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tJAn mllnderecatmdan mesullyet kabul edilmez ... 

• • 

Singer ~-=:= SllT VE IOCEVHERATI 

J\nkara Palas" m: _-a==:: 6st Salonlannda teş• 
bire başlaoılmııtır 

•-•"""""""'"""''•n1111m•R111111111111ıı ...... i 
YENi ASIR llatbuamda buılmıştır. 

Partı viıôyet ko~:resi .toplandııAfrikada sona doğru 
im daha evvel taarruz edece 

Kongre bugun bıtecek, 
idare heyeti seçilecek ' 

iş raporu niMünakaşasız ve 
tasvip etlildi 

Müttefikler mi, Mihver mı? 

B. Münit' Binel nıponı 0Jcu11or 

Tasarruf 
Haftası ______ _.* _____ _ 
Bize rnıııetçe 11azı. 
felePlrnlzl llfr 
fıere dalla 
hatıf'lcdmalıdll'-

SEVKET BİLGİN 

On iiçtiadl tasarruf ve yerli 

ittifakla 
Atatöl'lıün lımsaJ 11af'l1ğı saygdar!a anddı 

MUU Şefimize 11e değerli arlıadaşfaf'ına 
candan IJağlılılı 11e mlnnettaf'lılı blldlrlldi 
C. H. P. VilAyet kongresi, dün n üdürleri, Ticaret odası rei i ve 

saat 15 t~ şehrimiz Halkevi salo- !.Mibi umumisi, borsa reisi, vila
nunda toplanmıştır. Vali BB. Sab- yet umumi meclisi, belediye m e
ri Öney, bölge parti müfetti i ve 'isi, Parti vilayet ve kaza id re 
İstanbul mebusu Galip Bahtiyar heyetleri ~v.ası ve kalaba! k bir 
(;öker, şehrimizdeki mebuslar, be- d nleyici kü lesi kongrede buhm
lediye rei:ri Reşat Leblebicioğlu, muşlardır. 
pe.rti vilayet idare heyeti reisi YOK.LAMA VE SEÇİM 
Münir Birsel, Defterdar Milmtaz Saat tam on beşte bütün dele-
Tarhan, hükü et dairel!ri reis ve (Sonu cahiCe 4 Sütun 1 de) 

~ i.kümet isti
fa etmiyor 

Ço::ulılcıf' qlılya 
oyunu mu oynl· 
yorlarmış? .. 

ALM'Nl&RA GO~E 
* Merkezde 

çetin sa
vaş ar var 

* Don dlPseğlnde IJIP 
tepe alındı, Rıı.s 
h~eum!arı afıim 
IJıralıılıyol' .. 

B rlin, 11 (A.A) - Alman b-
1 ği : Doğu cephes·nin merkez ke
siminde şiddet i muharebeler de,.am ediyor. 

Terekin ve Stalingradın şirna
ı:nde hafif düşman kuvvetleri im
ha edilmiştir. 

Don nehri dirseğinde şiddetli 
bir muhaıebed n sonra bir tepe 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

«O K~R» A~LAS ASI _____ * ____ _ 
Müttefıkler hala 

Ka"•la u ıız iktisadı zorluk
lann ve sık nt l:ınn sebc teri mE'y
dnndad r. n··nv:ı ile üna!ieb 'le
rım 0 7. fevkal •de daral mı tır.. hıti
ya lanmızm en bü~ ük kısmını, 
hat • bir c l mübrem ihtiyaclarm 
ta mım k ndi i tih l"mizle kar
tıla ı k zorundavız .. Halbuki Bl ni 
sam nda isfikl: timi 'n korunması 
h;ın, it"h altında tutma"a mecb r 
oldu mmm: AAnh ordumuz büyük 
bır nıhtehrI< kuvvettir. Onu hes
h>mcgc, f?L"Ydirip ku atmaia en 
pıbkemmel surette l'

0

hazlandır
ma a mecburuz. Zira idnde yatın
dıitmııı: ve d 1'-«-ri hi hir ı1eyle öl
ffilemiyettk k dar hül1ik olan 
1ııanş halini onun silah elde sınır
lanmm llekl metdne borrlnym:. 

Tahran, 11 (A.A) - Roytcr 
ajansının muhabıri bildiriyor: Tah 
randa karı ıklık çıkan mahalleleri 
gezdim. Mağazalardan çalınmıı 
oyunc k tUfeklerle eıkıya oyunu 
oynıy n çocuklar gördüm. Şehirde 
b'r çok yağmalar yapılmııtır. 
HükU etin bu tczahUrattan son

ra istifa etmek n"yetind olmadığı 

f'\l anyada ehemmıyetlı 1Jollar 1 erleri 11e illikle örtul 
t-el örgülerle kaplanmakta, bu wretM hua hilcum

lanndtın kurtulmak Utenmektedİt'. Aftglo SaJo. 
aonJar pilotlanmn bövle ma1U'Bnıla" ~ 

Şimal Afrik ·hı: l harbe g de11. Mva rı Frtıns Mkerlerine 
bir Amerikan kıta.n ihtiTam töreni yaparken 

* Anglosakson zırhlı 
kuvvetleri c~p

heye ~e)ivor ___,._ 
Aınerllıan parcqüt· 
eülerl Tunusun 
doğu JısyılaPına do • 
f'U fleplfyof'lllf' .. 

Londra, 11 (A.A) - D 
Tel rafın askeri yazan diyor 

c Tunuıta iki gündenberi h 
klt dıkkati çekmektedir. Hem 
nu.ta ve hem de Llbyada b'r m .
'Ver taarru%u bek nmekted'r. 
kü mihver esaslı hava takv·y l i 
almışlardır.> 

MOTIEFIKLER TAARRUZ \ 
HAZIRLANIYORLAR 
Cezayir. 11 (Radvo) - Ş m 1 

Afrikada Tunus ve Lıbya cephc
(Sonu Sahife 3 Siıtun 1 de) 

•• gore Ruslara vaziyet 
-------

ftlhver Bjev· 

kıtal.anmız biraz daha nerıem· ıer
dir. Şehrin şimal banliyoruna kar
şı düşman hUcumlan püskUrtül
milştür. Bir başka kesimde 95 
zırhlı sığınak tahrip ettik. 

MERKEZDE 
Rjevbı batısında Almanlar 80 
(Sonu Sahife 2 Sütma '.I. de) 

RUSYA H~RPLERI 

* 

gözle duru 
mabakış 

-·-Stoldıolm 11 (A.A) - Moskcwa 
gazeteleri Rus ordularının 8 • T 
gUn kuvvetlerini toplamakla ul
raştıktan sonra tekrar taarruzlan· 
na başladığını yazıyorlar. Bununla 
beraber siiratli bir gelişme bAsı1 
olmamıştır. 

(Sonu Sahife 3, SUtun 4 te) 

M cn"kez cephe.tinde hcı1'P eden SOV11et cukerieri 
•tıvcıkkat bW köprü Jcunnağcı çullf'tlO" 

------'· ------
"Bu o a,, da da dnr ;HIHDHHHHrnıaaaaı:ıı:ıHQD ·-·-··· ·-·-,-·--·- -
bir yere sıkıştılar ___,._ 
.Japon ıayyllf'elePI 
Hlndlstana saJdaedı 

Melbum. 11 (A.A) - Cenup 
Pasifik müttefik kUVTetler karar
gahınm tebliği: 

Cuna çevreeinde eon Japon 

••••••••••• 

Tuousta Alman 
hücumları şidde

tini kaybetmedi 
kUVTetleri de temizlenmiştir. Müt- * 
t~fik hava kuvvetle~ Gunanın 3 Londra, 11 (A.A) _ Royte-
k.ilometre cenup doguaunda eahil rin Tunuata birinci ordu nezdinde-

________ _..; _____ bo~ ilerleyen müt~efik kuv• ki muhabiri yazıyor: 

ı99ftut-ede ---·- vetleri desteklemektediz. ··~ .-.- .... .,.. Bu çevrede oldukça ehemmi- Tunus!-~n klU'fl taar-
aJımlaf'lftdaft ZGl'llP yetli bir Japon kolu bir hücmn nızlan 11ddetini ltaybetmemlftir 
gtif'enlePe ıazmlncd yapmlftlT. Cöiih söiüo ..haha ~ sünü. Tebur~ çenmn-
Londra. 11 (A.A) - fngi1iz Jla- kadar devam eden muharebeden de d\lfl1lan yenı tank hücmnlanna 

lJye Nazırlıtı tngiltereye bqı ya- Japonlar ..hada bir pk ölü kalkmıthr. Alınan kumandanının 
pıbm hava bombardımanlarmda b.::.'k.m çe\ilmltlerdlr. «:tinde kafi der.ecede topçu 'Ye lh
blnalan yıbJan, baara ufrayan Müttefik hava kuvvetleri Buna ttyat oı.a,.dı hirlncl orduda ~tılı 
ftJa arar a&enlere flmdl7e kadar ft cmrdaki Japon U.n meydam- gedlil ..mtletel>ilecektl 
88 milyon lter1fn llnsı tazminat m bombalamıfbl'. ~;-·-·-·-·-
Ni \il& (8-11111111«.lltllll1 ti) ··-·-!-· ·-·- ··-



Sfl.HfFE '2 YENi A.~IR J.2 JUı ııanan Cıımarte.d ~o,. ,, 

'I , . -,· (•(" ,..,, d İi 'I toplandı 
-----------

Dahiliye Ve iliB.Re
ce Peker zelzelelere 

dair izahat verdi 

( ŞEDiR HADERLERi) Tütün pi-
.ıeva111 edı)or yasa.:ı yak 

Tasarrur 
Haftası 

Yer sarsıntıları mıntahııları vali·.:~:=~ t::ı· 
şındadı,,. ve vatandqJa:- f e hete ı:ğrıyan 
· hotc !' ferinin ardtmına o.şm::ı.ft!n' 

Ankaı-d, 11 (A.A) - BUyij.k Mil- rwnda tekllstil etmi ir Ve hur>Ja 
Jet Meclisi bıcglin (dün) tnplanmış 10 ölü, 11 yaralı var iır 500 v '•i\
ve Dahiliye Vekili Recep Pe!<erln milen yık~. O ev de h:ı,, r 
yer .sarsıntı•arı hakkındaki izaha- gonnüştür. 
tını dlnlemlştlr Bu iz>ha•a gere Yer sar:ıın!ılar1 r .ntakala ' , ••• 
geçen ayın 15 şinden beri Balıke- 1.leri iş başına geı;ır. - ve v:ıtn_ '<loş
ııir, Çorum, Manlsa. Arnasy.a, Ko- !ar elak te uğrayr.nlaruı yar-iımı
eaell. Çan.aı,kale. tzmir, V""'n I{as~ r..a k~;.: ~ur. 

. . Recep Peker iz.a'- t-.nı şu sct"'1 
.. r-

tamonu, Sıvas, Samsun, Smop. To- le bitirmiştir: 
kat ve Ordu ,•i!ayetleriadc muht..- c _ Bu felakottton m~ikv,IHt 
lif şiddetlerde yer sarsınt·~an ol· zarardan dolayı çeki1cn ıst raha 
m~ ve Balı11eslrle Çorum•'- b7• \ hükihneLçe en derin teessürl0 is
ıarar vukua gelmi.<tir. tırak ederiz. Bilha..<S;I milll \'arlığı-

~irinci zelzc'e d v~c.-;~d B.1~1: ımttda en ~rin yara aç3n,şeh;tl~rl!l 
kcsırde 6 vatıında olm · , 6 kı.,"1 a·ıclerine en sıcak duygularla baş 
yaralanmış ve 1057 ev yık11mış, ısa~lığı dilerlcf"n bu kii13Üden ylik-
186 ev de kısmen yıkılrnı tır Son sek Mecl!>in a>il Juygularma da 
devredeki zelzefonin dekli Ço- tr?Ciiınan olduğu:I!·ı sanıyorum.> 

ŞeLrinliz e 
~eker bolla-, 

.b. 
şıvor gı t 
---*----

Vr.Um1zJe b~~o ~ye 

Pıva~ada -----
Yalnız yumurta sa
tışları haraı·etli •. 

---------r-2· im•?:·01 ci~uhıii 
9itn izm•f'e getirilen gıda madde!~r· • ı:e

!e".'''hlE!:W- m!rı ollaroı idaresinin b:r kararı -*-- l Son gi.inlerde piyasada görülen müştür. 
~ 1 gU..ılerde piyus;:ıda tekeT durgı.aıluk d~vanı etmektedir. Bir Pjyasadd yumurt•~ v~rdıT ve s~-

n1 \' ... 'HJunun cok p-,;ıl -ı~~ Uzr- çok. re d(_1r-ler~n toptan eatışı dur- tı<ol:ır h:uaretlidir. 
tıne ,~'"miz R. S<ıtri Om ... in mu•ıur DE.MiR YALU.'DA 
yap':-, tem:-ı,.Jnr netiC'f's~ndc dlln °Di... .. muhte!:f i ta~yonlardan ;ı..:AKLlYAT 
teh" 'll .. hir ''~1"'on Ş k"'r &<"'tiril- hrimizc şu gı__..il maddelf'rİ geti- Devlet clentlryol1arı arr,bar ve 
T:"'1 ' r. ).i1ZJ biiv'ik fir 1 ·ır d.1 ee- r.lm.irt~· : e:ıtrepolaı·ı ticari C§YA He p~k faz· 
k r t t• k üz~rc tt" hbü~lere IO ç val ak::lı:rı, ~ çuvnl ııııs1r !~ dolu bulunduğundan bunTann 
..... l .. rd "' hır va""on 1ı!'l1l T'. 1 1 çuval frııııul-ı olınmaı1 i !n ııııhiplerirıe verilen 

') , bakk 1 nn ço· m,la it ye 8 c· ..al bakla. r iki gi"~h'k muhlet hu ayın •o-
ve l ·me !u.~ Lrr h~·TıJnd '"1.1 götiil· Bu h'1ftn i~:n~ 1 tarıl~~1 •• ~ch.ri ~ı nuna kadar. uzatılmıştıT. .Bu.nclon 
mH 'I'. \ -,J. n fa.zl~ nııkt rda u um, Jn ... 1 :tylr. seyrı ~e::-1, nıesa,tr.!'1 ve 

V \! ı \T F ı Eni ,. :r ~ ·,:c! r'.lı,ıişt'r. per~hnde ohralı: d..vl•t demh 
~ ı~ ·• ' T. -rj(ı• · ı r ııı j YI '1l R r \ ~ '\ Tl~L.,\HI 

1

. oll ·ınc•a rıak'i iıtenllen e~Y• ka
Yun ı.1 fiy.-ıt'ı.rı;-·da d ;'l doe h•ıl r:d'lm.i} .. ece-ktir. Bı..:.nda.rı. ynlr.:7: 

\."aJ.lıniz ,. c: bıi Önr.v ve .-ele- v'.ik~' •r kayde11i 1 rn"~tir Yu ... ya• sebze ve meyve1l"r1c resmi dı, .. 
d.iyıe re · B RC3at U.bl t-·®~lu k'.ln r ' r 610 ku-u.-ıt11.'l. 6~0 kıı-ı İrt-l ~:n e vuı. balık, ka~nplık 
dün ()";.leden C'Yve! t.c 1 ı.-!:-r.~z.:n muh rı•;a 'ıT 1 arr.ı 1 ır. 't'alnız ~trar m111- h Y'·a"l ve gıda maddeleri nM:li
telif umtl""T1n..J• lt"tkikl,.rde bulun- lan 600 1- •n11tıır\ ')Q,Q knr1J"'l cl"i<ı- nh müstesnftdır. 
mı• ~ .... Jır. _ ---- - - """""""' 

V 1i ve h ! diye reisJ C\;ve18 fı-

RUSLARA GORE \'AZIYET1TORI o SEHRI YAN YO ~~~!'~, . .;,2~:1~~ e~;:ı:~~;·:n·~;= 
(Rn~t.ı.:rafı 1 ınci "'\Ahıırd~l ((l1t..11.f1t11f• 1 inM öô::rıhif<"rfr) mü' r ir. \"aH fır•rtf"ıl ra, bu 

1. , • 1 
1 ı ıı .:orı nn a ın n h k t>nlt>"'i n de 

- ......._ .......... "" -------
tankla ve n1ilhim kuvvetlerle kar- ınüştür. Bazı fa~riknlar tam men m~rnl ... k t j ... '.n<?e k~nd:ı rine ete 
~ı hücum yapmı~lard1r. Dilşman k Pltı\m hı. vaz·· .... düştü~iin1 !Ö')'l\""mİ~ ve ~le .. 
bUy(lk kayıplar p:ahasmo. 'bir az Br~tanya hava k.uvvrtkri Torİ• mele ."'llf"~t>lf' "n ... hııt ~ :ı1 olnı.a!atı
ilerlemeğe muvaffek ol:nr~~ da noya iki v~ dört tonluk bir t:olı: TJ ::.~vl ... mi~ !r. 

