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YENt ASffi Matbaasında basılmıştır. 

Tasarruf Haftası dün başladı 

B vekilimiz m ·· im bir 
· hitabede bulundu 

Cifte taarruz yakın 

iyi bir d .. şün : Her~ün bir 
kuruşluk noksan istih•ik ve 

· ita r f zla i t · 
.Kllovetinaiz lıirli" fmjzdedflo.. Yeni 

ltamleler hazwlıyoruz-
Ankara, 12 (Hususi) - 13 ün

·:ü Tasarruf ve Yerli malı haftası 
bugün (Dü.,) saat 15 te Hall<evin
de başvekilimiz B. Şükrü Sara
roğlunun bir nutku ile eçılınıı;tır. 
Alkışlar arasında kürsüye gelen 
başvekil hitabesine fÖt'w beşla
r.1ı.ştır: 

•- Vat:wdaşlu, 

Anglosaksonlar Libya ve Tu
usta taa.rruza hazırlanıyorlar 

---*---
Alma11Lar 'fu.ous· 
ta k ilikltti -

ç.-,.k ildi r 
-*

l.Jllyad• İngiliz taar 
r•:rmnım runus ta
arrıacmdan e&Nel 
~jı sand131or 

Londra, 12 (AA) - A•kerl 
kaynaklardan öirenildiğine göre 
Amcr.ike.n Ye l1141iliz kuvvetlerinin 
~al Afrikada oon hazırlıkları, 
bunla.nn yakında Libya """ Tunu.o
•a taarruza geçeceklerine delil sa
yılmaktadır. Gelen ha.heder müt

Milletimizi ve vatanımıE en de
rln sevgiler ve saygılarla seHlınlı
yorak on üçüncü Tasarruf ve 
yerli malı haftasını açıyorum. 

:Memleketimizde çok hayıtlı bit 
gelenek olarak yerleşmiş olan bu 
hafta bize fert olarak, aile olarak, 
n•illet olarak her sene iktisadi 
aıanda yaptığımız işlerin neler ol
duğunu ve yapacağımız planlı işle
r:n neler olacağını toplu gözden 
~<·çirmek jırsatını vermekte ve iJ
lerimizdeki hızı artırarak evleri
mizde ve vatanımızda yeni ve ha
y•rlı iktisadi hamleler yarabnak
tadır. Amerikan a.ıkerleri fima! Afrika tahillerine çıkarlarke11 (Sonu ,.;.ıJıife 3, Sütun 2 de) 

B~vekil B. Şülcrü Sanıçoğlu (Sonu Silhife ı, Sütun ı de) -------------·--·-------------

C. H. P. kongresi bitti Tunu sta çarpışmalar 
Mareşal Snıuts 

----·*----yeni idare Sovyetlere 2öre vaziyet ALMANL!RA GôRE 

heyeti de Ktişaı 13n mih Rus taar-

Dihver hü~n- HsuLHN~~~~3 
Dl u ııırdedlldi arp. 

senesınde • 

de bitnıez 
. ruzları kı-- ·-ı ~ Almanların Jıuşatma taarruzu ahim JıaJdı • '-"" rılıvor rr.er an ras· ÇÜ erinin aptığı sapq ----·* Londra, 12 (Radyo) - Şimal Af- ten müttefik kıt.alarm karada ve 

Dilekler ve karar· Cenupta çenbere alınan 200 bin Alman ta• rika mü.ttefikler karar~~hında bu- bavada işbirliklerini tebarüz ettir- -*
Mare,aı Smats yeni zağa düşmüş 11aziyette. Merlıe de d ·d· -*- lu'.'"n hır harp muhabırı Tunusun mektedir. Amerikan Gran tan"kla-

la r dik kate şayan detl" h • ı z e ,. Çe11rilen Ruslar daha ıkı kilometre cenubunda Meceda rı, Fransız topçu.su ve piyadesi, senenin müttefi"lı· 
ıere mu11aff afuyet
ler getireceğini 
sövli31or •• 

, ı arp er o uyor 11e Almanlar çetin bil' • vadisinde Mihver kuvvetlerinin ce- Spitfayer filoları Brltanya kuvvet--*- muftavemet gö eri:yor.. dar b•r sahada nahlardan yaptıklan bir kuşatma !eri yanında düşmanın kuşatma 
Yol 11ergisi pe ııa- sıkıştırıldılar taarruzunu muvaffakıyetle püskür- (Sonu Sahife . Sütun 3 te) 

dınlar • izmfrde Berlin, 12 (A.A) - Alman ıeb-
ünlPersfte • Hilıtih• liği : Doğu cephesinin cenup kesi

minde hav:ı kuvvetleri tarafından 
SIZ yaşıyanların desteklenen Alman, Rumen ve 

çoculıları ve elımefı ftalyan kıt.ları dllıımanı püskürt-
baflsi.. mü.ştür. 

c. H. P. Vilayet koııgre•i dün Ruslar yeni takviyeler aldıktan 
öğleden evvel ve sonra 17lınir Halk- ı.onra Rjevin cenubunda yeniden 
.-vi salonund:ı toplanarak ~am (Sonu ~hiic 2. Sütun 7 de) 

geç vakte ka<lar çalışmış, yurd ve 
halk için hayırlı bir çok kararlar 
Tererek, yeni viUlyet idare heyeti 
a:ıtısiyle yüksek Kurultay delegele
rini seçmiştir. Bu münasebetle va
li B. Sabri ön ey tarafından kong
rede beyanatta da bulunulmuştur. 
Toplantıda vali, parti müfettişi, 
m ebuslar, belediye reisi, defterdar 
ve nıuhteli! daire müdürleri bu
lwımuş, kalabalık bir dinleyici Alaska askeri yolundan Amerikan taıık!an Ru.syaııa setık edilirken 
kütlesi de müzakereleri olAka ile Moskova, 12 (A.A) - Bugünkü muharebelere evvelki istikamet-
takip etmiştir Sovyet tebliği : 11 - 12 ilk kAnun :erde devam etmişlerdir. 

ör.leden evvelkı ce sccic ınıiza- gecesi kıtalarımız Stalingradın ce- Moskova, 12 (AA) - Sovyet 
lrer~ler ikinci reis B. Mehmet Or- nubunda ve merkez cephesinde (Sonu "'ahife 2, Sütnn 6 da) 
bon reislik etmiş. celse açılınca -·----------

hesap encümeninden gelmiş olan Janonların durumu fena •• ·• 
mazbatalar okunmu tur. Bunlar da ... 
vilayet idare heyetinin iki senelik 
be.saplarının muntazam olduğu ve 
ibrası gerekt;~i mütalaa" derme
yan olunmustur. Buna dair mazba
ta, ittifakla kabul edildikten sonra 
60400 lira üzerin.den tanzim edi~en 
yeni yıl varidat ve masraf bütce
ıi kabul edilmi~, kazalardan gön· 
derilecek bütçelerin tetkiki için vi-
1.fivct idare h('yetine ~alfthivet ve
rilmi tir. 

fznıir n1t!rkt ... ;ç:a ..... J.51.\ u. ıe.azrı:cı r~ 
dan gelmiş olAn dileklerin m(iza. 
keresi hararetli olmus, bir çok ze. 
vat sm söylemiştir. Neticede İzmir. 
de nüfus muamelatının semtlere 
gUre kolayco görUJme::-i için yeni 
nüfus tc•k'" t ~apılması, nahi~·e
fonle tam le 1 ·: 1<İt vücude getiril· 
m~i. yol vrrg.sinin yurtdasların 
mali duru.--J.anna ve ka7.ançlarına 
Y.O"e hesap ve tarh edilmesi ve ge
lirlı bnyenlara da te•mUi, elektr•k 
cirketinin hal'·Uın depozito olarak 
aldı"· ve bankada nemalandırdığı 
paranın neıllas:nın k~ndinde b.r~
k varak ilk okullar yardım he· 
hcıtlr-rine vPr nıC'~· ~~ .. nrl"'stırıl
m ır 

Bnnadan atıl· 
ınak üzereler _____ .,.,.,._~~ 

Bunaya JO Jıilometre yaJılaşıldı 11e Japon 
tof)lariyle maJıineH tüfenlılerı susturuldu 

Melburn, 12 (A.A) - Mak 
Artür karargahının tebliği: Buna
daki uçak savar bataryalarını ve 
makineli tüfekleri müttefik topçu
su susturmuştur. 

Melburn, 12 (A.A) - Cenup 
batı Pasifikte Guna - Buna arasın
da Sanamandada Japon kartı hü
cumları püskürtülmü~tür. 

Melburn, 12 (A.A) - Papua 
yanm adasında son Japon müstah
kem nokta9ını ihata etmiş olan 
müttefik kuvvetlere timdi Guna
da serbest kalan Avustralya kuv
vetlerı dC" katılmış bulunmaktadır

lar. 
Avustralyahlar Sunaya 1 O kilo

metre mesafave ,:rclm.işleTdir. 
RF.:~Ml TEBLlO 
Melburn, 12 (A.A) - Müttefik

ler umumi kararga!ıınm tebliği: 

Yf N! T "~ cıtH.! ~ 
-*-''T . orıno,, 

tekrar 
yakıldı 

-*
İtalyanlar 57 ölü, 60 
yaralı var diyorlar 

Londra, 12 (AA) - lngiliz 
hava tebliği: Dün gece lngil.iz 
bomba uçaklarının Torinoya taar
ruz ettiklerini bildiriliyor. Oç uçak 
bu hareketlerden dönmemiştir. 

Londra, 12 (A.A) - İngiliz 
bomba uçakları şimal 1talyaya gi
derlerken M.anşi geçtikleri !Irada 
çok fena bir hava ile karşılaşmış
lar ve 6000 metre irtifada kalın 

(Sonu Sahife 2. Sütun 4 te) 

Ziraa.te zaı~r veren k~çük cay 
•c Jerelerin tanzimi, biiyük <"ay 
'Ve nehlrlerjn ıslahının da devlet
t('n trrıiln1ec!. cift<":ye ziraat Alet
lerı, bilhassıı pulluk ve uç demiri 
tedarık edilm""sJ. ödr-"T ic, Tireı ve 
n.ıyındır ha\·alisinde çif!~ilerin ter. 

1.'•mn 'lehire 1 ~iihm ı de) 

Yeni Ginede Sananandanın CP

nup şarkında japonların müteaddit 
(Sonu Sahife 2, Sütun 7 de) 

Pasifıkte Japonlara kaT§I harp eden Amerikalı Geııeral 
V aııder Grieft ve Amiml Tu......,. ııa• 11""4 

BiZEl)T Londra, 12 (Radyo) - Marc
ıal Smuts dünkü söylevinde: «Şi
mal Afrikayı düşmandan tama
men temizlediğimiz zaman ordu-
muzun Afrika dışında dü~ma.n& 
darbeler indirmesi için paTlamcn
todan müsaade istiyeceği.m• demiş-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

VlRLIK VERGıSI 
----·*----

Liste erin 
• " 

.S Sllk'48~ 1- -~·•• asıldığı 
yerler 

Yakı11da büyük bir fırtmtıya saha olacağı anlaşılan Biz...te 
ve Tunus ile etrnfını göaterir harita 

1 ogiliz taarı·uzu yaklaşırken 
-----...----------- -*

Muhtelif )!erlerde ta 
Alnı an l r Li b· halılıulı ettirilen 

uergi milıdarıarı 

yada ~ok as bl ne Jıadar! .. 
Ankara, 12 (A.A.) - Bugün al

dığımız haberlere göre bir takım 
vilAyetlerde varlık vergisi mükel
lefler listeleri neşredilmiştir. Bu 
meyanda tpsalada 18800, Meiste 
10350 lira, Edirne merkez kazasın
da 950 mükelleften 648,880 lira te-

____ * ___ _ 
Mayın tarlası ve 
siper yapı yorJa r 

-*MihPel' Lillyada 
bulunduğa hattı 
müdafaa edemezse 
Londra, 12 (Radyo) - Royter 

bildiriyor : General llfongoınerinin 
tankları ve ı:ırhlı otomobilleriyle 
piyade kuvvetleri Elageylada düş
man müdafaa hatlannı ti.ciz et .. 
mektedirle•. Alınanlar bu devam
lı yoklamalardan fazla asabiyete 
düşmüşlerdir ve geceleri tenvir 
fişenkleri yaknıaltta, fa&ılaoız o.tef 
.ı;maktadırlar. 

Zırhlı kollar de~ll keşifler 
,apmışlardır. Düıpnan yeni mayn 
tarlaları döşmıekie, tepelerde top 
mevzileri ve siperler hazırlamak
tadır. Fakat :Rommel bu müdafaa 
hattından bir defa ~ecek olur
sa düşmanuı bütlln plAnlan bn
den suya düşecektir. 

Hava lı:uvvetl&imiz Mersa Bre
<&nu Sııbif.e Z. Siitıın Z dit) 

MiHVERiN HALI 
-*-

Almanor-
dusunda 
değişiklik 

--*-

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

60NDAlKİKA 
• • • • • • • • • • • 

Rus harbıoe dair 
yeni haberler ____ .* ___ _ 

Stokholm, 12 (A.A) - Protez
Kalenin cephesinden bir harp 

rfllyor • .Japortlar muhabirinin bildirdiğine göre çev
müşfıül durumda ~ılen 2?0 bin Rus askerinin temiz-

Lonclra, 12 (Radyo) _ Roy- .enmesıne devam olunmuştur. 

Genel lıurmay IHIJ· 
hanlığına başlıası· 
nın getirildiği blldl· 

kr bildiriliyor: ALMAN CEPHESİ YARILDI 
Lonclra ıad~ ııeneral Se.Y?- Rjevde bir Rus zırhlı birliği Al· 

lerin Alman ordulan geı>el kur· nıan cephesini yarmıştır.. Fakat 
may batl<anhğına tayin edildiğini Almanlar bu hareketin gelişınesi
B. Hitlerin timdi yalruz liyut atta· ı>e meydan bıTalrnıamışlardır 

tejik kararlar almak ..ı&!ıiyetinll~~~~~~~~~~~~ (,Sona s.bife ~ Sütwl /5 ta) {: ~AC:::: :=:: ; ; :=:: C 

. - ' .. 



