~f't_, m~duru B ... J\1;.~- a l1lm ıştır . c~celeyin dü~man bir-- sınl.lerde karşı Ucuma ye tennıiş-
micı;lt-r<rr. Britanv. a p!vadesi n1üt- 1 a \.~ d d likleri tanklarla de-~te-klenerrk bir se de ağır kayıplar vererek piis-

~1ihver nakliye uçn~ı ve bunlara ' . : uç o~ uncu ~~muı:n ı _ .. 1:'1u- cenah hu··cum·· yapmı•.lar•a do bı"r kürtülmil:o;tür. Bu sav.ı.ıı.larda DOO 
k·fikJ.-\rin muk:ıbil tatırruzlannı refakat Men bir avcı uca~ dü~- .ettı~lık emnıyet mu~avırlıgıne, .... -.: , u • ~ 
yanacak kudreti kazandık1arı da- rUlnıüe, rli'ıır-r hir k~ç tı;ak h;ı~r:ra. u.·çün.cü ı·ı·m·u· m .. i müfet.ti.~li,k .. yabancı bölük dü$!'llan n~keri yok "dilrlik- .c\lnıan ölniU!?til r. 
İt:ilcaya adar hu ham1P.1cre kahrn- ıı~rJrıi'mıstır. j 1~}~rı mucluru B. Faık Kok~a1 fz- ten sonra n1ihvercirler hareket Sovyet kıtalnrı -10 knınyon. 10 
manr:ı mııkrn•eyr.n' efmiır::tir. ., mi "y t "N" 1~..... t . no'--'alarına rckilnıi~_lerdi r . mitra!:.-·öz ve 2 havan topu talır:p 

!A)ndra. 9 (A .• ~) - Dey]i Eks- .r e-.mnı ~ mu _ur ug~ne . a~:n '.' ... -un' t•·lif n'oktalarda t•crı"t •ılı·- t'~.nıştir. * presin as'kı:?ri nıuharrirl d'yor kl: edılmı .. ~er. :e _ıa_y·n ernırlerı "'lla- ,vı .... .. "' 
ANGI..O Ş.ı\KS0~1L..:\R B. Hitlc-r Tunm:ta ne k~dar f~7.~a Y«""te hıldırılmıştır. len düşn1an kuvvf'tlt!rİn~ leva7ım Bir yere gir<'n birllT:n1iz dcrnir-
~,...,.,,,.,,_T ILERLl~'lYOR taşıyan .•\im·. n nnklı''-· - u"'kların- \-'ı,:~nu berhava etmis Vf' 20 i\l·11:ın 
nr.ın" ' '"'•"' tutunursa seçme hava kıtaları ve - " ,. ~ "I ... ·· t·· ı· , tl" ı · 
Londra radyosund.:ın: Tunusta l 1 1 d n- L Yd "--f rlan dı.ha. 4:?: si pa7:-t.rte-"i giinü Sta· u.<nır•nus ur. :'\.t\·n1e ı ına unıat 

n1ilttC'fik kuvvct1Prin li:ncilleri !>~n· yer eri do duru amıy~cak güzi e c;,~r OKUı -a~ linı::crrıd n11nt"lka~ında. tahrip f'dil- ~fıpl.:ıdık~n sonr; hi.:; bir kay P 
pilotl•n ba.·ımmonn hy:pları o Co"'.!ı•·.lara yeme,.. "''·b·r. ·:o•rm~don drnmü-•iir. dilik ~·erlerinde saymaktadırbr. · bet b"" ük ı kt "'- ~• H ~ nı•. "' uy 0 aea ır. !\lüd•fai hukuk ilkcku1unJnki :\ri'RKEZDE 

• 
pıyasası 

hazırlığı ____ * ___ _ 
Piyasa geleceh ayın 
ortalarında acılacah 

1 f 1 
' ı 

1 .:_">U:ft l! 

zanınal< 
----*----

~arbj hazanmahtan 
·ol: ~~ h:ı qilç 

.., ~cat.ı~ıı• •. 
(1!aı.;ı:,ı-ah 1 ınrı "rıhifcdı:) 

;:nıitsiz sar tl~r icind(' bih: nıilll't'" 
lı·rin hHr;:i,ct '\ C. i"'it ilJ;ll n~kı ho-

Tütün piya!-'a!;ı hazırlıklarına frı ılaın ı;.- ar·;frını !{Öc;; lermeğe k:ifi .. 
dcvaın ediln1cktedir, Piyasanın· cHr. 
önümi.izdekı ay ortalarından son- Alnınn~nı-ın A, ruıla birli~indcO 
~a açılmasına intizar olunmakta- .., 1)< sık h:llı c;e tn1c·lC'ri hakiki ınnk· 
dır. Bu sene tütün piyasasına '.-aflı rını !?'J.tliyen1e7.. . 
Amcrikalıl:ırın gen.iş ölçüdp işti-1 Filhakika bir AvTupa birliğı, 
:-nk erlc-cekleri tahakkuk eylemi~· h;ıttrl hir ıliinya birliği inc;anh~D 
tir. ıll•vanıJı ~ulha ka,·ıı~ı nası için \"& 

Aıncrikahlara ait gt'l'.Cn sent' ı;"'ınc carcdıı. ~ledt!niyetin akı11a· 
ınah..;;uli.indcn İzınirde un ınilyon r:t havı·l•t Y<"ren tcr3kkilcri dün· 
kilo kadar ob:-;yonlu bir tütün sa- ,-:-ıy ı innnıln11yacak kador kitçü lt
tışı vardı. Bu iiitlinlcrin tcsellün1 ruii~tiir. 1\ıyy:ırclC'r en u7.ak m~ 
muan1clc:-;ine yakın giinlt!rrle bas- •.rı [clert• 2.ı santtC'n az bir zaman"' 
:anacaktır. Tütiinler l&n1an1en ha- cl:ı gidiyori~ır. Yarın bu rnesafe]er 
1ırlanını~hr Ye Ilasra yoluyle seY- ~ır kat dnha kısalaraktll'. Bu ka· 
~\:edilecektir . tlar kiici\l"n bir fllcınde milletleri 

Tütiin piy:ısa">ı ,.e sntış isleriy- 1ıirhirin~ y~klashrnn örgüler fa ... 
1p fl13ka1ı olarak ı\nkarııya git- ':\\.'VUrun ~ revkinde sıkJa'jmı~tJ.r· 
:n~s f•hın yerli ürünler "irkcti mü- !~u itibarla yannki dün:.·ada sul
cliirii B. Hü .. P_,·in i~a.\':l1alı bu ak- hıın hozu1n1aması ancak her mil· 
"~1n1 ~chriınize avdet cd,.cektir . ll•tc kendi hayatını serbe-stçe ya· 

--- - - ~rın\ak v<' yine sı:-rhcstçe geli~nıek 
Y'ÜKSEK 1."İYATLA imkanlarını veren ırüvenilir bir 
~ ._ .,. 4 \ n.7İ.VC'l :\"arahlınnsına bağhdır. Bi ... ,;r'°Per .... cı .. mı.ş.. 

1 
_ _. 

Tir~de istiklil.l mnhallr,,in<le kü- r 1nci AYrupa harbinin galip en 
k u h ı ha~·ati dt·!ler ta~ıynn bu noktaya rii ıvı• met so...-.~ılın da f O sayılı 

diikk~ndn b-.kka1 Ali KömÜrC'Ü rh<'n1111i,·C"t \'ermcdiklerinden ikin .. 
oğlu yiik~f'k r· ~t1:t k~!!:me şeke-r l'İ di.i'1~·a harbi sakınılmaz bir şey 
~l'flr~ı ir-ldiaı;ı;:yle tutuTmu~tur. olnıuc;;.tur. 

-----
l!•fh•""" . ll•~rbeler 
VP. Pslıi t:esme •• 
EF~'.'I harabelerinrle Vedvüs jim

nazi Ö; ~irıd e yapılan .,ondajda ev
velce 1. ,· kitabe hu1unmustu. Son
daja devam edilerek rlah~ bir ki
tabe ile toprak V<! m~rınerdt:n yR

pıl:nıo:; su taksimatı bulunmu~tur. 
Simdi mevsim geçtiği için ilkba
harda sondaja dev::\m edilecektir. 

Yinr= Efest~ bi.iyük tİ}'atro önün
deki r:'.l!'nİstik r,cşme rt'sture edil
mİ<; ve hô'.tli «'-'lı~ı iİ7t'Te yerine ko· 
nulmu"tur. 

Arkad:yan:ı. cadclf'~inde tiyatro 
önliy!e nıC"rn1er cadrl("'nin bir kıs
nıt l •m;;r'~nrlir;lmi-;tir. 

J\~orad~ r,ıkı.:.:.n Karyatit heyke
lirı~ :r~ ri '1e konu1mu.;hır. 

...., __ 

Ynrın ayni hatalar tekrar edi
lir"r nl"ticenin )"İne ayni olacağı 
-..iiphesi?dir. Bunun ic~indir ki 
ıııültcFik memleketlerde bir ç<>k 
'r1nınn11~ ~absiyetlcr harp sonrnsı 
fliin;vn'iı:un a]aca~ı sekli tayin i~in 
iındiden ~ö.ri"~c;mcJ('r yıp1l.-.1asını, 

plitnlar h :,n rlann1nstru ısrarla ıs... 
!<·ıncktcdirlcr. 

Bunun a<"ıkca rn:1nnsı şudur 
Müttefiklerlıı harp gnyesioi be· 

lırten Albntik deklarasyonunun 
ihti\.·a cttiAi esaslar milphemi~·l't· 
}ı:-ri daa-ıtlnt~ değildjr, 

Bunun sebeb: bu cephede kat'i ha- R bat 9 (AA) Al t Morkez Rjevin uarbında taorruz 
a , • . . - ınan a- himav_ ~ he'-~t:ti bu ayı'l d:irdür1den h•r•ketler:"n· r!ev.·~ eden kııvvet- ).ierkez c phcsinJ. kıtalar. ıı *-----reh>tlorin bUvük hava Ü.•l"•~H~U- marolayıeı haberlerden 61!1 k~- , - d, - - - " - " k ı,·· l .. , .. t k '] 

Mcsclii İnqiltereyi, Orta Şarkı . 
ilu~yn:vı \'\! Çini ziyaretten sonra, 
ıncmlckl'tinc dol~un bir fikir h 11 · 
1ntılC'siylc {ICinen '!andcl Vilki htt 
tlf•,·ada rn ileri girlt'n bir ~ahsi,{'t 
u larrık İu !!iliz milletine son mesH· 
jınll:l harp sonrası dilnynsı h3k
k.utla İngiHerc "t·e Amcrjkayı ~in1-
lHdr11 ki.Jti surett~ aııla5mağa f1a· 
•;e t ctnıi"' ve eğer bu an]a'?Jlla ~iı""· 
di ynpıln1"!lz'".a, zafer kaz.anıldık· n 
~onrn iki hüyi.ik milJcUn birh1· ı 

11iinya harbinde olduğu gibi h;". 
iıirindcn a\n dii~eceklerini stl\-!c~. 
ınLc;tir. 

ne ihttyaç göstcm1P.slJir. :\lih\•er- nunda 20 diişman uçağının tahrip ifbaren ~imdilik 30 kadar yok~ul 1erimiz bütün Alınan k:arfı hi.icum- 'ı:tl"!'l . ucunı o:ın pus~ur r:re ı rr.. Ankrtra, 9 (l\.:\) - Bliyiik Mil
cil~r Tunusta ve Dizertcde evvel- .ı·Jd"" d"ğ b 3 yavruya yeme-k venneğr başlnmış- lannı akim bırakar;ık 400 diişman . m;-:;, mil' · -l llt yeri İ''"g~l et,.·.- let :\T~cl'.si bugün R<_>{, t C1nıtez'in 
·_ı ' ı k li h euı ıı:: ve 1 er ir ~avaşta uça- tır. A,ınun t•minı"nd• okul,ın cok tır · 1 •· ' 1 k • " oen n'lztr a.nmı' ·ı!vvet · ava mev ğın daha dü.şiirilldüğü anlaşılmış... ._ - er ve auht'!yını ö]dı'i .. mii1l~rrlir. · . . 

1 
. ı-evı: inınf"!e ton.~nnr:ı. VaKırıar 

danlarına malik olılukları gib• rok tır. iki müttAfik uç~ğı d~mii,•e faal korunma hc,-etöndcn baıka l\UJ1-JARlffiF'LERIN , .!".!'.:~':\? '"f'n<la., ~11'?~0 1",{" 1 ~1 = j umum ::ıc«li;ı-JiF•liniin rn~q m•li 
~·akın ~1~lcrd('n kara kuvvetler!ni d~ bunlardan hir'nin pi1o!u S'1ığ. bilha!~a f<thri iiy~lf'Tinrl .... n noktor T..\FStlu\T[ ' " '. ır n_.ilV ~!~:"'\_ f"". ı.e ., ~- ,vılı knt l hP~al>:nt ve Tüı·kive ·~ .. r~~ 
t;ı~Jrll bir surette himaveve mu1r- d B. Filhri l ,ı~Jn, t:ic,.nrdan R. F~·\•- l\lto~'kov;ı, 9 (A.A) S. ~yet *'.1. 1 ;:-ıyC' ~urmuşl r~.ir. C1u:ı~.ll- r:n-h:Jerı t;caret ~nl:ısmasının A Jis-
tedil·rli .. lcr. TI~len ~;ittrr:kler 

1

~tR A~ ESiR AT .. TıffiI zinin. tf"rcijmnn A. 7~kinin havan- teblifrin~ ckt!r: ;~1.~ 1 .'!.1•1 r::ı ~"!' 7 kar~.~ ht~cu~;u 111e.- fe.c:indı:- ~·:ızılt h"'ğ'ırsnk ve .ı:'\myant 
e1in<li" huluna!l ucak mf'vd~nları CE-1..ayir. n (.~.A) - Fran.c;ız lan okul öğrrtmf'nleri :le birlikte Stz.lingrad ('ı'">Vl'"5inrle l;ıl1hrn- ; l .. l ;(; ı ~ t~m lt7.E'rı ı ı;ınn.ar kont""nj--11larırı 1 n artırılrıı~ı;;ı hak~ 
i.se Ccznyirin oek ııeriler1f\d~ bu- urnurnt kararg8hının tebliği: ~,.nıtin h 9 yır~t'vc-r VRf'lndaı:tların- m1z düsırıanın 10 havan t0punu ve ~ ;n:l;-

1 
ne..,Ôo ~2'i h~~~.r~ \l•";ann~ kınr1 1 fC"t=lti Pdilf'n nırkfunl;ırın tas-

llınn1akt.adır. Bu k:ıdar uzak mesa- Ttınt:.sun Ct'nnbunda kıta1arıllız dan yirnıi k:ı.darır:dan h•r a.y bir 5 mitralyV?. yuv.:t'"Pt tahrip ctı-niş, , .. ~,~~ 3 
'' a ar 0111 nr'!'t 'T'

1
"- ,~iki }ı!'ll~ 1an,1· ki 1ô\··h?1 '"'rı mü7,a. 

redPn S?'7.U ('d;ıdiiil cl(\TC'~d!' kuv· :-n:ıh·-b,1-r'e ,ı.u·· -mand•n bı"r d•fa :v~·-nf"k v~riln1~ini temin et# 100 Alman ö~dlirnıüştür. 1
'.f'T'"' \' ... t"~dik f'tıııiı;;tir. 