Yen" 
ve 

ırahk An • yetle ' 
rrıa.znunlar vaı· bu Uk muvaffakıyeti gcli~tirmek •iiks•k infilak bomholan atmı~lar- Bunchn ,onr• hanları vo manav 

lçln yaptığı te1"bbüsler ak'm bi- d·r. Teyye.-1"' ıdtlrden uzakla- dükk.ônlannı "" • ., ... ı, ve be~.,J;
raktırıhnıştır. 42 d~man tankı eırk~ durn;ın ve alev aütunları hlt- ye r~i.AI ı:\da madde1cT· ,.. ıa.n di-
tharip edihniştir. tün şehr' k11.pl~rn·" hnlontıyordu. ;;.,., ~i.:kkil.nları da tt'tkik etmi-.ler ~·-----

Moskova, 11 (A.A) - Sovyet 1 * ve fivatl.rla }"•hndan .ı:.kada• Bir halt: dt:,,.rtma birliği azasının evinde 
tebliğine ek: Ahnanlarm merlı:ez AKINl. R DEVAM EDF('EJ< olmı .. t rdır. 1 '9 
eephesinde bir noktada elde et- 1..-ındra radyosundan: Torino- ____ C?hntef.t kartları bulundu... 
tikleri muvaffakıyeU ge''rurmek ya eon haf.,.lar içinde yedi b;Jyr:k .t. l v ..J Şükrü Kaya bulvannda 12 eayı- yakalaru.ralı: milli korunma mab-
teşebbil.sü suya dÜŞrt\~IUr. Düş- hava hücumu yapılm11trr. 7,.,.rıu -\ ~l \'Hl)J nao·a ut>· lı nıaija-..d,. lbrAh;m oğlu Hasen kemesine scvkohınrn\111Brdır. 
man iruıan ve malzemece çok bil- p-k hÜ}·üktUr. Bu:ıun!ı. b•rab•r ,, .J ,· ı ;, \") r Kere.trci adliye bina.mı tamir KAZAlARDA 
yük kaYJplara uğratılmıştır. altınlara devam ediltteii anlam!- V "l Ol f 1 • eden rrıüıeahhit Osman Onalmı~ Berganıada ._rufatur- Ali oğ. 

MERKEZDE B1R , mat,ı.dır. Takip edil•n h,.,lef Tı>- * fazla hyatla krreste •attığı iddia- lu Huan Tunç. fazla fiyatla ku-
1STIHKAMIN ALINIŞI l rlnoda.ki h•tltea •nd;j'>!Ti.,in tıun~- siyle mali korunma· mat.keme•ine mat so.th:'.. iddla.i..-le yt.bolaıım-
~losk.ova, 11 (Radyo) - Roylt-r nıen imha<tulır. Bııra:~ı ay.U zam12n- t\.tt"" ca.nen ı;"çek. aşı 1 vapıhni\.. vcrilml,ıir. o• -J .... 

" 
k sına t hri:nizin n ... r tarnfınd .l eh ... nı.-Ajansı bildiriyor: Harp muhabirle- da önemli rll"m;ry"11Annın ir ~- Kn .. ~ıy.c'· ld:ı 0S"manzadc mev-

ri orta cephede fasıl~ız i.stihk5.m- vıışa~dır. )'apılan Z-"rarlftr ve tl!h· miyc 1~ devam rd.ilmektrdir. \'i~ künde oturan Kahramanlar roahal
lar silsilesi teşkil eden mUbJm bir ribat lt~]y da pasif korunml'l sitte- lay~! ·hhat ;~!eri müdü'n":i Dr. Cr,v- Ie~d gecf!' b~kçl.s:i NuTin!n yanında 
mevki!n nasıl zaptedildiğin t?n1at- nü iiz~rind~ iyi çl\l1•TlmAm1' nh"ılA- det!= r;u;.oılu bu t,lc çok vnkından mi~a.fir l\fu.atala ol1u Süleyman 

alilk~dar olunm'lkta "·e rt'fti<Jler b ' maktadırlar. Devamlı topçu ate- s1 vlizür..d-en geniıtir. Çeli;-in. elinde 7.i. ıtanm teuoit et-
~inden sonra Sovyet piyad~sı hare- Cenevre haberleri~ göre ·r rıri- yaproınktadıT. tiğjne göre 5 1 .,det ekmek görül-
kete gcç..rek 21 saatlik çe!in mu- nodalci tayyare fahr;kalo.n büvülı: Hrr kesb doğrudan doğruya mü~ ... y-.pıkn tohkilı:atta Süley
harebelerden sonra hu mevkii e]- tahrib;,t u•"'r"mı•lard1r. Son nkın- hük"im.~t dnktorluğuna, belediye man bu ekmeklerin kartlnnnı Na-

l 1 l h k 1 · mtnt"ktılannc!aki eı:rı;-1ık m,..murh'- h H ' • d 40 lerlne geçirmi~]erdir. Bu milstah- i\rd3. nhıi. iz ava uvvet erinın ~~ ın;:ızga ta asan soııc:agın 3. .... 

b•. 
Yine Bergamarun ı..u.a .ara1 

m~hallesinde oturan =- çar~ıda 
tuhafiyeci ömer oğlu Mclımet 
Gurbet 50 kuru,. aatılm- l•zun 
gelen dbiae fırçasını 200 kınu,a 
sattığı ~ayet edildiğindea yaka
lanmııbt'. 

MAHKOM OLANL<\R 

las1rken 
-~~--k-~--

Alıcı f if'malar tet· 
CtiJılerde bulunuyor 

Ege bölge i tütün piyasasının 
c.;cılınaşı yakla.~tığından Ameri
lc~n kumpanyaları ile Alınan, !n
gıliz, Hollanda alıcı firmaları faz
'.a ınikdard.ı tütün almak için tet
kikler yaptırmaktadırlar. 

Bu yıl Ege bölgesi lüliin rekol
l~si 32 - 31 rnJlyon kilo araSlnrla 
ranılma!..tad:r. Bu hesap gC"Çen 
seneki rekolteden dört milyon 1-a
dar fazladır. 

Ege rckolte>inin ,.n fa1.la tt!tü
r~ürıü ;,Iuğla, Milas1 ve Bodrum 
(ene.~ vermektedir İzmir • Gtı
vurköyde mahsul bir milyon 785 
hm. !\klılsarda 4 mflyon, Çeşme, 
Vr!a, Sökede 100 bin kilo tahmin 
e-.lilnı.e-1 

· edJr. 
Gecen sr.: ~ ~ kı!!a zamanda ~atı· 

lan tüt;; 'erimizin bu yd da ayni 
r:e1 'de c!den rık~cı:"..ıı ü-nit edi1-
ır~kted'r. 

Ti.:Lün 'eojyle ic;:tir.?al eden flrma
:ar yakını!a vil yet mokamında 
br toplantı yvparak İnnlrdeki 
durumu ve bilha5.Sa kanaviçe me-
ele<ı:lni könuşacak!ardır. ____ ......., __ _ 

i\~ Ti\ ~N· OOLUDl 
-~~~-k~~--

-* 
Bize miil2tce vazi· 
,jeler·m;z· bir 
here daha 
hcıh.P~atnacdıdu--

' tıası .... arı ı .n~-, ..;._.ıııh•dt:) 

Göri.iiü)'<.ır ld ilk vazircmiz. • 
tihsal ~t.·rerheı·liğ:il1İn vatan rnH<la
iaa ınd·ı O,) natlı~ı hayati rolü giıl 
i niindc tutarak a'l.ami enetjinıis:l 
kullunntak ~lıref'vle istihs.'1li art..ır
u1aaa ~afr,.n1ılktır: Zaten nıRl kıtb-
i.ınd, :ı il•ri ~elen buhranın k.,,._ 
<l;•.oiylc mlicndt"le hnkmund:ın .. 
?•a;ka ~are yoktur. 

lk!nfi v;ızifemiz, israftan kati 
f.ları:.k !mk·nmakt!r, l.'nuimatn:ıJı.. 
yrz kı hayatı l(ilçleştiren fiyat yiik
rekli'·lc.riuin l>ir "" ·bi mal lutJt. 
ğı, yani istih<nlin istihlıil,i önliy .. 
miyccck lınlde olrıası ise diğer ,.
bt:bl de m:ıla hücumdur. Dü~ 
nm korlrnnç kıınmlı1daı- ~ine '6-
nıiildüğil hi• do"in e normal ı:ıı.
lerin lınyatını Y"-';8l!I•~ imlcllı 
'ol..1ur. Bıınn rağmnı kesel.,rinill 
mfısaa e•ine 2:ih-enerd itiyat!. 
nnda fe·1·1 'orlık yııpnuyanlar lıir 

rak ıtelirli ''1\lr.nd:ışlıınn hakla
'mı ga.<bettiklcrini. riyatlnrııı yilk
ı.<>lme ine sebebiyet vttdılderW 
rlft•ünmelidirler. nolaplannda w 
kat l'lhiseleri, dii.tlnelerle kund• 
•aları bulunduğu hal~, kaprisl.
rini tatmin için yenilerini ~ 
mr, ) fü binlerce yom! ıUıe.Aıı 
ı tırnbıTla Yf"lli l"t1raplar katmalı ... 

~ i d <l t·t ti v t" r sar- ıa.ı.rıı.~. 
1 Piyasn)ı zorlamamak biraz da 

~ 1 n tı ! arı oldu 1 kı·ndl l'liınttd•dir. Fiyat yilhck
ı;lderi ba.u vatandaşların rüyala---*-- rında ıröre·niyecekltti lnıdor çok 

Ser.rs.nt&lar muhtelif ı·~·· kazaıımaıunnı ı.ıniıı ctmi.~-
•i e fsbsedflcfı lir. Bö1 lelori hiç olmazsa kendi 
'# •ntın alma lrudrdlerini kısarak 

A.nk&ra. 11 (A.A.) - Aldığımıı: zctıııinliklcrindeıı yeni •efaletler 
baberleM göre diin .saat 5,30 ile 6 <lojlnıasuıa mWıl olmalıdu:lar. 
arnsında Ankara. Kütahya, Sam- İktisadi mürn2cnesizlik toprak 
sun. Kırşehir, Çan.lan, Ettincruı, me!ı.ullerinin fivatl:ınnda muH· 
Kalecik. M:en.üon, Tosya n Ma- · 
••ty d uht lif · u tt • 7<tm lereHüleri murip clmu-tur. ,.. a a m e '!Juue a ye;r sar 1, .. ı·· .. .. l' bol 

tıla hn ~t '-OY unJnzun e nıf'." para ~re· 
mıYen:'. ~1 tA~A) _ Almonva j mi~tir. 'Iiirk kiiyli!<ünün refn•·a 
Sizmograflan diin gece Anuİ>a . kavu~nn,ından, meıruıun ~~ınıya
saatiyle saat 3 ü 4 dakik& 38 asnl-ı rnk kUll:.e yok!ıır • .'\nrak koylule
yede ,Wdetli bir yer sarsıntısı. 1ı:ııy. rimiz şı.ınu bilmelidirler ki bug~~
detm41erdir. Bu yer sarsmtı&'.nın ı l·.ii ,.,.zıyel devanı . edecek dc•'ll
m<!rkerinlıı. 2200 kilometre eenup d<r. llilnya normal ıtünlcre döni'n
doğuda, Ana<loluda olduğu """11- ı ce her ~eyin rengi değişecektir .. 
:maktadır. Şu halde tutumlu olmayı bilmi-

kem nokta bLr takım kövler orta- du~or oldı:klan kayıpların azl~ı nna mf'raeaat ede1tk d•rh•l oşı· >ılı enle ı • ..;z Süleyman oğlu Mel.-
, il lanm~ı hr-m kt!ndi sıhhati. hf'nı A d 1 60 L. sında yapıbnıc:tır. J{obanda Kctel- Torinonun havadan mü a.Faa~ının met 'fCn l!n on altı in. ı::unı-

------ yen köylülerimiz. ellerine ıeçeıı 
Fazla. fiyatla benzia .-.ı. .. ,. BİR LOKANrA . parayı rakıya, tütüne, köyltn 

suçlu lsmet p..., hulvannda hen- • •km eden b- bayaiJ luıdmlfta, 
' d • d umumun sıhha•i için }iı:.cımdrr. ld ... 1..-....;.. • c.. .. nlkovo yakmlaruıda iiç qünden hiç te lvi olma •!?lnı mey an• <ı- ~ salın a ıgını aöy~.,..br. .,.., 

beri sUren ~dd~li muharebede karnu~•n. ----- leyman milli korunma müddeio-
!..lmanların inatçı mukavemetleri- ıTAL YAN CA7ETE.LERININ 'J'~~QM m!ieStsl!SCle• mum;Jii;ine verilmiştir. 
ne ra!tmen R=lar ha.-kılorma de- TE. KiTLERi Keçecilerde Veli oğlu Ramo.-
vam etmektedirler. Cenevre, 11 (AA) - L;b,.ral rin hesapları.. '"" Çak mat. ,oför Recepten aldt-

