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1Tunusta havalar fena Aimaniara göre Rusya harbi 
MiÇÇ'i-~fiF*i *M*P * ti'* & a:t&SRl!ıt:;JWJSGflf'#?!M 

"Rjev,, i Sovyetlerin 
\ 
l zaptettiği asılsız ... 

~~~-*~~~~ 

"Hiev · Vivazına,~ ., ... 

yolu ,)a açık 

-*
Meriıezde Alman 
tıınr?'uzıı nuıvaf fa
Jıiyet~e devarn edü· 
l101' ve h~r ye~de 
B.tıslat' piis
hMrtüli!yo~ 

Bern, lO (A.A) - Bcrlinden 
İsviçre gazetelerine bildirildiğine 
r.ö:re Rjev - Tropeç - Kalenin cep
ht.3sinde Rus kuvvetleri 12 piyade 
tümeni, 4 piyade tugayı, 3 sUvari 
tümeni ve l•i tank tugayından iba
rettir ve ağu· kayıplara uğrama1a

=..._........,_.,. ı :na rağıne"'.l tesirli hiç bir muvaf-
Stalinwad harabeleri arasmda iki Alman askeri (Sonu Silhife 2, Siitun G da) 

-----------~------
l~1ıslara ~öre cephelerde duruın ltalya 

Tori·n.o 

t 1 
a 1 

T aburbada lngiliz
ler biraz yer aldılar 

~~~~~~~~-

A. n{'l losah .!"t?-.n ııcahlarile donanmasının 
mih1Jere tah!.'iye ~elişi.ni yava~ıattığı 

bildir RUF.yor 
l ondra, 1 O (AA) - Şimal 

Afrika mütlefikler umumi karar
gahının sözcüsü müttefik hava ta
arru:darı ve İngiliz donanmasının 
faaliyeti neticesinde T unusa mih
ver takviyelerinin gelişi yavaşlar 

gibi olduğunu söylem.iştir. 
MiHVER MODAFAALARI 
YOKLANDI 
Londra. 1 O (A.A) - Royter 

muhabiri bildiriyor: İngiliz - Ame 
(Sonn Sahife 3, SiitWl 1 de) 

sıkıştırılıyor 

• 1 
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Almanlar ye
niden t{eriledi 
Harp 
Devanı 
Ediyor 
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i lerl i vorlar •.. 
-*

Stalinqradda da, 
nıerıtez cephesin-
de de topraıı 
l:ozanıldı 

COK ŞiDDETLi OLAN BU AMiNi YAPAN TAYlARE· 
LERfN tN~ ll TE~EOEM crn ı sı 1,5 S~AT SORD '! 
f..ondra, "1.0 (A.~) - Reımıt t~lJ

liğ: Britanya hava kuvvetleri dün 
tekrar ikinci defa olarak Torino 
üzerine akın etmi5brdir. Çok şid
detli olan bu akında iyi neticeler 
alınmıştır. . 

on b!i:iI el? yangın hombası atıl

mıştır. 

UÇAKLARIN 
GEÇ1Ş MüDDErt 

1 AnaGoiu ~ ! 
= = ı 

!ya gittiledi - _, = __ _..,~ ...... = 1 

: lınkara, 10 (A.A) - Reisi- S ! 

• •• 
rın -

yo 

Falıat dünya eflıôrı 
stıılh için pliinlar 

Moskova, 1 O (AA) - Gece
leyin bta1arımız Sta1ingrad cephe
sinde ve merkez cephesinde ayni 
İ<Jtikaınetlerdc taarruz muharebe
lerine devam etmişlerdir. Kıtalan
mız Stalingradın ııimal ve cenup 

üç Britanya tayyaresi dönme. 
miştir. 

Londra, 10 (A.A) - İngıliz 
ucaklan dün ~ece bir kerre daha 
tt~lya üzerinde faaliyette bulun
muşlardır. Dalgalar halinde bir 
çok bombardıman uçaklarının 
DuYr boğazını geçi~leri bir buçuk 
saat. sürmüştür. Man.şin Fransa 
tarafında uçak .savarların ışıldak~ 
!arın harekete geçtiği görülmüş
tür. 6 - 7 saat sonra bomba uçak
larımız geriye dönmeğe başlam1ş
lardır. Dönüşte de u<;aklarnnı.za 

- cıırnhur İsm2t 1nönü bu ak- : 
~ şanı (dün akşam) saat 19 da § 
: Orta Anadoluda bir st':vahate E 
~ çıkımstır. Mill! Şef Ankara S ! 
§ (Somı ~ahifo '! Sütun 3 te) ~ 1 
;ı ıııımıııııımıııımıııııııımmmummır. ı 

Tmms ve havalisindc miittefi1dcrin lıiicıım istikametlerıni. 

ve Jtazırlıfdarla 
r::~eşguldür 

-2-
ŞEVKET BİLGİN 

Devamlı bir banş hımgi temel 
lı•·rine kuıulahilir? 

fngiliz basınında bn dikenli 
bu:vzuun milli Ye beynelmilel za
vi~ eden ayn ayrı miitelaa edildi
lini görmekteyiz. Da\'an111 doğru
dan doğruya İngiliz ~nHlctiııi ilgi
lcrıdiren kısım iizeı,ndc "ıırılan 
kanaat şudur : 

.. Harbin yarattığı sonsu;t tehli-
kdcr lıalk kiitlelcriııi bencil duy
cıı lardan asırabilmi)tir. Şimdi sos
y2ı ıslahat1' giri~mcniıı tnm zmna· 
ımhr. llaql bitince hir daha ele ge· 
~iı-ilcnıiyecek olan bu fırsa~ kaçı
rılıı:sa, büJ'iilC halk k<l.tlclen, 1918 
tfo o1dnğu gibi yine ihmal edil<lik· 
lerini göreceklerdir ki hu hayal 
lu.rıklığının aksülumeli tahminin 
t.:vkinde f>i\yük olacaldır. 0 

Biitiin düsiinceledıı lıarp gay-
" lı' retlerinc tahsis edildiği ır zaman-

da yapılan bu net:riyat şunu ispat 
e<?iyor ki, İııgHizlcr en yüce f~d?
karhklar :ınmdn bile lidcrlermm 
lçerde "\'C dı~arda sulh için ne dü· 
e\indiiklerini "\'C ne yaptık~'!1ı 
ö~>Tenıııek istemektedirler. Ingıl
tercnin tanmmı~ iktisatçısı Vilyam 
Beveric bu maksatla mühim biı· 
plan h~zırh:ınn~tır. Beveriçin pm
nmıl:ı ,·nk.,ulluğu kökünden kazı
nmk ıııak;;adile teklü edilen esas
lar. İn.riliz g:ı7etclerindc, dünyaca 
~rnek 'tutulacak bir inkılap eseri 
Glarak alktslanımşhr. Bütün bun
lar. nrnhafazakfir İngilierede fikir
lerin hakik:ıtcn mııaıznm bir isti
lmlc geçirdiğine delil snplabilir. 

F.ntcmas' unal sahada ileri siitü
len cHisiin~clcrc gelince, şimdiye 
kadar s

0

övlene11lcr bu kansık mna
'del<'ni~ ~cçl11.1llcrini ne aydınlat
tl'lıs. ne de dizcbilmi~ değildir. 

Yalnız ,.aman zan1an salahi~·ctli 
bazı ağızlarda şu kısa. teminatın 
tekrarına ~:ah it olmaktayız : 

" 1918 in hafoları tekrar edilmi.
yeccktir. " 

Bnndaıı ne kastledildiğini anla· 
rıınk iı;in )!<iziimi.izii birn.:ı; geriye 
fC\'İnncliyiz. 

ikinci diiıwa lıurhi. kaba \'e hoy
rat kunetı~rin hudutsuz ihtira
ıından <lo~~ıuuşhır. Bununla be· 
l'ahcr hu H1iirrı<:m 20 senelik kısa 
bir zaman icindc im derece lrnv
'fetlenm iş olm:ı~mda Versay siste
minin başlı bn!?ına bir amil olduğu 

(Sonu Snhife 2, Siihrn 6 da) 

(Sonu Snhi(e 4. Siitun 4 te) 

Londra, 10 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre Torinoya son 
akında dört tonluk yeni bombalar
la bir çok iki tonluk bombahr ve 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

----- -------

Libya 
Mihve1i11 i.~gali altmdaki yerleri ve takviye yollarını gösterir harita 

harbi kızıŞıyor 
\r RU K t:ERG ıs; 

HARP ~nYRETLERI *~~ ıı,. ·h ·ve ordusu 
* Amerika ı ur Defterler lıır .anıyor 

tonlu:k uçak 
yapıyor 
~~~~*--~~-

A m e Pi lı a harp 
scnayiinde çalı· 
fanfar 3 milyon 
lıifiden fazla 

Anglo Sakson tayyareleri bir hedefe doğru 'IJ.Çarken Vaşington, 10 (AA) - Reis 
-------------··-·------------ Ruzvelt dilD gazetecilere Birleşik 

Uzak doğu muharebeleri 
~~~~~flNt,N,,_,,,,~--~~~~ 

Japonlar ••Go· 
na,, dan atıldı 
Salomonda Japon kayıpları hiiyük 

Salamonı!rda Ja. ı C. H. P. 
ponıarın 135 gemisi -*-
ve 626 uçağı 1 · · ıay t k 
tahrip edildi zmır vı e on· 

-*- gı·esi hu!!Ün saat 
Melburn, 1 O (AA) - Mütte- LJ 

fik umumi karargahının tebliği: 15 te toplanıyor 
Guna çevresini dün gece müttefik-
ler tamamiyle :İşgal etmişlerdir. *----
Düşman 9 5 ölü ve 4 esir vermiş- Cümhuriyet halk partisi İzmir 
tir. Yapılan yeni devriye faaliyet- vilayıet kongresi 1 l/l2/942 cu
lerinde Japonlar 18 ölü ve 3 esir ma günü (bugün) saat 15 te İzmir 
vermişlerdir. halkevi salonunda toplanacaktır. 

Amerikada harp sanayiinde hiz-
mette bulunan ilti buçuk milyon 
sivil işçiden bir buçuk milyonu
nun silahlı kuvvetler için mühim-
mat istibsaiinde çalıştıklannı söy
lem.iştir. Deniz tezgahlarında 860 
bjn kişi kullanılmaktadır. 

110 TONLUK UÇAK 
Vaşington, 10 ( Radyo ) - Meş

hur Amerikan uçak yapıcısı Glen 
Marten ll(J tonluk en büyük uça
ğının plın!aruu çizmekle meşgul
dür. Bu fabrikatör dünyanın en 
hiiyük uçağı olan yetmiş tonluk 
Mnrs adlı tayyareyi ikmal e~
tir. 