Q.ı•; .. ._ n "' .. · 1 _ı B. ~!·a bir k~.1mrle hir h: ... Jir•irni:z 'f ' 1 k vct1e h.ava bimavcı:;i tesis etmf'k ,,...;~dar ~~i.r nlmıştır. mı" ~Ta:r. Stalin,raıi,la biı·liklcıin1'z Oo- .ı.v c =·; .:!e ecE" - Cum;l P-iinti top-
·ı ı·· ıı · h tl d d h · . 1 1 C k h h , 1 kt 1 , k "OO \! · .ld~t i bir sav2o::t2n sonra, 40 des:- '•n- .. _..,.1_...ı·-. gı c ur r>n a ar a a a 1\~• :a}·· ..:\Ll.f\N'!"~'\Rı\ GöRE err u •a !\r:ıa <"<'\ ı•m• a · r.ı·u so Aı\·ısına get't:ri' ı •· - -....... • 

•- 1 h ı 1 tek nokt3~ ınntr!ln-ıi.stir. Si.tn"'ii rarP mcyclanı.ann1n .in~· ~mal Be-r'"n, R (AA) _ Alm::ın k:'a- o an ~y~t ve >:\:Vitn arırıı7 Vf"' gp. m·:-ı.r. rr ve c:ub:::ı~;1'.ı.t ö1dilnnii tfir. 
rdiltnC'~ye kadar müttef;k1er icin r~rI Tı_·nus•a rt'~nis bir- ku~:ıhıa rek her llY yrm,.lc Vf'rm,.f;.i t:1~hhlit B--.-:1;3 bir 1:r!'::mde b::- lıölük ;.:·: ... umu yap~n So"~y,.,tl<'r bit' nnk-
ıı l ı 1& '· 1· l 1 1 "' - •.rl•rt vaıond•ol,rımız -ok u··vu .. 1m-- . ı ı . Lt.<la 700 c~::-;l"/'lnn ,;:ubay \'e eri i1!-er ~m~nin müs~r ·ıtt f:J.t\'t ır P<: - ..,_.,ı ... t· le b" t ,·ı· Am-... ·ı c- "'' • '- rüı;;ı:n12n t·o.o: .ndLr"ıi.c:tır. 1.,. ..... ,.., ıy tr '1.' 11 • •. ,ı-an ~ "' ":'rtn:~~·ttir. 63 A1m:rn C'Sir-ed:'m"-:::-
ırekU>dlr. Bununh lırrb•r h~va mildafaa mevzi'ni i<~aı e 'Tli•1er- iie el,~., Stalinı-_raıl n rı nup b~tı••nda 
durumunda ,.,,uıtefik1~r he.,.h•na dı"•. TAhl.ı''-evı" no""r~n Anglo Sak- --- Alm,~«ra hflrıım eden k·lolan- t:r. 

' < '" ' Vilil<l p.;;1u e~vrosinde kıt·· rı-
kavO:e .:I~ n önemli bir iv:'"c;rrır- sonlı:"ır tr.nk'lriv1c lrtib~t tflrnin, ,fJ'~'";~ •1ı-rrı"' n1ız 20 tan?c, :; tonu, 12 m L"alyöz 1 1 di'·kı•i r.elbefmek• dir. t1 .... rid~ 1 t~ l1r.io "'tmic::.!erdir. mız rrvr; !"'1ic:: A man ga!ni?onJa,.ı-

eder k r kileb'!m•slnr~e de P"k 1 ,'f"n4'"-t,.?!tY(!•! • n ~ nı tn"fiY<' i<""in .savaı::m 1 ı::tır. Gü~Llii. BtivU'- Bri•anva ve m•-'ka 11ava k h ı · b k llterk-·z kesiınindo taanu7"' de-
kllV\' ·'l--.'n'.n Tunusta 'U•~anl•- ,('o .. aro n 1 ıı 7-"nH~!'lı '"'k ·mı•- f~,. .. e~!erde S!:.kran sokaiiındJ.- d , ti ·mı·· R" . ı.ün Rus kıt11~n mtitt~arldit ver; !c:-

•. ••• n .,,,.. u- tl:.?"l"'l1?". On t.a"'k VP bir C"O.. t;ı,~ıt & va.m e en ..:uvvc erı r. 1evın l _, , h -
kj f·rın Rah:bi E,.•rri G;)k1·,,rl:! avni k r1 cuere - '!r3~'l i gamiznn,~rı tına kn~ı A~ır h1i"om!ar yanıhilf' .. ha\•a kuvv"t,(!>r:m 1·ı •~~rın<l"'n h.:ıtısınd-ı -100 ..-\ln1an yo ediltni"", , 

... ..--<• ~ f -1 1 " h O ı k ,. irr ı., etmic:t!r 
r '< vA?.İ.\•p•,a "'PlPcc'tt'eri ve krt"l~- L-....,1- ... 1 rta~'- •-h~ ... A· 1 -·~t· •nnna ca 1""0 ~"ıe m,.t rıır:. r. 5 top, 8 mitralyöz ve 6 h:rvnn topu 

r '-'O••. 'l<1 a .. 'CI .~ ~ '-p .,,- 1u_rıı :r. . . . 1 • . k k II",•a o•va•'.--n-·1.- • ..... _ı; ,, ...... 1. 
h d · L.· • tıo !'-ltnıt ~n p!Yf'~av!'l rı arnr<' ı. · rı·ı · · ·~ """' nı• .~ _)._rı. ' 

rına va an (1\ gf'n·ş nımBV"V trı~i'''? .. ftn1r.rik1n tes1-i11erin:n ~·C"- k t· np t' umı~t·r. r·,ı,:'"il-'ı'"ı'-. 
ı · f ı t ı a tma sıurt"'tiy],. rT'JiHi korurıma K • 1 b" k • d l • .. ru "' ver~rP. v 7'V{' t .... r. ır~. ~,.. m~1- '~·1· .. k n t-k=p ettikleri vol t.:ı.hr'p :~ tınn·ı?. r e. ım ~ nr rn.ın-

l " ı.t ~ kanunı.:.:'ıa rıyk:•1 hPır"'?~f't rttik1cri ~, 15 dil r. dil " .. ı 1 r ~~ p•. f'd.., n h rp l'l"IDl""e"l'ln"~.,.:n cnkaziy.. "" '.'m\an ,.t'." .. ~ı ~uımu' er-
rrr.o c; ır~ou_ ı••v\ idcL~s'· le t"t· lmu,lardır. _., 

Yitonyo <"<.'Vr,.,.sın'.C ~:'lr""l·iı.tta 
~u1"nnn btr çet ft'U1 ıu ,·r ı\lm:--n 
miir·,-zf".sl ı_,, .. rn\ 3ı'H) rlilc:m.ın öl
,:··m\ic;, 1 t,nk ve 1 -ırhlı o'orrı1-
b:. t· h"Y"İp c>t·ni!Cit:r. Bu pnrn h"
t·r-~k "' -;:._....... bir ·r~erni d h -

r< .... ·"' ' --\ lt" s:ı +ı --ee kanalı kalmı~tır wr. 
t~· 1~ı"t'NF ))01';11. r ----------____ Nn\>oc"<"skk b '-'ye lop<'u~uz 
L<-ndr Q fAAl - S'm•'' \'- E l"I "JE Al Ö'lE bir bcl"Pil d-•i!ıt~·-. A'marJarın 

~.. ' k oor 'hı n• ~ 2 • ,, 1J • <'"'1dek: bir koy.f:ı ? motör "•ru-
h·, .., 0 ~...., ·--u,ı. .,.,,rıc-in·., ,_..,_ 1 LER <•1aştsrntı 1 ·nci "'"'~ !ede) mıstıl". 
r" -1 "" Tin i'r,.. 1'· ""· cert..,.. _:,,.. cu..:: !ar netıce inde bır çok kasa- S'TALlNGRAl>DA 1 de J.1rp d n mUI'•'"~ r.·a•ı'or L, k"• 1 1 t B" Al Mmkova, 9 (A. \) - G CP yan- foskova, 9 (A. \) - TM aian 

""''l Pf'1ı-atm ~ı~r 

( 'a•larafı 1 ınd ~nhı·fnde) "~ ve oy er a ınrııış ır. " - h h ı, • ~· k d':\ " "·~ 1 ·"'!1.~ncl~n cok " ::"'I ... man bırliği yalnız bnşına 29 son sı tebliği: sının usu i ffi'-' ~ irinin bild:rdi .. 
l h, " ?' 1 brr h"V' vnr·ı ....... , .,··r- z'i !oııini br'~diye. yapncaktıT. ıe ... rinden itibaren 107 düşman Sta!ingr1d fabriko~=lr hö1 

r ... s:'.n- :-,.=r.r. ~öre R 'ev·n :... tıs1nd<t ı\ln1an 
r- 1 t 1 rT To1-".I') k1n1"'~ ~--"i,.ı:.1-" Oze-'."indc durulan tedbirler şur.- tankı tabno etınistir. de bir":k_1erimiz hücu.m1arda bu- kat"Şı hücumlan rıi.isl·ürtülmüoıtiir. 
"] ., A. .. ·1 f v~·~rf'rilerl c:im- fardır: · RESMl TEBI .. iC lunar~lt .ı\.l:·'la.n garni7.nnl~nnı, Alman müd~ f:-.a hattında. açılan 
d' Pi" 1n11- 1- ... ~;",.7 ~ ı.,.ıunm~k- 1 - Fıran ıatr.s1nı t"lliye !ndir- BerHn. ~ (A.A) _ A!ınan tebli- blokhavzlarını imha\'~ 6ı.!rr'ılln!aMn l"cFkte mü tahk:em hİr tep~run e1e 
• • l met::. ti. : ı=;ovyf'tlerin batı Kafkasya, i~galin<lE:ki ev ve f:ıbrika1~rı tah- grçirilTT1e•İ i~in ~id~l~tli s:ıvn~l~r 

\r t-' l"fforı !l r A) - t:Fr Arrıe- 2 - Bu ~lliJırını4a çıkarı~acak' 1 r"p etmirlir. oluvor. Almanlar hPraye. tankl:ır Vo ga ve Don bölgelerinde Alman • 
rik "' s ·., J r·ın ıc:ta B .. i*-ınv-ı ekmek !a.V!Sllll t~!Jlim alarak en C. .... hrin m~rkez ke~jn1inde 39 \"~TJ,..~tirmi,1 rdl. Alman rnnk ve mevzilerini yarmak için yaptıkla- ~ 
v A ı 1 h:tv le ıvv,-.t!t"'!"'in'rı js- namu'llu ellt>rle tavzie t~bi tutmak. b1t')kh:!VZ t;ıhrip edihrı~tJT. blokh!lvzlan topçu tart\fmrlitn clö-
b. ı· ~ 1 · ~ 3 - Ven·I·_n •km•!, kartlorı··,Je n yeni hücumla a~'lr kayıplar ver- St l. d · al batı, " ··ıd""kt · d t · n rıarn t r· un e ~a '· <~ ... ~- .... J llJrilcrek, püskürtülmü~tür. ~ a :n~ ın şun ~·nua vu ıı en sonra pıya e epevı 

~1 n "'17Pl "mpıc-·~,.. ı n ,.,,~ ... : b:rliktc her aile reisire, l""kmek ala- Sovyet la talan ahnan mevıilc:ri hucümlıı e1~ geçirl"f"!lqtir. A1n1rın1ar 
o • "' · • "ll"c;f ::::·· ... c·1,.C' P"n.. ta~ı lf"'mt fırınında mGte er oimek Nehirler arasında düşmanın kuvve11enrl;nnist'r. Taarruz kc<:;:if. tepeden ac:ıhncaya kııırlAT saetlerce 

A ~'3.. \':1 '· vvrtl"r:l"l·n :jz-rr bir nu(nftra vt:rmek. kütle halinde piyade ve zırhlı Jerinde .100 .. .\l~an sııbttY \~e eri öl- ,...öğrış ~öğii~e muharebeler olmuş-
r 

t 
a 

k .. ı "'l r\lr , ,.. -ı..,,.1. ~rıe Yar.1 her fırıncı, kendi fırının· J..:uvvetJcrle yaptığı hücumlar ne- dürJlmü"'!ür. 6 tank, : havan ha- tl'!r. 
l' ' • <·•'er'., art ıı rl•n ckmrk •'•cak. ":mıar& oahip- l;cesinde ~~tin mı:.harehelor olmu< tary&'1 tahrip edilmi,tir. cSF.LÇEVK,\ > Ö 1LERl~DF.. 