Al.MANLAR TAKVtYF.. Sta.mpa gRzete'i ltalyannı haıp Ticaret ve-kileti nlüf~tti:~lf'ri, ğı 6 ad~t ekmeili fada fiyatla 1Jllt-
GF.T!R1YORI..AR durumu halı:kında n•ırettiği bir ya- ,.,hrimizdelci ticarl mÜe>•eselerin tı'iı. lnönü caı.Jcle.inde 645 eayılı 
IL>ndra, 11 (Rady"') - Rus cc~ zıda diyor ki: lıalyanın 1c~,,.,ıaıh- h b 1 1 d di:kkih.Jo bakkal Mohmut oi\lu "" :.~ e.3ahatıru t (~i'e a aını~ ar •r. 

besinde Alınan münakale hatları- ii;ı 5üçlükler devam ..diyor. Fa,:•ı T.ftişle r bir h>fta kador devam Me!ıın•t A~ç.alı ve ayni cAddede 
na yöneltilen ktsh.Cln tesiriyle gazete] .. ,. hile· uçak savarl"nn kU.fi edecek ve mütenklbr-n bir rapor ?42 nurrıarada bakkal Osmnn oğ~ 
AJmtınlar ~İmdi durmadan Önemli bit mÜdıııfaa barajı fl"'~hıı eod~n1e- hazırlanarak ticaret Yr~·riletİn.._• hJ Sii;eyın&n .Ş..;nl ... nrt fazla fİyntJa 
7edek kuvvetlerini cep}1e-ye taşı~ dikl~rini_ pasif mü.lafl'lantn c:eni~ gönd~ti~,..c(""ktır. b;lde-n1 satiıklan, Bayrakhdtı 287 
111aktadırlar. BüyUk kuvvC't1er ga .. lemediğini b:ıhit me-vzuu etmt'k.te- num.araJa halk dağıtma birliği 
!ip ihtimale göre strateji bakımın- dirler. l l.Uk büyük ıehirleri kendi- . .,___ i\u.ı Duımuş oğlu Ziya Çelilı: evin-
dan biiyUk önem ta~ıyan hölgn1er- liğ!nden bo~albnaktadır. lıalyanın AKAR l!' 4KlT de iki adet biiyilklere mnhını• ek-
den getirilmektedir. Alınan in"1n bugün hrtıl"'h~ı facialaT !nr.ilte- CF-J. Dİ İCiH mek lı:artı bulunduğu, Barut hanı 
kudretinlıı icinde çırpındığı nok- renin iki ll<"ne evvel lun.,1.-hği • "' ' oolı:ağında Kiwm oğhı Cevat ile 
AAnlık bu kıi harekatında müessir facialann aynıdır. Şchrlmi..ı.df"ki bazı tieaıi firma- bununla. t.~rabcr çal1$an Meh!JH"-t 
bir Amil teşkil edeceği kanaati Bir çok sanat e$etleriniıı huap lar kendilerine ait vey" k.iralıya- o1ilu 1 !ikmetin meyh~nelerinde on 
vardır. Almanlar tevali edecek Rus olduğu doğTudur. Bunlar meyanın- caklan vtunt.:ı.1H.r1a hariçten mayi adet rkmek bulunduiıa idcliasiyle 
taarruzlımna kar.ıı kaymağa çalı- da Cenova kilisesinin vılalm ol· mh n: k getirrmek !h•re te,ebbüs
~ldan:a da Avru1>ada 12 bi.n ki- muı büyijk bir kayıptır. Fakat iki ler~ g riınnişlerdir. Bu teıehbü.ler 
lometrelik bir müdafaa sl<lemin- ihtimalden birini kabul etmok la- Tc rq velcaletine bildiriln;jştlı. 

ZABITADA 

ayni yeTde otom<>bil bo)'1lleısı Ke- B..lecliye talimatnam"3ine &J'b- ederlerse ıobit L~manlıır döallp te 
zinci Refıl: ojilu Ömer Talalı: il• A Ar LDI ıkey(e, lnıman. hll1'cayıp çarçur 

rim oğlu idris Demirdağ doksanar n harelcet ederek yemek ilon:tlerl- tekrar fiyatlar tabit hallere do
lira ağır para <=asına. 1 S giln n1 arm.a Mezulı~mda Ferah niince o vakit bıı.~l:ıruıı taştan ta
müddetle dükklnlannm kapahl- loltantaa yirmi gün müddedıı b- ,. vursnlar yine son pişmanlıt 1,,. ma<ı:ına mahkınn olmutlud1T. pa:trlm,ştn. rn etmi:\'f'cektir. Yani bu rüyan·n 

Fazla fiyatla teker satmelı:taıı •onu pek Acıklı olacaktır. A!, "ı 
suçlu ödemi1 Yazı m halletjnde Al ";'ANLARA GÖRE ve ileri,ini gören köylüler, fa,la 
l!'nlail oğhı Tenekeci Mehmet lrnzıın~larını i•tilısallerlni anınu~-
Kapyapan 5 lira ağır para ecza.sına (8a~t1U"ab l inci Sahifecle) ğa, evlerini, nhrrl~rmı, ağıllannı, 
ve 7 giln dülı:lı:anının kapahlması- zaptedilmlş ve düşmanın ka,... hii- lıağlarını, lı3hçc!crini, istihsal ,,.. 
na ve mevcut tekerlerlnla müsa- cum1a:n püskürtülmüştür, sıtalarmı tlüttltmeğe, rü•Nl<'"lir
dercsine mahktlm edilrnl§!tr. Yine İtalyan .ınlalan bir keşif hare- meğe sarfohuclidirlPr. Ayni z.ıı
ödcmi,ıe Adaglde mthiyeoinin lretinde Rus mevo:ilerine girerek ıııanda atslannuzın •Ak akça b.ra 
Caml&a köyünden Mu.tafa oğlu Kir ve malzeme alııu.ştır_ Macar J'."iin icindir- sözünil umıtllll1'Vllk 
Mehmet özdomiy milll lcorunma kıtalan di4man keşif müfrezele- kenara l>ir şey ayırınahdırlar. Ni-
kanunuııa aykm hareket mo.dd&- ıını' pus'" k"~-u.ş" tu'"r. h tt 1 ki ı nl '--! sinden Mliye ceza mohkemeoinee ""'...,,. nye e •-ar 1 1 0 a ar yo.,.., Vll-

25 lira ağır panı, oezuuw. mahldlm Mühim Alınan ve Rumen hava fanda~fara yardım etmenin en bfi-
olmt14111!. İ.UV\ tlerl Volga ve Don nehir- }'ilk insanlılı borcu oldoğunu da 

!eri ara.."1.tldaki kesimde yapılan ı.,.trrlarmdnıı çıkarmamalıdırlar, 
muharebelere iştirak etmiştir. Av- "EVY.E'I" BI ~GIH 
darunız 24 dilşıruııı uçajtı dOşW- -- -~---------den gözlerin! ayıramıyacak halde 7ımdır: Ya giizel harp edilir, ya- ----

olmalan sılnnhlarının bOyfıklii~- hut ta bütün bu facW..ra tahaın- A ~ A N S Ö R 
nn 1%ııh etmektedir. mü! etmekten b •• çare yoktur. 

MERKEZDE ;ı~ af:u!unda.~i 
~~tlC'·-

RUS TERAKKtSt o t l talebe. e yflrd'4m 

Sah ,.e vesika yapa-
ınü.ştilr. 

Don nehrinin orla <;evresinde 
favaş uçaklarımız düşman hatları
"l::a hücuma devanı etmiştir. Al
man piynd• tiimenleriyle tank kı
taları cephenin merkez kesiminde 
düsmanın bir hiicunı grubunu ku

.M_f_n-~ -Ş-ef_i_m_lz_f_e_T 

Ajgan ~altı : 
a,-a.•u~o.. ı 

Moskova. 11 (A.Al - Royter 'lı GİZJ., S V A 
Ajansı bildirlyor: Almanl.tt Sov- ı., TV R K t; E /\.an.ör ilkokulunda (50) !a-
yet bas.'tısınm devam etUlti m,.,._ 1( (I.EKELI. KADIN) kir ve kimse.iz çocuğa her gün sı-
kez cephesine büyük takviy2'er K A Il RAM ANLAR J cak Y<mek veT'lme>ine ha lanmı1-
gönd kted'rl So h b~rı r tır. Sim•>- B. M•hmct Kımz~lır: enne ı e:. n ~ - .e LEYLA ~tur:ıt-Yl!SUF Vehbi -
Almanların şid1etli karşı hücum- »<>'~"" "' ~ bir te,cke tereyai't tebenti ettiğ' 
lanna rağmen Rus taarruzlannın - - ~ - ve semt mümessili B. H1ydar Ka-
terakkiler kaydettiğini J!<\otcnnPk- ğe ealışıyorlar. ra ''.>'1nün i'ııe edilen cocukla· 
!edir. Sovyet ııcaklan düşman hat- ME.'rnlTh'!YE:l' VE ENDiŞE nn ihtiyaçlarını' muntnaın'n te-
lannın gerilerini ve münakale yol-. I..ondra, 11 (A.A) - Gazeteler min için a15.ka gösterdiği Ye ça-
lannı bomhalamaktad·rhr ' Sovyet taarruzlannı mcmrıuniyet- lı1tıiiı okul baş öğretnıenliği nden 

KAFKASY ADA 'le karşili\maktail1rlar, bununla be- aldığınuz bir melı:tupta bildiril-
Kafka..o;yada. N3lcı.k ve Mozdok- ı raber karşı Alınan t<ıarruzlarmdmı mekte ve yavrulano tükron ve 

ta Sovydler menilerini diizeltmP- da E.'l>dişe ile bahsed'yorlar, minnet duygulan belirtilmclı:tcdir. 

Sincmacdığ:n yarattığı emsal1'!z sarı.at harikaı;ı 

.K. lJZ' .Ü ADAM 
TüRr<ÇE SÖZLÜ 

YARATANLAR: 
SPFNC'FR 1'R C'Y - 1. 'GRtn RERGMAN • LANATURNER 

--·----

TUPıKCE s ZLIJ TÜ"~ÇE SARKILI. :·usıK LI 
Sokaklarında " 11 e 

t •.• 
l' ._ u o.e 

---OTELLE 
Kontrol edilecelı 
Son ırünlerde ,dırimize fazla 

misafir geldiğinden bazı otellerde 
temizlik işlerinin yolunda gi.tmedi
G-l anlaşılmı~tır. 

Be1ediye dolı:torlan ve zahıta 
memurlan otellerde sıkı t~ftiflcr
de bulunaeaklardtt. Bclediy• te
mizlik talirnntnamesine riayet et
miyen ve aıhht teoiııab haiz olmı
yan otel sahipleri cezalandmla
caktır. 

NO. 4 
rURKCE SÖZL'1 

'l'VRKCE .SAIIU!ILl 
MVS'IKiLt 

71 ekn ek alınıs 
!='atmışlardır. ,,, 

-- ----------- . Ruslann kurtulmak: teşebbüsle
ri havı kuvvetlerimizin yardımiySahte v~si:"ka t<ınzlm ve iınz.a 

ederok 72 adet ekmek :ıld,ğı iddie 
olunzn biri dün yakalanmıştır. 

Zahıtanı:ı tcsbit ettiğine ~ 
SelviLtepcde 1010 nciı .okakta 76 
sayılı evde oturan ve Liman daire
sinde sıhhiye motöründe çalıı;an ~ 
Hl oğlu Nurettin adında biri, Li
man doircsinde bulunduğu sırada 
limanda mevcut sıhhiye motöril 
tayfalarının isimlerini birer bir~r 
yazmış ve en altına da Liman rei
sinin resmi miihrlinU ve fmUL!lnJ 
atarak tanzim ettiği sahte v""ika 
ile bir fırı.nWın 72 aMt ekmek al
mıştır. 

Bu iddia ile yaka!ıı.Dan Nu~ttın 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Ya para, ya öliim 
Şehirde iki kişiye mektup yaza

rak para isteyen ve aksi takdirde 
ölllm tehdidinde bulunan birini 

zabıta diln yMa,amışlır. 
Zabıtanın tesbit ettiğine göre 

Tepecikte 11 sayılı evde oturan ve 
u:run umanıbn beri boşta bulunan 
kunduncı Ahmet oğlu 323 doğum
lu FJmın adında biri, Kara.taşta 
!nönil caddesind" 319 numaralı ev
de oturan ve Kuyı.ııncularde 12 sa
yılı dükkıinda tii=ır Muiz oğlu 
Hayim Malkiye bir mektup gön
dererek 250 lira istemi' ve bu pa
rayı dükk5nın önündeki taşın altı
na bıra!onasuu bildirmiştlr. 

Zabıta, Hayımın müracaatı üze
rine parayı tapı altına koyara'ı: 
tertibat alın~ falcat parayı a.1-
mağıı gelen olmtıımştır. 

Ertesi gün yine Emin Aruıfarta 
lar caddesinde 385 sayılı dü~droııda 
Kavaf Tahir oğlu Fehmiye bir teh
dit m"ktubu göndermiş ve berber 
H2Samn dük:k&nma 50 lira bırak
nuısmı, aksi takdirde öldllrülece-

Je akinı bırakbrılmı~tır. 
K~lenlnin cenup batısında ve 

!lıncn gölü üzerinde Ru•ların 
tekrarladığı hücumlRr neticesiz 
kalmıştU'. 

1 - 1 O ilkkfuı un arasında doğu 
cephesinde 1262 tank tahrip veya 
muharebe dışı pdilrnlş, yahut ele 
~eçirilnıiştlr. 

ğini bi1"ii:rn1~tir. 
Nihayet zabıtaca Emin yakalıın

mış, suçunu itiraf etmiş ve: 
- Ne yap.•yım, ço1<tan beri lşsi

rim. lstemiyerek bu.nu yaptım de
miştir. 

TÜRKÇE 
ŞAHESERLER 

HAFTA Si 
BUGÜNDEN iTteAREN 

Metres httyatının 

!
~ b·r c·ıve~i .• 

Asan.'1\rde Şehit Nüsret soka
ğında ka.o;ap Aı.iz oğlu Fodıl ile 

, metn'Si Mehmet kıı.ı 32 ya~ında 
Saadet kavga etmişler ve yekdiğe
rini yaralarrn~lardır. 

Ankara. 11 (A.A) - Afı:-•- 1 
nbtan Veliahdının ıs!Omi! dc>
layısiyle Rcisici.imbur lsmet 
tnönliniin Afgan Şahı Meh
met Tdılr Şoluı göndeınnlş ol
du!!u taziye telgra.fma Majes-

1 t<' Kr.ıl t . ekkilr'~ mukabele 
1 etm~tir. <·-------------·> 
l.taıvad!I a7 evler! 
ge~·~ yııırf!mıla..
a!'jnıor. , 

Roma. 11 (A.Al - tlalvada a•
<'VlPri faaliyeti çok g~)~lştir. IC 
S<•nesinin ilk 9 ayında. ttıılyada w
cvlerinde 260.000 kişi J.ase edı1m-.ı... 
te idi. Şimdi hu mikd!\J' 550 blııı 
k' - ye varmıştır. 