SAHiFE 2 

Kuru Kafa 
,, AKASI 

•• BVYVK ZABITA ROM ANI •• 
- --------------------------·=· 

YAZAN: $AHİN AKDUMAN 
••• 2 ••• 

-- Bana vadet babacığım ••• ---------
Neriman fıostüm tayyör istiyordu. Ruşen 

efendinin fi"ri ise ba$fıa idi 
-------

Ana.siyle babası arasında cere- Bizim verdiğimız paranın anla-
yan eden konuşmaya k<ırışmıyarak rın yanında hiç değeri yoktur. Bu
uzaktan bunu dinlemekle iktifa et- na karşılık ise bize kiralanan !lcll, 
mekte olan Neriman artık taham- harap bir ev, sahlbln'n gözüne en 
mUI edemedi. IAfa karısarak dedi büyük apartmanlardan daha kıy-
ki metli görünür ... 

- Baba, lstanbula gider gitmez Ben elbl<;eden, süsten, yiyecek-
bana bir kostlJm Tayyör ısmarla- ten fö.Lın vaz geçtim! Tek bir ev 
malısın .. - sahrbi olalım! ömrümüziln bu "°" 
Ruşen efendi hayrete düsm·'~ günlerinde kira evlerinde siirün

gibi ağzını bir karış açarak k 1 7.ın- mekten kurtulalım!_ 
dan sordu: ı Allb.h sana uzun ömürler versin 

- KostUmün manasını biliyo- efendi! .. Aklınla bin yaşa!.. 
nan, fakat onını kuyruğu olan bu Evet, Bizim her şeyden evvel ba
Tayyör kelimesinin ne demek ol- pmızı sokacak bir eve ihtiyaeımız 
duğunu anlıyamadım. Kostüm var! .. 
Tayyör yoksa kuyruklu Kostüm Ev sahiplerinin elinden çekme
mU demektir?. 1 d;ği kalmamt• olan Şahinde han,.,.. 

- Aman baba, sen de1 
.. Bu kuy- klmbilir o dakikada cUıha neler 

ruğu da nereden çıkardın?. 1 ~öyleyecekti 1 Fakat Hacı RL'5en 
- Kızrm. ben Zonguldakta san- r!endi ka,.,..s~~,n uzıJn uzaclıya dert 

ki her giln görüp durmuyor muy- yanmasına. vaktt l>ırakmad1. Karı
dınn' GU:ınrü..~ önünden g~en siyle kızına: 
genç. gür.el hanımlar, zarif bir - Vapur demir almağa basladı 
eteklik, bu etekliğin üstünde de Galiba bes dai!c!kaya kadar kalka
aynı kumaştan bir ceket giyiyor- cak! .. dedi. ben şöyle bir az dola
lardı. Cöpçillerin yapacağı işi bu şayım. Belkide yolcular arasında 
eteoklikler pekAlll ııörüyordu.. bir bildiğe rastlarnn. 

Bövle uzun eteklikli Kostüm- Siz eşyayı münasip bir şekilde 
fori 7A>nguldakta Mrkes kuyruklu yerle irirsi nlz. Bu geoeyl vapur
Ka.t!im diye anıyor... da geçireceğiz. Ona göre vataeak 

Neriman dargın b;r tavırla baba- bir yer hazırlamalısınız. Ve ora-
sına cevap verip dedi ki: dan avrılmağa haıırlanan Hacı Rıı-

- Ben böyle etekliği süpürge şen efendive k.ıı-ısı yenid<-n tenbih 
gibi uzun olan Kostüm istemem. etL: 
Benim istediğim kibar, sempl bir - Aman, dikkat et elendi'. Bel
Kost!lnı.-. Bir ceket, bir de eteklik- ki de bos bulunursun! Parn. 1 gü-
len ibaret te böyle bir etPklik- ze"" muhafaza et 1 .. 

ten ibaret .... İşte böyle bir takıma Hacı Rusen efendi karısının te
Kosti.lm Tayyör derler. Vaade!, kerrlir cdon bu 10\.,.lyesino hof!f_ 
baba ... tstanbulda bana bundan bir. ce ııülümscyerck mn~<abelode bu
!ane yantıracaksın, değH mi?.. lundu. Sonra yürüdii. G"vertede 
Hacı Ruşen efendi kızını şımar- knvnaşan ~·oll'11 1arın ara$>1nd.a kay

laeak <İ<>recede yumuşak bir ses- boldu .. 
le: -2-

- Sen Kostüm Tayyör istiyor- ı !ki gece süren devamlı bir yli
;9Wl, dı>di, bakalım, annen de ne is- rüyüşten so~ra vapur şcfak zama-
tiyt-eek?.. nı İstanbul boğazına girmişti. 

Sahinde hanım öfkeli bir sesle - BiTMEDi -
!Afa atılarak dedi ki: 

- Hele çok şükür, bilmem na- <Y-~ ~ 
ştl oldu da beni aklına getirebü
din? .. 

Bu sefor öfkelenm,.k sırası Haeı 
Ruşen efendiye geldi: 

- Hanım, nankörlük etme ... Ben 
simdiye kadar seni hiç ihmal et
tdn mi? BUtiln kazancımı bu!(iine 
kadar hen size hasretmiş değil mi
yim!.. Elime ııecen paradan şah
sım !cin bir tek kunıs mu avırdı-
ltım var?... . 

Bittabi koynumdaki bu bin iki 
yilz lirayı da sizin refahınızı. raha
tınızı temin etmek için <arfedece
l!im .. _ 

Fakat benim bir fikrim var .. 
Ben bu parayı öyle elbiseye. Kos
tüme, yahut süs eşyasına sarfede
cek dej!ilim Ben bununla bize en 
ziyade l.!lzım olıın hir şeyi satın al
mak istiyorum .. 

Ana ile kızı, her ilcisi biroe:ı: 
- Ne satın almak istiyorsun? 

,\:ve haykırdılar ... 
Hacı Ruşen efendi.n!n nivetinin 

katı oldu~nu anlatan ciddi. ağır 
bir ;f '1• ile dedi ki: 

- Ma'(lmya, me•hur Atalar sö
ıün ür, ınsana lazım olan dünvada 
n· k1~. AhrPtte iman, dcnı«ler .. 

Bize her şey len evvel ht .,,lıul 
iç nde oıu..,,ca~ımız bir ev lazım .. 

S-" ·,..de h~'lım sevinç'e ha1rkır
<lı· 

~ D İ?'"IJSU bu fıkrlni çok be
vendim. Ah efendi, şimdiye kadar 
kira evlf"rinde !l;liründük, dur
duk! .. 

Ev sahin!erin.n basımıza getir
ııı•~iği felaket kalmadı! 

Her ay eve r,cllrler, bizd;,n avuç 
dolusu nara alırlar! Hele evlerinin 
bir tarafında cüz'i bir sakatlık gör
dulPr mi, hemen suratı asarlar! .. 

Onlara anlatamazsın ki!.. Avol 
bu sakatlığı biz yapmadık. •.aten 
ıizin e\1niz öteden beri haraptı. de
rneğe kalkıS!lln hemen o dakikada 
ev sahibiyle başın belıiya girer• .. 

PAULMUNİ 
COŞKUN 

KAHRAMAN 

INGILIZ TAft RUZU 
YAK' ASIRKEN 
-*-(Hu taruh ı ıncı Sabilede) 

gada dü.şmanın büyük münakale 
kollarına taarruz ederek bunları 
dağıtmışlardır. Bir çok yangınlar 
ve infilaklar olmuştur. 

DÜŞÜRÜLEN MİHVER 
TAŞIT UÇAKLARI 
Kahire~ 12 (A.A) - Almanlar 

Malta açıklarında yeniden taşıt 
·:çaklan kaybetmişlerdir. Bir ha
•a teşkiüm:Z himaye altında giden 
düşman nakliye tayyarelerine hü
cum ederek bunlardan birini dü
~ürmüş, diğerlerini hasara uğrat
mıştır_ Malta yakınında devriyele
rimiz bir düşman uçağını tahrip 
dmislerdir. 
• Libyadaki hnva hareketlerinden 

'ki Kurtls dönmemiştir. 
İNGİLİZ RESMİ TEBLİCiİ 
Kahire. 12 (A.A) - Orta şark 

İngiliz tebliği : 
Eiageylada çarpışmalar plan 

mucibince devam ediyor. E1agey
lanın 144 kilometre batısında bir 
hava moydanı muvaffakıyetle 
bombalanmıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 12 (A.A) - Sirenayka 

cephesinde Sirtcd., bir hava mey
danına karoıı İngiliz hava kuvvet
lerimiz mm•affakıyetsiz bir akını 
esnasında av uçaklanmız ve uçak 
savarlrımız 8 İngiliz uçağını dü
ı:ilrrniişlerdir. 

S;..-,,macılığm yarattığı emsalsiz sanat harilta.sı 
' • 
1 UZlÜ ADAM 

Ttl'RKÇE SÖZLO 
Y A R A T A N L A R: 
SPENCER TRACY - !NGRtD BERGMAN • LANATURNER 

üjde 
SALiH PALAS SALO 'LARINO 

MÜKE EL EGLENCELER 
ÇOK 

Htt pazar günleri saat 17 - 20 kaıl;ır Çayh dans 
embe giinleri uvare DansaıL .. 
( lüzık Her gün Saaı 1 DE B '\ $ l AR-

ve her 

YElfl A.tlR JJ ILB'. KANUN PAZAR .l0ıf2 

= 11111111111111111111111111111111111111 il 111 il 1111 ~ 

~ Bayram cu - ~ 
~ ma ~ünü 1 

SPOR HAREKETLERi 
( ŞEHiR HADERLER.i) M ki li-
Susam,üz·~nı lzmirde biri en mallar e ep 
ve patates fi-
yatı düşüvor 
---*·---
zeytinyağı da 
ucuzfamafıta.. 

Şehrimizde auam, üzüm vo pa
tates fiyatlan dü,.nektedir. Su""" 
66-6 7 kuru~tan 60-61 kuruşa, 
üzüm muhtelif numaralarda bir ku 
ruş, patate. 32 kuruıtan 28 kuru
ta düşmüştür. Bundan başka ruğer 
gıda maddeleri ile zeytinyağı fiyat 
ları da düşmÜJtÜr. Piyasadaki umu 
mi durgunluk elan devam etmek
tedir. 

----
YENİDEN 
Şelıer getirl!di-
Evvelki gün şe-hrimiı.:e gelen bir 

vagoo şekerden başka bazı büyük 
tacirler de ıcker getirtmi;1erdir. 
Belediye bu tekerleri zahireciler 
ıirketinde kilosu 496 kuruştan 
halka ~ttıracaktır. 

-----
LİSE VE ORTA 
Ohullarda tatil-

Liae. orta okul ve öğretmen 
okullarında birinci kanaat devresi 
notlarının aona ermesi münasebe
tiyle bu okullar önümüzdeki cuma 
sabahından ayın 2 3 üncü çar,am
ba günü ak~ına kadar tatil edil
mişlerdir. Buna dair emir, maarif 
vekiletinden a1dkadar1ara gelmiş
tir. ---SBİN KİLO 
Gaz dağıfdacaft 
Jzmir şehri için beş bin kilo gaz 

getirilmiştir. Pazar lesi gününden 
itibaren halka verilmek üzere bun
lar dağıtma birliklerine tevzi edi
lecektir. 

-----
7 FIRIN SAHİBİ 
CEZALANDIRILDI 

Belediye zabıta memur ve 
amirleri dün §ehrimizin muhtelif 
semtlerindeki fırınları umumi bir 
kontrola tabi tutmuşlardır. , 

Noksan ekmek çıkaran 3 fırın ve 
b~ka yolsuzluklan görülen 4 fırın 
sahibi cezaland1nlmı~tır. -ZABITADA• 

Evlerini anbar gibi 
doldurmuşlar! 

Cezaevinde mevkuf U,aklı Ali 
oğlu Ahmet Ünün Tepecikteki 31 
sayılı e-vinde Ştrif Remzi ticaret
hanes.inden ve iplik fabrika!'ından 
çalınm1ş bir çok yün. yapağı, pa
muk ve iplik bulund,ğu zabıtaya 
ihbar ed:lmi,, yapılan araştırma
da iplik. yumak bulunmu1tur. 

Sükrü adında birinin evinde de 
ipli.k fabrika~ına ait oamuk ipli
ğinde yapılmış 24 adet yumak, 7 
blıçuk kilo kaytan ipi, siyah ve be
yaz karışık bir kilo üstibi, iki bu
çuk kilo pamuk bulunmuştuT. Ah
mr-t ve Si.ik.rii adliyeye veriJmi•ler
dir. 

MEMNU 
.KACır ~A.'l'lŞI-

Kahramanlar mahallesinde 1 O 
•ayılı evde lbrohim o~lu Kemal 
lyigör adında biri radyocu Salih 
oğlu Sabahaddin Şenoğlu hükü
mete ait bir miktar kağıt sattığı 
iddiasiyle tutulmuştuT. Zabıtanın 
te~it ettiğine göre Kemal lyİ!'{ÖT 
bu kö ~ıtlan Odun pazarında De
mir hanından aldığını ve şimdiye 
kadar Anafartalar caddesinde bas 
tırma.cı Mustafa o~lu Hügeyİn ile 
ayni yerde gramofoncu Mehmet 
oğlu Sergene, Güzelyalıda müski
rat bayii Mehmet Şanlıya, Türk 
pazarında helva fabrikası sahibi 
Bekir oğlu Hasana, Keçecilerde 
sinemacı Ct'maledIDn Hiçdurma
za, helvacı lbrahim oğlu Cemale, 
Anafartalar caddesinde helvacı 
Fevzi Ya,atana sattığını ifade et
miştir. Bu köğıtlan bilerek satın 
aldrklan sanılanlarla ... tan Kemal 
mahkemeye veril~lc. üzere yaka
lanmışlardır. 