"'ıv ıııp·; ... 'lk1ar ... 1,..~inl ve brTJ'nrın nt;fus miktarları ... ve kıtalanmız bu savaşlardan mu~ Bir top, 3 tank ve aı f"r yUkJ.ti Stokholm. 9 (.ı\.A) - Sovyct 
"' b'1erek ekmek ç:karoco.k. yalnız zaffer çıkmışlardır. Diipnandan 2 k=von tahrip cdimiştir. r. ahfillerindeıı alınan malfunata 

IJ,.._d de numa11l ol:ınlara ekmek f:.E'ir ve ganimet alınmı$, 54 So\•- Staüngradın cenup P.atıs·nJa t.3.- r:öre meTkez cephe.s.inde Viyazma· 
verecekfü. Numara sahibi gunun yet tankı tahrip edilmiştir. arruz savaşları yapan birliklerimiz Rjev arasında bir Alman destek ., 

,. 
' •1 m-ı..fi!!eM Ak

•ı i d,.. büt"'-, A··..,,. 
f n• :ı;., 1·1~ har.,.i ta-

hnnı:i saatin'1e fın~a müracaat Donun bLyük d:rsef!inde Alman 
•derse m~thkn d<me"inin kendiai zırhlı teşkı1leri laı.-,ı hücumlan 
için ı. land·ğını bilecektir. g~çerck düşmanı mevzilerinden 

atmış ve 46 tank tahrip etmi..<tir .. 

roa '('E s ZLU TUllfıCE S~RKILI USIKILi 
ahi e !{'karında 

E KOYIORLERI 
Sobaları ve ate!yelcrindek ı ocakları için kok ve maden kömü

ru tc .ın etm. k zaruretinde olan ayın halkımızın bir kere 
mbr.e müracaatlar1 rı.ca o!unur. 

MADEı'ICt REŞAT S1PAH1 
'klnd Krı~dnn (Ad. ye· c:ısı sır:ı.•n:la No. 81 

Kuvvctlenmiz bir tank hile kay
~elmenıiş1.ir. 

Alman, İtalyan ve Macar hava 
kuvvetler! yürüyüş halinde bu
lunan düşman kıtalariyle asker 
hamnlanna hUcıım etmişlerdir. 

MERKEZDE 
Cephenin merkez kesiminde Al

man karşı hücumu bütün şiddeti 
ıle devam ediyor. Halbuki gen~ 
olclide ta•arlanmtŞ olruı dü._mıan 
lınreketi kuvvet:ni gittik<:e kay
ı,._ tmi tir. 

Bu h:ıreklit e•nasında savaş ve 
P ke u~aklJnmızla. işb; rl!ği yapan. 
kıtalarımız bir çok kas.baları ve 
·~yleu almışlar ve mliteaddit 

ır.evzilerı ele geçirmişlerdir. 

TEL: 36 · 46 

UGlN 
ANTON WOHLBROOCK'un SAILY GRAYLA yarattığı 

- İNGİLİZCE SÖZLÜ -

Teh ikelq liehta ( SUPC: ) 
Filminde Filadelfiya !iliınn unik orkestrası lanüından 
ını~ ŞOPEN'in büyük Polonya sarkısı dinlenecektir .. 

A RiCA GAYET GÜLÜNÇLÜ KO:'l1EDİ 
M A. L E I! SİHİRLİ EVDE .. 

l\TA TİNELE& : 1.45 - 4 .05 - 6.25 ve 8.U ... 
Cumartesi, p3za r 12.10 da BA ŞLAR •• 

çalın-

------- -
VA ıllK VER ı Si 
tHa .. ıarat. J inci "'ahH~de) 

-.. l :., 1ir-ı Ye1"f·cc1·1eıdir. 
Tarsusta 428 mükellef 1 mil

yon 0~0.2 71 lira verecektir. 
ÇukuTova f-ıhrikn!'lı mi.im.-.s,illt'

t1evr s'tap edi)·orl'.:\r. 
T::ı.eirlcr bu sercfli vazif Pyi ye

rine ,...rtir:n,.:'"' "'ve Reve şitap t!di~ 
yorlrır ---Z'\EITADA : 

!!' 

Al'!anc kta ot•·""a~ 23 ya_:ır.·~' 
Sup'ı·ye adınd h r k.ı 1 ·ıı. venıek 
m,.., ... le!inden k. v,....,, ettiği L1lbası 

M~"1·1du t'Hne ·.•ç.ird'."H ekmC"k 
b1raG'"yle h&f.f !ltırflltte- )·aralarJığı 
iddJa!iyle tut1ı.1"T'ıJştur. 

!" .. !.* .• 
P !.-; d f',•tnr~ •• 
KRr~ntinnrla 177 inr.i sokakta 

7 sav1lı evde oturan Nuri Çınar 1.:u
ın•ş olacağında.ı bahs!yle B. Adil 
Hanın 5 00 lir sı~ı dolandırdığı id
diasiyle tııtulmu~tur. 

tırıkll!'!Jn1n 7.:tptı irjn "iddetli bir 
!ava., olnıakt::ıdır. Burnsı Selçf"vkA. 
telıridir. A1m"'n~::ır·rı ilk hat ~per-
1eri:1e gin"'?mi" Yt 'hunl:\r tıı.hrip 
P.dilmist!.,.. ~;,ld~tiı bir sava"ın cc
;e;-a., ett:•'!'rı ··il · 'l"yor 

* Rl'S ti .F.RLEYl~l DF.VAM 
FntYOR 
l .. nnclıa radyo~undan: Rusyada 

-;:ırp1'1:m:"\lar aTt;ın bir şidd, ... tle de-
vam e-divor. Alman1nr civar cep
h~lr.rde ve Alm~nyadan veni tak
y;,.eJ~r !{etirer~k kl'lyb""ttik1Pri mcv 
7ile"İ !""~riye almnö~ ÇAlı,m.-ktAdır
l:.r. Buna raifmrn ~">V)'et ilt"Tleyi .. i 
rl~varn etrn.f"t:r. M~rk,..?d~ Rjevin 
batıS-ında dil"ITTU\n ağır kayıplar 
ve-nni~. Velikiluki civannda müte
ndd;t ~A.1mnn g:ı.~nizonlan yok edi
leT~k bir kıtc köy ger;ye alınmt""" 
br 

Stalinıırodda Ru• birliJ.:1.ri Do· 
nun _şrtTk yak!'l.~ır.d ki f aliyetlcri ... 
1ıe clevam etmi~l,.rrlir. Rncılar fab.. 
rik;ı1r.r mahellt- ?ndf": , 1manların 
-ı.i''lr ka~.,P ar pe~ ınıı ele geç1rM 
ı kl,.ri müst JıLe...,ı noktı:ları tah .. 

rip ebneii;e her dcvamdırlar. 

Diğer taraftan İnqilll - Amrr İ· 
kan t:'azl'h.·lcri de l>u mev-zu Ü%e-

1·;l1de hararetli nt'~riyat 3rap1yor
!<1r, l'mıııniyetlc belirtilen kanaa· 
f r ~ifre harpten sonra baş göstere
'ek dev earta zorluklar karşllım
<' a lıocalaınamak, ve yeni harpler 
•'oll uraeak hablı kararlar ıılmıı
ın:'lk irin siıudjdcn harekete «eç&
J ('it n1iittciik1erin sulh stratejile
ri:1i pl5ııla~hrmak lizınıdır. Orta
~·u konan fikirleri hir ikinci yazı· 
1nızda mUinlcla edeceğiz. 

SP.VFF!""" llİLGIH 

İ1=·cii"EK 4$1Sl 
OLDUNUZ MU? 

1 
Sıhhat müdürliiğü binasındaki 
h'ikümet tababctinck ve bü
tün belediye mıntakaarında 

1 rn~cr;.ınen. çj'çek a<ı1:H yapılmalc
~ tndıT. l-liç kim~nin •tı yaptır-

1 
mııktan ihmal gÖJ.terrnemes.i 

1 :r;,~~u'::":~İ~a!:::ndıuı ·!--·---,-------·:· 
ASKERLİK ŞL'BESİNE 

ÇAGIRILe> :LAR 
imıir a.J<erlik şui..csinden : 
~i\ıda kü.nyesi yazılı yedek 

•ııbaybr ka~,tlannı yaptumak 
ilzere Yerli al)kcrli1; u~ine mil
rncnat <'tmclt>ri Hiln olunur. 

Topçu -eğmen A. Rıundi oi!iu 
Kemal İnal Sicic No. 41974 

Topcu teğmen Sal8.lıetlin oitlu 
:<emal Gü.itekin. Kayıt No. 48552 * Altwcı sınu tüfekçi u.staa 
Ragıp Ge:ıcerin (332 - 17) acele 
yerli askerlik şubesme mürııcaat 
<tmesi lazımdır. Gelmediği takıfu.. 
c:!e ar;kcri ma11kemeye verilece-k
tir Bu memuru hustL~t ve resm.1 
h.ım~te alanlar hakkında kanuni 
·nuamele tatbik edileceği ilftn 
oluntır * Bodrum gumrük muhafaza 
tabunı e'lk. ]eva7.ım "'1ilr1Uri1 Ha
c;;:uı Basri Dilcik hemen y rli a . .i"' 
kerHk şubesine ınüracaat etsin 

Edemez bir halde i•e Adresinin 
biltUrilmesi ilan olunur 

* SiJ"h aJtına <'ağınlan l:~edck 

Subaylar. 
İ"lmir Yerli Asl:erlik şul•esindeıı: 
A.şağıda kayıt numaralan ya7.ıh 

yedek subay ve asker! memurlar 
ca{~nlmışlardır. En veç altı giin 
;cinı:-1.e subeye miiracaatla.n l!\zını
aır. 

Gelmiyenler hakkında A<ker! 
C,.za k2n-.ıııunun G4 ilncü mndd 
s· hükiimleri tatb,k Pdileeekt'• 

Sic"1 vcva kayıt numa nl· 
l70f'.5 
18533 

~8467 

l 
• 



ıo ıııı ııanun Persembe 1942 YENi ASIR 

mal Bora söz alarak ,öyle dedi: B tZMIR BELEDIY'ES!ND'EN : 

~uikast davası bitiyor - Süleym~\n şimdi yalan ıöyle- or~a 1 - 'feJ>t!clk 1'cbhahane ittihaz 
mektedir. ~ edilen lı:nada bazı tadil5t yapıl-

Ken)al Bora ~öyle devam etti: ması , f..:n i~lerl müdürlUğündcki 
---·------ G l J d p ı f] ÜZÜM k.-eif ve şarlr.a:ııe•i vcchile kapalı 

h 'I d ) _ Sakir Ziyanın büro diye gös- - eçen ce .sc ,..r e av 0 a Gt.i:> İııhisarlar ,jl 5G i;O k ·ı k l ı (Baştarah l ınci Sa ı c e a· . d d sandal"e ne ına Korni1ofun yük.ek heyetini•i red z<.rflı e sı tmeye onu mu~ ur. 
" ter '"' o a a ne . , . - l b as İIL,Un (htn. 59 50 64 Keşif bedeli 12600 lira. muvak-"uuRUSi'vtı\NIN TAFSİLATI ,a rnrdır. ()raya kendisi de, müş- ederken Sülevman ela bu ta e e 107 H. Baki o. GO 60 kat teminatı 915 !iradi".. thıılcsi 

&imdi bugünkü (Dünkül.dd'.ki teri de uğr.unaz. Bence lıu a\·uka- t•hallikle i•ti;ak <~tLr~vl?fli' Kor 74 Hakkı Elbir. 57 60 16 / 12, n.12 çar~ .. mba gunu ,..,at 
durusınan . .:.ıı tafsilatiyle bu 1 !a- tın bir tek dB.va için, yalnız bu nilof evvelce şif;.ı, i 1 a esı a ınmı- 8 M. Sait Usta 61 61 16.:!0 eladır. 24!"l0 sayılı kanunun 
'·ar ~~~"rı·nn_ ,.,rılan kanaatleri bil- ı· . uk it van Sül~yn\Rn1n yenid,,.n !l'orguya ". •9 Yckuıı hl ı h l t k 

~· "' u c.:ava ıçuı av a ır. K ı f .,.,, U.rifatı da i in<..€' az~r ;:,;nınış e -r..:-kiltnr-sini ist;'yorlardı. orni o tııriyorutn; Pavlof ta verdiği üç adreste ' 1 !!29."iO·i &ki_ :rekUn lif nıektupJari 'hale günü azami Snhah ceı .. c:..ı saat 9.30 da nçıla- h' Pavlof berh;\Va olanın Ömer o -
İt I araııd1ğı hrı.lde bulunaınıyan İ.Ju madı~ı noktasınd.ı ötcdenberi is- 2'.10143 Lnıuıni lCkün saat 15.30 n kadar cnctiıncn riya-cak iken <ahit Koıt>lantine a - k t b d d 1 .. ,. ~ ~' 7 51 . ·ı· 

1• 1 ~\'U a ın u uruşmaya a ıı ış.ı- r-rla d"rmaktadırla:· . fs.rarlanna _,o, sctınc \~crı ır. Y;w.;;.ı bile hi r tercümana uzun o - k k l k " " ' o 5;; 2 E h U Ç k h •- L 
1 . d ra etınt ten ıneno unn1::ı.sı ço - bu ccls,"'de Sii]C:ynıan d3. i~t..irak cdi . o. o - r çet z ocu ası.a.ııa-du~'tlndan har!ciye veka etin en. d·ı• J a · ·· J d' rl" ek '.:o. ? 57 ne.o.'nı'n gır· ı·o b,ohc.e kapıları ile te-~ . 1 a ı dTIC o ac .. gını soy e ı ,.c ,., .. :r "O' .• Bu da 1>ir tesadüf müdür? ;ı - -:,: Abdu··.,.,,.t.l·"iın Bu~a.\•rinın gc nıesı K k k ' " 10 Gl k 1 ıl f . ~·,., ... d Ş.ıkir Ziya ara.cay, gc-re.· ııılle ·- Abdurrahmanın k{ ndisini yala- .. "o. s:sat ·ana ının yap ması. en ış-

l•eklenınis ve celse 11 e oğru k ı· Abd ı J kk J d'·e l0 "Cl·r· lerı' m<Vu"rlu"biindeki keşif ve 
l ı ı tırra 1n1an 1a ·1n< a ıg ı na tc~vik e-tti~i iddia!l:t n.sılıı-ızdıT. '" . '" ~ı a~1-ıstır. Evvelfl ,ahit çağırı mış, L .. ı d .. ı· ı b l · .",1 Yo·· .... ,- .\,-1·,ın •,- 9- •artnaın"sı· verhile açık cksiltmc-