Df.Jr•an 1ıırı1ılıında 
gi:1:.1B ö 'leniletıler 
A~11ıııırı ıı Jt.ındırdı 
Londra, 11 (A.A) -• :Royıer 

Ajan.~~nın Parl3mrnto muh~blrin. 
göre Baş,·~ka Vinston ÇÖM',illn 
ParlAmen!onun gi7li toplontı.sında 
Darlan hakkında s0y1cdi.;.ı nut-ku 
ditllemek ic:Jn ha .. hin has1angJ<"'ln-
dan heri gör!i1rn•m13 mikdarda çok 
mebus l\. vam Kamara.sına g:tmiştiT. 
F..:;kl h"wekillcrden I..oid ("..o·ç ta bu 
içt:maa gidenler ara5ınn• bulunu
yrmlu LoNllar Kamarasından hl• 
~Clk Z·"'vat hucc::usi r.a1t"ri}crindc yf'r 
ohnı~1ardı. üjde 

f<AHiRE ALKAZAR MVHAS'ARA$l J.«lr otom~.bil Jıazası 
Karantina 200 iineil sokakta 89 

To .. irrc~cı orçlar 
~(>~il e>di' t. SALiH PALAS S Lo·.LARINO 

ÜI(~ ~ 1 EL EGLE -'C ı; LER 
ÇOK 

SO!{AkLAR!tHJA 

UMUMUN tsTE(itYLı: YENİ KOPYA 
KAHVECi GUZELf 
TÜRKÇE IATBUAT GAZETESİNDE 

.\NKARADA 19 MAYIS 1942 GENÇL!K BAYRAMI VE 
• PEK YAKINDA • Her ı ıuur !iinleri :nl t 7 - 20 katlor Cnyh dan• B"OTON REN'KL1 AFR!KADA YAM Y.AM DANSLARI... 

be '"nl ' u ~ SEANSLAR: KAHVECİ: ll.36 - 15.~0 - 1~.40 (Cumartesi, pa-nernııı "" en sunre ansan... • av"'·aro""·e 
• "' •,, .er ı:un ~ua , ,., ... 

• numarah evde otomobil tamircL•i 
Şük..--ü oğlu l\füfit özyürek, idare
sindeki otomobille Güzelyalıdan 
Konağa d~nı gelirken H'.ılusl kı· 
?' 10 yaşında Sevil Ö?:haldıya çaıcr 
mı,... kızc:ı ğız1n ;Jy:ıü-.ındsn yanı. 1 !\n-

' .. ı. l' .. " fl" n • Ş l ·' R 1 • ~~ .._.. ALKAZAR ·• 13.15 - 17.15 • ZL15 zar 9.15 le ba~lar) 

~--mil::~:S::IM.al----ıum-=-mımm--ıa:m•-~·J<...A~"""""'::..=-<::..=-<~~l~ı:zı;;ııı;~----~ll!ll!lll:!l!mm--~~:ıı!l!B15r.mS:ltl~ 
n1as:na sc1Jcbi_vet vrrdi !Fintlcn ya
k-ılanm~. 

Stokholm. 11 (AA l Torino-
clon Yerilen bir hobere göre 18 ilk 
te~rin OJ2 den tR şubnt !'..f3 tari
lıinc karlar ol n 1: 'itıin b Jrç1ar te
d erl lı- ~ır c:'nkU bcımbard>-
1 1nn~an ıknn van rın1rır..l;ı hu 
l·urçlnra aıt ılo,yalar yanrıışlır. 



ı.a Jlfı lıcillun Cumal"tesı ı94:a 

Afrika da sona 
( linstarah J ;nci Sahif•M) verılmittir. Bunları Alınanlar tak-

erinde müttefiklerın taanuz ha.. viye Ptmektedirler.> 
:.tırltlclarını vOst~ren beHrti1er var- Cezayir. 11 (Radyo} - Su5 hı-
~tır kel sine yapılan hava hücumunda 

] ,_ burbacla mihverciler b;r az bir ) ilk gemisinden çıkarılan mal
·erJedikten onra timdi yeniden zenl~ nra.,ında homb:ıların isrıhc-

"•kl mevzilerine çekilmh:lerdir. tivle ynnııınlar çıkmıştır. 
\1iittefik 1-ıova kuvvetleri Sicil- MiHVER BiN UÇAK 

va ve Tunus ora!lnela iki nakliye KULLA!'llYOR 
ueaRl c\:j .. ürmü leıdir. Londra, 11 (Radyo) - Tunus, 

GENIS H RF 'FTl F.R frablus ve Silcilya ar••ında Al-
'·1A71RI lôl manlar ve ltalranlar bin aavnş 
1 " 11 (AA) T u0~"" kullanm3kl3-lır. Bu bü,·U!: .Oll<H'· . - unua r·b· , 

repheaindl""rı. l§elrn haberlere göre hav' kuvvrti . larveç. lıah ~\.vtu
ilci taraf f.'t'!n!ş ölçüde yeni hare1cRt pa \·e Rusyadı-n get

1 
.;
1-'!n hs.va 

ic:;in hızh hr.zırlıklnr yilpmaktadır- filola.riyl..e ""fıınuıııı müdafaa. •n:\ tah-
' d k !1.8 lrli1mi)tlr ıar. Bir:nC'; fl,.'t 1nyn or usuna ·ıı· 
tnand" '<len eorrnl And•Tson TU'\'1J'S ŞF.HlH 
Alman gen rali M· hr;o:ı kı•al•n· BO. tB T.AXDT 
nın ~erilf':rİne baltal~ma j,.in para- Kahir~. 11 (l\ A) - Orta .. 

'l tn ,:~·.,. tn}ıi i· 
eiltcü1e-r indinn('kt<'d:-r r er gün 
müt•efik t kviveı .. r· "t ı,.... 1-t .. Clir. Tunu-- ıt;('hri 

1

x>r11ba1 .. ·1m " ve b~-
Ml.JV l\FFAKlY"'.TI t'R şa~tılma~ ... 1 olan va:ııı ' r ·~' 
Cezavir r dvosuna rör,.. mtitte- Y 8 '1"'1n

1
P ~ rıkarJ.111ş~ır 

J b k ALM'\NT ·\R JF. !(An'l.It ftk hirJ;kleri Alman an İT eo 
mevzil<rJen •tm,şlardır. B•r ~e~- ~;~~"~.\ ii~'11 

\R 
York haberi <\lm n kuvvet1'"!Inln1 " .. - il ,, · 
T~bmhada bir u gP•ivc atıldık!• Londre, 11 (A.:\) - Tur.u.,t 

b. el" · · R'l t"r r.ı.u'•"birlnd•n· 
rıf"• ıl 1•m13tır · "' · 

F na hava havada v~ karada' T~h!T'j_""1 ~re göm TJn'l ttl;i l\f" 11 

hareketl nn ~c1 i._m,.9 in,. eT"'r."1 ot· i \~r kuvve~ıe!"ı 2a ono kn~arrI·r 
malc.tnd 1~. B~ınun 23 bini .!\ı:r.~ <lır. Yl:nı,..,.r-.J 

AMFRIKJ\N PJ\R-\.'\OTCO - . "" ••o.klan yal .ız. rskor ta'lyor. 
LFRl IU".RLIYORI .. "R ı bonzin lt11va., ur,a~:lnridP ve it o 
Rab!\I, 1 ı (A. \ _!'imal Af- leva,;mı <'a vnpurla1·la t;- mıyor. 

rika umi karat1"~hının .. tf"lJli;i: tn..,il.Jz hava kuvveflari hu va"ı~a~ 

YENIASIR 

RUS YA HARPLERi 
(Rn~farnfı 1 lnrl Sehif•d« l 

Haftanın devamı müddetince Sovyetler teşebbiisü elde tut-
Halkevlerinde, parti ocaklannda, I 1 aktadırlar, Uihver kuvvetlen de 
fahrika ve imf\lAth'lnelenle parti- bilhassa Don nehri sağ ktyısında 
nin Sf'ÇCC('~l h<ıtipler tarafından §icldetli karşı hiicu:ıılnrda bulu
tayin ecl'ler-ek ro:i.in ve saatleTde nuyorlar. Don nehri cevresinde ya ... 
tasarrl'r" d-,,ir ko,ff'ta.n'.", vrril~- rı çevrihni~ ol.Rn Alman kuvvetle-
c• ktir rl hava yoliyle iaşe cd'lmektedir. 

Sincmı,lardıt l'lm ba.clannıc:Ja- l\ı1crkez c~phrsindcki Rus sürp-
rıncla ta!larrufa J;1ir vaz1l"\r ve "'~ r:ıi, Sbl!P.gra<ltlaki taarnız kad~r 
ki1ler ,,.ö.;trr;lt"'r'!ktir. Okullarda bUyük bir !'=Ürpriz olma.."'llıştır. Ve 
da. fl:1rr.tm,.nler t'!.r'.'IFınrlAn k.,nfe- Alınan tahkiınlerinin ('ok kuvvc.'tli 

~ ... ""'r vetq,.":,.ı ... t;T, olduğu R 11 hır tararın't n da Hirtıf 
Gazino ve k:ıhvelerd" hafta cdılıııektl'<lir. 

t a rt. 7 12 vil<"udumu7.1-l çah~h-
rnh,, 7.10 aian• h>hPTleri. 755- IZM1R BF.!.ED1YES1NDEN : 
"·~O mr,·"- (pl) 13,30P"ınam

1
. Belediye enclimen;n :ı 2/12 q42 

... e. z:ıı-m!t !-.~t eaat ~yarı, l 1, 13 t~:~ih ve 2:l<l;; sarılı knrariyle tes-
"" zık: Turl<ce pl.klar. 1 3.45 \:ot ve kabul c<lilen gıda maddcle
~i.-ın~ hcı\.erleri. 1 l on Miiı'k . Ri- r.ne ait topt· n ve f'C!'nkC'nde ktır 
\ a!'lt-ıi ("1ın1htır l·nnı losu. 14, 30 ],r..clierini r;,':j3t('i'";r cet\: eldir: 

SAHİFE l 

• 

um 1 ~ .. "'· lt ,. A .. ·k p!11:'aııüt("üıerin!n Tunu.. a ... a ..,uyı..'.! . !'iı. 7.Brar verm .... f'ııır 
au':edıo~ s h;l\,.rlnA do~J :l•rle- ''ilt•~r:ı":,Pr kEr:ıda c·ıfıuVu :b; 
tnelerlni cfıJrdurm1ık için Alman- havada, da 5i<h1c·tF mu.~arf'?c e_t
lar müh~m kuvvetleri hl'lır'"'kete rr,p.l·t:rfırl .... f;k~t .. yy,·ıttr-fıkle-rın 
koymuşlaTdır, Ru knvvr.tler orta ha'.'lata m('nf~at.c~ surntl~ hnva vt!' 

nk ""'H !On}l.nh~.- u• ko ularının / .. ··2.JTIİ Aza1-: ~i · Cinsi 
t .. l,"" 1Pr, 14 40 .. 1 et,00 tr~,il: 'J' )':ıtan P~·· '""enclf" 

'\ .. pcdavatsJZltl vetpt!t'1t:!I dom 
bu!•..,:nr rnn°11rıu.z) • 15. '30 Tİ\·~9e- CO ' 20 1-'cnek~ peynir!.ııe 

j(;J7.5 Tulun1 peynirine 
~:,15 Kaşar peynirine 
c;:.ı15 Gra,-yar peynirine 
r; 20 Yağ::;ız peynire 

Jlalis l'J.it.o ı~ rlanf.ı He ınüzc~ycn \'C 1 )1:: uıodcHeri altından pırlnnta \-'e elmasla mU?eyyea. baym 
!,ol 'aatleri. bayan ~·üzüğü Ye «ivalre. Klip•. riçek \•e plnkbn. küpeleri 

1 İ<":um!ıur fi1armonik orkı:-!lra91 1 (lO 
ı.:,...,~~ri. 18.0() proaıam ve mP.-m- no 
lrl·,t 1'f'~t nvarı. fR 0~ mii.,.:k: TBd- 00 

Bu~ün~en itibaren" Ankara Palas" ın 
Tunusa Yunken tayyarelf"rinin kar;t kuvvetı 00t·rm~k 1 P<l.ır. 
çektikfni planö•l<rle gönderil mi<- ALM \ N'I.\R '\. GÖRE 
tk Albavnftn kumanda.,ndaki TF.'fl_LTRHA I'f:,'\"J)lLFl'll;'f~E . 

V() rlang t'lrk~!İT<1 J, 1 ~ .. 1, rndyo 00 
f"O"ı•k ~'iihii. 1'>. 7 0 ıoemlekr~t • .,, ... : <, 5 
· t <'!"\'~Ti,.~ ~i.,,n-ı 1ı 1 h('rl~ri TQ.45 
\f"',..,H,no-ı ( 11 iirırii fi\e.Rrn:f ve 

": 1 O Pirince - ayrıca ır o 2 
fira payı kabul odil-
111iştir -

?:st salonla ında teşhir edilivor 
Am rikan para~Ut.:ül~n d.0~11 k'vı- Bcrlın, 11 (, .ı\) - S:tlahıyf'tlı 
aın a

0 

elolfru ilrrlevor. b'.." kaynaktan hildirildij!lne ı:Jrc 
ROYOK ZiRi-fi ı KUVVF.T _ """lcrco Elireıı muhar"b•lcrd•n 
LF.R GF.UYOR •onra lnı:iliz kuvve-tlori Tıınusta 
Cezayir 11 (R•dyo) _ Roy- T''hıırbayı torko mecbur kAhnı•lor. 