-----
İ$ arı;vanlara iş 
Cumaovası köyÜ bekçilerinden 

ikisinin açık olduğu ve işe yarar 
adam aranıldığı işitirilmiştir. 

iş arayan yurtt&§larunız bundan 
faydalanabilirler. 

NO. 4 
TVRKCE SÖZLV 

TVRKCE .tARKILI 
MUSİKİLİ 

KAHiRE 
SO KLARI A 

" • PEK YAKINDA • 

~ ayyarede 

~ Mübarek Kurban bayramı- § 

B 1 -- k. . . er arasın
u~ arın _sev ı ıçın da rıaçlar 

yenJ tedbırler alındı Ticaret Jis*esi • .tanat 

§ mn iptidası öniimüzdeki cuına § 
§gününe rastladığını büyük mil- § 
E (etimize bildiririm.. :: 
§ İzmir Müftüsü § 
§ R. CELEBİOl'iLU ::: 
;ı 111111111111111111111i111111111111111111111111 ııın 

tzmi,., rırhan vapurlariyle Ndzım ŞilefJI 
İstanbula ~ofı yüfı götürecefı .. 

lzmirde biriken malların nakli 
r-ıeselesini bal için İstanbulda 
yapılan temM ve tetebbüsl"1' iyi 
neticeler vermiştir. 

Öğrendiğimize göre, Avrupaya 
ihraç olunacak maUarın sevki için 
lzmir vapurunun, lstanbula gide
cek maUar için de Tırhan vapuru
nun 1zmirden fazla yük almaları 
emri verilmi,tir. Bundan ba~a 
Ayvalık. Edremit, İzmir ve İstan
bul seferlerini yapmakta olan Na

tır. 

tl'ç vapur da yine eskiai gibi mu
ayyen gün ve saatlerde hareket 
edeceklerdir. Yalnız lzmir vapuru 
lzmirde bir yerine iki gün kaJa .. 
cak ve bu suretle fazla yük alması 
kabil olacaktır. 

lzmir vapuru fstanbula gidince 
Galataya değil Sirkeci nhtımına 
yanaşacak ve yükünü orada boşa
tacaktır. 

Verilen bu kararlar önümüzde
ki hafta ortasında tatbik edilecek-zım şilebi de on beş günde bir iz

mirden lstanbul için yük alacak- tir. 

--·---- ..... ~--------------
ADUYEDE 

Kağıtçı B. ustaf a 
Tafiz mahkum oldu 

--~-~~ .... ~-,--~~~---
Fazla fiyatla efımelı, pekmez ve lıundura 
satanlar da M. Ko. mahfıemesine verildi .. 

Mal saklamak ve fazla fiyatla 
1arf ve kağıt satmaktan suçlu ve 
mevkuf bulunSJl Odun pazarında 
kağıt tüccarı B. Nafiz Mustafa 
Delenin muhakemesine dün şehri
miz milli korunma mahkemesinde 
devam edilmiş ve karar tefhim 
olunmuştur. 
Mahkem~ salonu ile koridorla-

1m bu davs.nın neticesini merak 
edenlerle dolu olduğu görülmüş
tür. 

Dün cvvelfı, geçen celsede bazı 
noktalar h~kkında sorulan sualle
re gelen cevaplar okunmuştur. 

Daha sonra suçlunun avukatla
rı müdafaalarını yapmışlar ve 
ınüekkillerinin beraetini talep et
mişlerdir. 

Müteakiben iddia makamını ~ 
J'.al o.Qeıı müddeiumumt muavini 
R Necmettin Yeşil iddiasını ser
detmiştir. 
Beş dakikalık bir m lizakereden 

wnra hakim B. Hayrettin Nurkat 
suçlu B. Mustafa Nafizin fazla fi
yatla mal satmak maddesinden 6 
ay 28 gün hapis cezasiyle mahkO.
ın yetine kendisinden 1500 lira 
&ğır para cezası alınmasına, 3 ay 
müddetle mağazanın kapatılması
r.a ve bu hükmün gazete ile illl
ı,,na, mal saklamak suçundan da 
heraetine karar verildiğini bildir
miştir. 

MiLLt KORUNMA MAHKE
MESİNE VERİLENLER 
Seydiköy nahiyesinde Çay ma-

hallesinde Recep oğlu Musa Do
lukan adında biri. Seydiköyden 
cimış olduğu ll adet ekmeği faz
la fiyatla satmak istediği iddiasiy
le yakalanmıştır. 

Atatürk caddesinde kahveci 
Mustafa oğlu Tevfik Filiz, fazla 
!:yatla ekmek sattığı, Kahraman
lar caddesinde Halil oğlu İbrahim 
Özgil evinJe imal ettiği pekmezin 
kilosunu toptan 100 kuruşa ver
diği, yine Kahramanlarda 11 sa
yılı evde ve Devlet Demiryolla
rmda gardöfren Ömer oğlu İbra
l>im Kavamcı Salihliden 42 kuru
sa aldığı ekmekleri 50 kuruşa sat
t>ğı, Bayraklıda Bornova cadde
sinde Menemen sokağında manav 
Hasan oğlu Ziya Bayer başkasına 
ait ekmek kartı sattığı, Anafarta
lar caddesmde kava.üye ticareti 
yapan Mehmet Rifat oğlu Nedim 
ile tezgfilıtan Ahmet oğlu Saha
bettin üzerinde 23 lira 90 kuruş 
yazıl rur çift kadın iskarpinini 25 
Lraya sattıklan, Cümburiyet bul
varında 8 sayıh depoda maden k3-
ınüril satan Riza oğlu Reşat Si
palıi odun ve kömürlerin üzerine 
etiket koymadığı iddiasiyle yaka
ianmışlar ve Milli korunma mah
kemesine verilmişlerdir. 

~~-------~-~-....... ,~~--~--~---~~ 
VARLIK V:RGISI 
(Bastarab 1 ıncl Sahifede) 

hakkuk ettirilmiştir. Bütün Edirne 
vil.!lyetinde 800,000 Jiral:ık vergi te
haklruk ettirileceği anlaşılmakta
dır. 

Muğla.da 551 mükellefte.n 722,000 
liralık vergi tehakkult ~
tir. 

MiHVERiN HALI 
(Baştarafı 1 inci Sablrede) 

lcullanmakta olduğunc, bildiriyor. 
Nevyork, 12 (Radyo) - Dün 

akşani basın konferansında konu
""' Fransız &m:irallerinden Lljo 
Tiyeri Darjan Japonların iatilô. et
b'l<leri topraklan ellerinde tutmak 
için çok büyiilc güçlilklerle kal'§,.. 
laştıklannı ,.., Salomon ada.lann-

TEN I TAARRUZ dan başka bir yerde taarruz kud-
retini idameye muktedir olmadık-

(Raştarafı 1 inci Sahifede) !arını söyliyerek demişfu ki: 
bulutlarla şiddetli rilzg5rlara kar- c - Japon taarruz kudreti 
şı harekete mecbur kalmışlardır. muhtelif deniz aavaşlımnda o ka

Kahire, 12 (A.A) - Orta şark dar çclk hırpalanmıştır ki Ameri-
!ngili ztebliği: kan bahriyesinin tam kudreti 'irn-

Dün Napoli şehri ve limanı bom- di onu mağlup etmeğe ki.fi gel<>
balanmı>;tır. Rıhtımlara ve ticaret cekfu_ Müttefikler PaaHikte gemi 
gemilerine &betler kavdedibıı4, sıkıntısı çekmete iseler de inşaat 
bir çok yangınlar ve infilaklar çı- arttıkça buna da çare bulunacak
karılmıştır. 4 uçağımız kayıptır. tır.>. 

Roma, 12 (A.A) - Dün akşam -;;::;:;;;:<:;;::;;:;;;,;::::;:;;;ç;::;;:;;; 
düşman Napoliye hücum etmiştir . ."! 
4 uçak düşürülmüştür. 

Roma, 12 (AA) - ltalyan r v R K ç E 
tebliği: ı (LEKELİ KADIN) 

GİZLİ AŞK 

lngliiz hava kuvv~eri Torino- KAHRA M ANLAR 1 
ya yaptık.lan akında a.ıvil halktan V LEYLA M !-YUSUF Vehbi 
elli yedi ölü, altmış yaralı vardır. ><0:>"<:><:X>"<:>ura"""'"""'""'""'""'""'"'°'.<S 

FUAR Gazinosunda 
(GÖRÜLEN RACB ET "ÜZERİNE -

Pazar günü saat 14.30 dan itibaren_ 

MAC ALLAN VE POGANİ ORKESTRA· 
LARININ İŞTİRAKİYLE-

ı9.30 a fıadar Çaylı Dans (TEDANSAN J 

TÜRKÇE 
ŞAHESERLER 

HAFTASI 
BUG"ÜNDEN İTiBAREN 

ALKAZAR MUHASARA.ti 
Ul\IUlllUN İSTEl'iİYLr YENİ KOPYA 
KAHVECİ GVZELI 
TÜRKÇE MATBUAT GAZETF..5İNOE 

ANKARADA 19 MAYIS 1942 GENÇLlK BAYRAMI VE 
BOTUN RENKLl AFRlKADA YAM YAM DANSLARI... ıl 

SEA'.'ISLAR: KAHVECİ: 11.30 - 15.40 - 19.40 (Cumartesi, pa-

1 
il 

ALKAZAR : 13.15 - 17.15 • 21.15 zar 9.15 te başlar)./) 

ofıulu berabere fıal· 
dılar. Atletizm mü· 

sabafıaları da 
yapıfacafı 

Dün saat 15 te atadyumda ol· 
dukça galabalık bir seyirci kütle
sinin önünde Ticaret lisesiy]~ Sa .. 
nat okulu futbolculan arasında bir 
müsabaka yapılmı~tır. 

Hakem l. Çakın idaresinde ce
reyan eden mütevazin oekilde de~ 
van;ı etmiş ve takımlar 2 ye kar,ı 
2 ile berabere kalmışlardır. 

YAPILACAK MAÇLAR 
Haftaya Ziraat okuliyle Atatürk 

Hesi takımları karşılaşacakhr. Ay
rıca Atatürk lisesiyle Ticaret lise
si takımlaTı da voleybol maçı ya
pacaklardır. 
ATI-ETJZM MOSABAKALARI 

İzmir okul spor }'Urtlan atle
tizm çalı~maları ve kır koşulan da 
yapacaklardır. 

Koşular arazi ve hava şartlan
na göre tertip edilecek ve yüzler
ce okul atletinin İştiraki tem.in olu
nacakhr. 

Mii.abakalarda doktor bulun
durulacak ve her türlü •ıhhi terti
bat alınacaktır. 

Yapılacak ba~lıca koııular ve ta
rihleri ~unlardır: 

Atatürk koşusu: 27 /Xll/1942 
de, 3.)nO metre koşu: 17/1/1943 
te, Boige birinciliği 14/ Il/1943 
te, 20,000 metre bayrak kotu•u 
2 1/ili/ 194 3 te yapılacaktır. 

Bu koşularm ekserisi için Kül
türpark ...hası oeçilmi,ı:ir. 

SO~YETLERE GÖRE 
VAZIYET 

(Haştarab ı mci Sahifede) 

tebliği : Bir Sovyet birliği düşma
nın mayn tar lalan arasından ge
çerek müstahkem bir mevkii zap
tetmiş yüzlerce düşman er ve su
\:.ayuu öldfumüş, sek.iz top iğti
nam etmiş~. Bir düşman taburu
nun karşı taarruzu neticesiz bıra-

ALMANLARA GORE 
----*·----

' ) 

hiicuma gecıı:ıişier. fakat kanlı ka
;ıplar verdirilerek püskürtül İIŞ
tür. 

Alman kıtaları, 127 si yalnız bır 
oıyade tümeninin harp ettiği •a
hnda olmak üzere 170 Rus tankı
CJ tahrip ttmişlerdır. Diğer bir 
kesimde de başka 36 tank tahrip 
olunmuştur. 

Düşmanuı bır çok tesebbüsleri-
11e rağmen çevrilmiş olan Sovyet 
kuvvetleri daha dar bir sahaya sı· 
kıştırılmıştır. 

TANK HÜCUMLARI DA 
PÜSKÜRTÜLDÜ 
Berlin, 12 (A.A) - Dün Sta

lingraclın cenubunda, Dçn kavsin
c.<e, Kalenin cenup batısında, İl
men gC.lünün cenup doğusunda 
Rusların tank hücumları püskür
tiilmiiştür. Yalnız Kalenin cenup 
batısında 170 Ru.• tankı tahrip 
olunmU,.'jtu.r 

TROPETZDE 
Berlin, 17 (AA) Alman 

zırhlı ve piyade kuvvetleri Tropets 
çevresinde dün de taarruzlarına 
muvaffakıyetle devam ederek ba
zı yeni m~vzileri ele geçirmiş ve 
bir çok esir almışlardır. Rus hü
'um kıtalannın bir teşebbüsO. 
akim kalmı.ştır. Bu muharebeler
de 36 tank daha tahrip ee'lm~. 

4 SAATTE 27 TANK! 
Berlin, 12 (A.A) - D. N. R 

ajansına göre 11 ilk kanunda Al
man karşı hücumları neticesinde 
yukarı Volga sahasında 4 saatte 
27 tank tahrip edilmiştir. 