\j-0-li' • nazı soz cc e soy ıyere.: un arın ,\,·rı a}·rı dinlı:-nmi~lerdir. Sült:y• .~... · ·""' 01 • .> "1 .. " 

cinha dinlenmeden evvel Kornilof L 1 1 l d'J . . . ~1 Ş. tı ... ··ıır 8' s;; )'" J.·ontılmu•tur. Kesif bedeli G610 cc len1 uı tcrcüıne e ı n1es1 ıçın nlanın sapn1ak i..-tedi~i yola yük- - ""' ... ... .. ~ 
1'·-··la söz istem.iı;;.lir. Fakat ken· b l d .',2 Ycltı.ııı ı.· ı·a '6 kııruş. ınuvakkat teminatı •cu "" ı.srnra a ~<" 1

• ~{ k h .. •·ctinizin ilt!fat etınivece\;ini - .., d '"'ne söz vcrilmemis,·lir. R · •·ı ık d ı l te ki . . 21CO~ Es·'-' .'"l<u'ıt .\".>- ıı·P 80 kunıotur. Taliplerin t<'-""'" t eıs •.ı.v.;. 1 ·eıne e ~~ 11s <.ıra - nlrh:-ı!.:.kak sn}·arak söyledi t"rının - .... KJ ·'... " ~ -~ 
$AHİDİN SÖYLEDİKLER cavüz edll.JmCz• diyerek sözleri- rt"ddine knrar Yerilm<"""İni rica ede- 2-1{i;lj Ul"':'lunıi :vckUn minatı lş b::n~{asına yabrar.ık 
İtalyan s-.farcti kapıcısı !(ons- 11C! dc\·rıın:t nıi.isnadc etmedi. ~I·:\·1·isYAGI nıakbuz!ariyle ihale t:ı.rihi olan 

trntin Libareli, baba,ının adı Jo- AVUK.'\'t'JN CEVAPLARI rim. 5 d d k' 2(iGll2 kilo 111. 50 120 1~'12,'9~2 çor~omba glinü saat 16 
d - J l lt 1 nın Bcrh"'r üleyma.n e i ·ı: la cr.cu··ın•nn mu··racaatları. t~f 1901 .:ıgunı u, as en aya Avukat Şakir Ziya dedi ki: - TerC"Ümnn veriniz, d:ycce.k· ...... 

~ldini vilayetinin ahallıilndeıdı .... ol- - B::ına Faşist aj .. ınlı~ı :snat et- lerimi nnkta~ı nokta!'ına i. bı:ııt ede- ~ ... ..;::e'"""...e~.......-/J'""J.::'7"'//...co:r..r~.. 3 - Kiil!ür.ı.rk hayvanat bah-
ô~nu. ınnznunları tanıma ıgını melerini .abii bulurum. Keneli m••·.,,, beni a"nız. ~8· ı\ n k aı·a ·~ad VOSll l cesi yanındaki S:ı.o;al suyu satı• 

·· J · ı· K' eden korkup ce- , veri bir scno nıiiddetle k;raya ve-H>J' emış ır. ııns · ıuantıkbrı ve kafalariyle düşün- RFRRl='R SULEY~!.\~I ' ~ J ' , 
k k d ... .. r eceğ:ne - t ri1ecektir. l\!u11.1mmen m<.>deli iea-:ıırniyere o~u suy ıy İ·k miyen herkese bir kulp t .. kmak ROl.Lr-.Rt ouGUllf!u NESRi YAT . rı 150 lira muvakkat teminatı 11 
r<rell, namusu Uzerine söz vere 1 

- .'.d~tll'rid:r. İrfanları miisait olsay- K•mal Bom tekrar sÖ7. aldı: K ';) 11t\ 1 il. 
• ·ıd·kı · · ·· J anlat li lira 25 kuruştur. Taliplerin temi-teıı sonra m 1 

• erını şoy e · dı 100 kü.;ur '"hifclik ınüdafoala- - Sül•}·man Abdurrahmanın .e~..cı=r..r..r..r/J.>"..O-..r..r..r~..r..r,.;:, -
nalı h Bankasına yatırarak msk-m-...,ıır: . . 1 ~nıa iln1i, n1antıki deliilcrlc cc,·ap İı-tanLt•ldaki ifade~i üzerine ele 7 .:.:O Pr:>graın ve memleket sa· buzhu.'i,

1
le ihale tarihi olnn 16112 

- Bt.-n İlaiyan .. cfar~thanrsının \'Cl"irlerdi. Yazıhrıne,_•e rrclincl' "'Ptirildi~i zanıRı"l .:ıu ma~um rolünü ~'". a\.·arı, 7.32 Vt"ıcudumuz.u çalı!'.- ' d 
b l t bü b k h ' " - ' - 942 Çarsamba günü saat 16 a kapl.!ında u unuyor, 

0 0 
s c - ~ulduk ve (aşınıyoruz.. o >aman da f07Jo•ivlo oynadı. iti- t.ralım 7. lO Ajans haberleri 7.55 cncUmene mtir•oaat!an. , 

J:yordum. Bir taksi ge~ti. Bunun- BERBER SÜLEYMANIX raf ederöz. nynodıi;ı role bi7i dahi S~O Müzi:, pi. 12.30 Program ve 
2

, 6. 10, 1·1 6739 (3063) 
lR gitmeği dilşündiiğüın sırada SÖYLEDİKLERİ ;nandırdı. Kendi•İni bir aralık •er- mo:nlcket '~Ut ayarı 12.33 Miizik: 
tabinin geçınesindcn ;.z sonı·a ar- Bundan !'Onra Berber Sülcynıan best hile hıraktık. ı\bdurrahmRn pJ. 12.45 Ajans haberleri 13.-13.30 1 - DC'lC'diye ınen1ur ve mÜ5-
kasından b:r pallaı ... na oldu .. De:- rıyağa ktllktı, e'.in<leki i~lidayı uza- ifa.Je.,inde hi:1e :p tıe:l:ın verdikten !·.h..i1.ik : I<adın okuyuculardan fa- tahdcnılrriyle f:ı:kir1cre vcıri1ecek 
bal koc:lum. Evvel~ Fon Papl'nın t:ırak okunınasını iı-;tcdi .. Okunan cı.onra yakalanan Süleyman haki- ~:l ş::ırkıla!'.'ı 18.00 Program \'C rrc;eteler Uı.crindı:-n i15.ç satın alın· 
hUS'lıst katihesini, .. son.ra Fon Pa-ı !;.:. t.idası Sa~ ın h1tkinller11 diye ha~- kati ı-i:ivlememekte taannut edi- ıııeınJeket ~at.t ::ıyarı l8.03 Müzik: ~ası ,·a:ı-ı i..:.lcri müdi.il'!ii.ailndcki 
penle refikasını gordltm. Ya~ları- ı•yor Ye ntıınara sırasiyle su iddi- \•ordu. \1 i.iı:Ie~tirıne-~e karar ver- Fasıl hcy~ t i lfl.OO Konuşma (Zi- ı:::ırtna;ı<'si vcçhi1e :ı.çık eksiltme-
Da vardım. Fon Papl'ne •Sı1le-rc :4Jar ilcrive si..iri.ilUvordu: dik. /\hdurrahmanla kar~llaşınc.a t t' ) 1,115 J\l" .k l l" "O ye konulmuı;:tur. l\Yuhrımınen be-

? d d' , l f . 1 ! ki ı:oa saa l.. • . uzı p. u . ., 1 . kka te • hır şey oldu ınu. • e ım.. _ İnfiliıkla berhava olan adaın şaşala' ı, itira rttı. · attd aya a- I\!cnl1ekct 11;ant ayarı \'e ajans ha- d~li 5000 ir:ı, mu va t mmatı 
oHnyır> dedi.. ? Ömer Tok3t değildir. Ben Ömeri rımıZ> k.pen,.ak «heni affedin> h-rlNi l9.~ 5 Serbest lO Dakika.. ~75 liradır. Taliplerin teminatı t~ 
Reis - Hangi dıllc konuştunuz. :.nfı'l,'l·.tan ·.onra Aıtkaı·ada g,·,·r- dedi. Ru cihet ı\bdurrahmandan 'fllf l banlca.c:ına yatırarak makhuzlariy-

f d =- ifl.55 .ı.v.ıi.i.zik: Peşrev, Beste, şar u ~ · Şahit .. - İtaly•n.ca... Etra ,'m.a dı"ım. Bunu sahı'tlerlpı 'spat nde- da tahkik edilehiHr. 1 1 p 23 12/n42 çar~amba gllnU saat _ . , ve semai c: .. 20.15 Radyo gazete- 1 bakındıuım zaınan ınfıl5.k yerının b·.·1 1•1•1·m .• ~ı·mdı'ue kadar alınınıs. Riyasetç-e Abdurrahmana söz lR <la cncümrnP müracaat an. 
b ~ , •ı 20.45 Muzik pi. 21.00 Konu~ma f b ·k d Yanlarında bir takım ceset .. r• .. r~a- ,,Jan ı'f,,d.el»ı·ı·ı·nı'n hepsı· y,"landır verildi. II - Hava ıtaz.t a n asın a 

d " - " M N !Evin saa'.ı..) 21.15 Müzil< : Mü- h 15 k k t ]~n ve bir kopn1u~ .. ~y.ak gor. um. ~C'n bazı rP.ecburiyetlerle Ahdur- .ı\.BDURRAHı .\. z;k sohbet1e:-rl 
21

.45 l\-Iüzik : Rad- mevcut ta n1incn ton ın a e~ 
Re!s - Bahsettıgınız taksı han- rahmanın ö1iretmiş oklu!iu <ekildc $ÖYLE DEDİ tuğlalarınm satışı yazı Mert mil-
. 'k t · ı· d ? · " · c - iddia makamının söylediği yo senfoni orkestı·a.ı 22·30 ll!em- dilrliiğ'ündeki <artnamesi veçhi-~! ıstı ame e gıc ıyor u · . iladc vcrmPk zorunda kaldım. 1Pket saat ayarı, aj3ns haberleri 
~ _ Ç.ankaya istikametm- Ahdurrahnıanın İstanbul zabı- ba~tan aşagıya doğrudur. Sli1ey- ve borsalaı· 
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Yarınki le acık artırmava konulmu•tur. 
den 1ehre doğru ilerliyordu. tasındaki ıfadrsi okuntluklnn son- manın bugünkü vaziyetine hayret ı•rogı·am ve lrnpanı•.. M~hammen °bedeli 1050 lira, 

RC.:s _ Tak~i mi. hususi oto- ı·a dahi ele \'crilenlcrin ınlirettc etmiyorum. Bir gün hapishancıye ""( nıuvakkat teminatı 78 lira 75 ku-
d P dönerken Pavlof bana hitaben rıu;tur. Taliplerin reminatı !ş 

mobil mi i i? ve uydurn.a bir teşkilat olduğu <daha zaman kaybedilmemislir, yik ka~ısında değil, beni karşısın- Bankasına yahrarak makbuzlariy-
$ahit - Taksi idi. ,~,k~a anlaşılır. Bu i<o ba<lan so- d b'l' · d · · N'h S" da görüp h~kikatin meydana çık- le ihale tarihi olan 23/12/942 
Rels - flengi nasıldı? ra kadar \'Ckıf oJmakJığım dola- Üno J.:rsın> enıı~tı. 1 ayelt dU· tığını anlayınca iflas edip itirafa 16 d •· 
$ahit _ Haltrlıyamıyorum.. ,,··si.\·ledir ki biitün hakik ... , tı' l<'ymanı ayartıp c.-.dc etmi~ er ir. llr-.... ç-a~amba günU saat a encu-

t k dı• " ve Bilha5sa paroya torna edenler her ka.~..,tı.. m•ne müracaatlan. 
Reis - çinde dims~ v~r mıy k. hıldiklerimi insanlığa. vicdana vazifeyi görürler. Pav'lof daima SüLEYl\IANIN lSRA.RI .TJI - Hava ~azı fabrikasında 
S•l.'t - Soför en a• ·ası yo - hzmet makrndiyle artık söyleme- Fahriden bahsetmiş, berhava olan Bunları dinleyen Süleyman her tahminen 1000 adet hava gazı fe-

tu.. ~e karar vcrdin-ı. Valaf olduğum ~alısın Fahri olacn_ğıncla israr et- sö1.e cevap vereceğini söyleyerek neri isk€'1etlerinin satışı yazı işlt'-şahit Ko.ıstantın sonılan diğer L k'k ti · k ı t b·ı k d' · ı t 1mas d ki · rıa ·ı a erı açı ça an a a ı mem miştir. Süleyman bugiin ayn1 ~eyi -en ısıne ercUman tu u ın a ri mUdi.ir1üi!ündeı · ~nrb:ıamesı 
Suallere cevo.bcn infilaktan önce · · y ı ı· · · b'l b · v ki ı · •· b 1m ıc:-uı ugo~ av ısanını ıyı ı en ır tekrarlıyor. FahridE"n ne haber di- israr ettı. a. 't öğ cyı geçm~ u- veçhilc .açık arfırmaya konu u..~-kolunda kırmızı paket ta•ıyan bir t ·· h · d ı d c ı ·ı dild ı "" <'l"cumana i tıyaç var rr.. yor. Fahri Türkiyeye gelmemi~tir. unuyor u. e se tatı e i. tur. 1\ıiııhamn1cın bedeli 100 ira, 
kimse görmediğini, daha doğrusu On bir aydır mevkuf olduğum Kendisine bir az evvel cifl<is ettin> 1 Saat 14 de duruşmaya devam nım·nkht teminatı 7.5 liradır. Ta-
o sırada orada başka şahıs ta gör- lwld~ Ru.Jarla hiç bir temasım dememin sebebi de bu idi. O taz- (Sonu Sahile 4, Siitun 6 da) !iplerin teminatı t5 bankasına ya-
rnedii\ini, mevcut.>a bile farket- yoktur. Halbuki Ruslarla görü~- ·------ t:rarak moklıu71ariyle ihale tarihi 
rtıeOiğl.ni, infilaktan sonra Fransız tüğüm st-hrop gö9terilerek eezn olan 23 /12 / 942 çarşaml;:ı günü 
sefarethanesine doğru ko~an iki cvjnde bnlundu;?um jkinci ko~u~- K ~ ili - c:~at 16 da Pnci.imf'ne m'.:r,'tcaatla-
18hsı görmüşse de bunların erkek lan beşinci koğuşa aldılar. Ru hal, ızııav Karahisar !Yladen ~uyu n 
ıru kadın mı olduklarını seçemedi- hakikati itiraf edeceğim için bir IV __ Han )!an fab ı·'kasında 
lini. kendi hi<!ine ııöre koşuşan- tehdit ve.ile>idir. EN T..:: MtZ E' SiHHİ FE:f4 İ TLRTIBATLA EL tahmin n 15 ton dölane hurdanın 
ların !fllphelt fahı!dar olmaktan ,..ı- Mukadderatun derin hil"intzr A su UR ı;:a•ı~ı \'azı icı eri müdlJrJi.i ilndeki 
yad,. korku ile ka~anlar oldullunu ve yüksek vicdanınıza blm"tır. OEGM OEN OOLOU~ULAN Y. ~ O •artneı;ıcsi vcçh!le açık artırmaya 
rllyledi. . . !f,aatım adliyemize vurulmak is- Emniyetle içi!Pcek yeguııe Su Karalıisar !ifaden Suyudur. k<mıı\.ruştur. Muhan1m<n bedeli 