General Sikorslti, Glen M.arten 
fabrikasını ziyaret etınştir. 

~~~::f ~--ı 
Büyüfı Zabıta 

Romanı 
YA Z A N: 

Gıına çevresinin sağ kanadına Arzu eden yurttaşlann dinleyici 
kanıı hücumlanmız yeni toprak ka olarak gelebileceklerini bildirmek
zanÇJarına imkan vermiştir. Hava le ııevinç duyarım. 
birliklerimiz düşman mevzilerini C. H. P. lzmir vilayet idue 
arasız hırpalamaga devam etmiş- heyeti reisi 

SAHlN AKDUMAN 
BugÜn 2 inci sahüemizde ne§• 
re başladık. ( l(URU KAFA 
VAK.ASI) nı heyecanla takip 
edeceksiniz. Çünkii bu eser 
mevsimin en giizel ııabıta ro
manıdll'. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) ~ MON1R BiRSEL 

asılmak 
•• 

Top~u ve aıçalı faaliyetleri geniş, büyülıçe 
biat haua harbi de cePyan etti 

uzere~ .• Kahire, 10 (A.A) - Tebliğ: 
D~vı-iye ·ve topçu harekatına de
vam eden kuvvetlerimiz Elageyla --*-- mıntakasında düşmanı rahat bırak 

Varldı veH'gisi öde· mamaktadır. Avcı ve bombardıman 
mesi ldznnfıen unıı· tayyarelerimiz mu11arebe sahasın

da geniş faaliyette bulunmuşlar-
taJtınlar Varsa <lu·. Salı giinii bir Yünkers 88 tah-
flunfarı bildirmeli rip edilmiştir. 
cVarlık vergisi» tesbit komis- Çifte motörlü avcı tayyareleri 

yonu dün akşam vali B. Sabri Öne şimale doğru seyir eden bir düş
yin reisliğinde mühim bir toplan- m.a.n hava kuvvetine Lampadosa 
tı yapmış, icap eden son kararlan adası açıklarında taarruz ede~k 
vermiştir. iki Yünkers düşür:ınii.şler ve diğel"' 

Tesbit lomisyonunun ana liste- lerini ha.sara uğratmışlardır. Bir 
lere ait mesaisi dün akşam nihayet Britanya uçağı geriye dönmemiş
bulmustur. Defterlerin tamamı ha- tir. 
zırlanr:ııştır. Defterler, kazanç ve:r- BİR HAVA HARBt 
gisi ödeyenlere ait rakamlar göz Kahire, 10 (A.A) - Orta şark 
önünde tutularak hazırlanmış ol- Amerikan ordusu umu.mı kararg&-

lcrkada düşman iniş meydanlarına 
taarruz etmişlerdir. Amerikan fi
losu bu uçak meydanı üzerincle 
aynı kuvvette bir düşman avcı te -
kili Ue karşılaşm1ştır. Arnerih..- n 
tayyarecileri altı Alman uçağını 
düşi.irmiiiler ve be§ Alman uçağı
nı da hasara uğratmışlardır. Blı· 
Amerikan uçağı dönmem.iştir. 

Bu harekete iştirak eden İngiliz 
avcıları da bir düşman av uçağını 
düşürmüşlerdir. 

ALMANLARA GöRE · 
Berlin, 10 (A.A) - Alman teb

liği: 
Sirenaikada Alman savaş uçak

ları Derne hava meydaruna hücum 
ederek yerde bulunan uçaklardan 
yedisini tahrip etınişlerdir. 

(S S bü 2 Sütun 3 te) hının dün:kii tebliği: Amerikan 
__ o_n_u_~_a_e_, ---- bomba ve av uçakları dün Marb- !~§csı2;;?@~~§.#~~ 

O DAKiKA 
• • ••••••••• 

"Tahran,, da ka
rışık hk lar çıktı 
~-----*·~----

H ü Jıüınet yeniden 
uaziyefe flcihim oldu 

Tahran, 10 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre Tahranda karı
Şlklıklar çıkmış ve parlamento 
meydanındaki dükkanlar yağma 
edilmiştir. Polis ateş açmak zorun
da kalmıs ,-c yağmacılar tevkif 
edilınişfü: Hükümet rH.in vaziyete 
hakim olmustur. 
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, evet.. ah asın iıarıcığı .. ıı ada 
parası olduğ ınıı 1sefli e .... ritez .. 

-----
Hacı Ru 'l elendi aslen İstan

bullu idi. Gümrükte m,..murdu. 
Yınni beş rned n fazla t roda 
sUrlinmU.~ durmu tu. Nihayet otuz 
yıldan fazla devlet bizm~t'nde bu
lunduktan cınrn t<'kaUt edilmf'sini 
istedi. 

Otuz sen yi doldurdu~u içltı 
yekOnu bin iki yUz liro tutan bir 
ikramiye aldı. Aynı zaman-la av
da Ilı k<L ur 1 radan lbar t bir ı -
kaüt m ıruı d nail olmlıstu. 

Son memuriyet ~ ri 7.on • 'd k-
tı. Uzun yrllard n b "rnı 1'ğ" 
güzel memleketi t ta ·1 l, .-yıun-

da tUtüyordu ... 
Memuriy tten p 

almaz hemen Zon Jlri 1t n kiri 1 
kırdı. Yaşlı kans ndan ve yirnı 
y nda kızından ibaret il ~ ~
r dını 1 r k tsf nbulıı g'dcn va

• '':<.'cek 0
1 n para \: velce aldı"ın 

, <.ısın yarısı ... 
- Vn1of! öyle. ~ knt bız üç 

cand2.ll ıb. r t bul n yoruz. tda:-c
rnizi bildikt n on • vda elli l rn 
lP de hic sık ntı ç<'km~den gcçine-

'1riz ... A' ı ıcım nda koynumda 
n iki vil71 .. 

Ş h~d he nım r-asına ı·fını 
~itinu..,k · ;'l va1t't bırakn-ıadı. Ko
lunu dlirt<''" k r? v<'t hafif bir "•s-
1<' ku' ~,ın dedi ki; 

- Akl nı ba~ınn topla. efendi. .. 
R'ernen nnl'<'dt' İS(' koynumda <"U 

J.~dar p:mı Vl\r d' e -vul, düm':ıc
ı-..k ~~, - • h"'r • .. ilftn ed c<'lr-

pu rd n b ri in<' kı.-nd"sh" hr r r nın 
atlı. .'u ~' . 

Scnelerd n berı B'rd n h'rC' bi;yı'k h"r tl'ı· '.! dü-
k kl r nı kaplıyan kömür tozları- ., n HaM Ru n d n-1' hl'men koy
n" bel E-de t'de ı;im siyah kesilmiş ruruı el tlı Parn tomarının YPYİ'l
olan c·~crlerinc denizin saf temiz de durd ~ ına kaııaat p,(!f.irdikt,..n 
havası adeta bir ik ir gibi ferahhk :onrc ı 1Ac:ını rrid rM"~e muvaf
vermişti. Mevsim yazdı ve 7..ongul- maf o1ar le • rısın dedi ki: 
d~k limanının önündeki sul".r gü- - Ah. C'Vet ... Haklısın 1· rıcı
n te-n dokillen panltılar içinde pım Akıl!ı b·r dRm pımuıı oldu
yatıı rdu. Ve o dakikada tmkı ici <'"•unu h'~ b 1i tml'z . Ş''lld; o ka
eriUlmioı altınla dolu bir havuz car kum z ynnk "c lc>r var 1-i 
gıhl par! makta idi... ··z,ı n .sil"t"mE'yi eC'' 'vor'ar d a ·n-

Gllverteye eşyasını seren Hacı n f rhnda olamıyor .. 
Ruc:en efendi bir sandalyenin üze- Di.isün bir kerre!.. Koynu"l'ld.,ld 
rine çU, oturdu. Geniş bir nefes bu pnra otuz senelil· em ö'rrıin 
aldı. mah ul'id ·r. Ikn bu parn~"? awn-

Km Nerinıana seslt'nerek: m •k için k c; 'koca h'r ömiir te1ef 
- Benzin ocağı meydanda mı? .. ettim ... 

diye sordu, aman kızım. b:ına bir Dile kol y, bin i' 1 yüz lira bu'. 
kahve hazırla... S y"llac;ı bile yarım .. ~ıattf"n f"zh 

Ve koynundan gilrnüş bir tiltUn ürer. B n imdi onu canım r,ibi 
tabakası çıkardı. Kalın bir sigara koynumun 'çindl'.' .,1 1 ıyorum Onu 
sardı... ort-dan öylC' kolay 1 olay ahm.,7.-

0h, gel keyfim gel! .. Sigarac;ının lar .. 
kurşun renkli dumanlarını savur- Eyy .. , S:mdi .sUyle bakalım .. ts
duıtu bu dakikada kend'sini on t· nbuln [1 d"nl"e bu parayı biz ne 
yaşında bir çocuk kadar ~amsn, \'a~carr 7.? .. 
keyifli buluy-0rdu. ı - BtTMEDt -

B1n iki yüz lirayı mütecaviz bir - - --
parayı ihtiva eden büyükçe bir 
torba koynunda, en gizli, en derin 
ve en iün3lı bir yerinde mahfuz 
bulunuyordu ve taşldığı bu kıy
mettar ağırlık ona yorgunluk ve
recek yerde, kuvvetini bfü; bütün 
artınyorou.. Si:?anınm dumanl:ı
rlDn kahvenin cııcak, Hlt'f kokulu 
buğuları ela iltiha1t etti ve bu, Ha
cı Ruşen efendinin nec;e~ini bUcı 
bu.tUn artırdı ... 

Hem fincanın içindeki siyah 
renkli mayii yudum yudum içiyor, 
hem de bir taraftan lı!ara ın·n 
nvurduna doldurduğu duman1 n
nı derin d,.rin çek'yordu. Bu ıra
da keyif ve lezzet veren, m.r1 ı· brr 
takım hillyalar onun zihnin· dol
durma~ ~1amıst.ı ... 

Birdt'n bire İstanbul r,özüniln 
önUn 1"1ir r,ibi olmu!;tu. . Hava· 
lind"' b lir n bu manzara onun p k 
ziyade ho una gitmis oL'ltalı ki 
r,özforini yumdu. Ve ni!zınd n bu 
d kikada bUyük bir zevk d• vdu
ğımu anlatım d"'rin bir «oh ... > Fır
ladı ... 

- Efendi, derind n derin" oh 
d ve nt'den öyle icini c lct'n?. 

thtiyar kansının bu sözlerı Ha
cı Ru~en fPnd'n'n aklını bnc;ma 
ctirdı: 

- Sorm 
k dar m nunu!D .. , Uzun yıllar
dan ~ri h c;r fni <'ek · 'miz İ.s
tanbula n·havet kavu u·•'>I117 • 
Yarın varac l'ı-ımız Mizel hayal" 
bu dakikada b n'm '"7fünün önün
de d:ıns cd'yor.. lJ::ı1iç t pJPr'ni 
sfuı1 ve>n camileri. ökyüzilnC' do;; 
tu viik "1 n minal'E"l"ny'e birlik
te; nı.-n c;imdi c- n1d kar md.:ı du
ruyorlarmıc: r.il)i b<>.,.fan b ı görU
yo..-um. Alı t , n1>u • .,h! .. R•ı h'r 
ilrh0 'z dün\• da b'r m' li d ha 

o1'1'avan 'z bir C""nC'ttir ... 
Snhen'l h'l'l.'m ·;~ tıl k o-

e ·nı . r t1 • vera·: 

t 

- ö 1 ... d .... i .. 

ım 

HE>m '1 tin r.hıt et~iktcn 
nra t t ıı"-ulda n drn raha•c:ı7' 

Cl''l""' ı; .,? Oradı hır"' 1"''1 1->in kat 
1 ı. r h t vr .. nnl,·lir ... 

- \J. b")yl"' d .. n t> cf nd" . . Sen 
' -l"' v'i'7 lirn nı"ln~ alıvor

r h"zl r r t r:ı.h"'t r,e
~n idi Bu'!iin e1 'np 

(( )) D 
-------~------

H a~ı n VP \ja lS 

ınrnı~5' nı~rine 

bir Zİ\ah·t veri di 
-*-

Zi a9Ptte mmtef ·:z 
devletler mensu • 
iat-ı g;e ba l;~eı gaze· 
tec~er-:miz uiu;ıd 

Ankara, 10 (A.A) - l\~tbuat 
umum madürü s l'ın Sarpt'r bu
.un Ankara palfısta eh 'm'zde bu

lunan ln..,'liz, Amerikan ve Sov-vet 
basın ve ·ansı mUm sillcrin" bir 
ziyaf:.t VC'nniştir. z·yaf tte basın 
birli~ re' · Ankara mebusu Falıh 
Rıfkı Atay, 1 tanbul .fl'.eburu Şük
rü Esmer, Anadolu Ajansı umum 
müdürü Muvaffak Menrm"nciiğ
lu, İngiltere büyük elçiliği mat
buat milsaviri Fstun, Bir}C' .. ik 
Amnr'ka b'iyük elcili •i baş rfitıbi, 
Birl ik Am rika kirnlama ve 
dunÇ V"rmc d:ıir i Ttlrlriye mU

ili, Sovyet b'"~lik elçiWi mat
buat a - ;i P trosko, radyo mU
dürü Vedat N dim Tör, tngil'z, 
Am r"k.an ve Sovyet b::ısın ve 
Ajans mfü:ncssillt:rl, BritL, Konsil 
mümessili Lukas ile matbuat 
umum müdiırlU •ü b~ müşaviri 
Burhan Be1ge, d ş ve iç 1"'8tbuat 
müdürleri ve şube müdürlf'ri ha
zır bulunmu"lardır. 

le- ~ 
·ca e"'.. z 
lstanbul, 10 (Yeni Asır) 

