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~ SiNGER ~ 
~ SAAT VE MOCEVHERATI ~ 
~"Ankara Palas,, ın üst sa-~ 
~lonlarında teşhiri Comar-~ 
~tesi 19-12-942 gününe ka-i 
~dar devam etmektedir. ~ 

trnn münderecatından mesuliyet kabul edilmez... Cumhuriyetin t>e Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedi,., 
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YENt ASIR Matbaasında basılımştır. 

lngilizler il rli lar lngilizlere ve Sovyetlere göre 

"E ageyla,, 81ın 
s batıya do ... 

ı,Mi ver d 
Rjevde şiddetli meydan 

harbi devam ediyor 

1n9i.liz taarruzu karşısında yeni
den gerileyen mareşal Rommel, 

F:lageylıı cephesinde iken 
,___ . -·---------

Mihver m~vzile·rin
den kolayca atıldı 

~~---~~~~-
İ ngUizıe .. pek az Jcayıp vePıdihlerilni s@y-
iiyorıar • Ma. Romm!?I tutıanmağa çtd~a
caiı mı, yolısa Tral!~ma mı çelıilecef:? .. 

Kahire, 14 (A.A) - Orta şark Palermo h"va meydanına karşı 
İngiliz tebiıği : Dün sekizinci or- t~ar.:uzlaruıa devam etmü~lerdi r. 
du Mareşal Roınmel kuvvetlerini Bütün uçaklarımız üslerine 
Mersa Broh:a mevkiindeki mevzi- L1önmüı::;lerdir. 
!erinden çıkarmıştır. Düşman ara- İNGİLİZ KAYIPLARI PEK AZ .. 
sız takip ed;Hyor ve batıya doğru Kahire, 14 (A.A) - Orta şark 
çekiliyor. Uçaklarımız çekilen Al- İngiliz tebliği, Rommel kuvvetle
man kıtalarını hırpalamağa devam rınin Mer-3a Broka mevzilerinden 
odiyorlar. Düşman hava birlikle- ctılması sırasında İngilizlerin pek 
rimizin hareketlerini önliyememiş- :;.z kayıp verdikleri bildiriliyor. 
tır. Bazı yerlerde Alman avcıları BATIYA DOCRU 
müdahaleye teşebbüs etmişlerse ÇEKİLİYORLAR 
Öe bunlara karşı muvaffakıyetli Kahire, 14 (A.A) - Bugün sa-
tı.arruzlarda bulunulmuş ve 16 at birde neşredilen tebliğ, mare-
Alman uçağı düsürülmü.ştür. şal Rommel kuvvetlerinin e!lerin-

Hava kuvvetlerimiz Sicilyada (Sonu Sahife 4, Süt~ 1 de) 

Tunus ta harp durumu 
Ha 
Savaşları ZD ha ifledi. • 

----*·----
Alıdenizde hangi 
tarafın 11aziyete 
hiilıim olacağını 
ergeç belirtecelıt~r 

ŞEVKET BİLGiN 

Ncvyork, 14 (A.A) - Bu sa
bah şimal Afrikada bulunan bir 
Amerikan muhabirinden gelen 
tel)?rafta şöyle deniliyor : 

Üç ·:ünden beri süren çok şid-

iki büvük 

detli muharebelerden sonra Ce
deydadan Matore kadar yarını 
ciaire şeklinde müttefik cephesine 
karşı Alm•n taarruzu hafiflcmiş-

(Sonu :Sahife 4, Siilun 3 te) 

ihtüyacımız Gürünüı,e göre, mihverciler, Tu
nus _ Bizerte hattında kuvvetle 
7erleşmişlerdir. Bu vaziyette, 
Amerikan •e sa"aşçı Fransız kuv
ntleri tarafından takviye edilen 
birinci Bı-itanya ordusu, kati ha
rekete geçmek için, bütün hazır
bkfaruıı ikmal etmcğe, havada ba
riz bir üsliinlük tesisine ~iddetle 

T sarrul ve 
tlıtiyaç duymaktadır. 