PAVLOFUN lDDJALARI tenen lekenin tamnmen ortadan 120G lira. mu\·akkat teminatı ~O 
Şahidin bu sözleri Rusçaya çev-ı kal.dırılma•rna m•dor olacaktır. Kofıusuz, lezzetli Hazım ettiricidir.. l'raılır. Toliplerin teminatı tş 

r;Jerek Pavlofla Kornilofa anlatıl- öLE.N Kl\.1 MIŞ TELEFON : 2067 .. Yeni -İ:zmir eczanesi HATUNİYE.. Banl·a.sına ya••rarak makbuzlariy-
dı .. Pavlof şöyle dedi: 1 Siilevm•na tahk;katın başından- • ır, ihale tarihi olan 23112 ·~42 çar-

- Şahide karşı bir diyecegim heri THrk~.- bildiği görüldüğü ev· -· - ---· ~amha günü saat 16 da C'ncilmene 
yoktur. Ancak şu noktanın nazan v~lce dl!' vakı olen tf"rcümnn teda- müracaatları .. 
itibara alınmasını rica ederim: Bu riki ta)~bi bu s,..bepll"' r.-d edi1mi~ Ege Eiil~c-sinjn <'n giize l ve randmonlı İzntir .fl, 10, 15. 2: 
divanın ba!nndan beri ne Fon Pa- oldu./-u biJd!rile-rek ne ıııöy]Pvrc~k
J)En, ne refikası. ne daktilcsu n1at- ı:.e Türkçe "öy]Pmf"!Ü ihtar olundu. 
ınazel Roz, ne hariciyenin motör- Bunun ii,.erinP Sii1f"ymA.ıı dt"di ki: 
c-U~ ne 1osvada mektupları olan - Ba4tnnberi "'iikUt f"ttii?ime 
ıki Fransız ~e de bu şahit Kons- "'ahitsin:7, b1Jgünden itibaren haki
tantin ,)·an

1

i tam hB.dlsenin vuku- kati ıöylcyerr~im: övlro mühim 

6877 (3114) 

da O aıla bulunanlardan hiç biri noktalar vardır kl hunl<ln an1at-n rL .. , . .... 
e1inde kırmızı beze sarılı paket man-ı n~ceremıyt>eegım. 

·~··ı dam go··nnenli<:]erdir. t\br1urrahmanla aramı:zdf\ h~. r 1 
• "' ,, ren n ' y ı ı· · ı ··· · B .. r , n tek adam ~oiör şey U~f)"! AV lS<'lnty e f'.r.ctım l<;ln 

F hriu~uUsoydı) c Oroda· <elaretimi- •roda sakatlık kalamit. TürkçeH 
" çar ır. ~ · k f ı d "d f ·ı vin otomobili içinde Kornilofu 1 va 1 0 My ım mu a nını. vazı ı e 
.. d'""'~· .. ·· !iven yın' e bu Fahri 1 yapma"".dım. K1"!acrıs1nı ~t,.r~~nız cvr ugu.nu ~oy .;ı • _J• •• 1 . 

lJçardır. Blitün bu saydıklarımın : t ır.-ırıı !ov eyeyım: 

if d 1 '"-L~ U h d t' · ı Brn Ru•l,,h Abdurıahmanı ta-a e en ı: cllll"ı ~arın şa ~a c !'~ ' 1 ı· b. . f 
1 ,, d'· ür.. nııı::hraım. ~·C ır 7arna:-ı ~f" oırF.t-
;ıyınc\..,n U< ur. 

1 

h " d. n · ı .. 
KORNİLOFUN İDDİAL,\11! ~n~~e gı.~e. m. n•n1 va ano •u-
B da K ·ı f ta nJ nıklıun ı .bd.ırrahmandır. Tak-

un n onra ornı 0. . nv : !tİm b"'-h;ei!lnde Abrlurra.hmarıın 
mütatılac!:ı bulunmuş, ınfi!Aktan . 1 , d - L • • T" k ı ·ı 

h .. ; l\1'•dr tl"'l qa.>ıı:ct ıc;ın ur c:e ıı ~n 

f.onra berhava. o;aa. şa !!:ın vucu- R~,, ta. bPiyor. Sansarlı olduğunu , 
dund~:ı .\~~ c1bı~e~e1"1ndc>n. na~çalc.ır pat!ıcan hun1r::lu o]du"'..,ınu da ı\f>V .. 
eJe gcctıgı haJ~e Fahrı l )~ lem·ı:ı;im. Korni1:""1fl\ bakınız. Patlı
bahsett:"i P"ket.n sanlı oldugu can hunınhı muclıır} Abdurrahma 
lırmızı bezden eser .. buI:ınam.~dı .. nın h<lna t"n~ttığı pfttlıcan burun
~ım söylemiş ve sozlerıne 0~'le l lu ndarı1 illan snçlı Fahridir. Yani f 
de\'am etm"rtir: Pc:t!·o Milod!çUr. Netice ~u~ 

-- Eksperlerin berhava olan Ahd urrahman beni F •hri ile ta 
,...hsın durumu hakkındaki _bütiin nıştırmışhr. Fahri de mad~mki hı
faraziyeleri de hep bu Fahn Uça- ristivanmış. Fahriden ne haber} .. 
rın ifadcle .. ·i üzerine .kurul.muştur. Berhava o1an şahsın bulunftn te-

AVUKATIN VAZIYETI nasül ıızV\ınJan •Ünnetsiz oldui;u 
Bundan ~nra reis celsede ha.- enla~ıldıfına göre .. 

z•r bulunan avukat Şakir Ziya Süleyman bu sözleriyle 
hakkında barodan alınan rezkere- Ömer değildir, Fahridi,., 
yı okut.,,ı:: ."'ur. Tezkere baro lev- lsti\·ordu. 

cölen 
dem .. k 

}'a.S1ndnn i.-;minin silinme-;i hak- Bu sırada Abdurrahman ot.ur-
kında müdafaası alınmak üzere d~ğu yerden Süleymana c:ifla. eı
gösterdi~i ~dreste aranan avuka- tin ifl5.s ettin) diye hitap ettL 
t ,, ı ınnmaclı;ına dairdi. BF.RBER SüLEYMAN 

Bunun ü erine Kornilo{ Türk- VE RUSLAR 
{P oh ak n ,ı· Jd: l\lüddeiumumi bat muavini Ke-

,~1ıımı:ıı..-=--.~--c---.ı:D""•·-.miiiim:a&1~ 

~ BUG r OEN ı r ı B~Rı: La•e 'E Tan'DA 
'\:c-vsimin nltın prograııı Jı serisindt:tt biri daha 

.T 
• .A a lı falta_at 

Geçen halta kalabalıktan si ııemalarınll7.a giremiymlerin gö
rebilmrleri için SAJ.I akş &mma kadar gösterilecektir" 

2-L~zbon !!eceleri 
13ugünkü harp oln~·larm ın en heyecanlı filmL 

3 •• a hın İhtiyar Eğlenceıı M t K ı -·----1..AT.E S E AN 'S LA R TAN 
. Sahana!: 13 35-17.2:; ~· 1 j K. Saltanat: 15.48 - 19.25 

J,i,lıon 15.35 - 19.2:; Liıhon : 13.50 - 17.35 - %1.zt 
C'ıımarlc<i ve Pazar Cumartesi 11.55, Ptwıl' 

9.45 le baslar.. 10.05 te başlar .. 

·-- ..... ı'C.· 

'l'oros <:anı ve Şiş~ Fabrikası 
MERSİNLİ 

i\l. Ht>ş;ıl Oii~\iııiir ve.Nuri öz 
Her tüı·!ü su ve ~ay bardakları. lamba, J;\ınba şi~cleri, su

rahi, kavanoz ve bilftn1um z üccaci~te ede,·atı sipnri-, ve de~ 
rnhte c.-der .. 

İzmir - Al,an<:ık 1156 ncı So. TELGRAF: CAllJIS - İZMiR 

!ZM.IR S!Cllt TiCARET ME-
1 'l!llRLFôUNDAN: 

Gi1hQı·to Danr1.ria ticaret unva
niyle !:•mirde Bidayet hanında 4 
nun1arntla kır~!l..c:.i~.,re kitap ticare
t'yle ve takas i•IPri takip ıımuriy
lc isti"al Pden GilbPr!o Dandria
nın isbn ticaret unvanı ticnret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1tmS numarası!.la kayıt ve ~ 
eilildifri il5n olunur. 

- ---------·-----

, 

Halis Platin pırlanta ile müzeyyen ve 1943 modefleri altmd n pnla ntıı ve elmasla m~~yyen bay9n 
kol saatleri, baysn yiirllğll " ~öval79, Klips, çiçek ve plakları, küpeleri 

Bu~ün "en itibaren "Ankara Palas" ın 
i•st salonla.,.ında teşhir edilivor 

SiNGEB S AT E 
• 

SAHi FE ) 

t LAN 
ESIC.İ.SEHİR V ALİLİf;İNDEN : 

1 - Ek.oiltıneye konan ij Eokişchir - Kütahya yolunun (4+6-0()-
6 ;-360) kilometreleri ara.<! ~o~e ve sınai imalfttı olup keşif bedell 
(25019.21) J;rad:r. 
Husu~i ~artn:ıme mucibince rayiçte husule gelen yilk.c:elnleler mttt.. 

olıhide avrıca ödcn:nckt<dir. 
2 - B"u işe ait ~artname1er ve evrak sunlardır: 

A) Eksiltme sartnamesi 
B) l\lukavo\e ·projesi 
C) Bayındırlık işicri genel ~artnamcs i 
ll J Şose ve köprüler fennl ~artnamesi 
F.) Hususi sartname 
FJ Keşif c;ıveli. fiyat bordrosu, :.\fotraj . 
G) Ocak grafikleri olup bu şartname ve evrak bedelsız olarak 
Nafia mildürlüitünde gifrillebilir. 

3 - Eksiltme 28 ' 12 9~2 tar:hinc miisadif pazortesi giinü saat 14.30 
da vilayet makamında toplanan daimi encümence yapılacaktır. 

4 - Eksillme kapalı zarf ınnliyle yapılacaktır, 
5 - Eksiltmove gircb'1mek için isteklilerin: 

a) 18i6 . .İ4 llralık muvakkat teminat vermesi 
b) En a7. 10000 liralık bir in~aat i0i ba.sa~dığına ~?ir bir _bon
Sc:''\•is ve bu i>i idare edebilecek mali ıktıdarı haız oldugunu 
mii"'ir bir banka referansı ile eksiltmenin vapılacağl günden 
<'n "'az Uç gün evvel bir istidn ile vi13.yct nnfia müdUrlüğiine 
::ıürat"aat edı._•ı·C'k alacağı bu ek~i 1 hneye i~tirak V"sikCl~1n1 ibraz. 
rhnesi şarttır. . 

~ - Teklif mektupları yukarıda ü~iincii macldede ya7.llı saatten hLr 
S<ıat enelinr kadar vilayet makamına makbuz mukabilinde veril&o 
cektir, Posla ile gönderilecek mektupbr:n nlharet 3 ncü maddede Y• 
zıh saate kadar gelmiş o1Tl".a5l ve dı~ zarfların n1ıiihür mumu ile iyice 
kapatılmış olması luzımdır .. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 8 10 - 12 6876 (3115) 

--------- - ---------- ---------
T. JJ. Kurrrmu İzmir 5,.,,~sind'!n : 

Kurb:ı.n bayramında toplanacak kurban deri ve bağır~~lı:lan müza
rede ile >atılacaktır 

!halesi 11/12/rn42 cuma günü saat 15 te kurum hinasmda yap>-
:acaktır .. 

· !steklder 
olunur. 

şartları ö{!renmC'k 
26 

üıerr. 

30 
kuruma 
4 10 

İLAN 

müracnatlan rica 
6634 (3015) 

E . .,hi'$<!hir Nafıa l<f.iid-iirl'"?iı·rndt?tl : 
1 - Eksiltmeye konan i.ş E•kişchir - Afyon hududu yolwıuıı 

64 + 220 - 79 ..j.. 920 kilometreleri aı;ası toprak tesvj,v~si ve ~b 
olup bedeli (292671.40) lira olup hususı şartname mucıbınee rayı~ 
husııle go1en yükselmeler milteahhide aynca ödenmektedir. 