B rn yoliyle m<'ml ketimize ya
rıl n ithal·ıt son cün1erde nrtmı,.
tır. Knrn y'>liyle yapıl:ı.n ithalatın 
trans"t m 11a.m"lesi Bnğdadda icra 
ı-dildiC:.ir.den nav]on fivatlan hiıı
"c!"I r dt"ret"ede dümıü~r. 

i 

o 
Vi.şi, 10 (A.A) - Kalennon 

F rr.ında 18 ile 45 yaş arasındaki 
bütün erkek yahudiler tevkif edi
lerek bir toplama kampına sevk 
d 'lmiş1erdir. 
Fransız mahfillerine göre evvel

e><' ·~f!al ro:Jmcmiş b01gelerde böy
t dbirlC'r ittihazı ihtimal içinde

dir. 

sızc w 

,..e-

-+--

D"in me:ırur ve rz rl•l'rli va-
tcınd ' 1lkk Anın ayı ucuz c;e
kC'r · •ihkal-' rının vni1mes:nc 
b.. t "'nıstır. Tfozır?ruıan şeker 
boı l' •1 •rrı v· :ı t't~e ta~dik ed'le
rek 7' " t B~., ~·ruı havnle C'dil
m ,... Cl'lirr1er nıutem t, · kilosu 
144 ı u 'tl5 85 '11"llid n <; k<'rlnri 
rıl ~ır. 

~ w • '. it, d ' ve y<'timl ·ılc b..ın-
lıı 'l l> •-.1en, v ı> 'n<'Cb r o1dtık1arı 
nüfn l ra s k"r h vzii m.,ı~'l1 oldu
ğ'.1 v çhilf' h· ·~ dn at,... b'rlik' -
rin"" apıla' 1 tır. Bu.,' •• ait 1 ·~
tel · n '1ıızır' " • ., ın ı 1 ' • 'l1 C-'Ci'l 
m<''-t İ", 

-- - . . 
K~\7RJ1(• v~ ·~!~! 

z a rn a n ı ()" t hi i 
""" 

------k--------
B.1 a nçoya t•bi müe •e elf'r

0

n 
94 1 'ılı kazanç vergi"i ikir,.i ı. e 
son t '·cıitlerinin ö<lenm" zamanı 
31 ı'k kanunda nihayet bulacak
tır. !\ 1ük··llefl , in ay ııonu bekle· 
mf'd n borçlafım ödt"n r kri k,..n
di men! atlni ;ktiz..1 ındandır. 
Av onuna kalanların ekseriya 
öd"m"k imk·.,1 nnı k.a}b ttiklt'ri 
göri"lm ktcdir. Bu t l•d'rde de 
ver"'ivi vüzdP- on c:ezn il:..vesiyle 
vermt"k icap <'!m•kt d'r. 

____ ,,,_ ----
fı~ Ll J SEFl~~IZ 

( naşturo(ı 1 ınci ıo;u!ıif<'de) 

Garında BUyi..k M''l t M cli
si reisi Abdulhal k Renda 
Bawekil ŞUkril Saraço ilu, 
Genel Kurmay Baı kam fi'Ia
r al Fe..,,""li Çakmak, Vckill r 
H yeti, Ci.ımhur:iyC't Halk par
tisi Genel St:kretnri, Genel 
mer'tez heyeti azal rı, müs
talcil parti reis vekili, Meb
uslar, Genel Kurnıny, MıUi 
Mlidafoa Vektıl<:'ti Frkaniyk 
d'~er V<'ktılE.'t Erkanı milmes
silleri, dir<'ktörl<'r t ,.,-f ni~n 
u" w lanrnışlnrdır. 

( Mıı.,tornfı 1 itıd "irıhHede) 

dt·~un:ı. rıöre bunlarda b zı ufak 
tdek noksanlar veva unutulan1ar 
bu]u.,mu, oltn"\cıı tnlıii .. örülecek
ti:. 

Verginin tcsbıtinde komisyo
nun en adilane \ e do w•ruluktan a -
mnz yolu tutluvunu tebarüz ettir
mek bir vazifedir. Defterlerdc
mc-ı. ·t ve sayısı binlere baliğ obn 
m·· l,.f adlarının lıiznl rında öde 
yecc!~'eri varlık ver"JSl tutarları 
f!'"Vf't vazih olamk gö terilmiştir. 

D(''terler tahmin cdildiw ine gö. 
re v •ın &ab1'h yıırdun her yNind 
o1du,:;,.ı v,"bi lzmirde de ıw1mış 
ohcrk; her verri mük llc-fi ödeye
cc-ği vergi mi'.tnrlarını bu defter
lercl,.n öğ-renecektir. 

«Varlık ve isi> malum olduğu 
üzere bir defaya mah u tuT ve 
memleketin soq}•al, ikti di ve ma
li bünvesini t kviyeyc hadim yüz
de y-z milli bir mükellefiyettir. 
EğM" bnunun tarif ettiği üzere 
m 'ik llcf olup ta defterlerde adla
n bulunmıyanlar, unutulanl:ır olur 
s:ı hepimize diisen vazife bu unu
tul nlan defu-rdatlı~ra habCT ver
melctir. 

UZAK DOCU UH • 
REBEL~RI 

(B:ıştarofı 1 mci Sahifede) 

lerdir. Japonlann IO avcı uçağı 
dü ürülmü~tür. 

Mlebum. 1 O (A.A) --- AVU!l
tra}ya b~ckili Kurtin, Guna mm 
takasının tnmamen i~g:ıl edildiği 
general Mak Artiir tarafından ken 
dis!ne bildirildiğini PMllimentoya 
haber vermiştir. Cuna kasabası 
ayın 24 iin<:le ireal edilmi~ti. Fa
kat civarda müteaddit mukavemet 
noktalan hala düşman elinde bu
lunuyordu. Avu tralyalılnr Sana
nandaya doğru hareketlerinde Pn
pua yanm adasındn Gunanm işga· 
tini tamamlamışlardır. 

Va~ngton. 10 (A.A) - Ame
n1ta.n brJıriye nazırlığının dünkü 
tebliğinde b:ıtınldığı veya hasara 
uğratıldığı bildirilen Japon gemi-
leri de h~p edilirse §imdiye ka
dar Salomon adalan çevresinde 
Jnponlo.nn kayıbı 135 ' · bul-
muc:tcr. Şöy],.ki 52 eemi k-
k ~. 4 gemi muht~mcl olarak ~
tı ı1 mı.cı, i9 t;r-mi de hasara uğra

,1 ı tır. Bundan be kn 
r le hiç dcğıls 626 l 
tahrip cdilm~tir. 

nnszı 

l)iin ekrnek . 
1 

l~LMflN R G-'1: 
, y ~ I' . B 

--/;:-
l ~aştarnfı ı ıncı ~nhifcdc) 

faki.} C't kauJıınaınıs..arcLr. 
Ruslann Rjevi io::gal veya Rjev -

\'ı~ azma de.mir} ,•lunu kestikleri 
haberleri knti olarak yalnnlanrnıs
tır. Vıvazma hftlıl Almanlann elin
dedır. 

Knlenin - İlmen ke iminde Al
ınan teblığindc bahsedilen karşı 
taarruzun :»erini tayin etmek hc
n iız mümkün değıldir. 

a 
e 

yo 
-------*----

Faz:tat dün a efıtiiJrı 
sulh iciin plaoı ar 

--- ALMAN TEBLİÔİ 
ve Iraz! lrıt?larla 
nıesga.ddür Bazı biı•R.'1.lerin e meıı hartı ıevziin e Berlin, ıo <AA) - Alman tcb-

~onrn a ellet etmecf Hderi GrDfac-dl''01' lıği : Terek kesiminde Alman kı-
~ "il' .Jf taları bir cüsman gnıbunu imha 

Bc1ediye dün beklenmeyen, fuıi te kontröl edilmiştir. Bu arada mü- c•miştir. Dü,,.c;manın ba?.ı hücumla- ~üphcsi7.tlir. Şu halde harp sonras1 

(ifa t:ırnf1 ı ınei Sıılıifedl') 

b r ekmek kontrfilii yapmıştır. hürsüz, damgasız Jr.artlnrla ekmek rı okim kalmıştır. diınyasıııın hruıgi temeller ü:ıcrin-
Günlerden bt'ri fırınların önün- alan bir çok kimseler yokalıınmış, Volga ve Don nehirleri arac;ın- de kurul r~~ı dfü,iiniilürkcn her 

de halkın birikmesi ve giinün pek bu mühürsüz ve damgasız karl1an •1cyden cHcl Vcrsaydn işlenen ha-
erken saatlerinde fırınlarda ekmek n"relerden aldıkları tesbit ve bu dn hatlnrımızcla ?.ir gedik acmn ·~ folarm tclmır edilmiycl'cğinin söy· 
bulunmam35ı korşı ında b l<:'diyc- kartlar imha edilm:c;tir. Bu suret- ml uv~flrnfnk ?lan dhu,mandilmk~_:~·ctlcrı lenmiş olması i)i bir olfuncttir. 

.:ıb· ı · tih · dildi.· 'bl . . ;uş:ı,ı ış ve ım a e ~-ır. 
ce teıı ır er ıl ı e "I gı ll bınl;rce .. kılo ekme~ t2.sarruf Başka taraflarda diğer Rus kuv- Ancal. bu suretle teca\iizÜ mnh-
beledıye reisi e-.·ve1ki gece bi.itün cdı.I<:'reK dun geç vakıte kadar \'etleri netıceclz taarruzlarına de- hum .cdcc~k ve hare.l.ce~iz kılacak 
zabıta tc'>kilutına gizli bir emir -'- d km k b 1 d l l t t 1 b ı epıycc ıırın a e e u un uru - vnm elmiş ve yLnidcn ağır knyıp- ıır. sıs cm ~ nm ı .. ı ır. . . 
verıni~. d 'int-ü Perşembe sabahı mus ve bize temin edildig"'..'1nc "'Öte , ~ t 8 9 'lk kfi _ haıınntmuzca. lmrnnWdar ıçm-
bütün fırınlı:ırın sıkı sure•tc kont- ... .ara ugrruruş- ır. ve 1 nun d · · · ı ı 'k 
röl altına alınmasını ve fırın'arda ?Un ekmek alamayan tek nüfus da Rus kuv\•etleri yalnız bir ke- ı c hır ışık g;bı pnr ayan At anti 
1·alac::ık t .,.ı, kilo unun bile Lc:~"n- "' amıc:.tır. ~ mde 104 t:ınk kaybetmişlerdir. paktının ycg~c zayıf ~ı, ~~.ıy-
nıesini emir 'tmiş, ke;>.fiyctt n vi- Son ,ünlerde rastlanan ekmek Dl)n nehrinin biiyük dir •• c-inde te:ı sen ~ galip. ve mag ~~ ~n.~un 
Iavct k n liylC' ~'llnİy<:'t müdürlii- d rlı mın hakiki sebepleri meyda- dd letlı muhı\·e:ııct hnrC'ketinin ı ·nıl!ctlcrm aynı a.da]~ ol~m· 
b •i t '<::i'"+ı da ha rdar e • ·nı·~tir. n~ çıkmağa başlamı::;tır Baz.ı h lk l-ac;l n"ıcmda p:yode, tank birlik- tabı ol"c:ıkln:ıru, ımtıyatlı .mıllct 

Dun sabah n pek er'. n sa.,tlc- d ~ılma birliklerince mühiir<Uz :<' 'ıniz dü!ml:ını ,crilere atmış ve b1~1mmıyncaı_.,'lm nçıkçı:ı beliı1rnc-
r nde b:.if'n fırınlar r i VP !;!vü c-krnek knrtlnn verildi-~i ve kart k r~ı lıüc•mıI r: pii kürtmü tiir. j nuş .cım~ı •dır. .. . 
memurların sıkı kontro'" r!tına t .. vziinin bazen yolsuzl •klar 1 !'de Burada 1fı R ı t kı t~rip edil- Filh ... ,;-ı dunya vıcdmundn 
almm· . her},. :n b'r glin<' mah- bı,. kıldığı enla.'1ılmaktadır. ·Ek- mı.,•ir. IT'.nhl • 1 roilmesi laznngelcn şc~ 

s kupon! r·~ c birlikt<' ek"'ek m k tevziatının tzmirdc mutl ka MERKEZDE nillctleri .,.nlip \e mağlup diye sı· 
'a-tlar•nı ve me rur hUviyet kar- voluna V.rece~ beyan olunmakta- Do~u cephes!nin merkez ke i-1 1 '.ıflara 1a~ırmak"·~11:. nereden ~: 
r .. forini etirmd i 1 'wmu t b'';ı; d•r. Bel-.diyemiz bunu ·temin ede- rr. 'nd" taarruzumuz muvaff:ıkiyet- ı 1•;se ge ın, tccavmrun tn kcndısı· 
edilrni. v"' bütün bun'ar sıkı suret- <'"'k yeni tedbirler almaktadır. le devam edivor vüzlCl·ce esir ve cln. . 
--- - -----~ p k çok si~filı aldık. DUşmanın Canıln:-c, hmnzlara, soyı,'UDcu-

.., ı • • k k hrsı hücum1anm pi.i kürtlük. fora ve gas:plnra karşı A nmans;:ı 
~al{t r ~ 't" 1 araS!Z ~lCa V~ITIP s .. vaş ve pı'c<' uçaklarımız dil.ez- c 0lwı d~Ict kanunlıırı,. unun~~ 

e 
men lotalonna ve dC'ruir yollarına n:.t"nfo"t.ındc? ~a. kn . bır şey ~u
Mlcum etnıi~lcrdir. Hava birlikle- şunmedıklcrı gıbı, du.nynmc nıus· 
rinc mensup kuvvetlerimiz düş- tnkbcl ~npısında da ayni şekı1de 
nıonın 59 b.okhnvzını ve muhare- ıniitccmjzi şiddetle takip edecek 
le mc" z',erni tohrip etmişlerdir. hır ınnknnizınanm yeri olıualıdır. 

İLl\ '"• '1 GÖLÜNDE l!l3!> don cV'.'elki dünynva dönm{'f, 
İlmen gölünün ccnubundaki mu. i~nlci!nsız ol?uğuna f!Örc, ın ileti~ ri 

h~ebelerdc. Ru.,lar 72 tank kny- S'lnhh 'c sılnhsız dıye kısıml:ırn 
h<'tınislerdir. rıyınnak maziye daha feci bir sc· 

KALEN!N VE tL.'\1ENDE ],ilde dünmclrtcn başka bir şey ol 