çok çalış 
----*·----

Dr. Behçet lfz'uo 
dünkü hitabesi 

JIIuhtclif harp cephelerinde bu
güne kadar yapılan tecriibelcr 
gösternıi,tir ki bir ordu ne kadar 
lruvvcili ve ne derece iyi teçhi.t 
edilmiş olursa olsun, faik ha\.a 
lrun·etlcri tarafından destcklc.ı- --*--
mcdikce muvaffakıyet ümidi ku"- Sun'i darlılı ''ara-
~ 'tii oİan bir teca\•üze geçeır.cz. ., 
Modern harpte tccaviiziin nıiln:.sı, tanlar • ilıtifıarıa 
muayyen stratejik nokt:ılara üs- mücadele • harpten 
tün kuvvetler yığarak hnreı.ete K.. 1.. .. 
g"çmektcıı ibaret değildir.. Ayni SOnPaSı • 0)1 UmUZ 
nınnndo, düşmanın ilk hami · de ne hadar çalışıyor? 
lıarap edilecek kun·etlcrini çcbu- Ticaret vekilimiz Dr. Behçet 
caı~ ikmal etn1csine, geri teşkiJfı.. Uz, on ücüncü tasarruf ve Yerli 
tiyle irtibatım '.llıılıafaza ctme»ine mallar hafüısı münasebetivle dün 
mani obnoktır. bu bakımdan cep- akşam radyoda Ş'1 hitabede bu

ak 

·~, 

beyi besli~eı:. gcrıterin fıman:,ız ıunmuştur: 
bombardımanlara tiı' · tııtıılmnsı • - Güzel milli bir anane hali- F.\i#)~J1:;, 
teca,iizc k..ıra"' veren ordunun i' ni almış olan tasarruf haftasını 
ba~lıcn hedı(;cr<nden birini tq!Jl l<utlamaktayız. Hnrbh yıkıcı ha
edcr. , <liselerinin devam etmekte olduğu-
Ahnanlnrın ;)·ddırun harbi siste- 1 ı·u görüyoruz. Bu badirenin dışın

nıi. bilhass~ bu esasa d~yan"!u-:tır. d :1 kalmamız bir tesadüf eseri tle-
Polonynda, J'ı·ansa lıarbınde, Bal- (Sonu Sahife 2, Sütun 4 le) 
kanlarda .;;\.irekli mukavemeti i.n& 
kansız kıfan darbeler hep bu su
retle indirilıııi~tir. J.Hiitlefiklere 
geline~, onlar da ayni te<"riihcyi 
ilk dofa olarak )fısır meydan mu
lıarebesinde :nıımı}lardır .. Gene
ral 1'Jon~on1crinin sekizinci ordu~ 
•u, malcl")·al. personel ve teşkilat 
üstiinlüğünden faydalanan ezici 
bir ha\"a hiıkjmiyetine dayanmak 
sayesindedir ki rnarc~:ıl Rommeliıı 
Afrika Korunu ağır bir bozguna 
uğratmıştır. Filhakika nıüttcfikle
rin hava fiJolan usta ve cürctkUr 
pilotlar tarafından idare edilme
mi~. hiç aksamıynn bir te JJliıta 
dayanmamış ol.<aydı, nıare~a! Ka
n.in~Juunın haklı olarak sö~·lcdiği 
gibi, Mı.<ırda ve Sircnaykada Bri
tanyalıların diişnıanlarına soluk 
a)dırnuyan bir zafer kazanm:ıları 
•iimkiin olamazdı. l\lüttefikler, 
Slrcnaykada harn hakimiyetin;n 

(Sonn Sahile 2. Siitun 7 de) 

B. LAVAL aıvoq Ki: ____ .* ___ _ 
Alman 
zaferi 

• • 
ıstı yorum 

-*-
Vişi, 1 4 (AA) - Vişi radyo

suna göre Laval gazetecilere de
miştir ki: 

- 1-Iiç bir şüpheye yer verme
den söyliyebilirim ki Almanların 
zaferini ve memleketimin bolşevik 
tehdidi ve afetini darbelemeğe fır
sat bulmasını istiyorum. 

Dr. Behçet Uz 

FR~r'SA · Alr..ANYA 
----*----

Berlin ce-
ltJ& ilekarlık 
yapıyor 

-*-Berlin, 14 (A.A) - Ofi ajan-
sının Berlin muhabirinden: Fran· 
sa - Almanya münasebetleri, Ber· 
!inde büyük alaka uyandırmağa 
devam etmktedir~ Dün Almanya 
hariciye nazırlığında, basın top
lantısında beyan edildiğine göre 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

o • • 
~~~~*~~~-

Alman la r zırhlı 
kuvvet getiriyor 

-*-1\!Loskova, 14 (A.A) - Royter 
ajan.sının hususi muhabiri bildi
riyor : Rus pike bo:nba uçakları 
müstahkem Alman mevzilerine 
muvaffakiyetli darbeler indirmiş
lerdir. 

RJEVlN BATISINDA 
Almanlar Rjevin batısında şid

detle devam eden meydan muha
rebesine sayısı durmadan artan 

Fransızlarm Anglosaksonlara 
a~tık!arı « Dakar > , ve bu zırhlı kuvvetler sürüyorlar. Ve-

miilıinı üssün Anıerikaya olan likilukide her biri 10 - 20 tanklık 

, 

Amerikan tankları lran yolile Rusyaya sevked.ilirken mesafesini gösterir harita (Sonu Sahife 1, Sütun 1 de) 
~~~~~~~~~ . .,.,.,.~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-· 