10 GÜNDE 1200 TANK! 
Berlin, 12 (AA) - 1 llkkA

nundan 10 ilk kanuna kadar doğu 
cephesinde 1200 Sovyet tankı tah
l'ip, iğtinam. veya !'avaş dışı edil
miştir. ____ , ____ _ 

JA PO~LARIN DURU· 
MU FENA 

ıılımştır. Düşman bu karşı taar- --*--
ruzda da 200 ölü vermiş, üç tank (Baştarul• ı ·n~i S••·i!•de) 
kaybetmiştir. hücuınlan kayıplarla püskürtiil. 

ÜÇ YERDEKİ HAREKETLER müştür. 
Moskova, 12 (AA) - Bugün- Gunada sarılan düşman daha ,.,.. 

kü Sovyet tebliğinin eki: k!§tınlmı§tır. Gunada mulıare1-
Stalingradın şimal dış mahalle- !erin son safhalarında 400 japoıı 

sinde Almanlar müstahkem mev- öldürülmüş ve bir mikdar esir aJ.m.. 
illerden çıkarılmışlar ve Alman- ımştır. 
!arın karşı hücumları akim bıra- Düşman bava kuvvetleri çevri
kılmı.ştır. Stalingradın şimal ba- len kuvvetlere havadan gıda mad
bsında Almanlar tarafından kuv- deleri atmaktadır. 
vetle tutulmuş olan mevzilere hü- ----~~~;;;;;;;;;;;;;;;; 
cum edilıniştir. Alınan mevzilerin ~.oer~çcc:::c:cıo:ıc::: :c=:cı: 
kuvvetlendirilmesi.ne devam edili- ' TERHiS EDiLENLERE 
yor. 

Velikilukide kıtalarınııı düşma
na taarruzJarına devam etmiştir. 

Tuapsede bir çıkış hareketi te
şebbüsünde bulunan düşman ka
yıplarla püskürtülmüştür. 

200 BİN ALMANA HÜCUM 
Moskova, 12 (Radyo) - Royter 

b'idiriyor: Stalingradın şimal ba
tısından inen bir Sovyet kolu şe
lıJrle Don nehri arasındaki stepte 
çevrilen 200 bin kişilik bir Alman 
kuvvetinin tahkimli kanadına hü
cum etm.şlerdir. Burada şiddetli 

muharebeler olmaktadır. 
Moskova, 12 (A.A) - Royter 

muhabiri b:ldiriyor: Don ve Vol
ga nehirleri arasında kuşa~ 
bulunan büyük Alman kuvvetle
ri tuzağa düşmüş bir haldedirler. 
Bu kuvve•Ier elierinde mevcut 
tanklarla kendilerini saran Rus 
müdafaa mevzilerine sık sık karşı 
taarruzlar yaparak ihata kuşağını 
gevşetmeğe çalı.,<mıaktadırlar. Di
ger taraftan Rusların pike uı;ak
lan Alınan karşı taarruzlarının 
kınlmasmda önemli rol oynıyor
Jar. 
YENİ MUHAREBELER 
Almanlar Sovyet yardımcı kuv

vetlerinin Stalingrada varmaları
na mil.ni olamamışlardır Şimdi B. 
Hitler vaziyeti düzeltmek için ye
ni takviyeler gönderıneğe mecbur 
clmuştur. Muhareheler Stalingra
dın 25Q kilometre babsında Ko
telnikovocla olmaktadır. Ruslar 
ılerlemekte devam ediyorlar. Al
manların ~linde bulunan bir şehir 
etrafında şiddetli muharebeler ol
maktadır. Sovyet kuvvetleri mih
\'ercilerin rnayn sahalarını temlz
liyerek adı bildirilmiyen bir ka
'.abanın önüne gelmişlerdir. 

SMOLENSK CİVARINDA 
Moskova ve Riga yolu üzerinde 

Smolenskin 200 kilometre batı
sında muharebeler olmaktadır. Bir 
Rus teşkili Alınanların dört defa 
tekrar ettiltleri hücumlan püs
kürhnü.ştür. Rjevin batısında Al
manlar çetin mukavemet göster
mekte ve karşı hücumlar yapmak
tadırlar. 

Rus uçaklan ve uçak savar ba
taryaları 11 Alman uçağı düşür
•ııii.şlcrdir. 

Londra, 12 (Radyo) 
lıldiriyor: 

Royter 

Merltez cephesinde Rjevin batı-

IZMIR ASKERUK ŞUBF.Sl 
REiSUciNDEN: 
Terbi.o edilen yedek auba.y ve 

askeri memurların terhia tari
hinden jtibaren on gün zarfın
da şubeye müracaat ederek 
kayıtlannı yaptınnalan ilin 
olunur. 

::c::c:c:c:cccccc:cc:::cıc:o 

sında on sekiz Alınan müstahkem 
mevkii berhava edilmiştir_ 

ALMANLARIN 
BİLDİRDİKLERİ 
D. N. B. ajansı Rusların merku 

cephesinde büyük mikdarda tank 
ve piyade kuvveti toplamakta ol
duklarını bıldirmiştir. Alman kay
!laklan Rus kıtalannın Beliyi ci
varına vardıklarını kabul etmek
tedirler. Bu mevkie Rjevin şimal 
loatısında, Smolen•kin şimalinde
dir. 
STALİNGRADDA 
Moskova, 12 (AA) - Royter 

ajansının .ııususi muhabiri bildiri
yor: Son 24 saatte Ruslar Stalin
gradın şimal ve cenubundaki ma
hallelerde mevzilerini kuvvetlen
dirmişlerdir_ Almanlar elverişli 
mevzilerden r;ıkarılmı.şbr.. Ruslu ı 
6 istihkam ve bir çok zırhlı sığ>
nak işgal etmişlerdir. Düşmana 
ağır kayıplar verdirilmiştir. UfaJı 
bir Sovyet gnıbu Stalingrada hA
kiın bir tepede Alınan hatlarınm 
çok içerisinde 15 günden beri mu
Y.aveınet etmektedir. Bu gnıp Al
manların her gün 5 - 6 taarrın:. / 
nu püskür!ınektedir. 

Don - Volga çevresinde Alman- l 
]ar tamamiyle kuşatılmış olmakla l 
beraber lıAla mukavemetlerine 1 

devam edi,.orlar. Stalingrad ı;e .... ı 
resinde Almanlar kıtalannı uçalıı
larla besliyorlar. Bunun için bG
yük nakliye tayyareleri kullanı
yorlar. 

Sovyet avcılan mütemdiyen 
bunların üstüne atılmaktadır. Son 
iki gün içinde Yunkers 52 tipinde 
30 Alman tayyaresi dü~ürülm~ 
tür. 0 

HAVA FAALİYETİ AR'ITI 
Havanın iyileşmesi üzerine ild 

taraf hava kuvvetleri Stalingrad
da ve meı·kez kesimi; de faaliyet
lerin! artırmışlardır. Rus tayyare
cileri general Zukofun kara ku,,... 
vetlerini destekliyerrk merkez k~ 
sıminde Almaiı mukavemet yuva
lıınnı bombalamışlarclır. 
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C. t~ . .P k ongrt:Sı. bitti 
.............. ~~~~~~~-

(Bqtarafı ı ınci Sahifede) n.in indirihnesi, belediye ıkanunu 
<lihen kullandıkları yedek parça- tatb.ik <;dilen yerlerde tahsil ~ec
lar l · l k ma oy• burıyetı kanununun da tatbıkı ka

' !n emın o urunası, u r . - bul edilmiştir. 
na:;an ve. oy.natanların cezalarınm VAL1N1N İZAHATI 
ıte. :.dı. -s1ftçıyı koruma kanununa. 
~göre bekciierjn işleriyle n1eşgul oI
tn:ık Ü7{'l"e ınemur da tayin edil
nıcsi, sıtrna bulunan yerlerdeki 
halka Kinin tevzi olunması. n1u-
2>ır hayvanları imha etmek için 
O.:öylüye vo halka av malzemesi ve
tilrnesi. vilavetle kazalar arasında 
şöse olmayan yerlerde şöse inşası 
ve bozulanların da tamil'i tren iş
!erneycn ka?a]arda oturanların ih
tiyacının kol:>vca temin maksadiy
~e buralara isleven kamyon ve oto
'1üs1erle otomobillere tercihPn faz
lla otomobil l~~ı;ı<; verilmesi. öde
nı.is. Tire VP Bayındır kanların<la 
yet-isen Ti.i tii n mahsullerin in öde
mh;teki bü,·Uk inhiC!ar ima lfltl-H~Pe
sinde eskisi ~ibi ic:lenmf'si ve Tü
tün isci1erinP is tl'>mini hE>vefi umu
ıniv~<'"' k~hul erlilmic:tir. 
t7MtRT)~ ttN!Vl<'Rt;ITE 
Umumi il'lcklor ıl><ınd3 olmak 

tiz('rP E<!e hCil(Tesi kiil.tiir ihtiyacı
nın karc:ılanması icin İ7mirde hir 
'O'niven:it,e acılması. bunun !!ec~k
rnesi t.ak<lirinde hemen bir vük<ek 
ti~al"eıt Fokiiltesi ~r~lartııl.:. t~~r1~at.a 
ba~lanm::ısı ve yaban,., dil tf"rlri:r;::a
tının mükemmel surrtfe yapıl~r~k 
ihttva-eın kı:.rc:ıl~nması İC";n Tiirk 
M•orif Cc>mlveti toraf•ndan bir 
KoH~i veva ~ıırc: ;ır.lm~c:, kar9r
l~c;t-ırılm1c:tır 

7lCV'MN V CI VEHGtst 
Zeytin vaUnıiJ~n fahrikı=ı1arda 

alınacak vii7d<> 1?.5 mtt~me1e ver
JZisinin biJkiimPt t<'c::,\;il~tına yaıı
OJ;:a~k tec:Timi h~kkınd'.3~İ kan11nun 
\a!bHc"hna dair bazı r1'1Pkler ileri
ye sliriil"ll.üc:;. han a1fi. bunun kıs
men miistahc;il tarafından k1smen 
de f;:ılırik8tör tar:ıftndcın vnri1.,.,esi 
tnütalfiasınd::ı bulunmustur. U711n 
Eıliren mii,.a'kC're1C'r n"'ti,.-"'~inde f:ı°lJ
ıı-1k~.törlerin, mlista h<:i1te-re mak
buz vennelC'ri de tPklif Pdilmic;:fir. 
Tı>Dlantı~n bulunan defterdar B. 
Miirnf-az Tarhanın bu ve-rginin t~h
.,g ••kli ve kanm,•·ki maddeler 
lhı-ılrt.~,.,da cok etraf1i ve derin bir 
ı.rukP-fla verdf;;.i İ7.ah:ıt netic!'~ir.rle 
t>u ven?inin felbrikfltÖl' veya n1iis
tahc:il ta-raf!ınd.an vrrflmesi l~'P1m 
.geldiği h:ıkkındaki di1P(';in ma2ba
tadan cıkarılması kabul olunmus
.ıtur. Zeytin yaE!lnın muamele ver
t'isl. avniyat olar.ık fabrikatörler ta
ırafından milstahsildcn alınacak ve 
hii1".""Hmf't tec;killltına t~lim oluna
'Caktır. 

DtöER MÜZAKERELER 
Menemen azBsın<lan birisi İzmir 

~rgama yolunun Menemenin icin. 
,a.,,, geçen kısmının kaldırım ola
~l'..alr. tn anı te-lr:li:E ehniştir. Veri
len 17.ahattan bu yolun, bu sene 
·lurlstik yoITar arasında inşa edile
c~ anlasılml'Şhr. Arada parti vi
Uvet idare heyeti reisi B. Münir 
Birsel tarafından pulluklar ve ye
ılek parcalan hakkında uzun iza
'lıat verilmiş, devletin yalnız 2iraat 
filetleri işi için değil.müstahsilin her 
l:iirlü donatım isi için bir tesekkül 
Yilcuda g-etirmek iizerP old~irunu 
söylemiştir. 

Bergamada parti nahiye teşkila
tı vücuda getirilm .. si dileği de ka
bul edilmiş, bu sırada reislik kiir
sUsüne parti bölııe müfottisi B. Ga-

· fip Bahtiyar Göker gecrrıiş ve umu. 
mi dilekler üzerinde söz vernıistir. 
:Bir çok hatiplPr söz almıs. dilekler
<le bulunmu~tur. 
İCTtMA! MF.SELELER 
Nik&hsız yasıyan ve çocuk sahi

'bi olanlann dağıtma birlikleri va
<>ıtasiyle tesbit edilmeleri ve nüfu
sa yaztlmahın, se~eri ve fakir so
lhk çocuklarının bir d5va olarak 
himavelerinin ele alınması, idare 
heyetinin bu iş üzerin.de ca1ı!':ması 
dil~kleri ilerive sürülmili;, kabul 
edilmi~tir. Son dilek üzerinde 
kona-reye uzun boylu izahat veren 
B. Münir Birsel, yardım işlerine 
partinin verdi~ büyiik Phe-mmiye
ti anlatnııs, ilk okullardaki fakir 
çoeu"klann.himavesinin yardım he
yetlerine bırakılmış olduğunu, na
fıa küctik yastaki çocukların (Co
cuk esirı?eme kurumu) tarannden 
korundu~unu, şimdi de orta okul .. 
farla liselerdeki talebenin ve tl'ni
ve,,;iteve ıtidenlerin de ayrıca 
muhtelif sekillerde vardım gömıe
ıri için alınacak tedbirler üzerinde 
lluruldııl>unu. bu hususta yakında 
karar alınacei!ım, halka ve mektep
ler dışında kalan cocuklara yardım 
isinin a~ bir c:eklr ha'!lanacağmı 
~övl-emistir. 