ESR. f Pı.Ş . D:LnPLIKUVU, YAPICtOGLU "E K~H· ~~~o~1::~ D. N. B. mı~~=· gibi 19~9 c~l;ilünrl ' • 

A rı r r: L R l\SH f"ELERIP. o;: VE'~=K VERILlYQ".> Ajansının bildirdiğine göre Knle- ('\'velki Avrup:ıdn bnnş bir mih· 
J.1 1 ı. , t ıı - '1E n ninin cenup batısındaki hareket- det Versay sistemine dnynnrn1· 1 ı 

Vilayetin, pnrtinin, beled'yenin lebicioğlu, parti müfettişi B. Galip lerde Almanfar 9/tlkltfilıunda bir Bu sistemin temelleri çntırdruıuı:<a 
ve kıulayın İzmir l)ehrine ait isa- Bahtiyar Göker, parti başkanı nvu- çok k~baları i.şf"al etm~ ve yüz.. lı shıy111ca kollclttif emniyet siste· 
betü, verimli ve muvaffakıyetli bir knt B. Miinir Birsel, kızılay reisi lcrce t><:İr ile pek çok harp mnhc- mhun kurulması iç.in hamleler ~ a· 
teşebbüsleri dündenberi kuvve- Dr. Kiımran Örs bu aşhanc-lt."rin mc<-i C'ldc etmiştir. ıııldı. Fakat Versayın hntıılımm 
den ıle çıkmış, Eşrcfpaşadn, Ya- açılma töreninde bulunmuı;lardır. GO Rus uc ğı tahrip edilmlstir. •amir etmeden yapılan bu luımle· 
pıc:ıoğlunda, Dolaplıku) uda ve ilk olnrnk E.şrcfpa~da cAtillh 11ınen göli.in;in cenup doğusun- lcr neticesiz knldı. Diinya bir çey-
Knhrnmnhlarda dört kı.zılay aşha- nşhanesine gidilrnitı. yemekler tet- da Alman kıtP.fon Ru.odarı oğır kn- rek nsırd:ııı dnha ~z bir 281W1ndn 
nesinin açılma töreni dün vllptl-j kik edilmiştir. yıplara uğratm~1ardır. ikinci defa olıırnk felllkete sfıriik· 
mı.şlır. Vali uğur diliyerek a§hnne ka- lendi. 

Harbe girmiş olmamaklığıtn17.a pısındııki kurdelayı keserken kın! Hiç iiphc yok, ynnnki dünyncl:ı 
rağmen bütün dunyayı ate1 içinde n)•ın bu gibi hayırlı işlerinin çoğal- Jmllcktif cmni~elin yine esns <11· 
hır kan s;:ı.vnşın tesirleri memlekc- ma!l temennisini izh:ır ctmİ§ ve ha ınnsı Jfızımdır. Fnknt bu emn',.<"t 
timizde d~ şiddetlendiği malU:m- zırlanan kıymalı fasulye muntazam Yeni Delhi, 10 (A.A) - lngilte- s·~teminde bütün milletler. nıü· u· 
dur. H v t pahı:ıhlığı ka?Jısında bir surette muhtnçlara dağıhlmnğa renin H'mdistan ordusu nizamna- 'i hnklnrla yer nlmış bulunmal 

temın ed n bazı hıC"rıt-r1e fokir hal- mıştır. Bundan böyle Hintli su- bu teşckkiil etmemelidir. Tn ki 
geliri olmıyan veya pek cüzi gelir ba"lanılmıştır. mesinde bazı değişiklikler yapıl-ı dırlar. İmtiyazlı bir milletler grı·· 

1 k dil b Daha soma. Yapıcıoğlu, Dolap- b 1 tngil" k 1 · • d kın ynvn. arını ve ·en · erini es- ay ar . ız as ~r erını e ceza- ııınğlupl:ıruı içlerinde ne knpan· 
J.-mekte güçlük ç ktiklerini n:ızan lıkuyuye. ve Ka'hramnnlnra gidil- landırabüecekl('rclır. Halbuki bun- rnaz blr izzeti nefis \'ID'nsI ne de 
itibart"' ahın vil.1.ve•, parti. beledi- miıı, oradaki a~nnelcr de törenle 1ar şimdiye kncl:ı. İngiliz ask rle ı .ı. l • eçıl"lmk fakirlere yemek do~tıl- . r . . - uaynnı rnası güç bir tnhnkkiimc 
ye ve k1.1.ıl; y, hı-r sene kııı mcvsi- u· rıne ancak kumanda edebıliyorlar- kcırsı isyan lıislcri bulunsun ... 

d k d m •nna bacılanılmı<>tır. d 
min e nisan ayının orta•ına a ar w ı. Bu bakıındnn hnrp sonrası dlin-
t · ' · d t k 'bC"n 8000 Dün ele alınan ve ba-nlan te-zrnır mc,.ı<ez.ır. e a rı bb w- yasınm büyiik küçiik. gnlip VCJ'8 
ki!'inin gıd ca b kılmağa ihtiyacı şe üsle 8000 Türle ailesinin sı- Voleybol müsahnkalan aşağı- mnğlııp hütiin milletlere itimad 
olduğunu te bit et'!li'ller. Partimi- cak yemek ihtiyaçlan temin edil- dak.i ~ekilde hazırlanmışbr: telkin edecek snnınsıru ı;imdiden 
rin d.- rnüzahc-retiyle ilk olar k mi11; 8000 aile Teisinin cndi11eleri 14/XII/1942 pıı.znrte'li Ticar"t lır.7ırlıınını<ı gorınek isteyenlerin 
50,000 lira kız•lay e-""llliyetince tc- da~ılmı~r. lisesi - Atatürk li~ hakem A. ~ok halkı \ardır. 
min edilm;~ ve bu auretled:r ki Bu vesiyle ile Cümhuriyet hü- Güven. 16/Xll/ 1942 çarşamba İnqilterede , e Ameriknda bu fi· 
dört ashane kurulmasında muva- kümetine ve bu ibapnyı temin Zirant okulu - Ticaret füı:~ hakem hir durm!id:ın i lcnmektcdir. Me
ft>k:yet ha .. •l olmu tur. eden vilayete, partiye. kızılaya \'C Y. Su, 21/XIII1942 pazıuteft'i Ti- c ıa fngiliı: işçi partisinin mnruf 

Dün sabah valimiz B. Sabri belediyeye mesarıerinden dolay1 caret okulu - lnönü lisesi hnkem ~'lh.5iyctlcrinden ,.e eski nnzırlnl'-
Öney, belediye reisi B. Reşat Leh- teı1ekkür etmek ltızımdır. '\. C.üven, 23/XIl/1942 ça~am- dr:n Mister Grinvood bir nutkun-
------- -- ba Atatürk lisesi - Ege lisesi hn- da: • Sullı cihi refahın dn tecezzi 

OE .. Ui spor '\ı llt'd r111da r.-Ull ma~ r k<'m Y. Su, 28 Xll/l 942 pazerte· kabul ctmiycceaini, dünyanın p-
E 1 ~ t si Ticaret Ü!esİ - Ege lisesi hnkem 

B. Bök<', 30 fXI/J 94z çarsamba ncl refahı her parça!."Ullll ayn ayn 

lzmir okul .spor yurtlan futbol 
hentbol ve voleybol maçlanna ait 
fiki tür lhazırknmı?.tıır. Maçl rn 
} ann b"şlanacaktır. Müsahakala
nn çok alaka uyandırması için her 
türlü tedbirler alınmı~tır. 

FUTBOL MOSABAKALARI 
Fikstüre göre futbol müsaba

kalnn şu ııekilde tertip edilmiştir: 
12/Xll/1942 cunıane~i Tica

ret lisesi - Sanat okulu hakem 1. 
Çakın, 26/Xll/1942 cumartesi 
Ziraat okulu - Atotürk liee:ıi ha~ 
kem S. Çığtııy. 2/1/ I 94 3 cumt\Jl
tcsi lnönü liSt'si - Ece lisesi hakem 
t. Çakın, 9/1/1943 Cumartesi Tica
ret Lisesi - Ziraat okulu S. Çığ
tay, 16/1/1943 Sanat olrulu - Ata-
türk lisesi hakem 1. Çakın 
23/1/1943 Cumartesi Sanat 
okulu - Ege L~ hnkem S. 
Cı;.tay. 30/I/ 194 3 Snnat okulu • 
lnönü lisesi hakem L Çakm, 6/11/ 
194 3 cumartesi Ziraat okulu - Sa
nat okulu hakem t. Çığtay, 13/ll 
/ 1 9 4 3 cumartesi f.Ge lisesi • Ata
türk lisesi hakem 1. Çakın, 20/II 
/ 1943 cumartesi Ticaret lisesi -
Ege lisesi hakem 1. Çakın, 2 7 /il/ 
l 943 cumartesi Ticaret lisesi - in
önü lisesi hakem 1. Çakın, 6/III/ 

aç 
Zirnt okulu - Atatürk lisesi hakem refahına bağlı olduğımu " söyle
Y. Su. 4/1/1943 pazartesi Ata· miş ''e liuııl:ın ilıive etmiştir: 
türk liııffi _ lnönü lisesi hakem A. • IInrhin bu devrecj muht~cm bir 
Güven, 6/1/ 194 3 Çtırşnmba Zira- iktisadi devrin nilıayetine şnhid 
at okulu - f. .. c lisf"si hn!.:em B. Bö- ohnuşt •r. Şimdi kıtlık ekonomi· 
ke, 1 1/J/194 3 pazartesi Ziraat o- ~i devrinden geçen insanlığın bol· 
kulu - lnönü lisesi hakem A. Gü- lul· ekonomisi denine girmesi ka· 
ven, 13/1/ 1943 çarf..'mba lnönü biJdir. " 
lisesi - f .ge lisesi hakem B. Böke, Grlm ood, bu ana dıivaıun hallı-

{ Çl D1 26 / III/ 1943 cumartesi Kız liııe i- ne :vnrdrm edecek esaslan hnnr • 
!il Kız ö.;re'men ok. hakem B. Gür- JU'11C i 'n bir m"lletler arnsı inkisaf 

1943 cumartesi Ege }i9esi - Ziraat kan, 2/IV/1943 <'umıırt<"si Kız ve Cin'.l <ı koı:ı'te i hı vakit kny
ok.ulu S. Çığtny. 13/Ill/1943 TJ- en ütüsü- Kız l''!CSi h kı:m A. Gü- lw.tnıed"n Iı rekct.,, geçme ını, 
cnrct lisesi • Atatürk lisesi hakem ven, 9 ' iV/ 1943 cumnrtPcri K1z l Uınl r i a7ırlmn sım istem' tir. • 
1. Çakın. 20/111/ t 94 3 cumartesi öğretmen ok. - Kız emıtitüsü hn- Göriilüyor ki harpten sonra en 
lnönü lisesi • Zimat okulu hakem kem Y. Su. cetin d:tva, d~ nnın ekonomik 
S. Çığtay. 27 /III/1943 cumartesi M'OSA.'Bı\.K.ALARA DA1R knlkı.nnın <liıvası olncnktır. Harp 
İnönü lisesi - Atatürk lisesi hakem H'OKu"MT.F.R ;:vüzünclen haral Ye çevrilmiş, fn-
t. Cakın. Futbol marbn Al ancak ııtnd- kir dii ır.ü~ el oaomik bünyeleri 

HENTBOL MOSABAKALARI yumund" saat 14,00 te ba<ılnyn- f- rsılmı~ millct1crin ısfıraplnnnr 
Hentbol müııabakalan şöyledir: cakhr. Bütün maçlarda lik heyeti d'ndirccek tedbirleri nlmnk, yer 
3/IV / l 943 cumartesi Atatürk- hazır bulunacaktır. ~·er lıa "'ÖSterecek bohr:ınlan bey-

ENe lisesi hakem c. Taner, 1 oııv Frkeklf'Tin volevbol maclıın nclmilel bir tesaııüd ziluıi:retf 
194 3 cmnartesi Ticaret lisesi - in- Atatürk li'lesi knpa]1. ~lonundn sn- jrinde f.tan;ılamnk gcrcke<.oektir. 
önü lisesi hakem A Güven, 17/ et f6 10 da yapılacaktır. Uütiin hu buhnınlar, umumt ~ 
iV / 1943 cumnTtesi Atatürk lisw- Kızlnnn volt."., bol mi.isli.bak l'lrı rHslcrd<-, tel:ikkilerde, milletle
Ticnret lisesi hakem A. Güven, Kız enstitü ü R ha01nd:ı ı.nat 15, 30 nr:ısı ınünm;ebetlerde bir inkil!p 
24/N/1943 cumartesi Kız öğret- J .. bnslıv:ıcaktır. ~:npılm-ıc;ını da ican ettirecektir. 
men ok. - Kız Enstitüsü hRkem Y. Mü~bakal. rın umumi hatları E f,; .. ]IJ;; G 
Sa, 1/V/194 3 cumartesi Eırc lise- spor vurdu talimatnamesi ahki\mı
si - fnönü lisesl hakem C. Taner. na ,..,öredir. 
8/V / 1943 cumartesi Kı.z li esi • Hs.ıkem kararile tehir edilmiıı 
Kız enstitüsü hakem C. Tnner, ofan müsabı>b'ar fikistür nihnye-
15/V/1943 cumart~i Atatürk - tir?d~ yapılacakır. 
lisesi - lnönü lisesi hakem A. Gü- Hentbol m<>r-lan da et dvumdıı 
ven. 22/V / 1943 cumartai Kız yapılacak ve futbol mü~ hPkaJrırı
lisesi - Kız öğretmen ok. hakem nı müt,.nkip hrml'n baıılıynrnktır. 
B. Gürkan, 2 9 /V / 19 4 3 ctJmartesl l 1 K MA CLARI 
Ticaret lisesi - Ege lisesi ll!lkcm Cumartesi günü yapılnc:nk o]nn 
Y. Su. futbol lik müsnbakalan ~un-

VOLEYBOL !ardır: 
MOSBAAKALARI : 5,,at 15 te ~ark sanavi - Sil•h 