•• ,..rı; malı h~ftıı."ı). ?Cl,00 mii .... rk: et ~ ,r " % 10 Hububat ve bakli
yat fasile<rlnden olan 
maddelere 

~ir ~En sA~ATLEBt 
terin hu•~! muh biri bildiriyor: n '1!k1Jln•ın~a Mihv<'r k,,vvetleri 
Teb b civarında birinci Britan- burada rnUh'.m 2 t( nr~·· ::ıln1ıstır. 
y

8 
~;d:suna veni tank hücumları Atl!\s d'.l~ınnnın <100-uc;11nrl:ı M•h

yapı1mı8ur. ver u~ak1an di.i~m~n.ı n1uvaffakı-

c ' l Anderaon kuvvetleri- yotle J-.ii,·um etmistir. PciHin Mih-
enera ki .. ı · ~.. .. .. 

ru' k - da dü,manın Bizcrte ve ver uc~. an u~ erıne- on.,rnu.;;tuT. 
n aT asın • 1 IBYı\f) \ KALAN 

Tunuo etr~f!nda kurdugu mu~."".e- 1IHVFR UC <\Ki \Rl 
met •e.ldını yıkmek için muhım · · ./ ' 
lngiliz ve Amen1can zırhlı kuvvet-ı londra, .~ 1 (R,.lvn) - • Son 
feri hft.rt-krtt- g~rmİ!lt hulur.mekta- raporl3.r& ROre ~1ı~ır harekatnda 
(1

11
Jar · mibvf!r<"'i1er terlcrttikleri haıva 
HARP CETIN OLACAK 

1 
m•ydonl~nnda 460 tırak lmak-

Malöre karşı yapılan hava akı-, m11larclır: !l1Jnl1t'!'i1An 40·1 ii Al. 
ıunda bir bombaT'dtmftn tayyare- m.:trı ıır;J.:!'ıdJr, 
ıind•n taarruzu takip eden bir LIRY ADAK! MIHYERC ILFR 
radyo "!likerl şunlan söylemi5tir: ~J!''.RLl 

ff'<-ı1 ~P\'f"tİ, 20, 1 ı; r;ıırlyo ~"4zete--l. 
?O .~ı; '"i171~: qarkılar. 21,00 1cn
tı11qnıR <k·:>ıırlimizi tnnıyahm). ı 1, ~ 5 
15 mi_i'Pik: rlinlPylei istekl,.ri. 21.-
1j konus.nl\ (mesl~kler ko'lU"'ll- fi! 5 10 

yor.) 22 f\0 mü,.jk~ radvo ~Alon 

orkr•tr? 'I, 22. 30 meml"krt "aat "' 5 
P"qrı. :ıiarı~ hf'lhl"rlt.:rl ve bor~ltııT, 
?? :t')_'J~ 50 v:ıır1nki t>fORTam 'nt 

. f'f_ 5 
Avcılar:mız btlyük !Aalivetlorde " 
bulunmu< ve kn ı bava hikmııla-
r•nfl.., .1 c1tic:Tl'l~n 11C':"~T Otlc:itrii1rntts- 1 

tiir. lc75 
tJ1nk men1..illi 11raklanm1z Oitn ' ' 

Trah1u51ın ~im~lin~c nn.ni.7. Ü7.c>rin-
-1~ S nınf-irlii ol:ın nı:o:ıklarl:\ ka~- %10 
l -;mıs!ır - <'ı 7,5 

- 0- nın müd~faa ettiği ahı.re, 11 (A A) - Crta sark 
c u,ma b b l l tn~''iz teblil'<i· ALMAN TEBL!<'lt 

ll\il.stahkem noktalar om •ara 1 Eh . -:;. b' t 1 k R 1· 11 (AA) • '--- " ~ 7,5 
'dövill - tü Fakat dag"lan bom- emınıyc"ı ır <'mas o ma!lla - •r ın. . - hflllan te ... 

mu' r. la be b d · l · · ' h l lı"1arla devirmek kabı1 d•iiildir. ra er evnye erımızın !ll"e- i.~i: 
Bu mUetahkcm noktalardan Al- ketlPrfn,.. kaf".Şı ~\.çterllcn ha.sc;.a..-çf.. SJrenatktf! avC'ıla.rırmz yalnız btr 
ınanları atmak için lı:ayalan birer y7tten dil.sın~~ ~at1"rında sinirl'lik koyıp yererek 8 uça'k dilsilnn~ 
blft!re uçurmak icap edecektir. hılkllm sürduııü arıla~ılmaktadır. •iir 

MGtteliklerin şjrndi yı'i'dıklan kuv· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••···.-,-,-,,-,-,-,,-,-,-,,-,-,,-,-,-.,-,-,,-,-,-,.-,-,-.. -,-,.-.-
~etler muazzamdır. Cenupta mü- : : 

~ .. faa vazifesi ltalyan 'birlilr.lennel i Devıet Demır Yollarından i 
• • .••••••••••••••........••.•.•..................... ... .... , ............... . 

kabul ve teslimi murunelesi için Nisan - Eylftl aylarında eyle tat1.ll 

C-' ıo 

00 

00 
00 

00 

Borsa 
ÜZÜM 

1 

10/12/942 tarihinden itibaren deıniryol ambarlan, ticarl emtianın, 

· 1,1/2 saat olmak i!2cre 8 den 18 zc kadar ve Birinciteşrin - Mart wy- ., 
larında ö!i:le Uıti1i 1 saat olmak iiz're Selen 17 ye kadar açık buluıı. ~~~·5 
caktır. 6972 (3160) ' -~ :;4 50 

59 
60 

10/1 ·943 tarihinden itibaren D. D. 217 numaralı tarife, karada, su-
da ve havnda insan ve C'~ya taşıyan hPr ~ı:-~t 1a~ttlara ~:.ımn olara~ de-1 '"1 7.5 

·~ 10 Bulgura 
KUŞADi\Si ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN : 

Yağlaı· 
7< 10 Yem.klik zeytinva-

1 
Kuşadasının camii Atik mahal

. ' lesinde mırkim Nazife vekili dava 
ğuıa ı 

~ 10 Fabrika mamulatı vekili azmi Baysal tarafından 
pamuk, susam. rafi- ~u~adaııı ~liye hukuk mahkeme-
ne b'1(1mum _ sıne açılan ıf'batı Vl!'raset rlava~n1n 

ve ı . ne . h k . d 
batt yağlara caC m~. ~ .. ekne>lnh iı' . d 

,..." 10 Sadeyağı. tereyağı, .. aın~r Ah h mad.• keıın e r.~-~rur 
k 

•
1 

k mute\'Po a me ın art"l ı:..mıne-
rema yag an, uy- · ı "lk' · 'f k sali h nın ru .>u mu ıyet veya yan ıntı !\ 

ru ni ve .. f111 ny- haklarınd::\n hangİ'Iİnin seçtiğini 

S
va kylag ara.fi kcndi!!!inden yaz1 i1e sorulması 'ka-

r, 15 ucu aTa - ra da- · ld • el 'k ->l. hil rargır o Ub"Un e.n ve 1 ~:'\mCı.).;a.uı-
- na tebli:;?et ta yapıln1adığından bu 

%20 Pastırınaya hu"lu~un ilUnen tebliğinr ve be, 
%20 Bal - bir teneke ~a- ı;ün zarfında cevrıp vermediği tak-

tış toptondır.. dirde diirt'.e bir mülkiyet hakkını 
%20 Pekmez - Bir tene- s..;tiği kabul edileceğinden du~

neke satış taptandır manın muallak bulunduğu 11 / I / 
%20. $oke.rlcmeler Q4 3 t•rihin.den Önce hildirilm<e"sl 
%15 Kuru üzlim ve in- ilanen t•bli~ olunur 6Q71 (3163) 

cir - borsa fiyatı 
esastır .. 

%15 Kuru yemişlere 
%30 Yaş meyvelen -han 

faturası . Uz.erinden 
fira dahil • 

%~5 Yaş Echıelere • han 
faturası Uzerinclen 
fira dahil -

%15 Patates - fıra dahil
% 15 Zeytin tnnesl • fira 

dahil -
%15 Kuru so!lan - lira 

dahil- -

MENEMEN SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN : 

133 Yaşat Ş. 53 
93 Şüı.ril Uğur 53 
79 F. Özyurtse. 60 
64 P. Klark 54 
51 İhsö.n Öztu. 64 

67 
73 

" t' ·1 . t' 1 
ıns ın mL~ ır. 

Daha çok bilgiç L•ta<yonlardan ;,• nilebilir. 6973 (3159) "' 10 ~r20 Kuru sarmısalı: - fi-
10/1/1943 t:u"ihinden itibaren D D. 20~ numaralı mesajeri tarife- ra dahil -

Yanık köylü Halit öğüt tarafın
dan kamı Un1muhan öğüt aleyhi
ne açılan sulh t~şebbüsü dava.sının 
ea~i muh:ıkeme,inde adı.,,s ve ika
met;tahı meçhul kalan Ummuha
nın nluhakeınesi gıyaben yapıla
rak sulh te~e-bh:.i. ünün akariıetine 
ka.bili temyiz olmak üzere karar 
vcrilmi!" olduğundan i13n tarihin· 
den itibaren !"ekil': gün zarhnda 
müracaab ak:ıi takdirde hiilıı:mün 
katileşeceği t•bliııat makamına 
lcainı olmak üzere keyfiyet ilin 

44 İnnı.>arlar 54 50 
25 M. Portakal 60 
33 Abdullah B. 55 
18 H. İbrahim 60 
18 K. Taner 49 
16 Nec. Börekçi 62 
15 $. Konyalı 60 
10 A. Karpat 57 50 

599 Yekun 

54 50 
60 
55 
60 
49 
62 
60 
57 50 

alndeki iicretl<'r doği.5tirilmtıtir. r.!174 (31581 "', 10 'l'c20 Leblebi, nohut, çe-
kirdek, fıstık .. 

- Türlı Havn. J:urum~--Na~UJi şube.sin-d;,;;-ı %10 o/ı20 Kavrulmus hndık, 
badPm. 

1 - Şubemizin 942 yıh kurban deri ve bağırsaklarının fiyatı !Ayilt j 
had görli1'ned•ğinden 'hale miiddot:nı,.. ı:; 12 942 Salı ıtünilne ta16: 1~1R7) 6981 
erliUıi:;ini. 1 ~ıyaka 1850 nd -"<>kak döşe-

2 -- Yine şubemizin 942 yılı kurban derilerini kurulma işi 10/12/42, mesinin beton olerak esaslı taml-
tarihinden 15112/942 tarihine kadar açık ok.silbncye çıkanlm~tır. ri i.,'<i yazı işleri müdiirlüğilndeki 

3 - tst.,klilerin şartnameleri •ul•enıizde her vakit :;;jrebilirler. 1 keşif ve şartnamesi veçhile bir ay 

olunur. 6967 (3164) 

RIDA 
Ol$~YU 231041 i Eski yekftn 

1!31640 i Umumt yekftn 
12, 13, 14 ~~70 (3166) müddetle p'12:arlıj!a bırakılm~tır .. 

No. 
No. 
No. 
~o 

53 
·---- KpŞif bedeli 1450 lira 40 kurus 

8 
54 

j L A N muvakkat temin.ol> 108 lira 2S 
Nllll lllK 
GAQGAQA 

s>Lr oıs 
CIKAQtl· 
O:ıı:TAl\f lCl 
... ,,,. l(: 

~ 5G 50 Hl!. !iti ,,a.ıı. fnbrilıatörleri, tasirhane ve kuruştur. Taliplerin teminatı tş 
., y banka.sına yatıraralı: makbmlariy-

lOİR 60 monaene sah1 ıerin!n nazarı dig:hatine: 1 .. 14112/942 tarihinden 251121 
blC 14 '111942 tarih ve 393 sayılı kararnamenin dördüncli maddesi hll- 942 (dahil) tarihine kadar hafta-

Htı.otu~o 

90 Ka•ı. Kıi.:wn 59 66 kiimlerine tevfikan fabrika ve yağhaneler kendileri veya mli§lerileri r.ın pazartesi, ~mba ft Cuma 
30 Suphi Erkin 68 50 77 1 hesabına L'tih"'11 ettikleri bilftmum yağların % 15 !erini yedi<mıin S>- günleri saat 16 da encümene mli-

120 Yekftn fa-t•yle ve kE!'Ildi mesuliyetleri altında muhafaza ve pirliğinıtze te.sli- nıcaatlan. _,,,,.,cı::c:ıcı::: H ::::: 
3 :i 

24932 E!kı yekWı me mecbur bulunmaktadırlar. 29, 3, 7,' 12 6721! (3046) DR. KEMAL OS• 
25052 Umumi yekun Kararname hükümleri bu mealde olduğu halde baz.ı. fabrika vw MAH .ROZKllRT 

ZEY'l'İNYAÖI ya~hanelerin bu hükümlere riayet etmiyerek yah= % 12,5 mua~ .• ~ -:-- Kırk ."det otobilıı dış 15s- tzntlr Memleket Hastaneoi 
22%74 kilo l18 125 le vergisi karşılığını alıkoyup mütebakisini sahiplerine iade ederelı: ~~ tam\n, yan işler! mildllr- A&biye Mütehassısı 

HEZİRYACI beyannamrlerini en büyiik mülkt makamlara verdikleri anlaşılmalı:- luğündeki şartnatn"61 veçlıll.e açık ELEK'I'RtK TEDAVlI.ERt 
247 i kılo 237 50 237 50 tadır. • eksiltmeye konulmuştur. Muham- Her gi.in öğleden sonra h ... 
10 ton Pamuk ç. 13 13 Bir yanlJŞlığa mahal bırakmamak ve ileride mesuliyetlerini mu- j me"'. bedeli 1200 lira .ınunkkat talannı kabul eder .. 

~;;:;;;c;;;;;;;;; .:;;:;;:;:;c;;cjö;ij( cip bir harekete du~.ar olınamalarmı temlnen bütün sınat mliess.-. ~;nınatı 90 l•radır. Taliplerin tc- YENt ADRES! : İkinci Bey-
~ ~AXY-"=ı:ıı::::c,,cıı ]erin milşterileri nam ve hesabına dahi çıkan yağlarının el konul.mut mmal> İ§. ba~laısına yatırarak ler, Hacı !\fahmut aok. No. 71 

olan % 15 !erini yediemanet ve mesuliyetlerinde olmak 11%ere depo makbı.n:lariyle ihale tarihi ilan 23 1 - 13 H.3 La e VE Tana~ 
1 - TO~KCE 

KANI.! SALTANAT 

ederek birliğimiz ..mrine amilde bulundurmalan bir defa daha iJAn . 12/942 çarşamba glinü wt 16 da •::t:ı:t:ıcı!:l"'A"ı:oo .. ııııı:ı~:=: : ı 
olunur. 6940 (3157) · encümene milraeaatları. 

--------· 2 - Temizlik işl<'ri memur ve MUCLA SITMA MOCADJl:LE 

ı jz-•r Ticaret ••e Zahire Brs-.. ı fd-e mi!stahdemleriyle ~ıhhiye tephir RlY ASETINDEN: 
••• '"' w.a .... - memurlarına 17 takım elbise yap- Sıtma mücadele sıhhat ınemu-

H evetinden : tınlması, yazı işleri mildilrlilğün- nı yetistirmek iiure Mu~lada 
· Münhal bulunan yüz ye~ lira aylıklı borsa muhasebe müdilrlil- d~ki ,,.,.tnamesi veçhile ..ı;ık ek- kurs açılacaktır. Derslere 4 llcin
, ğüne, kanuni vasıflan hfilz, milzaaI usulde muhuebeye va1ı:ıf ve ild •iltmeye konulmUŞ\uT. Muhammen clk.Anun 1943 günü ba~lan•cak v~ 

3 - :\IİKİ • Çapkın ihtiyar 1 bin lira kefalet göstermeğe mukteclir talipleri arasında yapılacak m6- bedeli 340 lira muvakkat teminatı bir bu~ulr. ay devam "<iecektir. 