AMF~l :hF~~NsllLıaRı Berline göre Rus harbi 
ı vere _ _ · 

harbe ha.- Sovyet hft.ennı• 
zırlanıyor ları kırılıyor 

-*Amerifıadan gönde- Kalenin • İlmen lıesiminde ~e11rUen Ru.sla· 
rilecelı malzeme ile rın lıurtuıma 11e bunları lıurtarma · 
modern bir ordu teşebbüsleri aitim ... 
lııırulacalı , Berlin, 14 (A.A) - Alınan teh- yıda esir aldık ve Rusların iaşesi-

.. Hği : Kafkas dağlarının yüksek ni hissedilir derecede sekteye uğ-
Lon ra. U { .A) - F <rad- t.epe-Jeri.ode bir çok Rus hUeUDJla- :ı-attık. 

yosunun bildirdiğine göre Fran- rı püskürtülmüştür. Cenup cephe- DON CEPHESİNDE 
sız batı Afrikası umumi valisi sinin diğer kesimlerinde kuvvetli Don cephesinde İtalyan kıtaları 
Buasson yaptığı bir demeçte, birliklerin karşı hücumları şid- Bolşevikler.in mevzii taarruzlarını 
Fransız batı Afrikasının müttefik- detle devam ediyor. püskürtmüşler ve ağır kayıplara 
!ere iltihakınm şimali Afrikadaki STALİNGRADDA uğratmışlardır. Yirmi beş Rus 
askeri har~katı h:ızırlamakta ve Stalingradın cenup batısında ha- uçağı düşürülmüştür. Hava kuv-
teşkiliıUanmayı teminde yaptığı rekette bulunan zırhlı teşkilleri- veUerimiı yalnız 4 uçak kaybet
tesirlerden bahsederek müttefik- miz büyük bir Rus kuvvetini mişlerdir. 
!erle yapılan son anlaşmaların sa- mağlup etmişlerdir. Rusların kar- KALENİN - İLMENDE 
mimi yet içJıde ve diğer Fransız şı hücum 1an kırılmıştır. Yinni Kalenin - İlmen gölü kesimin-
arazısının de kurtarılması ve Hus tankı tahrip edilmiştir. de muharebeler devanı etmektc-
Fransız hfilcimi; etinin tamamen Kalmukla1' bozkırında düşman dir. Rusların çevrilen kıtalannı 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) gerilerindeki hareketlerde çok sa- (Sonu Sahife Z, Sütun 2 de) 
~~- ~~·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mihve . ve Afrika harbi 
Libya harbinden pek 

az bahsediyor la 

JAPO~lARA HÜCUM 
----*----

Destro-
yerleri 

sıkıştırıldı 
.Japonların top ye
Jıun 7 destroyeri 
zedelendi, biri 
batırıldı. • 
Vaıington, 14 (AA) - Bah

riye nazırlığının teb!;ği: 11 ilk ka
nunda orduya mensup üç uçak 
K.ista Layor adası civarında kara .. 
ya oturan bir gemiye 25 O kiloluk 
bomba isabet ettirmişler ve kara .. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 le) 