fabrikn.-ı. orta H Atıf Kutluoğlu, 
v n H. Cemal - Sabri. 

.. 
Mc-k iko, l (A.A) - Climhur.re

.is B. Krun::ıco B. Ruzveltle göril~ 
mck için V~in~ona gidecektir. 
Bn. Kamaço asker ailelerine 350 
bin Peço b::ıf{ış1nmıştır. 

Sinemacılığın yarattığı emsalsiz sanat harikası P ur günkü lik mnçlnn da şun-
o 

L 
TÜRKÇE SöZLO 

Y A R A T A N L A R~ 
SPt."'NCER TRACY - tNGRtn BERGMA~ - L.-\..~ı\1CRNFR 

1 rrhr: 
S :ıt 1 3 cı .. Ahmordu - Kar!fn'"· 

bı. orta H. F ,..hmi Eri~, van H: 
.R ~a V ı-•ke - S hri Arm r;.an. 

Saat 15 tn Dc-m'nıpor - Gö-t <' 
l t 1 I. Mu t 'a 5 .. , 1 yan 11: 
Mustaa Bayra ve Atıf Kutluoğlu. 

Stokholrn, 10 (A.A) - Royterin 
h i muhabiri l,ildirivor: 

Al nanlar Litva .yada Ko 
t"'11·vt'rsitesini kapatmıı::lar ve b:ı
ı prof ··rı rle 50 tal beyi topla
ma kamplarına gönde~erdlr. 
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TUNUS A HAVALAR 
FENA 

ITAL YA SIKISTIRILIYOR __..,._ Aleni fefefdıtlP tZMtR 2 NCl SULH 
I I .\ K tlVILlGlNDEN: 

(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 
(Ba ta afı 1 ncı Sahifede) Fraru ız kıyılarındaki dü man 

tary rı ate lardır 

Mühlik bir hast lı .. a düç r olan 
o; umuzun tedavi inde gösterdik
leri büyük hazakat ve alakadan 
dolayı yın doktor Cevat FJUye 
nlcni te ekkürlcri zi sun rız. 

G ·, tepe - Aziz 
Oman 1lesi 

OZ(.'i\1 
2 1 <) Y sat ·. 5 2 S 5 
1 5 O M be. k ı 53 60 
5 5 Feyzi A. 5 5 5 6 
49 P. M h f 58 75 60 50 
38 "nhıs rl r 53 50 '>6 
30 S. Erkin 59 61 
24 P. K. k 57 (O 

19 T vfik N 60 60 
1 1\f. S t L 58 60 

5 yek ün 
231'1 1 ~ umu 

No 
o 

No. 
N 

' ' 

n d veli e m .. 
k üzere il4 n olu-
950 (3150) 

DOKTOR 
Sii!e31m n Coruh 

COC K HAST AI IKLARI 
MÜTEHASSISI 

H mivetli öd m lilcrin yardı
m· le çoc k t- ir eme k rumu ta
r hndan ( 106) b ız f kir tale-
b ve ism ı m ( ı 06) çift ay k- Birincı Beyler Sokak 2 nu-

Fransız s 
,,,,. ' 111% 
eıJıartm sı 
Berlın 10 (AA) 

k hı ve yni m l t rd pody lık maradn. 
C "zet ve mi ve öd Mua cnchanc TEL. 2639 
cut b""tün okullar f k t l b sine Evi İn""nil ('.addesi (Göztepe) 
i . b 1 n f zl d ft r t vzi edil- 8"5 nn·· TEL. 4436 

Alın n b- m· lr. MS! 
H r ene olduğu gibi bu aenc -.ALA--Ş-EH1-R--S-UL--H--HUKUK---liği: 

8 /flklr!\tı, n nri" de . i mi li fazl ıı"yle ( 120) fakir ~!A· EMES1NDEN: 
öv~ nic"ye öd m'ş halk partisinin Arşl n Uşakın Kamer mahalle
d ı·ıe-t v.c m~z heret"yle sıcak ye- sinden olup Ala hirin Sakarya 

nehri m n 
talama m · 
mamiyl t mek venlmege haşlanmıstır. mah lle inde mukim Abdullah lo-

---- - ıı ve Lütfü S'mav karısı Siclıka 

Uc117. ve ivi wantar 
ında en çok kullanılan ve beklenilen plaka 

m nt rlann fiyatlan: Cinsine göre bir pli.Jca 525. 604, 630, 
682 S, 735 ve 840 kunış. 'Beyaz plakalann fıer cinsinin fi.. 
y tı 52 5 kuruş d ha fazladır. 
Bugünden itibaren toptan "ya birer - ikiter aabn a1clıiı mik
tar «1 Oıt pi" kayı bulan aanatkira on hirinci plaka parua veri-
lir. 
SATIŞ YERi : lzm r ikinci Beyler sokaimda kunduracı Avni 
Erdınç ve Arastada Anafartalar caddeeinde 31 S numarada 
ka ketcı S bri Okur. 

Simav tarafından kocası Uşağın 
A~abey mahall ind n Mehmet 
o lu Lütfü Simav aleyhine Alaşe
hir sulh hukuk mahkemesine ika
me eyled"ğı sulh t bbUs davası
nın yapılmakta olan muhakeme
·nde. 
Müdd ialeyhin ikametgAhı meç

hul oldufiu dAv tiy si ruıkasına ve
rilen m nıhattan a.nla.şı~ ol
duğundan davacının talebiyle ili
nen tebligat ıfa.c;ına karar verilt?Nk 
muhakemcn"n 25/12/942 Cuma 
gilnü saat 10 a talik'ne karar ve
r 1miş olduğundan mczldlr günde 
mahkemede hazır bulunmadılı 

------------ takdirde muhakemenin gıyabında 
~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ bitirilece~H. U.M.Kanunun14.1 

ve 144 ncll maddelerine tevfikan 

'\ızıiav tabii sodasını içiniz davetiye makamına blm olmak 
üzere il1n olunur. 

BİR PUDRA 
f eerülıesi önünde 

Daha ııenç 
daha sevimli 
görOaebileceg alıttt ,.._ 
Kat" I DELiLi .....-

Pudracıhkda ~ayanı BUGÜll bu 
hayret son bir kqif. TECRÜBEYl 
ipekli bir elekteD 
reçirilaı en ince Yapıaız. 
bir pudra ile kan$tınlmıı cildi 
güzelleştiren, ona pıel bir caııbe 
ve yeni bir bayat veren bir 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cıldi, 
$"ençlifin tahıl renklerile •isler. 
Bundu maada, pudra iki misli 
fazla mOddet sabit kalır. Bu kıy· 
metli auur (Krem• köpOft ) na· 
mı albada beratı istihsal edılmiş 
ve yalnız T okalon pudruında 
bulunmaktadır •. 

CİDDEJI MUHİ• BiR TEILIF 
V6%6nüzün bir tarafına krema 

köpütD .. yesinde "istihzs edılen 
T okaloe pudrasıDt ve dıter tara
fına ber haofi bir pudrayı •iln. 
DOL Şayet " Krema köptikll pud 
ra •• ile pudralanmıf taraf daterin
dea daha rtızel daha taze ve daha 
cazip ıOrünmesM T okaloa pudra· 
sına werdifiltiı para ıade oluna· 
caktır. 

Tokalon pudrasını• Pariılte 
çok futa ratbet bulaa 8 yeni 
renfi vardır. 

~' c n ve 1 '! mode 1 ri altından pırlanta ve elmasla müzeyyen be,.... 
n '.\1°zi:giı \~ ovahc. Klips ~j ek 'e p•·1;1 n, kiipeleri 

en itibaren" Ankara Palas" ın 
sa o la ında teşhir edilıyor 

Si rt f., ER 8 _._.\ _._ı\. TL tJBI 

lzmır sicili ticaı t memurluğu 
re mi ı ührii ve F. Ten "k imza-
.sı. 

EYANNAME. 
tz.'llirde B d yet hanında 3 ve 

53 6 numara arda Pamuklu Do
kuma Silind" han · ve Sulu ban 
pazarı Reşat H r unvanı altın
da şimd ye kadar yaptığım mensu
cat tica etind n b ka bundan böy
le ilaveten bilumum kuru ve yeş 
meyvelerle n bati ve h3yvan1 ya v -

1arın dahili alım ve .satunı ile iş
Ug 1 edece v imd n keyfiyetin tes
cil ve ilam · çin a ağıda m vz.u im
ı:amın tasdikini r"ca eder.im. 

30 kuruşluk damga pulu U.. 
rinde 7 /llk "n un/1942 tarih ve 
Pamuklu Dokuma Sıllndirlıfl
n i ve Sulu han pezan resmt 
mührü ve Re t Heper imz.ası 

Umumi No. 9469 Hususı No. 10/ 11 
1şbu b yann me altındaki imza

nın t ve büv"yeti daıre · ce ma
nıf lzmirde B" d yet hanında 3 ve 
53/6 numaralı m ğa7.a arda icrayi 
ticaret ed n R sat. Hep r ta.rafm
dan vaz olunduğunu tasd"k ede
rlın. Bin dokuz yüz kırk iki sene
si KAnunuevvel ayının yedinci 
Pazartesi gUnU 7 /12/942 

E,..e Bol esinin en gtize 1 'e rnndm nlı İzmir 

rroı os C·un ve Şışt Fabrikagı 
MERSİNLi 

l\'1. Ht>ş,, t l)ii~iiniir ve ~ uri öz 
Her turlü su "c çay barda klan, limba, lamba şişeleri, 1111-

rahi kavanoz 'e b ·ıuınum z üccaciye ede' ntı sipariş 'e de
nıhte eder .. 

İ.:tmir - Alsancak 1456 ncı So. TELGRAF: CAMİŞ • ızMiB 

'J'opralı Mahsulleri lzm!r ,ubednden : 
j 1. A H. 

Giinde azami 21 O tona er·~ebi 1 · k olan Alsancak tasyon " 
deposu c liman vurudu halinde uktn değirmenlere hububaL 
......,,_ f9' t, ff'~~ wrttntt n t' tuf'em!Z t.rnaam:ta: a~ ek 
sltme ie ih le edıl c "'"nd n t l"pl rn rtn eyi görm k e eks -
meye i "raki için tevdı m 'k zi 5 'ir lı.k ilk t minat akçesini 
t.rmak üzere bem'z mudu 1 •Vu 

10 11 12 13 14 (3144) 

DOK!'OR, SIHHAT MEMURU, HEM· 
SİRE EBE ARA.H!YOR-

zoNGULDAKTA EREGLt KöMORLE.Rt iŞLETMESi : S/\ö
LIK TEŞKILA Ti 

Merkez hastanesi i "n 300 ira Ocretlı 1 asabiye mutehaııaeı 
c c c 300 lira c 1 cildiye c 
c c 1 00 lira c 2 bemfire 

Nisa.ıye servisi i "n 100 lira c 1 ebe 
Kandılli hastanesi "çin 70 lira c 1 aıbhat m muru 
Alınacaktır. Aylık ücretleri üzer ne aynca pahalılık zammı verilmek 
tedlT. Taliplenn 21 / 12 942 pazartesi günu akşamına kadar Zo 
guldakta iletme umum m'"dıirluğüne müra tlan ilin olunur 

ıo ıı 12 13 14 ıs 16 6942 (3149) 

rll:ası 

an olunan 9040.15 lira k ifli 
tmesi ""rijlen Uzum üz.e

t bir edi . stir. Şartname w 

6923 (3153) 

PSGSI idare 

lzmir icra dairel rintre 1 tınlm Uzere ayda 10 lira aslt maaşlı 
iki ldfpl"k münhaldir. M murin ununun 4 ndi maddesinde ~ 
z 1ı ev f ve şera"ti haiz isteklilerin 16 12/942 t~ müsadif Çar
şamba giınil saat 16 da imtihanlan icra edilmek ~ şimdiden iz.. 
mir adliye encümeni kalemme milracaat etml i hususu ilh olunur. 

6951 (3151) 

-----------------------~· 
tı.AH 

VUciyet Daimi Encümeninden : 
748'1 lira 6 kuruş lreşif bedelli Hüseyin ağa köprilsQ. tamiratma iao

tekli çıkmadığından mez.kftr iş 8/ 12 942 tarihinden itibaren bir ., 
~-o;~;;c;c;;c;oo;~;oc;o~ milddetle pazarlığa konulmuştur. lsteklilerin 562 liralık muvakbıl 

tzmir ikinci noterliği remıl 
mUh.ril ve F. Tenik imzası. 

6929 (3142') 

100cıccDr:ıocııoc•~Oıoopı:ıcep.aoafaoıı:Öııal'ıaoııllCICI01 DOK 2' O R N tem.inat ve ehliyet vesikas"yle birl kte her Pazartesi ve Perşembe 
!9CIOCIOOOODODOl:ıoc:.OCIOCIOCIODOOCX günleri saat 14 de vilAyet daiml encümenine baş vurma.lan. 

1 
GüzelyaJddGP.. SEDA!' BEi.GER Süleyman ~una 6896 (3154) 

___________ ,,._..,, ___________ _ 
Loka arda, Kahvelerde, Gazinolarda ber yerde tabii Soda 

çiniz 

Evınızd , yemekte tab"t S da içiniz iyi bazım edeniniz gllnil
z n şeli çer. 

-----'""------
E P O. Y n· tzm'r Eczanesi IIa uniye. 

( T E L F O N 2061 ) 

Odunun • l.yisl (Kuru &ey• OOOUM VE KADIN HAS- Basmahane istasyon civan .. 
tin)dir~ Mahallenlu lelm.İf- TALIKLARI M:'OTEHASSISI Gaziler caddesi 1272 Piliç : 