Cesme diroanserinin gernsletil
mesL · Bavın dır bi.ikümet konağı
nın d.cele tamamlanması, devlet 
dem;ryollarının esya naklivat:ını 
t~n.,_im etme.si. li5eyi -bitirr>n kızlar 
d~rhal memuriyete alınd11dan hal
de erk""klerin pc;'kerliı?ini bitirme
den alınmamalanndan erkokler 
alevh!ne ha.,J olan kıdem şeklinln 
mü•avt sekle ifrai!ı. E.qrefpasa hal
ikınm isl•rinin kolayca görülmesi 
icin Eşrefoasada fam teskilatlı bir 
nahive vücuda ?.etirilmes.i. ekmeğin 
ucuzlatılması, Seferihisarda adi i&
kan fevkindeki bo:n;lanma haddi-

Dilekler sona erince vali B. Sab
ri öneyin etraflı bir şekilde verdiği 
izahat dinlenmiş ve alkışlarla kar
şılanmıştır. Bu izahata teşekkür 
edilmiş, idare heyeti seçimi gizli 
reyle yapılmı~tır. 

YEN1 1DARE HEYET! 
78 azfuıın vermiş olduğu reyle

rin tasnifinde yeni idare heyeti 
asil azalıklanna 78 reyle B. !Vlünir 
Birsel, 77 reyle B. Ekrem Oran, 76 
~ar reyle B. Resat Leblehicioğlu 
ve Dr. Kamuran Örs, 75 ser reyle 
evukat B. Şükrü Savar, B. Rahmi 
Balaban. B, Sedat Dikmen, 73 rcy-
1P Dr. Mithat Orel ve 69 reyle mu
allim B. MJ:that Oksane<ık. secil
mic;:lerdir. 

Yedek az~ olarak idare heyeHne 
Tayyar Cullu, Kemal Haraççı, !b
•&him Gnkyayla, Haydar ArvalSa 
15ha!tin Sanver. Kemal Talat Ka
raca, Muzaffer Özl!en, !h..c:cın Cetin, 
C:.~hri Mı:>nf<><:: intih;ıp edilıni~l<'r
dir 

Ytl'KSl':f( KURULTAY 
MTJRAHHASLARI 
Yine gizli reyle yüksek kurultay 

dP1ee-Plerine rey s1rasivle Atıf İnan, 
R""sat T.e-blebif'io~lu. Dr. Kamuran 
tlrs. Fkrem Oran, 1\f,...hmet Orhon, 
Sami Giilciio!?Ju ve Ha.c.o:ın Celebi 
.,,.,,.nmic;:}erdir. 

Serim neticeleri all~ıslanmı~, 
lron!!'re reisi, calı..~malarından do
Javı kon.firP a?Ac:ına tese"kkürlerlııi 
hilOlr·ml<::. kond'f"'-'''i kapamı~tn·. 
VA7,~ TAKSIM! 
Parti vilôyet id•re heyetine ve

ni se~ilen zevat, dün ak~m h~lk
evinde too1anmı~ ve arı:ılannda va
z'f0 f•k~imi yapnuslardır. 

Viltlyet idare he"~eti rei-s1ii7ine 
cıvtık!ıt B. Miiniı- Bir.sel. halkevi 
ref:c;:liöine ve idare heveti k3tinliw 
~in• Dr. Kamuran ~ muhasinli
ğe B. Sed~t Di1kmen se~ilmic;:lerdir. 

Yeni idare heyetini tebrik eder 
ve hı:ıc:arıl;'l-,. rlil('ori?: . 

7tYAFET 
Dün ak•am vil~yet parti kongre

si murihhaslan serefine parti vi
~ayet idare heyeti reislini tarafın
dan Dı:ı-niz Ga7.inosunda bir ziy~fet 
verilme< ve bu ziyafet ııeç vakte 
kadar "8rnimt hashihallerle devam 
etmi~ir. 

~IFTE T_~Aı:t~UZ Y~!<IN 
----·*----
<R••farafı 1 inci 'lahifeılel 

tefiklerin bava kuvvetleri bakı
nnndl'lln takviye edildiiE'ini Te te
şebbüsü tekrar ele ald,klarıru gös
teriyor. Teıbul'ba bölgesinde bile 
Alınanlar, müttefiklerin her hangi 
büyük bir hamlesi ve teşebbüsü 
ohnadığı halde ilk mevzilerine ge
riye çekilmişlerdir. 
Yağmur mevo.imi biter bitmez 

hirinei Britanya ordumı tıtaTrUZa 
geçecektir. 

LiBYA TAARRUZU 

Sek.iz.inci ordunun Llbyade. ta
arruza baıladığı hakkında dün 
Londradan resmi mahiyette bazı 
haberler verilmipe de taarruzun 
geniş ölçüde olara.k henüz baıla
madığı; fakat kati taarruzun ya .. 
kında başlıyacağı anlaşılmaktadır. 
Son haberler sekizinci ordu birlik .. 
!erinin Elageylada Alman mevzi
lerine hücumu üzerine çıkmıştır. 
Fak.at general Mongomeri selef .. 
]erinin hatasına düşmek istemediği 
için Almanların kuvvetli mevzile
rine karşı hücuma ge9meden önce 
uzun münakale yollannı emniyet 
altına almak ihtiyacını duymuştur. 
Bununla beraber büyük taarruzun 
başlamak üzere olduğu kabul edi
lebilir, Çünkü son günlerdeki fa
aliyet normalden fazladır. 

TIJNUS V AZIYETI 

Taymis gazetesine göre Tunus· 
ta harekette bulunan müttefik kı
talar son günlerde hava kuvvetle
rinden daha esaslı yardım görme
ğe başlamışlardır. Bu da müttefik 
hava teşkillerinin kudretinin arth· 
ğını gösteriyor. Harbin ağırlığı ha· 
va kuvvetlerinin üstündedir. T u ... 
nusta hava hakimiyeti mihverin 
elinde kaldıkça müttefik ileri kuv
vetlerini korumak ve bunlann te
sirli hareketlere iştirakini temin et 
mek güçtür. Çünkü havada hakim 
olan taraf karşı tarafın geri hatla
rını sık sık ve kolayca bombala
maktadır. Düşmanın Tunust.a rl!ü
nakale yollan daha kısa ohnak
la beraber onun için de büyük teh
likeler mevc:.uttur. 

oıcc:::::=' 

ACELE SATILIK EV 
Göztepe Tramvay caddesi 

737 No. 
Alt kata müracaat .. 

R 1 - 3 (3171) 
H~c==cccc~c::ccc:::c:ccr~..c. 

Uc1ız Pekmez 

YENi A.SIR 

Borsa 
MUôLA SITMA MOCADELE 

RlYASETl:NDEN: 
Sıtına mücadele sıhhat memu

ru yetlıjtirmek üzere Muğlada 
kurs açılacaktır. Derslere 4 tkin
cikanun 1943 günü başla.nacak ve 
bir buçuk ay devam edecektir. 

ÜZÜM 
100 Ali Akar 53 

58 Rifat Turhan 59 
34 Rifot Baran 57 
23 Hayati Bö. 63 
19 Y.E.Bencuya 59 
15 Nuri Beşikçi 62 
15 A. R. Paykoç 62 
11 Kap .. Hulusi 65 

275 Yekı1n 
231640 t Eski yekun 
231915 ! Umumi yektln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İ_lljCİR 

65 Kaptan Hasan60 
25052 Eski yekıln 
25117 Umumi yekıln 

ZEYTİNYAÖI 
1820 kilu 127 

53 
59 
57 
63 
60 
62 
62 
65 

53 
54 
56 50 
60 

74 

127 

Orta okulu bitirenler ile eski 
rüştiye mezunu olanlar ve fiili 
hizmetini yapmış bulunan talip
lerin memurin kanununun 4 neli 
maddesinde tasrih olunan evrakı 
milsbiteleriyle Muğla sıtma mü
cadele riyasetine müracaatları ilan 
olunur. 10, 12, 14 6941 (3145) 

Z AY! 
Nüfus cüzdanıın ve askeri tez

keremi ve cemiyet cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan zayi 
olanların hükmü kalmadığını bil
diririm. 

Türk pazarı No. 5 6 tenekeci 
Konyalı Osman oğlu Riza 

Sevim 
6982 (3170) 

Ucu7. ve iyi mantar 
Ayakkabı imalatında en çok kullanılan ve beğenilen plaka 
mantarların fiyatları: Cinsine göre bir plaka 525, 604, 630, 
682,5, 735 ve 840 kuruş. Beyaz plakalann her cinsinin fi
yah 52,5 kuruş daha fazladır. 
Bugünden itibaren toptan veya birer - ikiger eatm aldığı mik
tar «1 Oo plakayı bulan sanatkara on birinci plaka parasız veri
lir. 
SATIŞ YERi : İzmir ikinci Beyler sokağında 
Erdinç ve Arastada Anafartalay caddesinde 
kasketci Sabri Okur. 

kunduracı Avni 
3 1 5 numarada 

İzmiP ValııflaP Müdürlüğünden: 
Kıymeti 

l'..ira No. Cinsi Mevkii Vakfı 

1500 21 
700 25 

1000 16 
1000 26 

600 24 
600 182 
500 126 
300 262 
300 128 
400 45 
300 63 
150 130 
200 18 

1000 41 
300 16 
800 97 
150 14 
100 37 
300 16 

90 
60 
60 
35 
15 
ı~n 

25 
BilA 
66/l 
65/1 
25 
PIA 

Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Baraka 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Ev 
Ev 
Arsa 
Arsa 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

Arsa 
Arsa 

Fettah M.'lekke So. Hatice hanım vakfı 
Fettah M. Tekke So. Emine hıın.ım vakfı 
Tuzcu Mahallesi Tabakhane mescidi 

772 ci S '" Şerif Ali Kurt Mehmet paşa 
817 ci Dün dar So. Piyale camil Vakfı 
811 ci C rdit M. Piyale camii Vakfı 
811 ci C edil M. Piyale camii Vakn 
812 Cedit M. Piyale camil Vakfı 
811 C etli t M. Piyale camii Vakfı 
803 Cedit M. Piyale camii Vakfı 
803 C <odit M. Piyale camii Vakfı 

811 ci S uvari M. Piyale camii Vakfı 
Bahçe rokak Şeyh Camii 
Nama zgilh 943 cü S. Hacı Hüseyin camii 

Hasta Sokak Kurt Mehmet paşa 
Hurşidiı·e Sarmıs•k S. Tahtalı mescit 

Çukur ç~şme 556 So. Küçük İhsaniye 
1 ci S üleymaniye 464 So. • 
Kestane pazarı San- Kestelli Mescidi 

dıkçılar 
Urla Yenice mahalle 
Urla Yenice mahalle 
Urla İskele liman So. 
Urla İskele =nu So. 
Urla Yenice mahall,ı 
Urla camii atik birinci 

top sokak 

Kapan camii 
Kanan camii 
İsk-;,le Camii 
İskele Camii 
Kapan camii 
Fatih camii 

2ö ~, Ar;a Urla Yenice M.Park S. Akpınar Mescidi 
40 47/1 Arsa Urla Yel altı mahallesi Badalan Mescidi 
Yukarıda mahalle sokak ve evsafı sairesi yazılı akaratın mülkiyeti 

µeşin para ile hizalanndaki tahmin edilmiş kıymetlerle ve müzayede 
ile satılığa çıkanlmıştır. İzmlrdeki okaratın ihalesi 14/12/942 pazar
tesi saat onda İzmir Vakıflar müdüriyetinde ve Urla kazasına ait 
akaratın ihalesi 22/121942 Salı ~ünü Urla belediyesinde saat on
da yapılac~ğından talip olanlarınve, fazla tafsilat istiyenlerin Va
kıflar idaresine müracaatları USn olunur. 24 13 6598 (2998) 

DOKTOR, SIHHAT MEMU1tV, HEM· 
SİRE EllE ARANIYOR ... 

ZONGULDAKTA ERECLI KöMORLERI iŞLETMESi ı SAô
LIK TEŞKILA Ti 

Merkez hastanesi için 300 lira Ocretli 1 asabiye mütehassısı 
c c c 300 lira c 1 cildiye c 
c c c 1 00 lira c 2 hemıire 

Nisaiye servisi İçin 1 00 lira c 1 ebe 
Kandilli hastanesi için 70 lira c 1 sıhhat memuıu 
AhnP.l!aktır. Aylık ücretleri üzerine aynca pahalılık zammı v~n1mek
tedir. Taliplerin 21/l2/942 pazartesi günü akşamına kadar Zon
guldakta işletme umum müdürlüğüne müracaatlan nan olunur. 

10 11 12 13 14 15 16 6942 (3149) 

İNHİSARLAR SA.RAP FABRİKA.Si 
MÜDÜRLÜGVNDEN : 

10/12/942 de eksiltmesi yapılacağı ilan olunan 9040.15 lira keşifli 
fabrikamız yangın söndürme tesisatı eksiltmesi görülen lüzum üze
rine 22/12/942 Salı günü saat 15 şe tehir edilmiştir· Şartnamesi ve 
keşfi fabrikada göriilecektir. 

Muvakkat teminat 698.42 liradır. 6923 (3153) 

Kızılay Karahisar Maden Suyu 

EN TEMiZ EN SIHHI FENN( TLRTIBATLA El 
DEGMEOEN DOLDURULAN yr. ~AH~ SUDUR 
Emniyetle içilecek yegane Su Karahlsar Maden Suyudur. 

Kofıusuz. lezzetli Hazım ettiPici~ir .. 
TELEFON : 2067 .. Yeni - İzmir eczanesi JIATUNIYK. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Devlet JJemır Y oiiarından ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYAKKABI ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NC! İŞLETME KOM!SYONUNDAN: 
Mecınuu (10200) lira muhammen bedelli taJı:ınlıı";'1 (600) _çift }'-yak

kabı mevcut nümunesi ve şartnamesi veçhile eksutDieye xonuımuş
tur. ihalesi kapalı zarf usuliyle 4/1/943 günü saat 16 da İzmir - Al
sancakta ~letme binasında koınisyonumu=a yapılacaktır. 