Yeni mebus seçi· 
mi ihtimali var 
~~~~·'k~~~~ 

Millet Meclisi Bay
ram münasebetiyle 
tatil lıararı 11erecelı 

Ankara, 14 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisinin bu çarşam
ba günkü toplanbsında bayram 
münasebetiyle ikinci kanunun ilk 

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

~;.::::;;::::::::;::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=:=~> 

Fransız filosunun intiharı Alman tebliğine göre keşif 
~~-~~~-.... -~~~~~~~ 

ve topçu faaliyeti var 
Bir Berfin haberi ingiUz hücumlarının 

püslıürtüldiiğünü bildiriyor .. • Tunus 
harplerine gelince ... 

Berlin, 14 (AA) - SaLihi- tir. Fakat hücumların hepsi piia
yetli mahfillerden dün akşam geç kürtülmüştür. 
vakit bild.irildiğine göre, sekizinci ALMAN TEBLiôl 
ordu, dün akşama kadar Elagey- Berlin, 14 (AA) - Alınan 
fada mihver müdafaa sistemine tebliği: 
karşı hücumlarına devam etmiş- (Sonu Sahife 4, Sütun % de) 

Amerikan kuvvetlerini şimal Afrikaya taşıyan vapurlardan 
biri harekete hazırlanırkes 

Hepsinin bat-
ın dıg-ı yalan 
uFilonun Tulondan lıaçması imlıtinsız

dı, intiharı zaruri idin deniliyor .. · 
Londra, 14 (AA) - l..ondra-

da çıkan U Frans gazetesi Tulon 
h8.diseai ba~lıklı yazısında Fransız 
fiiosunun fedakarlığını küçültme
ğe çalıfQll Alınan ve ltalyan pro
pagandasına cevap vererek 15 
Fransız barp gemisinin sapa sağ
lam durduğu ve filonun T ulonu 
terkeımeyişi hakkındaki tıenkitleri 
bahis mevzuu eb:nekte ve tunları 
yazmaktadır: 

Biz Tulon muharebesinin müs
bet bir :ı::aferle netkelenmee.i.ni çok 
isterdik, bu zafer filonun T ulon
dan aynhnasından ibaretti. Şimdi 
anJ.aıılı.yor ki teknik bakımından 
bu iınkllnsızdL Filoya tealim ol
mak veya kendini batınnak şıkla
rından birini tercih etmok kalıyor
du. Fransız donanması ölümü ter
cih elınişth. Fakat filoyu batırma 
işini mükemmel başarmak içjn 
harp etmek zorunda lcalını§tır. 15 
geminin oağlam olarak Almanlara 
kaldığı yalandır. 

AMiRALiN ALDANlŞl 
Amiral Dölahord yanlış düşün

müş ve Viş.inin vcrdjği emirlere 
itaatçı bir akeri disiplin meselesi 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Mihver Libyada 
tam ricat halinde. 
Stalingradda da 

pek sıkışık 
~~~~·*-~~~ 

Kahire, 14 (AA) - Libyada 
düşman T ra.b1usa doğru tam bir 
ricat halindedir. 

STALiNGRADDA 
Moskovo. 14 (A.A) - Mosko

va radyosu tarafından bildiriliyor: 
Stalingradda çevrilmiş olan Al

man kıtalarının vaziyeti fenalaş-
mıştır. Hava yolundan iaşe.sine ba
kılmakta .,!an bu kuvvetlere yar
dım edilmesi hava taarruzlarımız 
yüzünden gevşemiş bulunuyor. 

1aydığı için aldanmıştır. Amiral ~~~~~~~~§§~~~ ıcc===~.J::::::::c=o:::=====• (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 
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,, A K A s 1 'Belediyemec- Nizama aykırı hareketler urgun-
.--:·-~~-~~-~~~~~~-~-~-~~~~~- ----.l Jisi top!anıvor Bi~ dağıt;'a birliği lukd~evaır 

YA.ZAN_.:_ ,~'!_Hi.N AlCDVMAN Haua,:,::,!~~at·- • • tevkif edildi e _!yor 
• • ? Belediye meclisi bugün saat re ıs 1 -- Ne var, ne ıstıvorsun. 16,30 da fevkalade bir toplantı --------- Bazı maddeleı-fn 

yapacaktu. fiyatları düştü.. 
Hükümet son defa kömür Byat- 500 ftUo fJlrden gaz aJan l1e glzll gaz ..,an• Son hafta içinde üzüm. mefİn, 

Hacı Ruşen efendi İstanbulun manzarasın Iarına bir misli zam yapmış oldu- lar da malafıemeye 11erildller.. deri, kösele, zeytinyağı. sabun. 

d L L ı. di • i ğundan hava gazı fiyatlannın da Kend.iaine teslim edilen ekmek rı iddiaaiyle --Lalarunı§lardu. -••e- ve \>almumu fiyatlannda Se.,,re er"en HIZIHen sın · .. ülm' k di :r- ............ 
• 7 artma~ı zarurı gor e te r. kartlarından bir kaç tanesini lceo- Kılhramanlar mahallesinde 4 bir düşüklük kaydedilmiştir. 

çağırıuermiştl... Meclis bugün yapacağı toplantıda di ihtiyacı için kullanarak iateye sayılı eTde oturan Hasan oğlu Ah- Deri, kösele, bağırsak ve don 
Bunu hem denizden geçenler dik, oğlum... İşte bu zammı kararlaştıracaktır. noksan ekmek kartı teslim ettiği met Kara.bağ ile Osman oğlu Ha- yağlan üzerine muamele durmuş-

görilrler, hem de heykel hisarın - Aman amcacığım! Bu nasıl Simdiye kadar kübü 7,5 kuruş iddia olunan Turan ha.Ik dağıtma Iil, bir araba iç.inde dört teneke tur. Piyasada ne alıcı ve ne de sa-
altında, bu kaleyi yapanın bir im- söz? .. Zahmet değil., bu benim ~lan hava gazının yeni fiyabnın birliği Teisi B. Ziya Çeliker milli dolu gaz kaçınrlarlten yakalan- tıcı yoktur. 
zası şeklinde göze çarpar!.. için rahmettir. Buradan doğru bi- 12 kuruşa çıkarılması çok muhte- korunma müddeiumumiliğince mışlardır. Bunlar sorguya çek.ilmi~ GIDA MADDELERi 