ken almakta acele ediniz. So- BiriDd Kordon Gazi ltadın- So. 21 _sayıdaki muayene- Ayda 25 lira ücretli ad y de b r od 
balık olarak kesilmipir. Ucm- lar otoblls duralı Nl. Z88 de hane ve evınde hastalarını her L-- hü · t .J:-.l • • ha " · 

h 
'--bul ...__1. ...... .ı_ • ed ıu:t vıye cıuGaru ve ıyı 

astalarmı .MI ft ljl:Ulllvi cUn muayene '" ~vı e · !( tarihinden ıtibaren bir hafta ıçind 
.. 'l'ELEFOl! : 4111 •• ••• ......... 1 - 13 H.3 X · · :acaatlan ilb o unur. 

~=~----"----



ıı ir .. J< KANUN C 11 M A J9U 

Harp vazijeti nt>: ~:r gözih·lr bakışı RUS Ça;ıŞMAS I 1 HARP VE ~TıYAÇlAR 1 BiR MU:IYESE 1 f!!!'e ~-Sif ~llF;;.I ~ 

''il ·· ı ·· d k. e· .. d A .k M.h · iiiim9 !)_, _t.a.i! ai - -*' men,, go un e ı ır gun e merı an 1 h verJn Huhubat tı>sl i matı Vt' kövlümüz 

harpler Almanları "1400,, kadınları· zayif ta-
ton demir na hitap rafları 

Muayyen n1iktarları 
vermiyenler de mah

sul satabilecek 

•• •• •• 

-*-· *·---
sarsmış gorunuyor _____ """"""' __ _ 

Mıs rda it2giliz taarruzunun başlad ~ı ıa 
dai1Jf o!an şayialar teeyyüt etmedi 

Rıs~ıar Avrupanın BAYAN RUZVELT RAO· 
en büyüh eriıune YOOA B'R HiTABEDE 
f ırınsns & 1a11tıBar 
Mrıskova 10 (A.A) - Tac; ajan- B Ul U OlJ R ) ,c;ine göre Alman ki Rus taarruzları Almanları cok 

leh ·~·n Vol a ve Don nehirleri sarsmış gibi görünüyor Ruslar bu-
a~n." ndn b g dik açml'~ olan ı<>da JO tümenlik yen· bir takviye sı 1\I « \ n orsl. d mir sanal i ıner-
clı<'mmiy Rus birliklerinin ku- daha almı.ş1ardır. AJ n:mhır da öte- ita indc •cçen cumartesi günü 
şatıLnı- " ) ok edilmiş olduğu bil- ki cephelerden ve iht~atlard<>n .. 1 .. b • 1 . 
diriliyo s, da Sovyetler ~iddetli tc: kvil eler getirmektedirler. Bu 1 "c.ı ma torenı yapı an crıtme fırı-
}ıüc mlara devam etmektedirler ytizdendir ki bu ke_simde mulıare- ;ıının 1340 metre küp bi.iyüklükte 
ve bJ böl.., deki Alman karşı taar- heler cok "icldetlenmİ<l bulunmak- · c giindc 1400 ton demir dökecek 
nızl rı henüz mti!4bct netice ver- L <lır. 
memiştir. AFRİKA H~\RPLERt 

MNkez kesiminde Rjcvdeki Al- Şimali .Afıikadaki hru·ckata ge-
man kaı ı taarruzu devam etmek- lince: LiLyadn İngiliz taarruzunun 
te ve gc1i.smeler kaydedildiği bil- ba.sladığına dair kat'! ve resmi bir 
diril neklcclir. hnber ~f'lmcmi~tir. 
Rusların merkez cphcc;;in<le mev- Biı· Lontlra habeıin<lc sövle cle-

cut 12 piyade tümeni, 4 piyade tu- niliyor: «Fas ı·adyosunda~ Ela
gayJ, 3 sti.vari tümeni ile 14 tank ıteyla cephesinde 8 nci İnl'.(iliz or
tugavından mürekkep kuvvetleri- dusunun taarruza geçtinine dııir 
ne iluvden yeniden 5 piyade tüme- bil· haber yayılmıştır. Cepheden 
niyle 3 tank tugayını Ç!etirdiklerl resmi h:ıbPrler gelinc.,ve kadar bu 
bild" ilmektedir. haberin iht'yatla tc1fıkkisi lazmı-

11 en ölünün cenup kesiminde- dır.21 

------------
Düyonu umun1iye 
hakkında rniizal<ere 
~aruretler Jıar,ısında bazı devletlere telı· 
'lifler ~apıldı ue müzalıereıere ba~landdı 

Ankara, 10 (Telefonla) - Hü
küm tin itibarını ve hamillerin 
hukukunu vikaye eden düyun
umumive vazifelerinin hükümetçe 
görüld'"ğii malumdur. 1940 da alı
iı.an k~ nrdan sonra, hükümet borç
larını y" eskisi gibi vaadlerinde 
bankaya yatırmıştır. Tiirkiyedeki 
hami!lcrle, karşılığı ve transferi 
kola:ı; hkla yapılan Almanyadaki 
liami1Iere tediyalta bulunu1makta
Clır. Fakat Fransa, İsviçre. İngilte
re, Hofüında gibi nıemleketleri ili-

tiva eden ktıntenjruıa dahil tahvil
ler için karşılıklar yatırılmış, bu
nunla beraber hisse1eri ayrılıp 
transferleri temin olunmadıkca te
diya t yapıla.mıyaeağından htl hu-
susta alakadar hamiller1c veya mü
messilleriyle anlaşmalar akdi icap 
etmiştix. AJtı1tadar devletlere te-k-
lifler yapılmı~ ve müzaker('lere de 
başlanmıştır. Bu sebepledir ki 
Meclise teklif edilen bir kanun lil
yihasında bn mevzu üzerinde nn
Jnsmalar akdi kin Malive Vekilli
ği~e saJahiyet ~erilm_ckfl'nİr. 

BlR ENDiŞE JAPON KA~ARı 

kudrette olduğunu ve Avnıpanm 
en btiyük eritme fırınını teşkil et
tiğini bildiriyor. Senlik istihsali 
500 bin tımu geçecektir. Fırının 

::ıüyiik kıs~:ıının mal!..cır.esi Rus 
miilıendisl~ri tarafından Ukranya
dan Magvdiorska na.ldedilen mal
zeme ile iımıl er1ılmiştir. Bu işler
ce 15 bin ton toprak, 3 bin metre 
klip beton kullanılmı~tır. Yakm
aa daha başka eritme fırıııları da 
e.çılacaktır. 

-------
FiNLER ~ E SULH 
----*----

Yine sulh ri-
va vet!eri or

taya cıktı 
-*-

Fin mare .. nPne bir 
müratıaat yapılmış 
Nevyork, 10 (A.A) - Nevyork 

Po.st gazet;?sinc göre Einlandiya 
hakkmda ham; rivayetleri clcvam 
ediyor. Gazct~ bu barısın hiiyiik 
Britanya ve Aıncrika tnrafından 
teminat al ma alınına-.ını istemet
t~dir. Bir Fin h~yeli d,)ğrudan 
doğruya barış için başkumandan 
ınaresal Mc.ncrhrıyma rnii.racaat 
c.!mistir. 

-------
AFR KA FR .. NSIZLARl 
~-~~*-~~~ 

•• ----* *·----
Afrikadadaki şüp- Her Japon hançı>r Ol.. eye 

heliler Mihvere VfA süngü kullan- \ 
casusluk ederse? nıa,,ını öğreııt>cı>k 1 kadar d Ö-

-*- -*-
'1vam Kamarasında Sahil hal1ıı da para· 0•• ecek 
111,. endqe ve fütçülerle mücnde- V Ş • • • 
w rllen ceuap .. le talimleri yapacalı ı -*-
Londra, 10 <~·~> - Dun Av~ Tokyo, ı o. (A.~) - Vatan-' Bunun İ"'İH Ameri• 

Kamarasınaa ışçı mebus Martın daşlar:ı asken terb:yc vcm1ek mak '! "' .. 
hariciye nazırı B. Edenden şu su- ııadiyle kurulan ruıkeri birlik bütün 'f:t!!dcın SıJaft gende• 
ali sormuştur : Tnpon tabaasına hançer ve güngü riimesi bekleniyor 
... • .. - .. ~.~m~.l Afrika_d~ _uğrunda k~llrn:n~ usull~rini öğrct~c~k ted- 1 Rahat, 1 O (A.A) - Batı Af
Ciovuştugumuz prensıpıen kabul bırlcr ıçın fanlıvete gecınıstır. rika umuıni valisi Buvasson Hoy
ettiklerine kani bulunmadığımız Londra, 1 O (Radyo) - Tokyo ter muhabir!n .. asağıdaki beyanat
kim::ıelerle işbirliği yapmakta ol- radyosuna göre Japonyanın sahil• ta bulunmuştur. 
duğuınuzdan ehemmiyetli haber- havalisinde oturan halka para!:Üt-1 - Dakar ve batı Afr;kndaki 
ierin gizlice dışarıya sızması tehli- çüler tarafından yapılacak hücum- ı bütün kuvvetleıimiı: birleşik dcv-
:.:esi yok mudur? larda hançer ve bambu kazıklarile ]etlerden beklenen harp malzeme-

n. Eden su cevabı vermiştir : çnrpışmn usulleri ö6reLilmcktedir. si gelir gelmez Almanyaya karşı 
• - Bu mesele askeri makam- MANC'UKODA harekata geçeceklerdir. Batı Afri-

lara niddir. Öyle zannediyorum ki ASKER TOPLANIYOR ka f ransanın kurtanlması için 
bunu önliyecek tedbirler alınmı5- Londra, 1 O (A.A) _ Royte- ölünceye kadar tereddütsüz carpı-
tr. 11 rin Çungkiıı~ muhabiri bildiriyor: şacaktır. 

Şİl\lAL AFRİKADA Ahali dür\istHik ve sndııkatle, 
TEDBİRLER Mançukoda Japon makamları l 9- hiç tcreddiitsuz ölünceye kadar 

21 yasında blitün genç1eri silah al-
Ncvyoı k, 10 (A.A) - Cezalı-- tına cağırmıslnrdır. dövfüecektir. 

aen nlınan bir telgrafa göre Dar- Buvason Dakarın hiç bir zaman 
lan hüküm ti Cczair Ve Fasta bu- - Almanlar tarafından üs olarak 
tunan bütün Alman tabaasına po- Cezayi,. • Oran kullanılmadığını ilave etmiştir. 
Dse mürac ıatla yazılmalarını bil- ~olunda tren ----
dmnişf r. Bunn itaat etmiyenler l:azası olmuC' B!e~~rılan gemi mi, 
tevkif edilecektir. Cezair - Tunus ıe ., • • a. 
a'tnsında ileri çevrede Fransız ma- Berlin, 1 O (A.A) - D. N. B. J1G~lölln ttelft!J mı CO~ 
kamları mıh.,:ere sempati besliyen ajansının Tanca muhabiri bildiri- Berlin, 1 O (A.A) - D. N. B. 
200 şah ı tevkif etınislerdir. yor: ajansının bildirdiğine göre 1 ikin-

Cezayir ve Oran demiryolu üze ci kanun 940 dan 30 son teşrin ---------
Amerihadah8 İngiliz 
tabı!RS~ caarıfdı 

I.ondr , 10 ( A.A) - Amerikada 
bulunan tn "liz tehcası harp en
ôüstr" "rdc çalı~mak igin çağnl
m1~lard·r. Bir İngiliz tebliği har
bin sldd ti nmesi hasebiyle yeni 
gönüllü e iplere ihtiyac olduğunu 
bil ı·r.nistir. 

Az {!"elirlere 
varcl.ım 
--*----

rinde Blida yakınında asker yüklü 942 tarihine kaclar 1350 lngiliz ve 
bir tren meçhul kimseler tarafın- Amerikan ticaret gemisi batırılmış 
dan yerleştirilen bir mayna çarpa- trr. Bunların top yekun tonajı 8 
rak hasara uğramış ve bir çok va- milyon 369, 775 tonilatodur. 
gonlar devrilmistir. 63 ölü, 200 Amerika bahriye nazırlığının 
yaralı vardır. Hadise hakkında ya- resm~ surette bildirdiğine göre bu 
pılan tahkikat netice vermemiştir. müddet içinde Amerika insaat tez-

gahlarında 615 gemi yapılmıştır. 

Hari~ten bu~
day ~elivor 

üst üste 6 bin hesabiyle bu gemile
rin yekun tonajı ancak 3,750,000 
tondur, ki batırı1an gemilerin an
cak yüzde 45 şi demektir. -Almanlar İngiliz 

-*-
Vu":İngton., 10 ( \ A) - Bay • .n 

Ruzvelt radyoda Amerikan kadın-
~arına hitnp ederek isçiler kadro-
5tınu artırmak için i~cilcrden bir 
h;dın ordusu tcşkilinı i~temistiı·. 

HARP SONRAST 
Bn. Ruzvelt İngillcrecle iktisatçı 

~evel'için harp sonrası plUrıının 
J ııgiliz uzun görü.şüne bir delil 
t·:.>skil ettiğini söyliyerck bu harc
b'ti övmii:i ve Birleşik devletlerde 
.le istikbal kin planlar hazırlandı
ğından cm\n bulunduğunu sövle
ıniştir. 

----·---
YENJ B R il TtHA_K 
~~~~"'k·~~~~ 