ı sabaka imtihanı neticesinde biri tayin edilecektir. Taliplerin 25 lira. 50 kuru.,.nır. Taliplerin te- Orta okulu bitirenler ile ~ki 

2 · LıZBOH GECELERi 

Altın programı, m~vaffakı- 12112/942 Cumartesi öğlenine kadar evrak ve vesaikiyle borsa umu- minatı 1§ Banlaısına ywtuarak r!lştiye mezunu ola.nlar ve fiili 
yetir devam edıyor.. rn1 kll.tipliğine milracaat!an ve 14/12/942 pazartesi. saat on beşt>e de makbll2:lariyle ihale tarihi olan hlı:metini yapmış bulunan talip-

:ıo-~~.r.-.....c--...c:r,.......r,.......V.-..r~ l ımtihanda hazır bulwmıalan iJ§n olunur. ıı, 12, 13 694& (3156) 23/12/1942 çarşamba gilnll. saat !erin memurin kanununun 4 ncil 
16 da encllmene mUracaatan.. maddesinde tasrih olunan evrakı 

4, S, 12, 22 6820 ('3101) mUsbiteleriyle Muğla sıtma. mü-

?,;;i;Q;Q;;i:;;;Q;c;:;c,;;İİÖÔÖQ;~ cadele riy8""1.ine müraca.atlan il.An 9: : : .: : 5 :::: 3 =~ olunur. 10, 12, l• 6941 (31.fl5) • RAZİ SATISI 

F.ge B\ilı:e•inin en giize 1 •·e rıındmanlı İzmir 

'l'oros Caın ve Şişt Fabrika:3ı 
MERSİNLİ 

)). llf"~ ıt rliişiiniir v~ ~nri Öz 
Her türlü su \'e ~ay barda klan, lı\mba, lıUuha şişeleri, ou

nhi. kRvanoz ve hililnuun z ücca<iye edevatı sipariş n d.,. 
rııhte etler .. 

İ>mir - Abam·ak 1456 ne ı So. TELGRAF: CAJIUŞ • 1zMtB 

DOKTOR, .SIHHAT MEMVRV, HEM· 
,çt E E E ARANIYOR ••• 

ZO:\GULDAKTA ERF.Cl.1 KöMORLERI iŞLETME.si : SA~ 
LIK TF-'JKILATI 

M ... rf<c,.. haefRneııi i(Jn -,oo Jlra ücretli 1 .uahiye mUteh..,. 

• < < 300 lira c 1 cildiye c 
< • c 100 lira c 2 heıntire 

Niaiye acrviai için 1 00 lira < 1 eb• 
Kandilli hıutanesi ıçin 70 lira c 1 sıhhat ınemurv. 
Alınacaktır. AyLk Ücretleri üzerine ayrıca pahalılık zammı v~ 
tedir. Taliplerin 21/12/942 pazartesi günü alqamına kadar Z
gı.aldak.ta iı,letmc umum müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur . 

10 11 12 11 14 15 16 6942 (3149) 
- --------------

Topraft MahsQJleri tzmir ,ubesinden : 
İLAN 

Günde azami 21.0 tona eri~ebilecek olan Alaancak isturon " 
deposu ve limana vurudu hal:nde gümrüktn değirmenlere bububet 
nakliyat ifi 17/12/942 gÜnÜ ••at 15 te şubemiz blnasnda a~ .. 
ailtme ile ihale edileceğinden tal!plerin şartnan1eyi g&rmıek ve ~ 
meye i•tiraki için tevdü müktezi 5 00 liralık ilk teminat akç•s!ni ,.... 
tJrmak üzere ınıbemiz müdürlüğünt'! müraca11.tlan. 

1 o 1 1 12 13 1 4 694 3 (3144) 

j LA H 
• E.SKİ$EffİR VALİLJ(;tNDEN : 

1 - Eksiltmeye konan~ Esld§ehlr - Kütahya yolunun (4+600-
6±360) kilometreleri Rra.sı şase ve •mal imalatı olup keşif bed.a 
(25019.21) liradır 

Hususi şartname mucibince rayiçte husule gel•n ytlbelmeler mü• 
alıhide aynca ödenmektedir. 

2 - Bu i~e ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme •artnamesi 

B) Mukavele projesı 
C) Bayındırlık işierl genel şartnamesi 
D) Şose ve küpriiler 'ennt •arlnamesl 
E) Husu.•! §ıırtnam<> 
F) Keşif cetveli, f!~·at bordrosu, Metraj 
G) Ocak grafikleri olup bu şat1name ve evrak bedet.iz olanılı: 
Nafia müdüT!U~ünde göriilebilir 

3 - Eksiltme 28/12/942 tarihine mü•adif wzarte.ı günü .. at HM 
da Yilllyet makamında toplanan daimt enciiınenoe yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılaeaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a) 1876.44 liralık muvakkat teminat vermem. 
b) En az 10000 liralık bir Uıı:ant işi başardığına dair blı- boo
scrvis ve bu ~i idare edebüecek malt iktidan h!i~ oldu~
müş'ir bir banka referansı ile eksiltmenin ya.pılacağl gi!nd .. 
en nz Uç gl\n evvel bir i.•tida ile vil!yet nafia mUdUrlUğilnıt 
milraraat ederek alerağı bu eksill-ıeye i'tinık vesiluımıı ihTM 
etmesi şarttır. 

~ - Teküf mektupbrı yukarıda üçilndl maddede yazılı saatten 1*' 
saat evveline kadar villiyet makamına makbuz mulcabilinde verü. 
cektlr. Posta ile göııderilee<'k mekhıp!arın nihayet 3 ncil maddede .,... 
zıh saate kadar ge~ olması ve d~ zarfların milhür mumu ile iyb 
kapatılmış olması lllzımılır .. 

P061.ada ola<:Ak gecikmeler kabul edılmn. 
6 8 10 - 12 8876 (3115) 

BİLUMUM BAKIRCJ KALAYCI, TENE
KECİ ESN. FINA .. 

İşçi Esnaf Cemiyetinrlen : 
Yüksek villyet makamınca ku.rulma..""'8 müsaade ohı.nan ~ 

tiıniı:in ilk heyeti umumiye toplantı.sı 15112/942 Sah gUnU SMt 15 tıe 
tkinol kordonda. 81 No. }u binada yapılacaktır. 

Bu toplantıda aşağıdaki hu.."U.'!at gör~üJcoeğinden mezkftr gün ,,. 
saatte toplanhda hazır bulunmanızı rica ederim. 

D O K T O R GöR'OŞVLECEK HUSUSLAR 
T. c. Ziraat Banfıası İzmir Şubesinden: 

Hesap No. Sahibi Köyü 

16 3 hmail kızı Samiye Günaydm örnek köy Bağın nısıf hi-.ıi 12 
182 'Vluotafa oğlu Murat postacı Narbdere Bağ zemirr ,... sünmıa 1 O 
224 Hüseyin oğlu l\l<hmet Ali Küçük Çiğli Tarla S 

12 l J 1 942 t,.ihinde Yeni . \sır gazetesiyle ilan edilmclr. 101ıretiyle aabp. çıkanı... yulcanda yanı. 
ı vr menkullerin 4/12/942 tarihindeki illt müzayedesine iftiralı: eden olmadığından 22/ 12/941 
' h nde 'kinci müzayede ve kati ihal•si yapılmalı: üz.ere on gÜn müddetle askıya almdığml. talip
lerin bankamız depozito makbuzlannı hamilen mez.lı:ür tarihte saat on üç buçukta -ri!iy01 id.. ı.c,.. 
et!nrl• ha~ r bulunmal•n lüzumu ilan olunur. 69 76 (316.5 )_ 

Akort, Tlımirat, Aı
Satım, Kira. işim 

Adil İmer 

Hifımet Aladağ ~·-:.:.:·;~:.::,;·~~~~ .. ;;,~~;.·· ..... 
Kadın hastahldMı opentö- % - Mürnkıp intihabı. 

rü ve Doğum Mlltehassm 3 - 1943 ,,..nesi bütçesinin tanzimi. 6969 (3161) 

M.-mleket hastanesi nisaiye ----- -----------
ve velAcliye servisi mua.vlni T. C. Ziraat Banhası izmff' Sııbesinden: 

1 
Amafartabır C. No. 19'1 Birinci Kordon Tayyare si- Bankamız uhdesinde bulunı!n B'rinci Sl\leyınanıye nıahallesin<M 

....,, .._,.N •, _ neması bitişiğinde No. 2~.. tb' . k ..., 1 . da k• 13 det lık ~Uyle ··•· ,..,,..,.,,.v - TELEFON • 
4032 

ış aga so aı<•Y e ca·arm a·n a arsa pazar sur~ _,,... 

•1Gıoc:ıc::ıc::ıc;:ıc::ıc::ıc::ıc::ı4G:ı4G:ı4G~=ı:ıo=ı:ıo=ı:ıo= :ı:ıoıxıo: Dl DJGCOGı 1 ıı: = = ;or;,; : g ; ; G g ; i: ; l G = = G; == ==· 1 ac•ğıııdan talip olanların şubemize mü raca.atlan. 6968 (3162) 

• ..a...-t .. .._L ,,. ... , .-
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1,a rt i \-IUl}t't k ongresi toıJİaııflı 1 
-- 1 

(H"ljtara(ı 1 ınrl Salıifcdct l lan soıırarapo~un k rnet ne söyle 

MiHVER Gôl\OŞLERI 
* 

lngiltere 
arkada 
kalmış •. 

diı ı "cil ı · · ı devam cdılmı~tır: 
ıeler ve »C:Y• er yer erını a • A . k d 1 . 

"'-~· .1• "d - zız •r a a.• ar, d.:..k.tan sonra .l"llJ c.ı vı ayet ı are · ih · •;ı·· · ıı· ı ·· ·· Son asır boyunca c aııııı '"hu-
he•·etı reı,ı " unır ırse S07-e soy- . 1 A .. fiki" l k "k 

.Y ı;ı.ısıy e vrupanın r \·e c ·nı 
le baslanııstır:. . . a!anlaruıda yaptığı büyük haınle-

ParL ,-ıloyel kongresını ac:ı· 1 k •ısında b"J · · lik ·· ·· • k ., er ar: ı gısız ve gorgu· 
yoı-~1111,-. \o ·lama )'apacagız.. . süzlük içinde bu güzel yurdu pe-

) :>k • ·c1 y,a~ıl~nca kazalar ~e rıMn ve tıara bırakruı, mille-
İzmır dclegelerının t.nmanıen gel- t" 1 t p · t" · . •ı·· . !n a ın erını ve serve ını 
nııs old~k m anlasılınıs, "unır h • k h ı · · · .. sa sı zev · ve eves erme zor-
B:r ,!, •k>< riyel buluııdugunu ve 1 h d b" it tt d . .. . . fi a asre en ı r ~a ana an cv-
tcn sekr~ u.rlı~n "'ınrı~c t:v - raldığtmız bu ülkenin birbi-
kaıı kırgr< ve bnlgc Par!ı nıufct- 1 00 - 1 b" ih ·· ·· 
t ·. B G •· n .. Lt· G'"k . rıy c gaz aşan ır c an onun· 

• . .. • P "'"' ıyar o e1"11l d lh . ı • .. d kal b"I ' , · d b.ld. . r c :ı.u ve se a.ınet ıçın e a ı -
re B e 1~1 

! ı.rnlıkı~ J'i"' k"" mesi, }·abancı ntlJletlC"rtn bu cen-
unu aı<.p re .• ı mev u- d k akı h" 

B G l. B h . Gök. o•t yur unıuza """' y n ır n< geçe. a ıp a t:yar ·er d hl ı,· h ı ) · . k , . ı·k kl mazı e şa , anmış ır • a c gc enı 
Y~ ~e on,. eye rcı_s '~ etme~ ~e \'l? ancak bUyük inkılfıhı yara•aıı 
buyuk Ş •. d ve bahtıyarlık du}- milli kudr t (;nünde izhar edilc
du i..illU so} :~yerek ruznan1c gere- . .

1 
. 

1 
. 

- k iki" . . ik" mıycn ı ıtıra> arının en ufak bır 
g . ..,ec ~ongrcye ncı ı·eıs ve ı 

1 
-Lu f , b ı 

d k• 1. ·ı ğ" . .• 1 ,.... cz:uı r yapına ına ırsa. u ama· 
, · a •P seçı ece ıru soy em;.,.ır. b 1 ı· · ı ·· •- · l k" · · li" S f "h" r •• Jsı, en a' ıra eme ın11z o an gu

~- rı rey e .: mcı reLı;; ge e erı ı- zel yurdun şeniendiriln1esi ve aziz 
..,el_ r delke~e.sıl.Bltl. ı.::ehmdet BOBrhonKve Türk milleliııin refah ve saadeti, 
ıvon ttbp ı erme e . e- ı ·· ··k ·ıı· S r· · · b d k . . . d" >uyu nu ı ~. E' ımızın uyur u -

mal Erım Ve Sadık seçılmı,ler ır. ı g"b' k k b"" ük" 
İD '\.RE HEYETİİNİN RAPORU arı ı ı, aııca ve anca uy 

r ve kuvvetli bir millete lıfL, olan 
Di\·an katiplikleri yerlerine geç- ~ekilde memleket ve millet için 

tikten sonra nıznameye göre vi· her fcdakfu lığa hazır olmamız ve 
llyrt idare heyeti raporu idare "bütün kuvvetlerimizi bir aradn 
heyeti rei.!i avukat Münir Birsel hilkümetin ve şefin etrafında top
larafından okunmuştur. Alınan lu bir halde bulund\ırmamızla 
tertibatla bu değerli rapor. hopar
lörle bütün şehirdeki halk tara
fıı,dan dinle~tir. 

Rnpor, şöyle başlıyordu· 
Sevgili arkadaşlar, İzmir 

Farlı teşkilatının kıymetli mümes
.rlleri! Ho~geldiniz., İki yıl evvel 
,Uvcncrek ve seçerek bize verdi
lJniz vazifenin hesabını vermek 
~in biz de tam bir vicdan huzuru 
Ue geldik. Millet i. !erinden her 
hı:ngi birisini üzerine alan her 
yurttaı;ın, halk irade ve hakimi
yeti kar ısır.da hesap vermesi dai
ma büyük hislerin ve temiz heye
ean 1arın kaynağı olur. 

Memleket işlerinde ödev sahibi 
alanlar içir. en büyük zevk, ken
disini işe gdirenler önünde açık 
yürek ve acık alınla ba.,.<arılannı 
ortaya koymaktır. 