!steklilerin (765) limlık muvakkat teminat makbuzlariyle teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını aynı gün saat on beşe kadar ko
misyon reisliğine vermeleri Jazmdı:r. Şartnamesi işle1me kaleminden 
alınır. 13, 15, 18, 21 6993 (3169) 

SAHiFE 3 
:r=aa::caa:ca~=erauuscoo~ -
~ .\nkara ~adyosu 

§ 3UGIJNKU EŞRIYAT 
t.t:ıe'-CCC:QQ:~..C t: a :c:c ;oc:O"'O 

Ege Bölgesinin en güze 1 ve randınanlı İzmir 

1'oros Caın ve Şişt:- Fabrikası 
MERSİNLİ 

8.30 Program ve memleket sa •• '.\1. R t-şa t Oiişüniir Vt" Nuri oz 
H~r türlü su ve çay bardakları, lfımba, Jimba şişeleri, su

rahi. kavanoz Ye bilfrmum z üccaciye edeYah siparis ve de
nıhte <'der .. 

İzmir - Alsancak 1456 ncı So. TELGRAF: CAMİŞ - İZMİR 

at ayarı 8.32 Müzik pi. 8.40 ajans 
haberleri ~.55 - 9.30 Miizik (pi.) 
12.30 Program ve memleket saat 
oyarı 12.33 Müzik pi. 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 Miizik : Peşrev, 
1:emai, şarkı ve türküler 13.30-14. • 
30 MüLik : Radyo salon orkestra- ,_.••••••mı••••ıaı•••mıınım•••••••ıall' 
sı 18.00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18.03 Müzik : Radyo dans 
c;rkestrası 18.45 Miizik : Şarkılar 
~9.00 Konuşma (Ziraat saati..) 19. 
15 Müzik : Tüı·küler 19 30 Mem
İ<:>ket saat ayarı ve ajans haberlerj 
19.45 Konuşma (13 üncü tasarruf 
ve yedi malı haftası münasebeti
le .. ) 20.00 Mlizik : Fasıl heyeti .. 
20.15 Kon'1şma (Dertle~me saati) 
~0.30 llfözik : J. S. Bach - Keman 
,.e piyano ~onatı .. 21.00 Konuşma 
(Evin saati..) 21.15 Milzik : Şarkı 
\e türküler 21.50 Ankara sonba
har at koşularının neticeleri .. 22. 
Müzik pi. 22.30 Memleket saat 
ayarı ve a.ıans haberleri 22.45-22. 
~O Yarınki oroııram ve kananıs. 
~_,_,._,.~_,._,.,_,,.,._,....-..... .0-...-.:ıı:ıı:o. 

YENi NESRIYAT : 

YURT VE DüNYA - Bu ç<>k 
canlı fikir mecmuasının 2 1 inci sa
yısında bir çok dikkate değer ya
zılar vardır. Makaleler: Kültür da
valarımız - Tahta çıkrık1ar ~ Köy
de kadının durumu - Mısır köylü
leri - Maziye hasret - Ne kadar 
~abuk - Bir teşhis - Hasıraltı {hi
kaye). Aynca tenkitler ve müna
kaşalar. 

Türfı Ha11a Jıurumu NazilU sulJesinden : 
1 - Şubemizin 942 ytlı kurban deri ve bağırSaklarının fiyatı layik 

had görlilmediğ:inden ihale müddetinin 15/12/942 Salı gününe talik 
eclildiğini. 

2 - Yine şubemizin 942 ;'ılı kurban derilerini kurutma işi 10, 12142 
tarihinden 15/12/942 tarihine kadar açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - İsteklilerin şartnameleri şubemizde her vakit görebilirler. 
12, 13, 14 6970 (3166) 

TopPtth Mahsııneri izmiP ~ubesinden : 
İLAN 

Günde azami 2 1 O tona erişebilecek olan Alsancak. istasyon ve 
deposu ve limana vurudu halinde gümrüktn değirmenlere hububat 
nakliyat işi 17/12/942 giinü saat 1 5 te şubemiz binasnda açık ek
sHtme ile ihale edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek ve eksilt
meye iştiraki için tevdii müktezi 5 00 liralık ilk teminat akçe!l"İnİ ya
~:rm:ı\k Ü7ere ~ubemiz müdür1Liğüne müracaatları. 

10 il 12 13 14 6943 (3144) 

İzm·r T~ca~et 11e Zo'h;rP. llPsası idaPe 
Hevetinden : 

Münhal bulunan yiiz yetmiş lira aylıklı borsa muhasebe müdürlü
ğüne, kanuni vasıfları haiz, milzaaf usulde muhasebeye vakıf ve iki 
bin lira kefalet göstermeğe muktedir talipleri arasında yapılacak mü
sabaka imtihanı neticesinde biri tayin edflecektir. Taliplerin 
12/12/942 Cumartesi öğlenine kadar evrak ve vesaikiyle borsa umu
mi Htipliğine müracaatları ve 14/121942 Pazartesi saat on beş\'e de 
'"'tihanda hazır bulunmaları ilan olunur. 11, 12. 13 fi946 (3156) 

Halis Platin pırlanta ile müzeyyen ve 1943 modelleri altından pırlanta ve elmasla müzeyyen bayan 
kol saatleri, bayan yüzıiğü ve şövalye, Klips, ciçek ve plakl"n, kiipeleri 

Bu~Ünnen itibaren "Ankara Palas" ın 
·~st salonla- ında teshir edilivor 

Si GE ~ılATLEBi 
---••P--

Lise 11e 0Pta OlıullaP Satın Alma Komisyonundan : 
Cinsi Miktarı Fiyat Tutarı tik teminat 

Lira K. Lira KuTUŞ 
Alümünyüm kaynak çubuğu 10 Kilo 1100 110 00 8 2, 
Pirinç çivisi muhtelif 150 kilo 125 187 50 14 Of 
Ayarlı rayma No. 3 1 takım 17500 175 00 13 13 
Ayarlı rayma No. 4 1 takun 22500 225 00 16 88 
Büyük çelik tornavide 80 adet 250 200 00 15 
Bezli zımpara kağıd, (Avrupa) 1000 adet 15 150 00 1 1 ?5 
ince muhtelif cıvata 1/4, 3/16 100 kilo 200 200 00 15 
Cekiç bir kiloluk 35 adet 400 140 00 10 5( 
Bakır levha 0.25, 0.40 ın. 50 kilo 450 225 00 16 88 
Fosforlu Pitişç tel 20 kilo 825 165 00 12 38 
Pirinç layner O. 1 O, O. 15 140 c 615 861 00 64 5e: 
Antifri kasiyon metal 15 c 1200 180 00 13 50 
Kilingrit levha 1-2 fi\ 50 c 450 225 00 16 se 
Fiber levha 47 c 650 305 50 22 91 
Mandiren 6 adet 2400 144 00 ,10 80 
Cerrisckol 2 c 7500 150 00 11 ıs 

Diş tarağı 15 c 450 67 50 5 06 
!stil 8 lik 9 c 450 4~ 50 3 37 
isti! 20 lik 6 • 620 37 20 2 90 
Bakır boru 3 /8 58 metre 150 87 00 6 52 
Bakır boru l. 1 / 4 27 < 350 94 50 7 80 
Zımpara taıı 8X250 8 adet 1150 92 00 6 90 
Mandiren 3 c 3000 90 00 6 75 
Zımpara taşı l 7 5 ın. 5 • 1750 87 50 6 5f 
Zımpara taı 15 O m. 4 c 1000 40 00 3 
Zımpara taşı 250 m. 3 < 250 75 00 5 63 
Saplı tomavide 50 • 95 47 50 3 '56 
Bakrr pirinç rondelalı 10 kilo 625 62 50 4 70 
Çekiç O. 7 kiloluk 28 adet 350 98 00 7 35 
Çekiç 1.5 kiloluk 19 < 460 87 40 6 56 
Çekiç 2 kı1oluk 12 • 490 58 00 4 41 
Varyoz 4 kiloluk 16 • 320 5 1 20 3 84 
Maden kaynak tozu 10 kilo 550 55 00 3 13 
Bakır çekiç 10 adet 520 52 00 3 65 
Yağdanlık No. 4 20 c 190 38 00 2 85 
Galvonizli tel 30 kilo 150 45 00 3 75 

Alümünyüm kayna.le müstahzan 4 kutu 600 24 00 l 80 
Kelebek somun 1 /2 200 adet 10 20 00 1 50 

ıo-...r~~=======~===:::::::::c:~cc:c:::g:c::::=:co 4993 60 374 8~ 
Suret. monsusada imal ettırdiğimiz nefis 35 derecelik Ph §§11 so· DA ''Berk İNENGİLİZTYİ 8 Mevcut ve yeni açılan bölge sanat okulları satın alınmasına lüzum göriilen yukarıda cins ve müf-

MEZ bugünden itibaren kilo.,·u 110 kuruştan perakende oh 81 rcdatı yazılı 38 kalem muhtelif malzeme 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartna-

~ 
rak mağazamızda sahlmaktad1r. S ,, Karbonatıdır. mesi her ı;:ün maarif müdürlüğün de görülebilir. Bu malzemeyi vermeğe talip olanların ihale günü 

!ZMtR: Eski Kasaplar 905 nci sokak numara 3 8 KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ETİKEfLİ (BERK) olan 16 birinci Unun 1942 tarihine dili;en Çarşamba günü ehliyet vesikası ve teminat makbuzları 
1\ Y VA L IK T ! CAR ET HANE S 1 R İSMİNE İKK ile birlikte Gazi bulvarında mektepler muhasipliğinde toplanacak olw komisyonumuza müracaatları .. ----"'--------------------.1.J.li . D AT EDİNİZ~ 4 13 6724 (3091) ~~~~--~~~~~-=-=-_J 



SAJllFE 4 

Harp ~aziyetioe ,:'~er gözii)'lt· hı1kışl 

Rus harbi nıuvaze- 1 

DARLAN HAKKllIDI 
----*·----

,, Peten,, 
• .. - •• •• ne eşmış gorun uyor 

TUf~USTA TAARRUZLAR VE KARSI TAARRUZLAR 
81R ET CE VER EDEN DEVA EDiYOR 

Radyo gazetesine göre Stalin· 
grad çevr "nde, Don büyük kav
sınde. Mo 1 ovanın batısında Rjev 
ve Viyazmn sahasında, llmenin 
cenup doğu unda Ruslar dün de 
taarruzlannn devam etmişlerdir. 
Tebliğlerde biç bir mevki ismi 
ııöy lenmediği için bu taarruzlar
dan esaslı bir gelisme hasıl olup 
olmadığını anlamak mümkün ol
mamaktadır. 

Sovyetler büyük taarruz hare
ketlerinde bulunurlarken buralara 
yakın yerlerde §imdiye kadar işgal 
etmiş olduklan mevzileri de kuv
vetlendirmekte ve ileri hareketle· 
re yarayacak tekilde iyice tahkim 
etmektedirler. 
KARŞILIKLI 
KUŞATMALAR 
Almanlar bundan bir müddet 

önce Stalingradda bir Sovyet gru
bunu kuşattıklarını haber vermiş
lerdi. Bu haber, Royter ajansının 
Moskova muhabiri tarafından da 
teyit olunmuştur. 

Royterin muhabirine göre bu 
çevrilen küçük grup 15 günden
beri mukavemet etmekte ve gÜnde 
beş - alo Alman taarruzunu püs
kürtmek tedir. 

Sovyetler de bir Alman grubu
nu kuşatmışlardır. Bu grup, Sov· 
yet1ere göre büyük Alman taşıt 
uçakları tarafından iaşe edilmek
tedir. Fakat netice itibariyle kusa
tılan gruplar her iki tarafca imha 

edilseler bile, bunların netice üze
rinde her hangi bir tesir yapabile
ceği çok şüphelidir. 

ALMAN TAARRUZLARI 
Don kavsindeki Alman karsı 

taanuzlan dn ancak Sovyet taar
ruzlarını, frenlemekten ba~ka bir 
şeye yaramamıştır. Bundan Alman 
ların henüz kafi derecede kuvet te 
darik ve temin edemedikleri an
lasılıyor. Fakat Sovyetler de he
deflerine vardıklarını hiç bir su
retle iddia edemezler. 

Kafkaslarda da esaslı hiç bir de 
ğişiklik olmamıştır. 

AFRIKADA 
Şimal Afrikada Libyada gene

ral MonP.omerinin beklenen taar
ruzları hala başlamamıcttır. Bunun 
yağan şiddetli yağmurlardan ge
ciktiği anlaşılıyor. Mongomerinin 
bu taarruzda da Elalemeyn taar
ruzunda olduğu gibi yalnız cephe
den taarruz etmiyeceği ve büyük 
bir kuşatma hareketi de hazırladı
ğı sövlenmekte ve bunun icin de 
şimdiden kuvvetler sevkedildiği 
an 1ı>şılmaktadır. 

Tunusta da muharebeler taar~ 
ruz ve karsı taarruz şeklinde, fa
kat bir netice vermeden devam 
ediyor. Teşebbüıı hala Almanlar
da olmakla beraber, Almanların 
gelişmeler elde edecek kadar kafi 
kuvvete malik olmadıktan görül-
mektedir. 