2 - Bu i~ ait şartnameler ve evrak ~unlardır 
A) Eksiltme şartnameıtl 
B) !\Iukavelc projesi 
C) Bayındırhk işleri genel ~artnamesi 
D) Tesviyei turabiye şose ve köprUler fenni şartnamesi milli 

ı;o~eler uınumi istik!'af ~artnamesi 
E). Hususi şartname . 
F) Keşif cetveli, fiyat bordrosu, metraı . 
G) Ocak grafikleri olup bu ~artname ve evrak bedelsız olarak 

Nafia müdür!ilğiinde görülebilir .. 
3 - Ehiltme 16112 '942 t.orihlne müsadif çarşamba günü sa.ıt.t (15) 

le Nafia ırUdürllif:ündc toplanan komisyonda yapılacaktır .. 
oi - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - El:siltmcye gireb:Jmek için isteklilerin: 

a) (1545.7) liralık muvakkat teminat vermesi, . . 
b) En az (80.000) Jirnlık hir inşaat ~ başardı/i . na daır bı.r 

bonservisi ,.e bu i'i idare edebilecek mali iktidarı haiz oldu
;;u"Ju ınüs'ir bir banka referansı ekliyC;rek eksiltmen:n yapU.. 
~.~ günd~n en a7. üç gib en•el bir ist:da ile Nafia müdilrl~ 
ı-11~e miiracac.t edcrck al.acağı bu ek..._:•tmeye i.ştjrak vesikam... 
nı ibraz etınesi ~arttır .. 

6 - Toklif mektuplaiı yukarıda 3 ncü maddddede yazılı saatteıa 
bir saat ev\'eline ka<lnr Naf:a mUdürlüğüne makbuz mukabilinde ft
:ri.1~lclir. Poata .ile ..günd.:ıril ..ın.a:...tu.ı:>lanrı niha..ı.'"et 3 ncil madde
de yazılı saate kadar gelmL5 olması ve dış zarfların mühür mumu ile 
iyice kapalılmL~ olması lazımdır. 

Postada olacak ırecikmeler kabul edilmez. 
1 4 7 10 (3051) 

--·----------------
TopraJı Mahı;ul e~- jz't""'ir ~ubesinden : 

1 LAN 
Günde azami 2 1 O tona erh~ebilecek olan r\lsanca.k iılasyon ve 

deposu ve limana vurndu h::-t linde g\imrüktn d~ği~enlete hubub.t 
nakliyat i"i 17/12 1942 giinü ••at 1 5 te şubemız bınamda açılı: ek· 
silbne ile ihale edilecc"ind~n tAliplerin "8rtnameyi görmek ve e~ 
meye iştiraki için tevdii rr·ükte7İ 500 liralık ilk teminat akçesini ~ 
tırmak :i7t>re ~ubem:z miidiirlii~ :ıe müraca::ıtlaTL 

ıo ıı 12 13 !4 6943 (3144) 

DtU:~TQB. S ·H T ME V V, HEM· 
Sİ E E AR NIYOR ••• 

70 1GULDAKTA E.~l'(;LI Kö 1üRLF.Rt iSLETMESi : SAö
LlK TF.SKILA Ti 

l\1erke:r ha tanesi için ~00 lira O.:retli "'.'tabiye mütehaesm 
< c « 300 lira c cildiye c 
c < c 1 00 lire < 2 ht>mıire 

Ni.Uye servisi için 1 00 lira c ebe 
Kandilli hastanesi içjn 70 1ira c 1 !ıhhaıt memuru 
Almac:aktı!", Aylık ücrt"t1eri i:zer1n,. a ıır..a. pahahl k zam'Tl1 verilmek· 
trd'r. Ta ı;vlerln 21/12 / 942 paz nrtesi gÜnÜ a1:.amına kndar 7 or>
gulda! ta 1 lr.:t:nt: unıum müdü'!f'lüğürı rnüracaatlen ilkn olunuT. 

ıo ı ı 12 13 ı4 ıs 16 6Q42 0149) 

ltfettr>merıı C. l!f"'' ,.,,. .. "n m" "f{nden: 
Mi i korunn1a kan nuna aykın hareketten suçlu ~1encmenin 

Emhilem nah:v ... .s.!r·.ı,.. otunır l\1t>hmet oe. Emin Tosunun vapılan 
dunısma ~onu~da: M"7..kUr kar.unun 5q_3 ve 63 ne-Ü m:ıdd~lerine 
tevfika~ be- lira a~ır para c .. za<ıile mahkOmiyetine auç meV%Uu t~" 
yağını~ müsndeTe ine keyfiy~tin gaz ... t!" .. il.e n.:~rine dair 2-7-~42 gu~ 
ve 1 16-9 l !la}•tlı kazarız asi V<' ceza h ... kımhgı k:arannın kesınle mı, 
olduğu ilan olunur. ( 31 39) 

-------~ 

"o '"'f nı .. 
izm~r M• (l)f'V!.'tmn C. M. v. liq"nden : 
Tuvalet i~pirtoyu fazla ·r:yatla satHl3. a.netm,..kten maznun tld~ef" 

mP\:k c:ıcldeoıinde tü•~j~ vt: müskirat 1Jnvii Ahmet nezd .,de tü -n Te 

mü$ki.rl"t bayii Fc,-yu frtuman h rkkıncla v3pılan durumıa 90nu:c
da: MJ!i korunma K. ntınurı 4160 31/2 59/ 3 ve T. C. K. nun.54-
47 nci m.Add'°'leri n~•ıc:iblnce be~ lira. ağır para c.ezas.iylc m!ıhkurı • 
yetine ,,.e ,·edi gün müdrlet e dülc: kCrıının kapat~m~Mna ve bu m~d· 
det zatfın<la tirıırettrn men:ne Vt" f!('t kanrını .. bur'-1k: hn_rf:-lerle gr.~e 
c;arpacak yerine a•ılma•ına ve para eza.sının d_ül&an eabıbı 1\hm~ı..~ 
mnlen ve müteselsnen mesuliyetine dair venlen 6/8 942 tanhli 
hülcm'in kotilc,ınict olduğu n-n olunur cl15m No. 300> 

6932 (3 ı 47) 
- - -------

ı;ı~~kf(~~A-'W\T s~~~ rGÜ~~;:~°:!J:r~"~ 
DFN: 8 Odunıın en iyisi (Kum 7."Y· ~ 

lzmir S»lvilimo<eit Falkpasa § tin)ılir. !lfohallenize gelmi~- ~ 
m>h~flesi Tüilıc sokak 17 numa- ~~ kon almakta acele ediniL So- § 
rada oturan Vicdan olan !noPnin 2 bolık olarak kesilmi<tir. Ucuz·§ 
V<'di .<ene evv•I ölPn kotası Apt! ~ dnr.. § 
~~lu Mehmet ile mllşterek hayat- M l:«öNÜ CAD .• 'O. 1112 S! 
la!"1ndan olma nüfum m('ktun1 e-~ ~..r-o--~.r,.,....oı--..00--...00--~ 
den !smet ve Arif adındaki oooıık
ların1n nOfusa te .. cil1eri icin a'i1i
ve hulnık mahkeme,lne acaca~ı 
n(h'atla k;icükleri teı:rus;J etmek 
üzere m~d:n~ knnı tıun 218 nci 
maddPs!n~ teYfkan İzmir F~vzi 
paşa bulvarı 1361 nci sokak 6 No . 

da oturur Mu: •afa o~lu Hfüeyini:> 
kayyum tavin;~e 17 11 942 bri-
J. n .fe k ~ar verilmiçt r 

K., ~ yollarına mtiracaat et
mek üzer keyfivet a:a'··Iılnra ilan 
olunur. (Esas 125) karar 133. 

• 



SilHIF'E 4 YEHIASJA 

Harp vaziyeti ne aske_r_g_ö_z_ü_y_l_e hak ışl ı 
~~_.,~~~~ ............. 