Yaşlı adam tıpkı bir tarih kon zim eve gideceğiz! Karım Şefika meldir. tevkif edilmiştir. ve gaz teneke1erinin beherini 25 Yumurta fiyattan dün bir mik-
feransı veren muktedir bir hatip da benimle beraber gelmek isti- - - -- 500 KiLO GAZ ALMIŞLAR ~er liradan Şehitlerde bakkal Ah- tar düşmüştür. 
gibi anlatmağa devam ediyordu yordu, faknt ufak Memduh biraz ~ P.o -1 1- Arabacı Mustafa oğlu Basri met oğlu Ali ve Zeynullatı oğlu Son bir kaç giin içinde Jzmire 
Hacı Rus<m efendi konfcranscının rahatsız ... Çocuğu birlikte getir- \. \. S8 DC J ~ Cam'bek ve Ahmet oğlu baharat- Hasandan !\ldık.larını ~öylemişler· külliyetli miktarda gıda maddesi 
sözlerini~ can kulağile dinliyordu mek muvafık olmadığı için karım d çı Kadri Tömek adında iki kişi te- dir. Dördü de yakalanarak milli getirilmiştir. Başlıca maddelerin 
Oldukça derin tarihl bir vukufa evde kaldı... rakı c:retiril Il darik ettikleri gaz fişleriyle Ege l·orunma mahkemesine verilmiş.- kilo fiyatı tamamen şöyledir: 
ic.tinat eden bu sözler emekli Eşyanız bunlar mı? .. Ben birlik- .. petrol şirketinden 500 kilodan lerdir. Fasulye 50-58, nohut 52-60, 
~ük memurunun İstanbul te araba, hamal hepsini getirdim. * fazla gaz alarak tüccar 1 Iüsnü oğ- BiR CEZA HAFtFLETiLDI Börülce 35-38,. kumdan 25-28 
hrıkkında cuyduğu büyük sevgi Müsaade ediniz. hamallar gelip IJU.,.İ!ft lJG'-'ilere rafıı lu Hasan Yeşildağlıya kilosunu 90 Müessesesi namına aldığı kö- kuruş, tereyağı fiyatları değişme-
sine temas etmekte idi. Bu itibar esvanızı kaldırsınlar... 1 ~ .Y - ' kuruştan sattıkları, Hasan Yeşil- mürden bir tonunu evine nakletti~ miştir. Pekmez kilo başına be, ku-
la hacı Ruşen efendi yaşlı adamı Ve Mesut bey amcasının cevap J:ıahve Ve (!ll)1 dağlı da bu gazlar içine bir madde ği için evvelce milli korunma mah- ruş düşmüştür. Susam 60, susam 
dinlerken yurduna kavuşmaktan vermesini bekle:ı1iyerek hemen VePfleceJı.. karıştıraTak filit imal cdi,p kilosu- kemesince iki ay hapse mahkum yağl 135-180 kuruştur. 
doğan sevincinin bir kat daha art oradan ayrıldı. Bıraz sonra yanın- Evvelk.i gün inhisarlar bat mü- nu 120 kuruştan sattığı iddiasiyle edilen yerli ürünler şirketi muha- ----
üğını seziyordu... da iki hamal olduğu h:ılde tekrar dürlül{ii emrine lstanbuldan yeni- yakalanmış ve milli korunma sebecisi B. Fahri Sırman hakkın- T;Caret Vekı• _ 

Fakat ne yazık ki zevkini ok.;;a gcldı den SOO sandık rakı getirilmiştir. mahkemesine sevkedilmişlerdir. daki evrak temyiz mahkemesin- .ı.. 
yan bu konferansı sonuna kadar Eşya de:-ıklerinin rıhtım önün- Bunun 500 sandığı lzmire, 300 KAÇAK GAZ SATIŞLARI den gelmiştir. Temyiz mahltemcsi 
dirilemeğe vakit bulamadı. Birden deki sokakta duran arabaya ahl- sandı~ da kazalara sevkedilecek- Bucada bakkal Mehmet Kur, cezayı azaltıcı kanuni sebepler , ıı• yakında 
bire telaşlı bir sesin kalabalığın ması hiç te uzun sürmedi. tir. Bundan baıka şehrimize mü- devlet demiryollarında manevracı kabul ederek iki ay hapis cezasını _ 
arasında : Araba hareket etti... Gümrük him miktarda sigara da gönd~ril- Nazmi Sözer ve hammal başı Mah- bozm\.if. yalnız on lira para ceza-

- Baba, baba! .. diye !haykırdı memurüe karısı, kızı Neriman ve . . muı öke fazla fiyatla gaz sattıkla- sını kafi görmüştür. ~eıı•yor 
d ld · da mıstır. 