Tasarruf haftası dün bas adı 
~~~~~~--~tfll/INlll--~~~~~~-

(Baştarab ı mci Sahifede) 

Arkadaşlar. cümhuriyetimi.z.in 
her kesçe bilinen büyük davası 
her manasıyle Türk olan dipdiri 
bir Türkiye yaratmaktır. (Alkış-

lar .. ) . 
İKTİSADİ CEPHEMIZ 
Bugün bu büyük davanın biz

den en çok gayret ve faaliyet isti· 
yen köşeleri daha ziyade iktisadl 
eephcınizde toplanmış bulunuyor. 
Topraklanmıı.ı süsliyen Türk 
Gençleri bu iktisadi yolda da mu
nffak olmanın sırrını ellerinde 
tutuyorlar. Çünkü bu sır bütün 
bır d~anlık dünyasına karşı bi
r.e istiklal muharebelerini kazan
ö.ıran birlik ve beraberlik sırndır. 
(Alkışlar.) 

Onun için birlik bulunuyoruz 
Te birlik hedefine doğru hep be
raber yürüyeceğiz. Hatta yürüdü~ 
~ümüz bu yol ve bu hedef bize 
Tarlık vergisinde olduğu gibi ağır 
tedakarlık yüklese dahi .. 

TUTI'UÔUMUZ YOL .. 
Tuttuğumuz yol Türk iktisadi 

yolu, varacağımız hedef te iktisa
di istiklal ve Türkün refahıdır .. 
Bu birlik ve beraberlik sayesinde 
istiklal muharebesini kazandıktan 
sonra bir aralık muvaffakıyetimi
ı.in büyük sırrını unutur gibi ol
duk. Bir ırulleti ölüme sürükliyen 
eski hastalıklar şurada burada be
~rmeğe b~1adı. Bu büyük ve öl
<iiirücü tehlikeyi sezen Türk ço
cukları yeoı baştan birliğe ve be
:rnberliğe s:ırıldılar. O günden be
.ri okullarımızın sayısı ve kıymeti 
çoğaldı. Y .:>Barımız uzadı ve ge
nişledi .. Yıkıcı sularımız yapıcı 
olmak yolunu tuttu. Yabancı şir
ketlerin inıliyazlı malları milletin 
e.!ıne geçti. Şehirlerimız ve evJe
r:miz güzcUeşmeğe başladı. Türk 
köylüsünün cebi beş on kuruş 
gördü. Yer yer fabrikalar kurul
du, büyük milli bankalar ve mali 
kcisler yaratıldı.. Türk sesi her 
)'l'.rde saygı ile dinlenen bir sevi
)"ey , yükseidi. Türkiyenin şimdi 
,o:ıok beğenilen ve sağlam esaslara 
dayanan tarafsızlık politikası bile 
bu birliktir. Beraberliği sayesinde 
ltöklcşti. Bütün bu varlıkları bir 
ln için yok olmuş farzedecek olur
sak deı lal hayalimizde iıaltanat 
4'evırlcrinh mazlfım, muztarip, 
fo.(ikük boyunlu T:.irk milletini 
görm.-ge başlar ve bugün mesut 
o:m<1k oOÇ!n pek çok işler görmüş 
olduğumu7.n hnkkiyle inanırız. 

Cümhu 'yetin Türk milletine 
hedıyc etti~ı bu varlıklar sultan
lar a"'vriyl • her türlü kıyaslama
yı :"tlzums ı • kılacak kadar cok
tur. 
YY~I HAMLELER 
Bu yapılmakta olan ve yapılan 

işieri yapıh-ıış \'C bitmiş işler say
nuyoruz .. Yapılmış ve yapılmakta 
olan işleri sadece daha büyük ve 
daha canlı işlerin birer başlangıcı 
ı.ayıyoruz. Çiinkii Atatürk mesut 
bir millf't ''C mamur bir vatan ya
ratmağn <;nlıştı. Çünkü İsmet 
İnönü me ut bir millet ve mamur 

L.r vatan yaratmağa çalışıyor. Bu 
mi büyük adamın arzusu bütün 
'fürk çocukları için mukaddes bir 
ı:.-adedir. Ooların istediklerini yap
mak için beraberlik ve birlik ha
l:nde yeni hamleler hazırlamakta
yız. Bu hamlelerin orduları daha 
fazla iktisadi alanda ve bilhassa 
teknik bilgiler sahasında toplana
ctık ve önümüzdeki yılların plan
lan ve çalışmaları hep bu hedefe 
doğru yönetilecektir. 

Türk çocuklan Atatürkü daima 
yaşatmak, İnönüyü dalına bahti
yar etmek; çok maınur bir vatan 
,.e çok mesut bir millet yaratmak 
kararındadırlar. 

TASARRUF VE MUAZZAM 
BİR VARLIK 
Tasarruf ve yerli malı haftası

na yaraştığını sandığım çok sade 
hr düşünceyi burada söylemek
ten nefsimi menedemiyorum. Ben 
her Türk çocuğunun her gün or
talama hesapla bir kuruşluk nok
san mal istihlak etmesini ve bir 
~:uruşluk fazla mal istihsal etme
~ıni istiyeceğim. Bunun münaka
şssını hep beraber bir tarafa bı
rakalım. Bunu yalnız tatbik et
meğe çalışalım. Şayet muvaffak 
olursak yılda 140 milyon liralık 
l:ır varlık yığını n., memeketimizi 
kuvvetlendirmiş olacağız. Sizler
den bilhas:Sa rica edeceğim şudur: 
Bu harp yıllarında istihsalimizi 
çoğaltmak ve istihlakimizi kısmak 
ıçin çok dikkatli olalım .. 

Hepimize rahat çalışmak imka
ı:;:nı yaratan orduyu selfimlıyarak 
~özlerime nihayet veriyorum .. 

(Alkışlar .. ) 
PİYES VE KONUŞMA 
Başvekilin hitabesini müteakip 

Karınca kararınca piyesi temsil 
edilmiştir. Saat 19.45 te ulusal 
ekonomi kurumu reisi General 
Kazım Alp bir konuşma yapmış-
tır. 

* izrnJrde 'J'asarruf 
Haftası •• 

Ulusal e!tonomi ve tasarruf haf
tasının başlaması münasebetiyle 
dün şehrimiz baştan başa donatıl
mıştır. Bu münasebetle Ticaret 
odası umumi katibi B. Turgut 
Ti.irkoğlu Jün saat 16.30 da Kül
fürparktaki yayın merkezinde 
t.'lusal ekonomi ve tutum mevzu
lu bir ~aat süren bir nutuk söyle
miş ve hoparlörler önünde topla
t•an halk tarafından alaka ile din
lenilmiştir. 

Nutukta tutumun enternasyonal 
sahadaki değerinden de bahsedil
miş ve yurdumuzun her tarafında 
isliven fab:.-ikalnr sayesinde artık 
paı'.amızın harice gitmediği belir-
1 ılmistir. 

-----
İ 'l'AN~UL A 
U<CY~ , p.1•ı:;a 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Şeh

rimizdeki mütekait, dul ve yetim
lere bayramdan evvel ucuz şeker 
dağıtılacak tir. 

Bugüne kadar yaratılan en muhteşem, efsanevi renklerle süslü 
Sinema mucizesi... 

BAÖDAD Hl SIZ 
Yarat. nlaı CONRAT WEITD - SABU - JUNE DUPREZ~ 

Afrika da 
• • 

sevı ıyor 
~~-~*--~~ 

OhRLA Z IE BI l Ş!H· 
SIYET TELEK ti EDtLIYOR 

-*-Londra 12 (AA) - Ofi ajansı 
bildlı 'yor: Taymis gazetesinin si
yasi muharriri dünkü makalesinde 
şunları yazmıştır: 

Amiral Darlan Fransız milletini 
idaresi altına alacak vasıflan haiz 
d~ğildir. Bu itibarla Darlanın siya
sj ihtil'a.slarım tatmin etmesine 
meydan vermemeliyiz. 
Mareşal Petenin Afrikadaki nü

fuzu daima zannedildiğinden daha 
hüyükiür. Şimal Afrika Franstz 
idarecileri ve askeri şefleri Amiral 
Darlanı tarumışlarsa da Fransız 
ahalisi ona tarafdar değildir. 

-----
A. ERİ ADA 
Sıtf ır etine n rlı 
f1- "!'-'0"'1 ~-
Vaşington, 12 (A.A) - Fiyatla

rın tanzim ve tesbitiyle meşgul 
olan d:ıiro sığu· etine nru·k konına
sına karar vermiştir. 

. --~~ 

Mnhtt•lif denizlf .. r-
de son çarpışına
lar ve ka~1ıplar 
~~~~*·~~~~ 

c< ~1ANS >>TA KÜÇÜK BiR 
ÇARPIS OLDU 

-*-Berlin, 12 (A.A) - Alman hafü 
deniz kuvvetleri 12/tlkkfınun ge
cesi M.aıtiş denizinde bir muhare
bede bir İngiliz torpitomuhribi ba
tırmış ve bir hilcumbotunu ateşe 
vermişlerdir. 

Berlin, 12 (A.A) - 1lkkanun ge
cesi bir düşman hafif deniz kuv
vetiyle bir muharebede bir düsman 
motörbotu batırılmıştır. İki Alman 
gemisi kayıptır. 

YUNAN DENtZALTILARI 
F A.ALlYtETTE 
Kahire, 12 (A.A) - Yunan de

nlz kuvvetleri baskumandanlığı 
tebliğ ediyor: Deniz yüzbaşısı 
Kondoyanic;in kumandasında. bu
lunan Triton adlı denizaltı bahnı~ 
tır. Papani.kolaonun kumanda etti
ğ: denizaltı ise 6500 tonluk bir Mih
ver şilebini batırmışhr. 

~--~NNtıl~~~-

TUNUST ÇARPIŞ llALAR 
(Hashıreh 1 inci Sahifede) 

manevrasını akamete uğratmışlar
dır. Bu muharebede Almanların 
tank ve in.sanca kay1pları çıok faz
ladır. 

RESMİ TEBLİG 
Kahire, J2 (AA) - Orta şark 

İngiliz tebliği : 
Tunus .:fokları 11/12 ilk kanun 

gecesi bombalanmış ve limanda
ki gemiler arasında yangınlar çı
karılmış, infil~klar olmuştur. Ha
va muharebelerinde en az 8 düş
man nakliye uçağı, bir bomba 
uçağı ve iki motörlü 4 avcı tay
ye"esi düsürülmüstür. 

Londra, 12 (A.A) - Fas radyo
su bildiriyor: Fas Sultanını ziya
ret eden General Jiro ve General 
Nogesin yaptıkları görüşmeler sa
mimi bir hava içinde geçmiştir. Ge
neral Jiro Fastaki Fransız kıtalan
nın Mihvere karşı savaşa esaslı 
surette iştirak edeceklerini bildir
mi!'tir. 

Generalin verdiği öğle yemeğin
de müttefik ordulara mensup yük
sek rütbeli bir çok .subaylar hazır 
bulunmuştur. 

Roma, 12 (A.A) - D. N. B. 
Ajansının Tunus hususi muhabiri 
Tunus yakınlarına inen Amerikan 
paraşütcöleri hakkında şu tafsila
tı veriyor: Bu paraşütçülerin ku
~atılınası ile neticelenen muharebe
ler i.iç gün sürmüştür. Amerikan 
paraşütçlileri kuşatıldıktan sonra 
kurtulmaları için tek yol kalmıştı. 
Bu yolu da bir Alman müfrezesi 
ve bir İtalyan taburu tutmuştu. İn
gilizler sayıca üstün o1malanna 
rağmen süratle alt edilmic:lerdir. 
29 u subay olmak Uzı>re 200 İn'1'iliz 
eı:ir edilmiı:tir. Amerikalılar muha
rebesiz teslim olmuc:lardır. Ameri
kan ve İngiliz oara"ütrüleri tPc:1im 
olmamak ve ellerine düc:en Mihver 
askerlnini öldiirmek icin emir al
m1<:l,,rdı. 

Bt"Fı AMERtKAN 
MUHRtBt BATIRILMIŞ 
Berlin, 12 (A.A) - Bir Alman 

hücumbotu Oran sahili aMklarında 
bir AmP-riknn torpitomuh.ribini ba
tırm1c:tır. 

frALYAN TEBLtct 
Roma, 12 (A A) - İtalyan teb

lii1": Libya ve Tunus cephelerinde 
ı::iddetli hava muhareb0 lerinde Al
man savaş ucak1arı sekiz düsman 
tavvare"i düstimıü<:lcrdir. Diaer 
uÇaklar bir bac;ka tayyareyi tahrip 
etmişlerdir. Kıtalarımız Tunusta 
mevzii carpısm::ılarda bazı mevzi
leri lc:gal etmislt'rdır. 33. ~üşman 

Alman· Rus harbi 

* 
Aflfftf«MI TlftDtmf 

* 

JJ iLK RAN1111 PAZAR 1942 l!'!f • 

Tarafsız- Bir yılda Jill i Şefimizin 
/arın gö- 20,5 mi - seyahatı 
rüşleri yar liral 

-*-
A manlar rropetz 

de tam b ıe 
are eti 

atTJ • ·c ~li" ış .. 
Stokholm, 12 (AA) - Ofi 

ajansının husu i muhabiri bıldiri
yor: 

Bitaraf müşahitler resmi Alman 
ve Rus kaynaklarından alınan ha
berleri tahlil eden yazılarında Al
manların Tropetz kesiminde tam 
bir kuşatma hareketi yaptıklarını 
belirtiyorlar. Yarı resmi Alman 
kaynakları da bunu teyit etmekte• 
dir. Ruslar bir çok istikametlerde 
Alman takviyelerjnin görüldüğü
nü bildiriyorlar. Almanlar Rjev
Vilikilu.ks kesimlerinde yeni mev
ziler almışlardır. 

ST ALiNCRADDA 
Stalingrad cephesinde ve Don

Volga ara~mda Alman hücumları
nın şiddetlend'ği haber veriliyor. 
Burada Almanlar Don nehrinin 
doğu kıyısında kaybettikleri mev
zileri tekrnr ele gcçirmeğe çalışı
yorlat. 