Libyada yeni fırtına 

İKi ŞEF ARASINOA ı JAPONLARLA HARP j 11i$IDE HAOISELEl. 
* 1 -it. 1 * 

Japonya Japon yar 12genera Tiirl< İ)'f" - l ... viçr<> ticart>ti 

yakın •• •• •• gorunuyor dımı gi- tevkif 
~~~~~ ....... ,~~~~~ 

TUNUSTA ALMANLAR MUHIM NETiCE AL,.MAOI· 
LAR · RUSYA HAREKATINDA ONEMLI VAZIYET YOK 

cezasını 

çekecek 
----*·----

demedi ediln·ıiş 
-~~-*~~~ ~~~*·-~~-

J~ PO lARA lr~OAT GE· Yahudiler hafılunda 

Yeni anlaşma dün 
Aııkar ada imza edild·İ 

Ra ızc • ... :ne göre Don kav-
.s~ .. ·n '"' So;yct ~ağ kanad:n.a 

c'eğildir. 

LlBYADA 
Çürçil ile nuzvelt~n 
te!lti eıtilıleri 

y:r.,.ltla""' \ , n t.aarnızu dün tek
r~rl n'll t • ·-ada bir tlkım ge
l n ,Pr ,du~u da söylenmekte
dir. So· yl't\ıır bu • arruzlann vu
kuunu .sd'k etmekle beraber ge
lisme1cır \"1 "~-t· unu kabul etmekte
c'rlcr. 

So\'Yctlcr de Don Volı:ıa nehirleıi 
ara! ~da Almanlara büyük bir 
Uıorruz yapmL~larclır. Fakat şimdi
ye kadar bir g<>lişme haberi alın
man1~hr. 

Libyaa Sirte k, :f zi bökcsinde 
1:-arckclt çok canlanmı~tır. G;;-neral 
l\Ion~on1l"r:n.!n dünkU d .. meci ve 
Llac<~ylada topçu haliyet'.nin 2rl
ması. daha sık ve d3ha genis hava 
faaliyetleri görü!·nes! ı;ek:ı.inr.i İn
giliz ordusunun Rommcl kuvvet
lcrlr..c karşı ikinei hamlesine baş
lamak iiz~r(' olduğunu ;ın1atınak
tadır. 

mFsajlcı;• •• 
Lon lra. 9 (AA) - i\mcrika

n·n h~rbr giri.şinln birinci yıldönü
mü rnünascbetiyle Çörçil ve Ruz
velt ara~ında nıcs:ajlar teati edil
mi~tir. Çörçil mcsaSında demiştİr 
ki: 

c- Bu;.:ün size hitap etmeği 
bir vazife biliyorum. Çünkü bir yıl 
evvelki suaikastte birlesik devlet
ler kadar bizim memleketimiz de 
uğramıştır, Bu yıl hepimizin Ja
ponlardan çektiklerimiz ağır ol
muştur. Britanya camia ı millet1eri 
vazifelerini biliyorlar. Bizler Ja
ponyanın tecavüz kudretinin tah
ribi için tam kuvvetimizin bir1e~ik 
devletler, Çin ve HoJlanda Hin
distaru kuvvet1eriyle birleşeceği 
günü sabırsızlıkla bekliyoruz. 

T!REN ·Krı F LE DjN· da ;yen~ tıararlar 
ver Udi .. 

f EGE ~ı;C11U~ 01-DU Moskova. 9 (A.A) -Tas ajan-
----* " bildiriyor: Fransada Ge•tapo 

Melburn, 9 (A.A) - Cenup lnraf:ndnıı 12 Fransız generali tev
batı Pasifik wnumi k:,raragnhının kif edilıni~tir. Bunların arac;ında 
tebliği: Yeni Gined,, Buna da Ja-

1 
r~neral Kler de ,·ardır.. General 

ponların kar•• hücumları ağır ka-. Kler 19~9 ağustosunda Çörçilin 
yıplarla pü~kürtülmti~tür. Bcn&da r\~ajino hattını ziyareti esnasında 
çenber içine ahnmış. olan Japon Strnz~w·g \·alisi idi. Sonra 14 ün
kuvvetleri takviye maksadiyle 6 cü asker1 bölge komutanlığına ge
torpido muhrihinin himaye.,.inde /jı-jlınişti. . 

ANLAŞ~1A 60 Mil YON ISVIÇRE 
TiCARi MUBADELEYI DERPiŞ 

FRANKLIK 
EDiYOR 

Ankara, J (A.A) - İsviçre hü
kümetirle cereyan eden ticari ve 
ın~ü anlaş.Tıa mü-ıakC'releri bugün 
sona ermiştir. 

İki memleket arasında 60 mil
yon İsviçre franklık mübadeleyi 
derpiş ede::ı anla~malar Türkiye 
hükümeti namına hariciye veka
han Zihni V!' İsviçre hükürneti 

zakere heyeti reisi doktor Bur
han Zihn ve İsviçre hükümeti 
.oôına da İsviçre heyeti rei.ı.i dnk• 
tor Ebrar tarafından saat 17 de 
hnrici)'C vekaletinde imzalannuş-
tır. 

Anlaşmalar 1 ikinci kil.nun 1943 
ten itibaren meriyete girecektir. 

Her iki tarafın da bu cephede 
büyük bi değc,iklik yarattığı aşi
ki<.rdır. 

Rjevdcn İlmen gölünün cenup 
do~usuna kadar uznmn 600 kilo
metrelik geni'j, cephede şiddetli 

muharebeler devam etmektedir. 
Almanlar billıassa Riev yakının
da, ellerindeki ihtiyatları ileriye 
sürerek kendilerine elverisli ol
mayan durumlarını ıslah için ta
arruzlar yapmaktadırlar. 

Çat gölünden hareket etmiş olan 
Fransız ve müttefik kuvvetler ko
lu hakkında elde henüz ma1Cımat 
yoktur. Fakat Mongomerinin ta
arruza baslamasivle beraber, bu 
kuvvetin de birden bire kendini 
göstermesi cok kuvvetli bir ihti
mal içind<'<lir. 

Ceohenin bu ke.<iminde de esas
lı bi,: değişlklik olduğu bildirilmiş 

TUNUSTA 
Tunusta Teburbadaki Alman ha

reketleri mühim bir netice temin 
edememişt;r. Bununla beraber Al
manlann ikinci b!r ham1~1Pri daha 
beklenebilir. Fakat bu ikinci ha
reketten de bliyük gcW;melcr ümit 
edilemez. 

Harp sonrası münakaşaları ve biz 

Yalnız kendimizi de
ğil, insanlığııı hayrı
nı da düşünüyoruz 

-~~~~.,,,.,.'-~~~~ 

Ankara, 9 (R.G) - B. Falih Rıf- Politika ve yazı adamlarımız harp 
lu Atay Ulus gazetesinde rnıüna- sonra.•ı hakkında bizce esas ola
ita.~ arasında bizim dilvamız> bilecek fikirlerin gölğeli hiç bir ta
başlıklı başyazısında hillllsaten di- rofıru bırakmamışlardır. Biz yal
yor ki: nız kendimizi değil, insanlığın hay-

cHarp sonrası münakasalannın rını dün olduğu kadar bugün 
türlü türlü tefsirleri efkan harp de düşünmekteyiz. Vu bu ülküye 
bftdiscleri kadar ilgilendiren bir varmak isteyen bütün gayretlerin 
ınahiyet almıştır. Propaganda ya- muvaffak olmasına çalı~ınz. Tanı
;yınları çok manalıdır, harp sorırası dığımız rejim d5.valariyle tıf,'faş-
yazılarında doğrudan doğruya k1ı d 
Türkiyeyc hiç temas edifnıemekle mak biz)m hiç a mız an geçmez. 
berııber, bunlardan hemen hepsi- Meselil. Rusya ile Türkiye arasın
nin de bugünkü ve yarınki Alman- daki dostluğun, bu iki memleket 
ya, Rusya veya lngiltereden hah- rejimlerinin başlndığı andan baş
.teltiği görü)Uyor. Bunlar karşısın- ladığını hiç kim..<e inkAr edemez. 
·0a. ne kadar objektif kalmağa gay- Bu rejim ayrılığı yirmi senelik 
:ret edilse dü.,<;\lnmek zorundan ge- dostluğun devamına hiç bir zaman 
riye kalmak miimkün olamıyor. mani olanıamL5tır.> 

llnmeolerin asılsız bir haberi 

Giiya Çiçek aşısı is
teıı.işiz, verilmemiş! 
AnkJta, 9 (R. G.) - Romanya 

• radyosu 7 /12/942 günü saat 22 de 
yaptığı yayında İngilizlerin Suri
~eye ve Lübnana getirdikleri kül
liyetli mikdarda çiçek aşısından 
b·r mikdarının verilmesi hakkında 
Türkiye hükümeti tarafından vu
lıu bulan müracaatı isaf etmedik
lerini, bunun üzeri.ne Türkiye
n:n Alınanyaya müracaat ettiğini 
ye Almanların da bütün zorlukla
"' r•ğmen Türkiyenin bu ricasını 
isaf ettikkrini bildirmiştir. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde 
Romanya radyosunun bu haberi
n:n tamamıyle asılsız olduğu anla
~ılmıştır. 

Sari ha.ıtalıklara malı.sus bütün 
a~ılar ve bılhassa çiçek aşılan Re
fik Saydam hıfzıssıhha müessese
•i tıırafından bol ve ihtiyaçtan 
ıozla mikdarda hazırlanmaktadır 
ve hükümet hiç bir hükümete Ro
manya radjl'Osunun söylediği şe
kilde bir müracaatta bulunmamış
tır. 

iTHAMLAR TALEPLER 

RUZVELTJN MESAJI 
Ruzvelt bu mesaja cevabında 

demistir ki: Sözlerinizi tamamivle 
takdi~ ediyorum. Bir yıl önce Pa
sifikte uğradığımız haince hücum
dan heri çok şevler oldu. Hollan
da iHndistanı, Çin ve Britanya 
milletleri camiasının ve Amerikan 
kuvvetlerinin kahram"-n1ığına rağ
men avlarca hakikat fena idi haki
katen .hepimizin Japonlardan çek
tiğimiz ağırdı. Şimdi Japon kuv
vetlerine verdiğimiz ceza ancak 
bir ba<la."1I'ırtır. Artan bir kuvvet
le onlara ·darbeler indirmeğe de
vam edeceğiz. Söz1erinizi iyi kar
şıladım. Japon tecavüz kudretinin 
kınlrtıası azminize i~tirak ederim. 

ANKARAllA UED~ 
----*·----

Arnerika hiç bir 
zaınan kabu~nna 

ÇPkilmeıneli •.• 
----*·----

Nevyork, 9 (A.A) - Cürnhuri
yet partisinin yeni reisi son nut
kunda Birleşik Amerikanın infi
rat siyasetinden vaz germesini 
söylemi~ ve demi<tir ki: 

c - Artık Pa.•ifik ve Atlantik 
deniı.1eri meomlckf'timizi çeviren 
uçurumJ;ır oln1c;ktan ç:kınıştır.> 

Bu beyznnt basında bir çok tef
sirlere yol acmıştır. Gaz~teler bu 
sözleri teşvik ve teşci edici say
maktadırlar. 

YENi Yll KANLI OL~CAK 
----*·----
(Bastarafı 1 inci Sahifede) 

kü gazeteler dahili meselelerle 
meş1?uldurlar. Niyuz Kronik! in
san kuvvetine tah~i~ ettiği bir ma
kalede diyor ki: clnsan kuvveti 
en mühim harp meselesidir. Büyük 
Britanyanın insan kuvveti mütte
fiklerinkinden fazladır. Britanya 
başka hizmetlerden çekebildiği 
adamı silil.hlı kuvvetlere katmnkla 
kalmıyor, cesim bir harp endüstri
sini. de işletiyor, Dün avam kama
rasında münakaııa edilen yeni hiz
metler layiha., gelecek çarpışma
lara lüzumu kadar hararetle ha-
tırlatmakta olduğumuzu gösterme
si bakunından gayet iyidir. Genç
lerimiz evvelce olduğundan 6 ay 
evvel hizmete girecek ve orduya 
eevke.lileceklerdfr. 

33 MiL YON INGILl7 
SEFERBER 

gönderilen bir konovaya bombar- YAHUDILER HAKKINDA 
dıman uçaklarımız hücum etmişler KARARLAR .. 
dir. Baştaki muhripte yangın çık- Vişi, 9 (A.A) - Hükümet Ya-
mıştır. Bunun üzerine düşmanın hudilere karşı yeni tedbirler al
gerni kafilesi geriye çekilmiştir. m:stır. Bundan sorıra bütün Fran-

Gasmatadaki hava meydanına s:ıda oturmakta olan bütün Ya
hücum edilmiştir. Rabaulda iki hudiler husus1 birer hüviyet eüz-
düşrnan avcısı düşürülmüştür. dö.Ilı taşıyacaklardır. Yabancı ve-

_____ ra vatansız olan yahudiler bulun

HAVA AKINLtıRı 
--~*·---

In~ilizleı-
epeyce faali
yet gösterdi 

----*·----
Berlin, 9 (AA) - ilk klnun

da İngiliz bomba uçakları §İmal 
bab Almanya ve ertesi gece batı 
Almanya sahiJlerine akmlar yap
mışlardır. Bu akınlarda 4 lngiliz 

dukları yerlerden başka yerlere 
><yahat edemiyeceklerdir. Yahu-

. cı.Jer hakkında tatbik edilen ka
nunlara aykın olarak onlan hima
ye edenler hakkında ağır cezalar 
t<:tbik edilecektir. 

Yahudiler kollarındaki sarı kol
bnğları ta;;ıyacaklardır.. Muhtelit 
evlenmele"i yasak eden hükümler 
kabul edil>niştir. 

~~~-....... ·-~~-
i svicf' e .şehirlerinde 
tehlif:e isaretıeri 
Bern, 9 (A.A) - Dün gece 

Bern. Ceuevre, Louın, Bal <ehir
J.,rinde hava tehlikesi Vıareti ve
r;lmiştir. 

uçağı düşürülmüştür. Fransanın -----·----
batısında ve i'tilterenin doğu ce- -
ııup kıyısmda da iki dü..,,..an uça- DARLANiN RDLU 
~t düşürülmü~tür. ----*·----

BiR AYLIK BLANÇO {) f L' 
Londra, 9 (AA) - Hava na- ar an .I.' ransaya 

zır lığı bildiriyor: Son teşrin ayında • d • • • • • 
hava kuvvetlerimiz batı Almanya- ) Sİe tğ l rej l m 1 
da münakale hatlannn kar~ı yap-
tıklan ,;ddetli hücumlarda bir çok sokamıvacak 
demiry.:olu ma1zem~~i tahrip etmi~- * 
lerdir. Bu mevnnda 42 lokomotife ·----
isabet kaydedilmi1. bu:>lardan ye- Nevyork, 9 (A.A) - Hariciye 
disi uçurulmuştur. Sahil ııemileri, Nazın B. Kordel Hull General De
makas ve i~aret noktaları. Ttans- golWı mümessillerini kabul etmiş 
formanor istosyonları, marşandiz ve Amiral Darlanın harp sonunda 
trenleri şiddetli uçak savar müda- Fransaya her han;ıi bir rejimi ka-
faasına rağmen muvaffakıyetle bul ettimıeğe teşebbüs ebnesine 
bombitlanmı~tır. ınüsaade C'diln1iyeceğini bıJdinnış-

ALMANLAR J !üCUM tir. Hull: cDarlan şimali Afrikada-
ETMEDI 1 ki 3 milyon Fransız ile bütün 
Londra, 9 (AA) - Dün gece Fransay.a istediği herhangi rejimin 

Büyük Britanya üzerinde dü,mn- tatbıkinı talep edemez deffi.l§tır.> 
nın hiç hava faaliyeti olmamıştır. ~----____ , ___ _ 

INGIL 'z HUCU TLARI 
---*·---

Torino yine 
bombalandı 

----·*----
Alınan n~ticeıer 
mühim, ingilizlc~ 
;yalnız bir uçafı 
fıa;ybettiler .. 