V .... erd'ğinız şerefli, önemli ve İD.• 
cc işi tam bir gayret ve pürüzsüz 
b.r TT'err:leket severlikle yürütme
ie çalıştık. Anlatılacak çalışmalar 
aizlrri Jnemnun eder ve uygun 
görülürse bu, bizleri çok sevindi
recek bir ınükMat olacaktır. Siz
leri scliımladığımız şu dakikalarda 
topl~nlmızdan çıkabilecek böyle 
ıuz.l bir neticenin heyecanlan 
":inde~-lz. İ>imize b~lamadan ev
•el, Partimizin ve devletimizin 
ban.si, İzmirin ve yurdun kurta
ncısı, inkııtıbın ve asrın kahrama-
111, Ebccü Sef Atatürkün varlıkla
nmızı sarsan, gönüllerimizi kap
.yan. kutsal varlığını ayakta son· 
ıruz saygılarla analım .• 

Nutkun burasında ayakta 3 da· 
klka ihtiram duruşu yapılmış ve 
Münir Birsel, raporun alt kısmını 
okumağa ievam etmiştir: 

mümkündür. 
Filhakika Türk milleti kahra

man ve büyük şefinin etrafında 
l:ütün teşkilatiyl~, şanlı ordusuy
le, bütün mllli kudret ve varlığiy
le yaptığı tam bir topluluk ve bir
Lk sayesindedir ki cihan harbinin 
;?Cçirdiğimiz üç yılı içinde kurdu
ğu yeni devleti ve yurdu, insanlık 
aieminin şerefli bir varlığı halin
de korumağa muktedir ve muvaf
fak olmuştur. Tarihi ve milli va-
7lfelerimizi bundan sonra yapmak 
;~ın daima her fedakllrlığa hazır, 
aziz ve büyük şefin etrafında tek 
kalple çarpan bir kütle olarak ya
~arnağa mecburuz ve bunu yapa
cağız. 

Bugünkü Türk devletinin bü
liin insaniyete ve tarihe karşı 
r:ıanevi mesuliyetini omuzlarında 
lıışıyan C. H. P. millet için hayati 
c>hemmiyeti haiz olan her iste ol
duğu gibi bu büyük m3çta da da
ınıa tarihi ıolünü alacak ve parti
nJn teşkilD.!ında iş almış veya al
nıamış büttin idealist Türk çocuk
;arı ancak ve ancak büyük bir 
milletin y;,tistirebileceği değerli 
şeflerinin ;,(rafında her yerde ve 
her zamanda istisnasız yer alarak 
bütün kudretiyle vazifelerini ya
p;ıcaklordır. 

PARTİNİN İZMİRDEK1 
ÇALIŞMALARI 

B. Münir Birsel, İzmirdeki par-

-*
Vaziyete Amel'ilıa 
h ~1ıim 
b •'unıı,:yormuş •• 

P•ri•, 11 (AA) - D. N. B. 
ajarııı o: dlr .. yor Parilitc çıkan si
yasi ve edebi Gringuvar dergisi 
bir nJiiddettcnbtr1 Anglosakson
lar arosındaki fikir ayrılığından 

bah•eden bir yazı silsilesi yazmış
br. 1',:Inka]e muharririnr. gi.ire bu
gün Anglosakson aleminde vazi

yete hakim olan Am~rikadır. ln
giltere arkadan gitmektedir. Hin
distan ve Kanadada ayni ııey göze 
çarpıyor. Amerikanın harbe gir
mesinden önCe Jngiltere ödünç 
Terme ve kiralama kanunu muci
bince bazı üsleri Amerikaya ver

mişti. Büyük Britanya şimdi bil
tün imparatorlukta Amerikan nü

fuzunun yayılmasına tahit olmak
tadır. Şimal Afrikada nüfuz ve te
şebbüs Amerikalılann elindedir. 
General Ayzen Hover askeri 'Ye 
siyasi sahada vaziyete hakimdir. 
Bu durum dolayniyle lngilizler 
gazeteleri ve avam kamarasındaki 
münakaşalarla memnuniyetsizlik
lerini belirtmektedirler. 

DENiZDE BOGUSMA 
---* ' 

iki taraf ta ge-
m.il ere hücum 

edivor 
-*-

! Alman vapuru tor· 
pUlendi, ı ing;iiz 
gemisi batırıldı •• 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz kıyı 
hizmetlerine mensup bir filo, ka
yalık bir a.d:ının arkasına getiril
miş ve Norveç sahillerin<le hareket 
eden bir Alman kafilesine hücum 
e~, orta büyüklükte bir gemiye 
bir rorpil isabet etti.rm4tir. 

BtR tNGtLlZ 
VAPURU BATIRILDI 
Lizbon, 11 (A.A) - Sen Antu

van adasına gelen bir tahlisiye 
sandalı, bu ada açıklarında batırı
lan bir İngiliz vapuru müretteba
tından 36 kişiyi getirmiştir. Tay
fadan ikisinin öldüğü ve kaptanın 
esir alındığı öğrenilm.i§tir. 

----......... ----
JAPONLAR l N VAZiYETi 

iYi DEG L 

- Atatü"kün emanetini ve eser
lerini Türk halkına ve gençliğine 
dayanarak bu korkunq cihan ba
iliresinde Avrupanın en emin bir 
kö~esl olnrak koruyan eşsiz ve 
vefalı eşi ve arkadaşı büyük devlet 
reisimiz, !>"k aziz Milli Şefimiz 
İrıönüne ve onun değerli arkadaş .. 
lıırına, Parti, Devlet ve ordu
muzun büvüklerine, minnettarlığı
m.ızı. saygılarımızı, sarsılmaz ve 
C1ilıdan bağlanmızı yUkseltmeğe 

•• sunmal!a müsaade buyurursa-
11ız, kongremizin sayın baskanlığı
nı me'."I'Ur edelim.. Sürekli alkış
U.r ... 

ti teşkilAtının çok yerinde ve ve
rimli çalı>malarından, memleket 
ışlerinde !l'Uiinin sinesinden doğan 
hüküınet teşkilatına müzaheret et
mek ve onuu işlerini kolaylaştır

mak ve halkın, ana kütlenin, esas 
varlık olan milletin ihtiyaç ve ar
zularını memleketin idaresi me
suliyetini deruhte etmiş yüksek 
idare makanizmasında çalışanlara 
bildirmek husµsundaki muvaffakı
yetlerinden de bahseden raporda 
Jışe işleriyle, ziraat, sosyal yar
dım, işçi ve esnaf cemiyetleri, 
Halkevleri ve halk odalan lı;leri (Bastarafı 1 inci Sahifede) 
ve faaliyetleri hakkındaki satırla- BUNA MUHAREBELERi 

HARP VE BİZ 
Parti vilayet idare heyeti Aza. 

aından birinin mebus olduğu, biri
ll!n ele vatani ödevini ifa için ay
rıldığı ve yerlerine yedek azanın 
geçtığl hakkında rapordaki izahat 
dcnlenmiş ve raporun durum hak
k:nı:W.k, ~ağıdaki satırları alkış
J;ını ... ·, ır : 

•Arkadaşlar; 

n okumuş, Bornova, Buca ve Tor- Londra, 11 (Radyo) - Eritiş 
balıda birer Halkevi, Alaçatı na· . Onayted Pre&n Gunadaki muha
hiye merkezinde bir halk odası i biri Avuıtralya kuvvetlerinin Bu
acılması muvafık görüldüğünü naya giden kumsallar boyunca ha· 
bildirmiştir. Raporun, spor faali· rek~tıe bulunduklarını bildirme.k
yetinin himayesi için alınan ted· tedır. 
birler, kongreler ve seçim işleri Melburn, 11 (A.A~. - Bu~a
vesaire hakkında tafsilatı ihtiva da Japonlann karşı hucumlan pus
Eden kısmında şöyle deniliyordu: kürtü~mü_ştür. Jap?~ .~it~alyöz 

Memleket temiz ve faziletkir mevzılerlnın zaptı ıçın aungu mu
ve ideal için Çalışan evlatlarının harebcleri yapılmışbr. 
omuzlarında yükselir Partimiz Kamh<ra, 11 (AA) - Avuıı
c'ünyanın en büyük ~anının eli~ tralya baş:"ekiü Yeni Ginede Bu· 
le kurulmn• b ·· ı ·· k dr t na çevyesınde Amen"kan kuvvet-

~' u un u e ve 1 .. J 1 ··.ıc·· ...... 
mevcudiyetini millet işlerine ver- :nnıl n kapdon ~"- ki"." urttugunu 
m.iş olan faziletkar ve büyük şef- ooy eyere enuşbr : 
'e ••k d 1 ı· d .. .. .. c - J•ponlar Bunada dar bir 
• - a aş annm e ın e yurum~- d ık k im 1 d ilk t ·: çevre c a ışıp a ı' ar ır. 

tor. . safha bizim için güç olmuştur. 

\ 

YElfJASM 

HARP BiTiNCE 
* Açlara 

muavenet 
edilecek 

"--*-
BUNA AıT PLANLAR 

41171!' _ llf!IYOR 
Londra, 11 (R~dyo) Lord 

Kremvonun Avam Kan1arasında 
söylediği gibi müttefik devletler 
mümessillerinden müteşekkil mil
tehas.sıslar komisyonu harp sonra
sı Avrupa memJekelleri için yar
dun planlarını genişletmiştir. Mü
tarekeden sonra ilk hanılede yüz 
binlerce kişiye dağıtılacak gıda 
maddeleri hazırlamnıştır. Tıbbi 
müstahzarat p!Anlaştınhnaktadır. 
lstilMan kurtarılacak yer!C'l"de ve
rem, tifo, tifüs ve her nevi salgın
larla mücadele için alınacaek ted
birlerle birlikte Mmile kadınlara 
ve memedeki çocuklara yapılacak 
yardımlar için de tedbirlC'l" plfuı-
18§lınlmakta.ıır. 

l\1akineye 
eril iri? en 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
H4RP ESiRLERi HAK· 

K1NriA I" TEKLtF 
Berlin, 11 (A.A) - Burada öğ

renildiğine göre •incir vurulan 
}arp esirleri meselesi hakkında 
Berline bir teklif gelmi<tir. Bu tek. 
lifi Almanya ve İngiltere hükü
metlerinin biribirleri nezdindeki 
menfaatlerini konnnaya memur 
devlet sıfatiyle !sviçre tarafından 
tçvdi edilmiştir. Alman Hariciye 
Nazırlığından bu hususta belirtil
diğine göre bu teklifin muhteviya
tı Almanya tarafından hayrı hah
lıkla tetkike başlanılmıştır. Bu
nunla beraber Almanya tarafından 
kat'ı bir vaziyet alınmadıkça bu 
meselenin umumt heyeti üzerinde 
beyanatta bulunmaktan Alınan 
Hariciye Nazırlığında istinkaf edil
mektedir, 

TU~ USTAKI 
LAR 4Sl1fR 

ITALYAN· 
1L 1 C~K 

Roma, 11 (A.A) - Roma radyo
sunun bugün öğleden sonra verdl
ği bir hnhı>re göre Tunus1 a bulu
nan askerlik hizmetine yarar bü
tün İtalyanlar silah altına alınacak
tır. Bu suretle bu ttaJyanlar ana 
vat2nın mildafaas' a vardım ede .. 
ccklerdir. • 

B. RUZVELT 
BiP. ~E~A ı 

KO~GREYE 
r.Q~11P~l}l 

Vaşington, 11 {A.A) - M. Ruz
velt kongreye g(inderdiği mesajda 
bu nklkanun sonunda yabancı 
menıle1tetlerdeki harp sahnelerin
de faaliyette bulunan Amerikan 
kuvvetlerinin bir milyonu geçece
ğini bildirmiştir. 

LONDRA KAYNAKLARINiı 
H~BERlERl~E GÖRE 

Londra, 11 (A.A) - Salahiyetli 
Londra kaynaklarından alınan ha
berlere göre bundan iki gün evvel 
Tahran.da vukua gelen kargaşalık
lar yaln.ız lraaı hü küme<! merkezine 
inhisar etmiş ve İran Başvekilinin 
şahsına ve siyasetine tevcih edil
miş bulunmuştur. Bu kargaşalık
lar pek muhtemel ol.a.rak Mihvere 
karşı sempati duyan şah.-lann kış
kırtmaları ncticesl.n<le Başv<>kilin 
siyasi muhıtcHfleri tarafından çıka
rılmıştır. İngiltere, Amerika ve 
1ran hükümetleri ar.ısında '°n za. 
manlarda alctedilen buğday anlas
ması yiyecek kıtlıi(Joda ve hoşnut.. 
suzlu.kta mütemadi karga>;olıklar 
çıkarmak için bir fırsat gören bu 
sahıslıı.ra muhakkak ki bi!yük hir 
dorbe vurnıu<;(ur. Yukarıda bahis 
mevzu edile~ buğday anlaşması 

12 nıı fldnan c..,,.,,,.,esı 1942 

SON HABER· 
2 mily.~~ J1 ili Şef ~'f O• 
y~h~d1 ?.1- r um,, a g-i ttller 
duru 1 fi) uş Çorum, ıı (A.Al _ Cümlıu~< ,. ,":"rmişler. v,. büyük küçük bfüün --*-- si~z Milli Şef İsmet !":ö":ü bugün Çorumluların içten tezahürleriyle 

Lehistan flülıUmetl (dun) saat 10 da şehrımıze şerci 1<ru_·ş-ıl_aı_u_nış_1.ar_-_dır_. -----

bir nota 
ne sır etti ••• 
Londra. l 1 (Radyo) - Dcyli 

Telgraf ve Mancester Gardiyan 
Polonyada ve diğer i•tilii alhnda
ki memleketleTde yahudilerin im· 
hasına. dair Lehh•tan hükümctinin 
nefrettiği notayı tnhlil etmektedir
ler. O&yli Telgraf diyor ki: 

Polonya notası 1993 senesinde 
Polonyada yaşayan 3, 300,000 ya· 
hudiden üçte birinin öldürüldüğü
nü tahmin ediyor. Amerikan tah
minlerine göre timdiye kada.- !ld 
milyon yahudi öldürülmü,tür. 
Var~ova Gettosunda '400 bin :ra· 
hudiden her gün yüzlercesi açlılc
tan ve .oğuktan ölmektedirler. 
Zinde genç!..,. harp işlerine gönde· 
rilmi~tir. 

Gazete birle~ mllletlerden 
bu muazzam facianın önüne •~ 
mek için müşterek harekette bu
lunmalannı istemektedir. 

l\RJANTI DE A MA l~· 
R4 nalR T~l.f l!(AT 

Boynes Ayres, 11 (A.A) - MRh· 
keme Alman sendikalarına ait dos
yaların tahkikat için mebusan mec
lisine gönderilmesini emretm iı;tir. _ __:•c__.....,., ___ _ 

Mebus seçimine dair 
yeni layiha etrafın

da müzakereler 
----~----........ ...,.,.----~-~-

Ankara, 11 (Telefonla) - Me
bus seçimi hakkındaki kanun JA. 
yihasının birinci müzakeresi bu· 
günkü mecliste yapıldı. Uç mad
ce hariç olmak üzere lAyiharun 
ciiğer maddeleri kabul olundu. 