ğı uyu u ve aynı zaman yu yeğeni Mesut bey de tramvaya at- Bugün bayilere ikinci on beş - - -------------------------
muşak bir el hacı Ruşen efendinin ladılar. Tramvay köprü üzerinden giinlük ve ihtiyaç mukabili olarak ZABITADA ' ----"*·----
ko1una dokundu. Eski gümrük me seri bir akışla lstnabul yakasına çay ve kahve verilecelctir. Ayni N b~ AJ 
muru döndü, baktı ve kendisinı doğru ilerlediği sırada hacı Ruşen zamanda rakı ve sigara da tevzi u .. . . b. . f e UH ya!I arın 
çağıranın kızı Neriman olduğunu efendi oturduğu kanepenin yanın- edilecektiT. n g otu ra·n ır çı t- toplfu,,,.ası ve de-
gördU : daki pencereden, yollan dolduran NOKSAN BEYANNAME '"" polanması iJlerlnf 

- Ne var?.. N-e istiyorsun? i hlabaJığı rı"ırmı..ş gözleriyle sey- VERENLER 
- Çabuk gelesin, baba!.. Sen retmeğe koyuldu... lnhisarlar baş müdürlüğü satış ı • k b k • • • d ı tetfılfı edeeeJı .. 

annem çağırıyor!.. * amiri B. Samet bayilere yapılan J e çısını vur U ar Ankara, 14 (AA) - Ordu 
Hacı Ruşen efendi ister istemez tevziatı sık sık kontrol etmektedir. ihtiyaçlaruu karşılamak ve sabit 

kızının peşi sıra yürlimeğe mec- Hacı Ruşen efendi ailesi şimdi- Dün ve evvelki gün lzmirde üç, gürlilere tevzi edÜm.elt üzere neba-
bur Olmll§tu... lik Karagiimrükte Mesut beyin üç Karsıyakada "ki tütün ve müskirat - ---------------- tt yağların yüzde on beşine el ko-
Şahende hanımın yanına var- odalı ufak evine yerleşti... bayiinin sigara ve rakılar için nok- İzz~t Çiftliği befıçisi ağır yaralı... narak bedeli mukabilinde alınma-

dıkları vakit ihtiyar kadın koca- Bu evin kalabalık bir aileyi san beyanname verdikleri tesbit Dün Değirmenderenin iki kö· memleket hastanesine k.aldınlmıt- sı ve yüzde 12 buçuğunun da mu-
sına şikftyetler, sitemler yağdırma- içinde banndırmağa hiç mlisa- edilmiş ve bunlar milli korunma yünde iki vaka olmuştur. tır. amele vergisi olarak toplanması 
ğa koyulınu§tU : edesi yoktu. Odaları kutu gibiy- mahkemesine sevkolunmuslardır. Gümüldür köyünde izzet çift- Kaynar fıazanın kararlaştmlmış ve bu işin teşkilat-

- Senin adetindir, efendi!... di ve her UçU de küçüktü. _ liği bekçisi Çeşmeli Salih Naril. i i d .. t .. landmlması vazifesi lzmir incir ve 
Müşkill bir işi başarmak sırası gel- Vakıa Mesut bey gibi karısı Şe- A'l-''"-•ı t"?Sell_.•im Değirmendereden havaniyle kö- Ç ne UŞ U.. üzüm tamn satış kooperatifleri 
aimi, sen bizi yalnız bırakıp he- fika. hanım da misafirlere pek de- l,V\;..gj; e~ır- il.• ı;:_ Şehitlerde inhisarlar bira fahri- birliğine ve ona yardımcı olarak 
men sıvış1rsın! .. Gövertede kala- rin bir saygı, sonsuz bir izzet ve kin bir heyet qe!di yüne un götürürken, İzzet çiftliği- kasında elektrikçi Mehmet oğlu çalışacak diğer 'birliklere verilmit
balığın arasına kanşarak neyi ikram gösteriyordu .. Fakat ne de inhisarlar idaresi ardiyelerinde, ne 600 metre mesafedeki zeytinlik Hüseyin Ağar, makineler arasın- ti Haber aldığımıza göre Ticaret 
seyrediyorsun böyle?.. olsa, hacı Ruşen efendinin, konuk bankalarda, gümrükle ithalatçı arasından atılan kuTJUnlarla vüc~ dan geç.erken ayağı ka)'lWf ve 90 vekili Dr. Behçet Uz 'bu yağlann 