Cihutideki Fran ... · 
sızlar ln~iliz sat

larına ve-etiler ~ .. 
-*KOCOt\ BıR KUVVET 

MISIRn GELOI 
Kahir ... , 10 (A.A) - C~butidcn 

gelen 40 subay ve 1400 erden mü
teşekkil bir Fransız kuvveti M:!sır 
topı.-aklarına vasıl olmuştur. Bu 
kuV\·ctin kumandam müttefiklerle 
i;birliği yapan Fransız soma!!si 
umumi \'alisi Genemi Jantiyoruı 
s::dık do~tıuğunu bildinn"!'ıtir. 

-·---
'USLA A GfiRE CEPHE· 

LEHDE DURU. i 
-+.-

( li.t~hıra! 1 ııcı s~.hif cdc) 

mahallelerinde me\:zilerini jslah et 
miş, merkez cephesinin bazı kedm 
]erinde yer kaznnmı lardır. 

STAllNGRADDA 
Mo kova, 10 (A.A) - Sovyet 

teb1iği: Stalingrn<lın simnl batımn
da mevzilerimizi i l h e ttik. Sta
lingrndm cenubunda düşman hü
cumları püskiirtülmüstür. B"r bir
liğimiz dligmnnı ıne.,kun hir mev
kiden atınıstır. Ha ka bir kesimde 
düsmanın karsı taarruz.lan Ted 
cdilmis, ,.;d.iı: tank ıahrip edilmiş· 
tir. 

Stalingradm cenup hatı~ında 
düsrnanın hir miktar kamyon, 
tank ve mühimmat deposu tahrip 
Nlilmistir. 

Mo~ko•1a, 1 O (A.A) - Sovyet 
tebliğine ek: Merkez cephesinde 
tnarruza devanı eden kuvvetleri
miz Rjevin batısında 600 düşman 
er ,.e suhavını <;ıdürmüşlerdir. 
Başka bir ke iınde 19 müstahkem 
me~·ki tahrip edil mi·, iiç bölük 
yok f"dilmiııtir. 

AL1\1AN MUK..t-\VEMETiNE. 
RACMEN ... 
Moskova, 10 (A.A) - Alman 

ların çekilirken toprağa çengel gi
bi yap~tıkhrı ve alelacele yeni 
dc,.t~k noktalan kurduklannı kay
deden diinkü Krasnaya Zvcsdn 
gazetesi Velikiluki çevresinde Sov 
vet kıtalnrının müteaddit yerler 
~apt etti~i:ıi bilcH,.mektı:?dir. 

* INCiLIZLERE GöRE 
Londra, 1 O (Radyo) - Roy

ter bildiriyor: General Rodimzef 
kuvvetleri Stalingrndda bir kaç bi 
nayı düşmandan tl'mizlemişl,..rdir. 

Londra, 1 O (Radyo) - Dcyli 
Ekspres Almanların Stn 1İnp;rad 
\izerinde binlerce pike uçağı kul
landık.lan giindenberi Rusyadn ha
va çarpışrnalannda büyük değişik
lik olduğunu yazarak diyor ki: 

Ruslar dü~manlarına faikiyet ve. 
ren savas hÜnerlerini tamamCLn öğ
renmiş1e~dir. llerleyen ordulanna 
dii~manlarivle miisav'l durumdn-
dırlar. . 