İngiltere uçafıları· 
nın isveçten geçme· 

sine müteessif 
Stokholm, 9 (AA- - Harici

ye nazırlığının tebliğine göre İngi
liz hükümeti 1 7 ve 18 son teırln
de lngi)jz uçaklannın lıveç arazi
ııinde uçmaları hakkında yapılan 
te~ehbüse cevap vermiş, fena gö
rüş şartlart yüzünden tayyare1erin 
İsveç a:razisi üzerinden geçtikleri
ni kabul ederek teessüflerini bil
dirmiştir. lngiliz hükümeti lngiliz 
uçaklarına bu kabil hatalardan 
mümkün olduğu kadar aakınmak 
İçin evYelce verilen emri ve temi
natı teyit etmiıştir. 

~~~-----

Harp esirleri hafı· 
lıında İngilizlere 
tefılif geldi •• 

İsviçre heyeti bu akşamki eks
presle meırJeketine dönmüştür. 

Lastik tevziatına da
ir yeni bir karar 

-~~~~~ ............... -~~~~~~-
Ank,.ra, 9 (Telefonla) - İhtiyaç sahiplerine tevzi edilmekte olan 

yeni otomobil Jastikleri bundan sonra eski lastikler iade edilmedikçe 
'.'erilmiyecektir. 

LIBYAOA NETiCEYE 
DOGRU 

(Baştarab 1 ıiıci Sahifede) 

Romınetin çok kuvvetli olan 
müdafaa mevzilerine cepheden hü
cum zarureti vardır. 

General Mongomri için en iyi 
p'lln Elalemeyn taarruzunda ol
<lı.ığu gibi ~,ddetli bir topçu ateşi• 
le taarruza geçmektir. 

* Lond.ra radyosundan : Mihver-
dcrin Libyadak.i müdafaa mevzi
leri Elalemeynde olduğu gibi ta
l:J müdafaa kabiliyetine malik bir 
craziden faydalanmaktadır. 

Bir tanfı tuz batakJığıııa, diğer 
tarafı denızc dayanan bu mevzi

i :or ihata edileruiyccek bir durum
! ladırlar. Bu sebeple Elageylada 

.ati bir muvaffakıyetin kazanı!-
.• nası cepheden yapılacak hücum
ların neticesine bağlıdır. Eğer se
k1zinci ordu cephe hücumlariyle 
Elageyla hattını yarmağa. mu~af. 
lak olursa mareşal Rommelin elin· 
de EJageyla ile Tunus arasında tu
tunabilecek pek az noktalar var
dır. 

ALMAN TAHMİNLERİ 
Alman kaynakları general Rom

melin Elageyladaki müstahkem 
mevzilerine karşı 8 inci Britanya 
ordusunun taarruza geçmek ilze
re olduğunu bildiriyorlar. 

Ayni ka~-naklara göre general 
Mongomerinin kuvvetlerinden hiç 
c.~mazsa üç tümen ileri mevzilerde 
bulunmaktadır. General oldukça 
büyük mikdarda ağır harp mal
zemesini ;!eri hatlara getirmiştir .. 
ALMANLAR HAZIRLANIYOR 
Kahire, 9 (Radyo) - General 

Rommelin ordusu Elageyla müda· 
tı.a hattı arkasında hazırlanmak
t.ıdır. Royter muhabirine göre Al· 
man mare~alının şimdi elinde bu
ltman tank ve zırhlı kuvvetlerin 
yeklırıu sekizinci ordu zırhlı kuv
vetleriyle müsavi sartlar dahilinde 
mücadel~ lmkaruıı; verecek ema· 
releri taşımıyor. 

Mihvercilerin Mersabregadan 
haşlıyan müdafaa hatları top, tank 
tavar batacyaları ve makineli tü
lenk yuvalariyle tahkim edilmi~ 
mevzilerden ibarettir. Mihver hat
ları derinliğine uzanmakta ve ha· 
n noktalarda seksen metre yük· 
sekliğinde tepelerden faydalan
maktadır. 

SUıKAST DAVAS! 
BITIYO"R 

- Sonu Sayfa 4 Sütün 7 de -
olundu. Mahkeme iddialan hak
kında taf.silıit vermek için tercil· 
rnan istemekte israr gösteren B~,... 
her Süleyroana şunu tebliğ etti: 

cEvvelce bu istek reddedildiği 
için aynca karar ittilıazıııa mahal 
yoktur.> 

Baska tahkilı: edilecek cihet kal
madıkından iddia makamından 
•.sas hakkındaki mütalllası sonıl
du. 

Kornilof aya~ kalkarak söz is
tedi.Fakat kendisine söz verilmedL 

CEZATALEBt 
Müddeiumumi Cemil Altay mU

talil.asını serdetti. Mütal!lanın hU
lıi.•ası şudur: 
cNakzı ilamının usule ait bozma 

sebepleri ikmal edilerek gösterilen 
evrak okunmuş, başkaca iki şahit
te dinlenın~tir. !ki şahit te netice
yi değiştirecek beyanatta bulunma
mışlardır. Ancak ömer Tokadın 
ruhi vaziyetine ve intikam hisleri 
tasımasıııa nazaran Pavlofla Kor
nilofun ceza kanununun 62 nci ve 
64 ncü maddeletinin ikinci bendi 
ve 450 nci maddesinin 4 ncü ben
dine "tevfikan tecziyelerini, Silley
manla Abdurrahmanın 65 nci mad. 
de nazara alınarak aynı maddelel'o 
le c"zalandırılnuılannı talep ede. 
riz.> 

tadıa makamının miltalAası Sov· 
y<>t vatandaşı maznunlarm mah. 
ktlm oldukları cezııdan bir mikdar 
tenzilini istihdaf etmektedir iti 
maddeye ı?Öre 16 sene 11 ay kadar 
tutmaktadır. 

MAZl\TUNT, l\RIN 
IDD!ALARI 
Mn1.nunlara müddeiumumin;n 

mütalAasına bir dlyecekleri olup 
olmadığı soruldu. • 

Berber Süleyman <öyle dedi: 
- Vak'a bu •ekilde olmamıştır 

ölen Ömer değilrlir. Bu tertibin na-
sıl yapıldığını tercüman olmadık
ça anbtamıyacağım. 

Pavlof ise temyizin nakzına göre 
dahi yapılması icap eden tahkika
tın bitmemiş olduğunu söyledi. Ba
n evrakın okunması ve ban hu
•mların tahkiki lüzumunda l"1'or 
etti. 

Kornilof ta geçen durusmadon 
beri söz i<lediği halde verilmedi
ğinden sikfıvet etti. Evrak okunun
ca maznunlara diveceklerinin so
rulması usulden iken buna riay<>t 
edilmediğini iddia etti. iSPANYA F ıKf\EN MIH· 

VERE BAGLI (Başldrafı l ınci Sahifede) 

r.a ait oldı.ığunu bild~tir.. B. 
Debrinona göre tarih bir gün Ce
zayir ve Fasta Amerikan ve İngi-
1'.z işgalinin askeri bir muvaffakı
yet olmayıp sadece bir ihanet ese
ri olduğunu kaydedecektir. 

Londra, 9 (A.A) - Resmen bil
d'rildiğine göre dört motörlil 
Starling, Halifaks ve Lankaster 
uçaklariyle çifte motörlü Velling
!on uçaklJrı Btiyilk Britanyadan 
hareket ederek şimall İtalyada 
Torino endüstri şehrine 23 üııcti 
akınlaruu yapmışlardır. Akın açık 
bir hava<lı yapılmıştır. Tenvir fi
rekleri hedeflerin daha kolaylıkla 
bulunmasına yardım ctn1iştir. Ge
niş endilstri sahası üzerine birçok 

Manceater Gardiyan diyor ki: inil bo b 1 b 
yangın ve · 1'ık m e arı ıra-

Y eni kanunda kabul edilen esas kılmıştır. Çok mühim neticeler 

Londra, 9 (AA) - Diplomatik 
bir kaynaktan öğ"renildiğine göre 
harp esirleri hakkında Bernden 
ıtolen bir teklif dün İngilizlerin 
eline varmıştır. Bu teklif Kanada 
ıle istişare edilerek büyük alıika 
:le tetkik edilecektir. Şimdilik bu 
hususta ba,ka bir şey söylenmi
yor. 

Muhabir düşmanın burada tutun
ınağa karar verdiğini, fakat asıl 
mildafaasını Tunusta kurması da
ha muhtemel olduğunu il&ve et
mektedir. 

Reis söyle cevan verdi: 
- Eğer bu sefer sorulmamışsa 

yine kencliniz sebep olmm:.•unuz
dur. Zira sorulan söze cevap yeri
nP. başka mevwlardan söz rı<'1yor
sunuz. 

(Baştarab 1 incı Sahifede) 

<!oğıııu~tu:·. Tarihi mesuliyetlerini 
bilen bir g<mçlik yeni bir gençlik 
yeni bir ;stikbale doğru gidiyor .. 
L:beral propaganda daha bir müd
det hakik:.t!eri gizliyebilir. Onun 
gizlenemiy·!~eği günler de gele
cektir. Harp bitince ve bütün 
dünyada uu•umi terhis başlayınca 
JU harbin p~iinçosunu yapmak za
ır.anı da geiecekl;ı. 
AN.\NEVİ REJİME DÖNÜŞ 
Blz ker.cbnizi kuvvetli hissedi

yoruz. Bıllyoruz ki hak bizimdir .. 
lspanyanın ·ı enfaatleri icap etti-
7..i.JSC nna.cevi lspanyol rejimi ye. 
nıdcn tcsl, edilebilir.• 

ALMANLARL"I TEFSİRLERİ 
Madrid. 9 (A.A) - D.. N. B. 

ejansı bil.faO:yor : Bütün ispanya, 
devlet reisı ve ba<kumandan ge
neral Fraukonun son nutkunun 
tesiri altınt:adır. l\utuk gazeteler
d~ki akis .r' gibi umumi yerlerde 
d-: bahis ' , .. , ?.Uu oluyor. Devlet 
rt :~ini .. rı ır .. '~ndıknH"t inkılabı
n n Jır .. .-.:µlerini i7.bl\ Pderken 
Yl'ıı• nizan• Jelıinde bir lisan kul
!t :nas .. p .. k kuvvetli bir tesir yap
m: "ır. G n ral Fr...: ko Avrupada 
)eni nu.arr.ı ut"" l gördüğünü 
..Oylemışl • Siyasi mahfiller bu 
ııözlerc bü>O:ik elı1>tnmivet ,·erirnr-
lı.r. . 

AFRİKADAKi İSPANYOL
LARIN NÜMAYİŞLERİ 

Tanca, ~ (A.A) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor : Kazablankadan 
gelen bir habere göre Fasta top
'ama kamplarında göz altında iken 
Amerikalılar tarafından serbest 
i:ıırakılan İspanyol komünistleri 
Kazablanka ve cliğer şehirlerde 
:Spanya aleyhinde nümayişler 
y~p=şlardır. Bunların taşıdıkları 
bayraklard:ı şu cümle yazılı idi : 
•lspanyayı tekrar feth için bize 
~~Hın veriniz! .. • 

dutlarına yak1aşına:;ına rağmen 
general :::'ranko mihver devletle
ı:ne olan dostluğunu gizliyeme
tnekie demokrasi menıieketJcrine 
r.Uzel bir ders vern1iştir. 

Vaşingto;:ı, 9 (A.A) - Cümhur 
aisi B. Ruzvelt general Franko
nun Almanya ve İtalyaya ideolo-
7:k bağlarını bildiren son beyana
tı hakkında gazetecilerin "<lrduğu 
::1ıa.1Ir-rc cc\'alıen bu hususta hiç 
b~r tt:>f..tircl.,. bu1unaı ·ynr<tfrını söy-

II:ı.-p tı.:t.!:kcsın n I.;:pan~·o~ hu- : ınistir. 

hoşa ııidecek bir şey değildir. Fa
kat askeri sebeplerle yapılması za
ruri görülmüştür. Tahsil bakımın
dan bu tedbirin fena t .. irleri ola
caktır. Gençlerimiz edebiyat, fel
sefe fakültelerindeki kurslannı ta
kip edemiyeceklerdir. Üniversite
lerin gayretleri tıp, fen ve teknik 
bilgiler üzerinde toplanacaktır. 

14-65 yaşı narasında 33 milyon 
lngilizden 2 3 milyonu timdi milli 
hizmetler için Jıeferber edilmittir. 
Geriye kalan miktar da vatanın 
menfaati namına gereken vazife
leri görmektedirler. 1943 de da
ha geniş güçlüklerle karşıla~aca
ğız. Bütün bunlar milletin zaferi 
temin için aarfedeceği tükenmez 
gayretleri ve yardımlarla önlene
cektir. 

TAHOIOATI 
----*----
(Ra~tarah l inci Sahllede) 

>arfınclan başka bir şeye yararoı
y;ın ve pahalıya mal olan altı ka
lın Bobstil ayakkabılar ile man
tarlı kadın iskarpini in1ali meno
Junınası için alakadar vekll.letler 
nezdinde teş<·bbüs!erde bulunmuş . 
bu clilek hükümetçc knbul edil
m;~tir. Aza keyfiyeti a11 '1trlc 
takdil" eyleıııişleı·dir. 

rıiınmıştır. 

Hücuma iştirak eden btiyük fi
;omuzdan yalnız bir tayyare kay
bedilmiştir. 

1TALYAN TEBL!Crt 
Roma, 9 (A.A) - ttalyan teb

üği: 
Torino tekrar bombalanmıştır. 

Binalarda hasar vardır. ölen ve 
yaralananlıırın sayısı henUz tesbit 
odilememiştir. 

Bir lngiliz uçağı düşürülmüş
tür. 

Ameriltada ciha· 
na .$timil Ameri· 
fıan imparatorlu· 
ğundan bahesdi· 
liyol'rnuş .. 

HaydJelberg, 9 (A.A) - Al
man ik.t1sat miistcşaı·ı Ameri
kan ... İngiliz propagandasının 
büyük tezatlarla dolu olduğu
nu söylemiştir. Amerikada bü
tün cihana şfun.i.l bir Aıneri
kan imparatorluğundan bah
sedilrnc_ğp başlanmıştır. 

Anglo Saksonlar harp son
rası dünyası hakkında düşün
celeri ne olmsa olsun Bolşe

I vikleri de hesaba katmnlar• 
• lftztm g~ldiğinj unutuyorlar. 
·---o-._.,,,__..,_~-· 

Almanla,. bir çolı 
vapur batırmqlar 

Berlin, 9 (AA) - Alman de
nizaltıları yeniden parlak muvaf
fakıyetler kazanmışlardır. Son gün 
!erde 1 08 bin tonilato tutannda 
gemi batınlınrştır. Bunlann içinde 
Amerikan askerleri taşıyan vapur
lar da vardır. 

----*·----
ZAM AH 
Kimin miittefifıl? 
Tokyo, 9 (A.A) - Japon donan-

masının sö7.cüsü müttefiklerin, za~ 
manın kendileri için çalışmadıi;>ını 
anlamaları Jazım geldiğini söyle
n1i~Jir. l\!tittcfiklerin son ltar~ı 
hücun1laru1ı sözcU ümitsizce gay
retler diye vasıflanclırmıştır 

----*·----
Meşhu,. Fin lıompo· 
zitörii 78 ;ya~ında •• 
Berlin, 9 (A.A) - Meşhur Fin-

landiya kvnıpozitörü Siberyü.• 78 
nci yıldönümünü idrak etmştir. 
Musikişinas karla örtülü ~nnan. 

le.da çcvrilmi< ;nzivagSlundn do· 
kuzw1cu c;enf1..;?1: ':ı! hi;irn~r~ı ~~
lı.ıımaktadır. 

İNGİLİZ TEBLİCİ 
Kahire, 9 (A.A) - Orta Şark 

orduları kararga!ıınııı tebliği : 
Dün devriyelerimiz ileri bölge

lerde hareketlerde bulunmuşlar
cır. Elageylanın 70 kilometre ge
r ilerinde ~!abulaç hava meydanı 
lıı.va kuvvetlerimiz tarafından 
hombalanınıştır. Düşman avcıları 
ıie vuku bulan çarpışmada 7 Mes
rerşmit düşürülmüş, diğer birçok
ları hasara uğratılmıştır. Sirenai
l< .ı açıklarıtıda bir Yunkers 88 dil· 
":i.ırü1mü~tür. 

Pazartesi günü bir Mes.•erşmil 
109 un daha tahrip edildiği anla
a1mıstır. 

1TALYAN TEBL!Ct 
Roma, 9 (A.A) - İtalyan teb

liği: 

Sirenaikada dümıan mevzileri 
Mih·.-2r topcusu t~rafındon dövUl-
müştür. " 

Alman avculorı 4 tn•iliz uça;i'ı 
dü::;ürnıü"ilür. Havaların fen:l l • "tı 
bava faaliyetine mani oluyor 

-~~- ........ ·-~~-
AM · ll<ALfLAR 
R~r Jıruvc:v;ör 
Dahct :-;aptılar •• 

Nevyork, 9 (A.A) - Mınmi 
kruvazörü Amerikanın harl... .,iri-
1J!nin yıldönümü olan s~h g~Lıi' de
nİ«.e inc:!irilmiJtir. 

Komilof infilakın suihst olm' -
yacağıru ele alarak eksnerlerin "i
vasl havaya göre i<tidlil.llerde bıı
lun:nuş olduğunu ifade edel"<'lr ,ı. ·• 
diki: 

- Bu eksperler siya..~i ahva~i 
d 0 1\'il, hadi.•e yerindeki delilleri td
kik ederek hüküm vermekle mii
kelldtirler. Eğer hadise siyas1 ır :
hiyetle izaha kalırsa bunun Türk•
ye ile Sovyetlerin arasını açmak 
icin yapıldığı aşikArdır. Bu teşrı.
hils yalnız Almanların menfuatino
dir. 

Kornilof Cankırı ağır c· c:ı mnlı
kemesinin , karan mahkemede 
okunmadı~ı halde zapta konulmak 
sııreı;vle şeklen kaydedildiğini ele 
.ı.:öyledi. 

DAV,\ MÜDAFAAYA KALDI 
Ne~i .... ~de her iki SoV\rct ma1.nu.'1 

miidofaalarını hazırİamok ıcm 
mühlet istediler. Avukat $akir Zi
ya Karaçay mtid2faa.'1 hnır ,,,_ 
makin beraber KorniloOa Pavlo
f un nıüds..fatı.larında kendisi ve nıU .. 
ckki1i ic~n kint bilir ne ithamla· 
bulunabilece~ini gözönüne alarr'ı < 
ır.ühlı•t tııleb'nr İ.•Iİr>k etti/; 
c;ijvledi. 

:-.rohkı·nıe i<'<>nını <lüşüııdıi. M 
d rötılann hazı;1<;2nınas1 ic1n ddva 
ayın 23 neli ('·,r amb<" l!ünii saba-
hına bJrakıldı. 