- Hanını, artık İstanbul koku- SPver veğırninc uzun müddet bar tüccarlann depolannda bulunan dunun muhtelif yerlerinden ağır derece hararetle kaynayan su ka- toplanması ve depolanması işleri
su duyulmağa başladı... Herkes olmaması lazımgeliyordu. Bunun çayları inhisarlar idare& namına surette yaralanmıştır. Derhal ımem- :tanına düşmüJ, vücudunun muhte- nl tetkik etmek üzere yakında Ege 
gibi ben de özlediğim memleketi- için gümrük memuru her şeyden tesellüm ve mubayaa etmek üzere leket hastaneaine kaldınlaa yaralı lif yerlerinden aitt aurette yanını.- rnıntakaaına gidecektir. 
mi görmek istiyorum... evvel satılık bir ev bulmak üzere lstanbuldan üç k.i~ilik bir heyet zorlukla verdiği Hadede kendisini tır, Yaralı derhal memleket hut~ 

Kocasuıın verdiği bu cevap ŞA- hemen faaliyete girişmeğe karar şehrimize gelmiştir. · Jzzet çiftliğinde Fahri Ata oğlu nesine kaldırılmıfbr. 
hende hanımı btlsbtıtUn sinirlen- verdi. Bir yandan da karısı da bu Umum müdürlük teknik şefle- zeytinliği bekçisi Seıydiköylü Şe?- Kmap dülıfıdnını 
c'1rdl. sert bakışlarile kocasını işi başarmağa onu teşvik ediyor- rinden B. Mustafa Kemal Tayla- li aclnda bir şahsın yaraladığını id- .lo-um .. ~IGI' .. 
sUW.U : du... nın reisliğinde bulunan heyet bu- dia etmittir. Şevki aranmışsa da "' ....,. 

- Her vakit böyle yaparsın!- - BITMEDI _ gijnden itibaren tesellüm iılerine r ,bulunamamı .. tzr. Haclieeye müd- 596 mc1 90ka.kta 31 sayılı evde 
Bu 1roc d k] ·ru N · b 1 -1- .,,. oturan lbrahim oğlu Arap Baha-a eşya en erı erıman- _ a, ıyaca.Ktır. deiwnwni muavinlerinden B. Sa- K 
ı- b ___ , b "l bil ... ' ettin, Ahmet oğlu BiW. 8.§if oğ-
Ul en ııa.3:u ag ıya ecegız... DeınlryoJlarında ----- dık tarafından el konmuttur. hı Faruk ve H;;....; .. ogylu Ali adın 
tklml7ln buna hiç gilcU yeter mi? ÖSRE'J'MEHLER __ ,_ 
Hadi bakalım, şimdi sen bize yar- Faturasız mal Satın lKJNCt V AKA da dört ki.fİJÜn Damlacıkta kasap 
öım et! Çözdüğümüz şu yatak almalı ''G$Gfı- A.RAS'l.N'DA.. Değirmenderenin Ahmet beyli Ali oğlu Musta.fanın dükkanım 
0 nk1 · · td 1 ti I" T _,, ödemişe ıbağlt Kese1er köyü öğ- köyünde 8 y&§ında Mustafa oğlu soydukla.n ve bütün bir kuzusunu 

e erını yen en yer eş re ıh... Ankara, 14 ( Telefonla ) - retmeni Remzi inceli Dikili mer- Halim babasının çifte tüfeğini kur- c;.alıp aralannda taksim ettikleri 
Hacı Ruşen efendi içinden ır Tacır· sıfatını haız" hakild veya T k d dü de ~-~-1 ıı.L l ,_.,i F k şıı.ı. d h kez okuluna, 941 mezunu ürltan calarken çıkan kurıunlarla arnın- iddia edı1miı ve ör ·· ""'1.1· lwıav e çeıu · a at auen e a- hükmi şahu·ların tı"caret ı"çın· fatu- - 1--

t ğ t kıif t - "" Akkız Ergen Bergama Sancı lcöyü dan ağır surette yar--nml§ ve mu~. nımın yap ı ı e esasen gaye rasız mal satın almalarını yasak T k 
°'k I hki ·d" B · · ögrv etmenliğine, ire 2 inci o u- ----------·-----------------ma u ve man ı ı. unun ıçın eden koordı'nasyon karan bu::t:n 

büyük ihtiyacımız fazla 1_ d A:rk d E>'-' lundan Sermet Erol üçüncü okul J kı• ses ÇıK.arma ı. asın an (dUn) meriyete ttirmictir. 
ceketini attı, kollarını sıvadı. Ka- e-··--:r öğretmenliğine, Tire üçüncü oku-
rısı ile kızma yardım etımeğe ha· ----- lundan Zehra Türker Tire ikinci • 