-------
l{ondradald talebe-
miz bugün radyoda 
h.onusacahJar 
Londra radyosu bugiin öğleden 

sonraki neşriyatında 1nğilterede 
bulunan TUrk talebelerinin akraba 
ve dostlarına mesajlarını nakil ede
ceğini bildirmiştir. 

-*
Almanya ve .Japon· 
ya hangi c·hetıe,.. 
den tehHltedeler? 
Londra, 10 <Radyo) - Mancis-

ter Gardiyan Almanyanın japonya 
ile vcııtiyctini muk:ıvcst" ederek di
yir ki: 

Her iki memleketin kcndil"ri 
için hayati mahiyette müdafaa ka
leleri va...-dır. Alman kaleleri top
ludur. Fakat ltalya, Balkanlar ve 
Norveç cihetinden bu memleket is
tiluya açıktır. Bomba uçaklarının 
bombardımanları Almanya<la harp 
i tihsa1atı azalmaktadır. 

Japonyaya gelince bunların zaa
fı harp neticesinde efo geçirdilderl 
menbalarm Almanya gibi toplu 
olmama.c:ıdır. Müttefiklerin japon
yaya karşı harp strate.iisi Pasiffkte 
hava deniz kontrölü elde ederek bu 
m2rnleketin deniz aşırı üslerle irti
batını kesmek olması icap edPceği 
anlao::ılmaktadır. 

-------
YUNAN CETEI ERi 
~~-~"*·-~--

1 ta ıı yanlara 
h Lç rahat ver-

mivorlar 
-*-

Londra, 10 ( Radyo ) - Y wıan 
çetecileri Yunanistanda mühim 
bir deıniryolu köprüsünü uçur
muşlardu-. Cetecileı·le vuku bulan 
müsademede İtalyanlar yüz ölü 
vermişlerdir. İtalyan makamları 
bu hadis 0 üzerine civar !;ChirlQrdc 
ıle:riye gelen kiınselcı·den bir ço
ğunu rehin" olarak tevkif etrnis
lerdir. 

-----
Makineye 
Veril?rken 
••s•••••••••sııtı••••••••••••• 

A A\11 l' t\ 11ARASl GiZLi 
BiR rrp<-.4 Ti AKOETTı 

Londra, 10 (A.A) - Avam Ka
mara.~mda hUkümet sözcüsü M. 
Eden yenidl"n Darlanın ~forumu 
hakkında müzakerenin giz.1i bir 
toplantıda yapılmasındaki t>heın
miyeti belirtmi tir. Darlan hakkın
da memlekete hitaben bir cl~meç 
yapılacağı vaadinde bulunma.c;;ı için 
bir sual .sorulmu!l, M. Eden ise bu
na cevap olarak, sunları söylemiş
tir: Bu mesele hakkında halka söy
lenecek olanlar birleş1k devletl~r 
reisinin demecinde ve benim Avnm 
Kamarasıncla evvelce yaptığım de
mecte mevcuttur. Bir aleni demec 
yapılacağı hakkında vaatte bulun: 
marn imkansızdır. Bunun ilzerine 
Avam Kamarası şimal Afrikadaki 
gelişmeler ve Darlarun durumu 
hakkında gizli bir top1antı akdet
miştir. Evvelce de bildirilmiş oldu
ğu gibi M. Çörçil bu toplantıda bir 
nutuk söfleyecektir. 
kerelerde ayrıca Pransızlar hükü-

lVlARESAL PE'l'EN - RUT-JDS
TEDT GöROŞMESt 

Vişi, 10 (A.A) - Batıdaki düş
man kuvvetleri ba~kumandanı 
Felt Maresal Von Rundstedt dev
let reisi Mareşal Petenin daveti 
üzerine bugün Vişiye gelmi~ ve 
derhal Mareşal ile uzun bir göri.is
mede bulunmuştur. Yapılan miiza
kerelerde ayrıca Fransız hü kü
met reisi M. Laval ile Hariciye Na
zırlığı umumi katlhi M. Rocnat 
Ahı.anlar adına da General Von 
N<mbronu ve Konsolos Von 
Hidda hazır bulunmuslardır. Mü
zakerelerde yalnız Fraiısız ordusu
nun terhisinden doğan mcsclelcı· 
konuşulmustur. Öğleyin devlet re
isi Mareşal Peten Feld Mareşal Von 
Ruhdstedt şerefine bir öğle yeme{,'1 
vermiştir. Bund<ın sonra Feld Ma
reşal Von Ruhdstrlt kf'ndi umumi 
karargahına hareket etmiştir. 

EStRLERtN ZtNCtRLERt 
ÇÖZÜLÜYOR 

Londra, 10 (A.A) - İngiliz Ha
riciye Nazırlığının tebliği: 8/tlk
kanunda İngiltere ve Kanada hü
kümetleri İsviçre hiiküınetinden 
bir ınota altruşlardır. Bu nota ile 

Hühünaet bunların mahsullerini alacafısa 
da vermek mecburiyetinde olduldarı milı· 

t af' mahsup edifmiyecefı 
--~,__~~-~-

Ankara, 10 ( Yeni Asır ) - te piyasadaki serbest !iyaLla ata
Hüktimete teslime mecbur olduğu lı:leceklerdlı-. Bu satışlar hüküme
hububat borcunu vermemiş olan fo vermek mecburiyetinde olduk
rnüstahsiller bu miktarın haricin- ları miktara mahsup edilcmiye
deki bütün mahsullerini hüküme- cektir. 

Un mamulatına müsaade 

Börek, Makarna ve 
saire satış arına mü
saade edilecek mi? 
Ankara, 10 (Telefonla) - Un

dan mamuller yapılmasına müsa
ade edilmesi için tetkikleı·de bulu
nulmaktadır. Serbest piyasadan 
satın alınacak unlarla börek, ma-

karna, simıt, çörek, pasta imali ve 
bunlarııı ekmeğin kartla satıldığı 
mahallerde maliyet fiyatlarına 
makul kar hadleri ilAvesi suretile 
rntışa anı bahis mevzuudur. 

Mebus seçimi hakkın
daki yeni liyiha 

B. Refilı ince yeni lıanıııı lciyilıasımn lıabul 
edibnen1esini teklif ediyor 

~~~~-------
Ankarn, 10 ( Yeni Asır ) - ğunu ve nihayet müntehipsani ye-

Mebus se~iıni hakkındaki kanUJI r!ne seçmen ve intihap kelimesi 
1Ayihasıııın birinci milzakeresi ya- rerinc de seçim kelimesinin kon
zm (bugün) yapılacaktır. Layiha- dllğunu, halbuki partinin wnde-

~ednden ilham alarak daha esaslı 
nın teşkilatı esasiye encümeninde 
müzakeresinde Manisa mebusu Ur hale getirilmesi ltizumunu söy

k:ıniş ve bu halile layihanın kabul 
Refik İnce bu layihada sadece E;dilmemesi teklifinde bulunmuş-
mevcut mevzuatın toplanmış oldu- tur. 

--,~~~~~~-

Barem kanununda 
yapılacak tidilit 

~-~-~~--~--~~~~ 
Ankara, 10 (TeTlefonla) - Va-ı dan terfi ettirilmeleri esasını istih-

zifelerinde kabiliyet ve meziyet daf eden b~em kanunlan tadilAt 
gösterenlerin barem kanunların- projesini hüküm.et Martta yeni 
daki müddetlerle mukayyet olma- meclise takdim edecektir. -------

25 lira Jandarma erlerine 
iaşe bedeli verilek 

---- -----
Ankara, JO ( Telefonla ) - Jandarma eratından yemeklerini ka

zandan alanuyanlar kazandan iaşe edilenlerden çok olduğu cihetle 
faşeleri mümkün olamıyan eratın. stihkaklatına mukabil ayda 25 
li:ra verilmesi için jandarma kanununun 14 üncü maddesinin tadUi 
hakkında bir layiha meclise verilmiştir. 

--,~-~~-~-

Sahiı.;siz bir araziye dair bir teklif 
~--~~~---·~-~--~~ 

Ankara, 1 O (Yeni Asır) 
Bingöl mebusu Feridun Fikri tapu 
kanununun 6 ıncı maddesinin ta
dili hakkında Meclise bir takrir 
verecektir. 

Bu madde devletin hususi mül-
kiyeti altında, fakat bazı kimsele
rin elinde bulunan sahipsiz arazi
nin, buralarını işgal ve im&r eden
lere verilmesi hakkındadır. 

Uşakta bir zelzele oldu 
Uşak, 10 (A.A) - Saat 16 da biı' yer sarsıntısı olmuştur. 

yoktur. 
Hasaı 

• Ankara, 10 (Yeni Asır) - Dev
letçe yap cak fac;e ve diğer mad
deler t ·vz"atından istifade eden 
mahdut lirlilere önlimiizdeki ay 
da Seker i tihkaklan \Terileccktir. 
Buri'lara $ubat ayında da Bulgur, 
Pirine. P t s ve zeytin yazı veri
lccekl'r. 

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Ame
rikalılar tarafından kendi vasıta
lariyle memleketimize nakli teah
hüt edilen 15,000 ton buğday tama
men getirihniş bulunuyir. Tarafı
mızdan temin edilecek vasıtal:ırla 
getirilmesi icap eden kısım için 
tedbirler arn~tırılmasına devam 
edilmektedir. Bunların Süvcyş ve
ya Basra kör:fozlerine 'kadar geti
rihnesi de düşiinülmektedir. 

,.ad:yolnrını 
dfntedHderi ic!n 
Londra, 10 (A.A) - Stokho1m-

den gelen haberlere göre Gestapo 
Norvcçteld Alman askerleriyle 
yüzba~ıya kadar subayların rad
yolanna el konmasını emir etmiş
tir. Buna sebep yapılan tenbihlere 
ral'ımen Alınan as'kcrlerinin tn<:;liz 
radyosunu dinlemelerinin önüne 
gcnilememi~ oLnasıdır. 

~..r..r.o""~.h"°J:r~..r~..r-c-'..r..r..r~ 

fi ~~erlin e a~ına da- si 
B hil m.emlef.ıetıer-

gerek İngiltere ve Kanada hükü
metlerine ve gcrclt Alman hükü
metine 15/ilkkftnun sabahı saat 
10 da bütün harp esirlerlı1n elle
rindeki zincirlerin çıkarılması tek
lif edilmektedir. İngiltere ve Ka
nada hükümetlerine aynı tarzda 
bir notanın Alman hükümctine de 
verilmiş olduğu bildirilmistir. İn
giliz hüküm.eti bu teşebbüsü iyi bir 
suretle karşılamaktadır. Ve İsviç
re bükü.metinin bu teşebbüsündeki 
fikre tam olarak. cevap vermek ar
zusuna bir burhan teskil etmek 
üzere Alınaıı harp ~esirlerinin 
12/llkkanunda zincir1erinin çöı.ül
m_.si e::nrini vı:-'":ni !ir. Kan ela hü-

BUGLN 
~lATtNELERDEN 

iTtBAREN 

kadar yaratılan en muhtescm. efsanevi renklerle süslü 

BAGDAD HIRSIZ 
Yara tar. SABU - UNE DUPREZ 

---- ---
italyada 6 milvon 
fıadın ve erlıelı 
$ef erber 
Roma, 10 (A.A) - Yeni endüst

ri sefer bcrliği kanunu mucibince 
- l· . . ~ -

§ den a!dı6ımız mal 
Londra, 1 O (A.A) - 1 son 8 
kanun 1942 den 30 eylül 18 
942 tarihine kadar Sterlin 
esasına dahil memleketlerden § 
Türkiyeye gönderilen ticaret 

1 maddelerinin yP.kunu tahmi
nen 95 milyon Türk lirasıdır. 
Bunlardan 16, 5 milyonluğu S 
hububat ve 3, 5 milyonluğu 8 
da demiryolu malzemesidir. 
Gönderilen harp malzemesi 

Beyaz perdenin en şen ve en şakrak yıldızı JUDY GARLAND 
tarafından en nefis bir güzellikte ibda edilen A:şk, Müzik, Dan,c; 
ve şarkılar şaheseri ... 
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