Stalingradm doğu cenubunda 
Rus zırhlı kıtnları Almanların tut
tukları mevzilere sokulmak sure
tiyle mevzii bir muvaffakıyet ka· 
zanmışlardır. 

KAFKASYADA 
Kafkasyada. bilhassa Nalçıkın 

doğu cenubunda yalnız mevzii çar 
pısma1ar olmuştur. 

TANK KA YJPLARI ~ 
Almanlar Rusların büyük ka

yıplara uğradıklarını ve çok tank 
kaybettiklerini bildiriyorlar. Ber
lin mahfillerine göre ortalama he
sabiyle Ruslar günde yüz tank 
kaybediyorlar. Bu da bir taraftan 
Rus tanklarının kötülüğünü, diğer 
taraftan Alman tank savar ve di
ğer mücadele vasıtalarının iistün
lüğünü göstermektedir. 

------~~ 

FR"NSADA Hırp 
---~*·~--~-.,.-

Çeteler 
aa iyete 
başladı 

~-----*·~--~~ 

ALM N ~tAKLIYATI 

--~~--,.·~~----

A M ER l K AIOI Y PTIGI 
U ZZ Y ROi 

-*-Vaşington, 12 (Radyo) - B. 
Ruzvelt kiralama ve ödünç verme 
kanunu hakkında kongreye verdi
ği bir takrirde bu yıl sonuna kadar 
deniz aşm cephelerde harp eden 
Amerikan kuvvetlerinin bir mil
yonu açmış bulunacağını biklinniş 
tir. Ayni rapora göre 1942 eenesi 
zarfında ö<lünç verme ve kiralama 
kanuniyle müttefiklere yapılan 
yardımlar 2,5 milyar lngiliz lirası. 
yani 1 3 milyar Türk lirasına baliğ 
olmaktadır. Peşin para ile yapılan 
eevkiyat ise 1.5 milyar lngiliz lira
n, yani 8,5 milyar Türk lirasıdnı. 

MISIRA VE RUSY AYA 
YARDIM 

Amerika, Ruayaya bir eenede 
üç bin tayyare, 4 bin tank, 30 bin 
nakil vasıtası göndermiştir. 

Birleşik devletler Mısıra binden 
fazla uçak ve yüzlerce ağır tank 
göndermişlerdir. 

-~~--,-~--

1ngi1iz1 er bütün 
esirlerin zincir
Jerini çözdüler 
----*·----

FAKAT HADiSE RE$MEN 
BILOIRILMEDl 
-*-

Londra, 12 (A.A) - Royterin si-
yasi muharriri yazıyor: 

Resmen bildirilmiş olmamakla 
beraber, Hariciye Nazınnın Salı 
günkü beyanatından sonra düşman 
esirlerinin zencirleri çözülmil§tiir. 

~~~-,--~~ 

2'una.stalıi Amerilıan 
lıuınandanları 
terfi edecek •• 

Vaşington, 12 (A.A) - Reis 
Ruzveltin terfilerini teklif ettiği 75 
yüksek rütbeli subay arasında şi
mal Afrika kuvvetleri kumandanı 
General Ayzen Hver Erkaru
barbiye reisi General V alterşmit te 
vardır. 

-----
isuiçreye yangın 
bombaları atıldı 
Bern, 12 (A.A) - Dün gece saat 

2 de !sviçrede Bal, Bern ve Zurih 
kantonlarında tehlike :işaretleri 1 z A c En 1L1 y Oft verilmiştir. Aljöri ve Voley kan-_· -*- tonlarına yangın !'bombalan atıl-

Stokholm, 12 (A.A) - Fran- mışt.ı.r. 
sadan gelen bir yolcu Stokholmda ""'00 

intişar eden Tidingen gazetesine Y Cll'all Antel'ilıan 
Fransada oldukça geniş ölçüde lır1111azörü San 
çete muharebeleri başladığ~nı ~- F • Jıod 
manlarm terhis kararlan uzenne ransıs. ~ . 
bir çok subay ve erlerin cephane- Batı Am~ada ~ır liman, 12 
liklerde bulunan silahlan ve mü- (A.A) - Pasifikte Japonlarla son 
himmatı yağma ederek dağlara ve deniz çarpışmaJaı;nda hasara u~
omanlara çekildiklerini aöylemit- rayan San Fransısko adlı Amen· 
tir. Ayni yolcuya göre çete muha- hn kruv?~ril kendi ken~e b~
rebesi yapan bu Fransızl~r Alman raya ~elmişür ve burada tamir edi· 
nakliyahnı genio ölçüde a.zaç et• lecek.tır. 
mektedirkr. -----

~· Fransaya yeni 
SULH NE ZAMAN ümitler verileceıı 
(Bqtuafı ı inci Sahifede) Paris, 12 (A.A) - Belediye 

il Meclisi reisi Vişide mareşal Peten 
tir. Bqvekil fUt\lan da ave et· tarafından kabul edildiğini söyle-
miştir: miş ve şunları ilave etmiştir: 

c - ltalyada bulunan cenup • - Mareşal Parise dönmeğe 
Afrikalı esirleri kurtarmak için his b 
semize düşeni yapmağı sabırsızlık- muhalif olmak şöyle dursun, u
la bekliyorum. Yeni sene bize ye- nu bütün kalbiyle istemektedir. 

· b ·· .. k ffakıyetler getire- Mareşalın son hadiselerden 
nıekti"uyuF kmtuvha hın' 1943 den da- elem duyduğu doğrudur.. Fakat 
c r. a a ar mili . .._o lfun f 
ha sonraya kadar devam edeceği- e~ın umuuı.ı w se e ı ~a 
ni zan ediyorum Şimdiye kadar almagı tasarladıgı kararlar fikir
boğu!tmalar çok · kanlı olmuştur. lerini parlatmaktadır. Hükümet 
Şafak sökmektedir. Son bir kaç l'eisi Lavalle ... birlikte ~eşal 
ayda vaziyet inanıhnıyacak kadar F:~aya !eru umitler getirmek 
de~işmiştir.> nıyetındedir .. » 

Kap, 12 (A.A) - Mareşal Srnut __ ,_ .. 

bir ziyafette demiştir ki: Bir İngiliz uçağı 
« - Rava üstünlüğü zaferin İspan"G."a indi .. 

anaht.andır.> "' ,y 
Madrid, 12 (A.A) - İki mo------

Avustralvt!'-!lar 
hariçte de ıaarp 
edecelıler •• 
Kambera 12 (A.A) - Par1~

mento Av~uralya askerlerinin 
memleketleri haricinde hizmet et
mek üzere silah altına çağrılma
masını hedef tutan bir teklifi red
detmiştir. 

savar topları tahrip edilmiştir. 
Uçal<la,rın11z düşman kuvvetlerinin 
gerilerini muvaffakıyetle bombala
mışlardır. Bir Alman vapurunun 
uçak savar toplan iki uçak düşUr
müştür. 

törlü bir İngiliz uçağı İspanyol 
arazisine mecbur! iniş yapmıştır .. 
Altı kişilik mürettebattan bir los
ını yaralıdır Mürettebat uçağı 
ve için.deki evrakı yakmışlardır. 

-----
AR.JAN'l'İNİN 
raraf sızlıfl•·-
Boynes Ayres, 12 (A.A) - Ar

jantin deniz kuvvetleri başkuman
danı Amiral Kaspus gazetecilere 
bayanatında Arjantinin tarafsız po.. 
litikası bütün milletlerle dost ge
einmek isteyen bu memleket hal
kının duygularına uygun olduğunu 
.söyle~tir. 

ALMAN TEBLiGi ... • • ıarı 
Berlin, 12 (A.A) - Alman teb- .ruarıeı~e memur 

üği: Arasında... 
Tunu.sta Alman ve İtalyan kıta- Ankara, 12 (Telefonla) - Hari· 

fa.rı hücumlarına devam ehnişler- ciye memurları arasında yeniden 
dir. Düşman -tarafından şiddetle tayin ve tadiller yapan bir karm:ıcı
müdafaa dilen bir yer zaptedi1miş me hazırlanarak yüksek t.1sclika 

Dün Corıımdan ayrıldılal', yer sarsıntısı 
-geçiren bölgelere qidiyorıo.r ... 

Çorum. 12 (A.A) - Milli Şef 1 i.izere Çorumdan ayrılmışlar .~ 
İsmet İnönü, geçenlerde yer sar- halk tarafından coşkun tezah~ 
sıntısı geçiren bölgelere gitmek !erle uğurlanmışlardır. 

" lzmir " ve benzeri yerlerde 

Un satışına üsaade 
edileceği sanılıyor 

Ankara, 12 (TelefonJa) - Dev
letçe tanzim satışlan yapılan yer-
lere diğer vilayetlerden un ithali
ne dair memnuniyetin kaldmlaca
ğı anlaşılmaktadU'. Diğer taraftan 
bir müddet sonra muayyen mi.k
darda makarna ve şehriye imali 
hususuna müsaade edilmesi muh
temeldir. 

SAB!T GELtRLiLERtN 
KARTLARI 
İaşe maddeleri devletçe temin 

edilen saıbit gelirlilere ait ekmek 

•• •• 

kart1an badema toprak ofisi tara· 
fından hazırlanacaktır. 

EK1M VAZtYETt tYl 
Alınan mal<lmat son yağmurlar

dan da faydalanan ekim vaziyetinin 
memnuniyet verici bir şekilde ol· 
duğu, geçen yıldakine nisbctJe 
yurtda daha geniş bir sahanın ekil
mış bulunduğunu, tohumluk tev
z'atının vaktinde yapıldığı, icabın• 
da ge<:e ekipleri ile de çalısıldığı. 
devlet çiftliklerinde zeriyatın geçen 
senekine nazaran çok fazla bir sa· 
hada yapıldığını göstermektedir. 

Tü uncu ere ava s 
verilmesi başlıyor 

~-~~~---·~~~~~~~-
Ankara, 12 (Telefonla) - Ban kalann tütüncülere avans verme-

sine müsaade edilmesi hususunda ki kararın bugünlerde çıkacağı 
anlaşılıyor. 

Ege tütün piyasasının 25/tkinciHnunda açılacağı sanılmaktadır. 

Et ve elektrik sarfi
yatı azaltılacak 

~-~~~"-W~----

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Et tının tahdidi için hazırlıklar yapıl
satışının muayyen günlere l41Sre- maktadır. Buna dair bir koordinas
dilmesi ve kömürden tasarruf te- yon kararının kurban bayramından 
mini maksa<liyle elektrik sarfiya- sonra çıkacağı zannedilmektedir. 
~~~~~ ....... ~~~~~~-

Ankara parti vilayet 
kongresi toplandı 

~~--~~~--tfll/INlll·~~~~~~~-

Aınkara, 12 (A.A) - C. H. P. ler parti kurucusu Atatürkün kab· 
Ankara vilayet kongresi bugün rini ziyaret ederek bir çelenk koy
(dün) halkevinde toplanmıştır. muşlar ve Ebedi Şefin manevt hu
Kongreyi parti vilayet idare heyeti zurunda tazimle eğilmişlerdir. 
reisi İbrahim Kayaşlı açmış ve top. Kongrenin bugünkü toplannsın
lantıda parti müfettişi Esat Orasla da reis ve katiplerle encümenler 
vali Nevzat Tandoğan da hazır azası seç~ ve iki yıllık çalışma
bulunm~tur. lara dair idare heyeti raporu okun-

Müzakereye başlamadan önce it- mı.ıştur. 
tifakla kabul edilen bir takrir üze.. Kongre yarın (bugün) milza'ke-
rine kongreye iştirak eden delege- relerine devam edecektir. 

ltalya ve Romanya ile ticaretimiz 
~~~~-~NNtl*NW--~~~~~~-

Ankara, 12 (Telefonla) - ttal- bir lıtalyan ticaret heyeti gelecek,. 
ya ile aramızda yeni bir ticaret an- tir. 

Romenlerle başla.nan müzakere
laşması akdi için milzakerelerde lerin iyi bir hava içinde devam et
bulunıınak üzere memleketimize 

tiği anlaşılmaktadır. 

• Havdar R·fat dün öldü 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Ta-ı Cenazesi yarın (Bugün) kaldm· 

mnrmş avukat ve muhanirlerden bcaktır. 
B. Haydar Rifat bugün ölmüştür. Bu ölüm teessür uyandırmıştır. 

İstanbul Belediye
sinin açığını 
lıapatmalı için •• 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - An

karada temaslarda bulunan vali
miz İstanbula dönmüştür. Valimi
z.in verdiği malumata göre İstan
bul belediyesi varidatında görll· 
Jen açığı kapatmak için hazırla
nah proje yakında Millet Mecli
sinden çıkacaktır. 

Adana ve Anlıal'a 
Aydını atına 
işletmesi.. 
Ankara, 12 (Telefonla) - Dev· 

letçe satın alırup Adana ve Ankara 
belediyelerine verilen Ankara 
elektrik ve hava gazı ve Adana 
elektrik şirketlerinin bir işletme 
halinde tesis için hazırlanan kanun 
layihası Millet Meclisi encümen
lerinden geçmiştir. 

N UG 
MATıf~ELERDEN 

iTiBAREN 
Beyaz perdenin en şen ve e~ şak.rak ytl~ızı JUDY ~~ 

tarafından en nefis bir güzellikte ıbda edılen Aşk. Muzık, Dans 
ve şarkılar şaheseri ... 

KÜÇÜK NELLI 
DIGER ROLLERDE 

GEOR!:E ~URPHY · CHARLES Vl~INr.ER 
Aynca • Renkli, Müzikli, Danslı ilave. SEANSLAR 1. 15-3, 

15-5. 15-7. 15-9. 15 te Cumartesi, Pazar 11,15 te başlar. 
D 1 K K A T - Haftanın her gününde ilk Seansların başlama 

saatlerine kadar bütün biletler ucuzdur. SALON 30· KURUŞ 