Encümene gönderilen maddeler 
a:asında mebusluğa seçilemiyecek 
~!anları gösteren onuncu madde 
d.-. vardır. Bu maddede yabancı 
devlet resmt hizmetinde bulunan
lar, ağır hapis cezasiyle veya hır
sızlık, saııtekllrlık, dolandırıcılık, 
emniyeti !'Uiistiınal ve hileli iflas 
ruçlarındaıı biriyle mahkOm olan
lı.r, mahcurlar, , .. ,hancı tebaadan 
o:duğu iddiasında bulunanlar, am
me hizmetlerinden menedilenlerle 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenle-

l"İn ve 30 y~ını bitirmem;,; olan• 
lann mebus seçilemiyecekleri kay
dedilmiştir. 

Söz alan hatiplerden İstanbul 
mebusu general Khıın Karabekir 
ve Yozgat mebusu Sırrı İçöz ec
rıebl kadınlarla evli olanlarla ec
nebi kadınlarla metres hayatı ge
çirenlerin de bu sıraya ithal edil
melerini teklif etmişler ve teklif 
iizerinde açılan müzakerelerde 
buna dair takrir kabul olunarak 
rnadde enc~mene gönderilmiştir. 

MiLLt MÜDAFAA tçtN 
TAHSİSAT 
Yine bugünkü mecliste miJlt 

müdafaa vekaletinin 1942 mali yı· 
!ı bütçesine. 60 milyon lira fevka-
1.'ıde munzam tahsisat verilmesi 
de kabul edilmiştir. 

e ı R AL~ ! rEaucı Yeni Türk parasını 
Tunusta ln~i- k k h 
liz mevzileri oruma anunu azır 

yarıldı 
-*-<rJ7n t~nlı ile lıülli· 

;yetli Jrarp maize· 
me.~i P.fe 11eçil'ildi 
Berlin, 11 (A.A) - Alınan t<>h· 

liği: 
Tunusta Alınan • ltaly:ın savaş 

grupları düşmo!I mevzilerini yar
mı.lar ve 37 tank ne külliyetll harp 
nulzcmesi e1e geçirmi?lordir. 

Dün gece Bon li.ırumı bombalan
mıştır. 

ümit edildiğint! gfü-e va>.iye1i bil
y·iik miky·asta ıslah eyliyeceği için 
bu adamlar bugünkü rejime karşı 
•on bir teşebbüste bulunmak •O

rmıda kalmısl.ardır. Nizam ve ~
k<ln !ran polisi tarafıll<lan veniden 
tamamiyle tesis olunmuştur: Bir tn. 
giliz taburu billııı..."'1a benzin tesis
leri civarlarında ınrf tn.Pliz men
faatlerini korumak ınaksadiyle 
Tahrana doğru yola çıkarılmıştır. 
Bu tabur •imdi Tahran civarların
da bulunmaktadır. 

Ş iMAL AFRIKADA 
'JAZ YET 

Nevyork, 11 (A.A) Şlmall 
Afrikadaki müttefik kuvvetleri 
umumi karargahı neozdin.dcld bir 
Amerikan muhabirinden alınan bir 
telgrafa göre sahildeki llslerin<lcn 
hareket eden Mihver kuvvetleri 
da-hile doğru ilerlemektedir. Kers 
nakliye uçaklarını aramakta ve 
bul<l<ı.kça hücumlar yapmırktadır. 
Bu Yu.nıkers uçakları arkalarında 
pliinörler de tru;ımaktadırlar, Fran
sız süvari ve piyade btrlikl~ri mer
kez Tunusta Albay Raffin pııraşüt
çülerine müzaheret etmektedirler. 
Şiddetli yağmurlar yüzünden kara 
hareketinin yavaşladığı şimal ke
siminde hava hakimiyeti !~in mü
cadele devam etmektedir. Müttefik 
subaylarına göre llti tarafın biri
si.-tln kat'i darbeler vurmasından 
evvel bu hava h5.kimiyetinin kuv
vetlenmesi gerekecektir, 

--Ankara, 11 (Telefonla) - Türk usulünü ıslah etmektedir,, 
parasının kıymetini koruma hak- Bu meyanda takibata ait bazı 
bndaki kanun layihası uuvakkat müşkülatı gidermek için kanun! 
uıcümende görüşüldü ve umumi 1'ükümler de konulmuştur. 
heyete sevkolundu. Layihanın Layihaya göre vekiller heyetin
ı:ıucip sebeplerinde 01939 yılında ce almaca'.< kararlara aykırı har&
başlıyan harbin uzayıp gitmesi !:et eden hakiki ve hüknll şahıslar 
biltün dünyadaki iktisadi düzeni h~kkında üc aYdan üç seneye ka
bozarak milletler arası para iı;le- dar faaliyetten men ve bin lira· 
r:nde spekülatif hareketlere ve dan 200 bin lirava kadar ağır pa· 
s~rmaye kaçakçılığına ve iç pa- ra cezası hükmedilmekle beraber 
urlarda milli paralara karşı mu- hakiki şahıslarla hükmi şahıslaı·ın 
nr faaliyetlere çok müsait bir ze- müdür ve fiilde iştiraki olan m&
ı:ıin yaratınııı olduğundan hemen murları da ayrıca 3 aydan üç se
her tarafta bu gibi hareket ve fa. neye kadar hapis cezası ile ceza• 
Plıyetleri önliyecek yeni ve esaslı 1.>ndırılacaklar ve tekerrüründe 
tedbirler alınmakta• olduğu kay- ôaimi olarok faaliyetten menecli
dedilmiştir. :ccekler, para ve hapis cezaları da 

Bu layiha gerek kambiyo mua- ıki kat artırılacaktır. Aykırı fiil
n;elelerinde, gerek dalım pazarda ler hükmi şahısların mcrkezleıi 
'Iürk parası kıymetini ıaafa uğ- tarafından yapılmış veya yaptırıl· 
r~tmak istidadındaki hareketleri mış ise faaliyetten men kararlan 
tenkil edebilmek için mert kanun- <' müessesenin Türkiyedeki biltl
drJti cezalan artırmakta, takip mum teşkil.atına şfunil olacaktır. ...,.,.. 

Talat paşanın baka-
yayi uzamı getiriliyor 

~---~~-...,.,. ....... --~---~-
Ankara, 11 (Telefonla) - Müta- merasim yapılacaktır. Bunun için 

reke sırasında Berlinde iken ,ehit bir heyetimizin Almanyaya gönde
edilen Sadrazam Talat paşanın ba- rilmesi de muhtemeldir, 
kovayı uzamı memleketimize ge- K~mikleı·in Hürriyeti Ebediye 
tirilecektir. Bu maksatla icap eden tepesindeki Abidenin yanına gö
teşebbüsler yapılmış bulunuye>r. mülmesi düşünülmektedir. 
ö[;rendiğiıne göre merhum Talat Naklin tarihi tekarrür etti.kkn 
p.-vıanın kemik1erinin Berlinden sonra ihtiram merasiminin prog"!l
ana vatana nakli sırasında büyük mı hazırlanacaktır, 

Ekmek kartı ticareti! ______ .....,..,.,,,., _______ _ 
Hepinız hatırlarsınız ki iki yıl 

~vvel harp ateşi Balkanlara sıçra
mış ve Yunanistan İtalyanın 8ni 
bır tecavuıüne uğramış, Balkan 
toprakları mihver ordularına şu 
vey n bu şekilde bir hareket yeri 
c)m" ·tur. Kısaca harp ateşi hu
<iutlarıro ,za gelip dayanmıştır. 

Par_tı. ma":"uplannı öven rapor- Çünkü bu ıaha harekata çok elve
Ja Mili~ $<;funızin son iki yıl için- rişsiz olmuştur. Yeni Ginede bu 
:le. İzmirı üç defa şereflendirdik- hareketlerde kavıolanmız 610 ölü 
.erı ve yıne bu devrede vekilleri- olmak üzere 1290 kişidir.> 

rr.izin mühim kısmının ve Parti Başvekil Timor adaRın1n Avus- -_imıiiliiiıiiliiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiimİİİİİİmİiii:İİİİm' 
Genel sekreteri B. Memduh Şev- tralyaya kar~ı bir h~rekiit üssü ol- ı1 
ket Esendalın İzmire geldikleri de masında!U ehemmiyeti de belirt

lstanbulda 
k weyda 

tstanbul, 11 (Yeni Asır) - Za
bıta ekmek kartı ticareti yapan bir 

şebekeyi ele geçirmiştir. Leon, Da
vit ve 1sa.k adın.da Uç Museviden 
mürekkep olan şebeke eiradı bir 

bir şebe
a çıkarıldı 
a~ır işçi ekmek karb satarken ya
kalanmışlardır. Bwılann üzerinde 
beş adet ağır işçi ve 167 tane bü· 
yüklere mahsus ekmek kartı bu
lunmuştur. Tahkikata devam olu· 
nuyor. 

Hiiküınct miz, yurdun ve mille
tin el "ıneti ~ ... in icap eden her tür
lü tcdbirle:i almış, ordumuz yur
dun n•aruz kalabileceği en ufak 
kca,· :,. 'htmallerine karşı ha
~ r tir ha e getirJlmiştir. Diğer ta
,_ tan da memleketin tek kurtu
h• ye: .l' • ı ınılli birlik olduğunu 
m ·1rJ. ohm Türk m.lletıni badi· 
~ ıcr ve '.ızlyet hak~unda umumi 
vr c h • rzıla mah1mattar kıl
rr k, ı r rı \: zam:uıda Parti 
le birı.kı.. bütün halkın 
hııkumt! et•afında bir vazife al
nıası ! · -· ıı üzerjne milletin dikw 
kal 1 _ ' ere daha çekmek, iç
im ve dısı.ın gelebilecek düşman
lıklilr h kkında milletin uyanıklı· 
gın .-.ı·L rı Jk, velhasıl umumi şe
kild büt " fikirleri aydınlatıp 
m Ilı h eri tnr..:kete getirmek için 
p ı le 5t ~•.z bütün yurtta 
b~yük hır (aaHyete geçmişti..• 

ninL!• ;lN KUDRETİ 
V Jy ı ıda e heyetini teşkil 

,. n uza,., kaza t kil8tında va-
21Ie tl:ı ve vilayetin her kö
ıf{:~l.u .. riı ınüncv\'erlerle el ele bu 
memleket ı inde Partinin eml'ini 
1'e verruğ" vazifcy. nasıl candan 
laırşılıyarJ çalı~tıklon hakkında-
ki fAlt(H .. t.• .. ~ 11 .. 1 ..... ,..1 .. ...,} ... l,.,.a •• 

kaydedilmiş, idare heyetinin vari- mi,tir. 
c.at ve masrafı hakkında bazı iza. Londra, 11 (A.A) - Gazele
ht verilmiş, eski vali B. Fuat ler Gunanın Japonlardan temizlen
T uksalla yeni vali B. Sabri Öneye miş olma"1nı s.Iômlamaktadorlar. 
ve hüküm2t teşkilatında vazife HIND!STANA B!R AKIN 
a·en bütün arkadaşlara te~ekkür Yeni Delhi, 11 (Radyo) - Ja· 
edilmiştir. pon avcı ve bombardıman tayya-

Bugüne kadar yaratılan en muhteşem, efsanevi renklerle stls!U 
Sinema mucizesi ..• 

BAGDAD HIRSIZI 
Yaratanlar cCONRAT WEITD SABU • JUNE DUPREZ> 

lneboluda ·ııi Şef 1?;ÜDÜ 
RAPOR KABUL EDİLDİ releri Binnanya sınırında Çitagon-

________ .,.,,,. __ 
Rapor1 şu cümlelerle sona eri- ga hücum etmüı1~rdir. Ha.sar az, 

}ordu: zayiat hafiftir. Harikcnlcr akıncı-

Hepimizıı:ı her An için isteği !::1rın yoJlannı ke:ı.erek hava mu
o)an aziz Türk milletinin refah ve harebelcri yapmışlardır. Oç Japon 
•eadeti, bü} ük ve kahraman şefi- tayyaresi imha edilmi~tir. iki Bri
mızin sağlığı temennisini candan tanya uçağı düımüııse de pllotlan 

RUG N 
MATıNEL ·RDEN 

iT BAREN 

tnebolu 11 (A.A) - Mili! Şef tnönünün kazamıza gelişlerinin 
dördüncü,yıldönümü olan dünkü günü İnebolu halkı ~kun tezahü
ratla kutlamıştır. 

• • 
tekrarlarız.. sağdrr. ı~tanbul va ısı döni:vor 

Sürekli şekilde alkışlanan rapor İstanbul 11 (Yeni Asır) - An lrnrnva gitmiş olnn ve Başvekil B. 
Şilkrü ~açoğlu tarafından kabul edilen valimiz B. Lütfü Kırdar 
yarın (bugün) şehrimize dönecek tir. 

hokkında söz L•liyen olup olmadı- dar ve Ali Erişkin seçilmişlesdir. 
ğı sorulmuş, fakat hiç kimse söz Yeni yıl bütçesinin de evvela 
aımamı.ştır. Bunun üzerine iş ra- hesap enctimeninden geçirilmesi 
poru reye konmuş, ittifakla tasvip ve sonra heyeti umumiyede mü- •w Birer er tayını 
~cı,lınişıir. zakeresi muvafık görülmüş. hesap K U C U K N E L L I veriımesi 

İdare heyetinin senelik hesabı- ve dilek encümenlerinin çalışarak • 
nın tetkiki için i\:ari reyıe hesap raporlarını hazırıamaıan ve kon- oıc· ER ROLLERDE dü~iinülenıer-
cncümenine BB. Mehmet Orhon, gre heyeti umumiyesine vermele- • Ankara, 11 (Telefonla) - Ordu 
Hasan Çelebioğlu. Selim Orsel, rl için içtima bugün saat ona hı- GEORr.E MU?PHY • cH·RLES vı l'.lr.ER mensuplariyle emniyet işleri 
Kemal Öztürk, Muzaffer Özgen rakılınıştır, w il >I h umum müdürlüğü, gümrük muha-
vc Nadir Gündüz, dilekleri tetkik KONGRE BUGÜN BİTİYOR Ayrıca • Renkli, Müzikli, Danslı ilave. SEANSLAR 1. 15-3. fa:r.a ve muamele sınıfı kadroların-
ıçin teşkil edilen dilekler encUıne- Heyeti umumiye, bugün ~alış- 15-5. 15-7. 15-9. 15 te Cwnartesi, Pazar 11,15 te bQ§lar. da çnlısanlara birer er tayını \"C· 

:ıine de BB. Sabri Irmak, Osman malannı bitirecek, yeni idare he- D 1 K KA T - Haftanın her gününde ilk Seansların başlam.ı rilinesi hakkındaki kanun lfıyiha-

Vakıflar müdürlüğii 
için munzam 
tahsisat ••• 

Ankara, 11 (Telefonla) - Va
kıflar umwn müdürlüğü 942 mali 
yılı bütçe;ınc biri 35 bin, diğeri 
134 bin liralık yeni munzam tah
sisat konulmasına daiı· kanun la
yihaları Mille' M~cbine veri l-Bsyatu, İbrahim Sudar, Azmi yetini ve kurultay dPlegelerini de saatlerine kadu bütün biletler ucuzdur. SALON 30 KURUŞ BI Meclisin alakalı enclimen lrri11-
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