1 d taf ebe:ve ..ıa alan okul öğretmenliğine, Torbalı Şe- - ,,,,__ 
zır an ı... '7 h ı k .. R · O S hif d k kan ııı. ih Büyük Mil t ·ı ~, ı·t er o""yu·· o·'gretmeni ecaı n- (Baş'-rab 1 mcı' a e e) edece un .MSY ası -Bu dakikada vapur Ortaköy ön- enzı f.'8 - w.ı 
ferine dog"ru ilerlemeğe devam Ankara, 14 {Telefonla) - sal ödemiş Adagide okulu baş ğildir. Biz Mil11 Şef ~ İnönU- let meclisindedir. 

öğretmen vekHliğine, Menemen __ ,_,_,, · BUGÜNÜN VR YARININ 
ediyordu. Suların üstü, sathına Devlet demiryollannda yüzde elli b b ,_ b .,, · ntin uzun gören teJnA.İ,.u.Ü. sıyaseti PLANLAA RI _ irinci Öq;e gezici aş ögretmenı bul · 
güneşin ışığı vurmuş bir ayna gı- tenzilatla seyahat etmeleri için ta- Ahmet ÖzgÜn Menemen ikinci ile bu saadete kavuşmuş unu- Mütehassıslarııllızın büyük bir 
bi mnl pırıl yanıyordu... lebeye verilen eski tarihli alh ay- bölge gezici baş öğretmenliğine yoruz. kısmı münhasıran harp ekonomisi 

Biraz sonra Sarayburnunu geç- lık vesikalar yanndan itibaren mu- nakil ve tayin olunmuşlardlT. lK.TISADl ÇALIŞMA LAZIM üzerinde çalışmak üzere bir büroda 
tiler... teber olmıyacaktır. Talebenin ten- Bütün ça~malanmız, tasarruf l B b'" b ·· .. 

----- d uhte top anmıştır. u uro, ugunun Bunun ötesinde, gök yilziine ~Hattan istifade edebilmeleri için haftasının açılışın a m rem 
1 

ak 
bitisik gibi auran yüzlerce minare her seyahatte yeni tarihli ayn bir Getirilen odun başvekilim.i.z.i..n buyurduklan gibi ve yarının planI.aruu hazır am -
görünliyordu... vesika ibraz etmeleri lazımdır. Ve lıömürler.. iktisadi sahada olmalıdır. Bu me- tatTtsAD1 V ARLIGIMIZ 

Ve hafif, beyaz sislerle örtülü Son on be~ gün içinde §ehrimi- ı:.ut durumu sonuna kadar muha- KUVVETLENMELİ 
t t n">ul yasmaklı bir Türk hnnı- BERLINE GÖRE RUS ze 580 bin kilo kömür. 150 bin ki- faza edebilmek bilgiye ve azme Hepimiz bilmeliyiz ki milleti-
mını andıran ince profiliyle, ken- lo da odun getirilmiıı.tiT, Vagon ciayanan iktisadı faaliyetle olabi-
d · h 1 kl b k " l · 1 " · alın ed mizin bugünkü ]ktisadt varlığı isıne ayranı a a an goz erm HARB bulunmaması daha fazla yakıt ge- lir. Istihsal sahasında an t - henüz bizi tatmin edememektedir. 
önündC' birdenbire belirmişti... tirilmesine mani teşkıl etmektedir. birlerle müvazeneyi istihsal lehi-

- 3 - --*-- _____ ne imale mümkün olduğu gibi is- Komşum.uz Bulgaristanda hektar 
Hacı Ruşen efendinin Karagüm- (Baştnraf:ı ı ınci Sahifede) ·r t=bsal sahalarımızda da yeni bir başına 15 kental buğday alındığı 

rükte obturand bir yeğenidvardıE. Ackdı kurtarmak için yaptıklan şaşırt- y !~tt!~~~ )1?,~~: halle çalışma şekli başlamıştır.k. Bb unun ~~~ F~c:di~=u:~ 
Mesut ey ive memur u... m • ma ve yarma te-bbüsleri akame- içindir ki 1943 yılı büytl ir in-
1 k z guld ktan ...- dağtma birliklerine verilmiştir. bize nisbetle 6 da bir olduğu hal-~ gümrü memuru on a te uğratılmıştır. Burada 31 tank Birliklerce evlerinde elektrik ol- lr..işaf gösterecektir. de Fin ücaret filosu bizim ticaret 
vapurla hareket ettig~ine dair ona daha tahrı'p e,:ın-.-..ır· . SUN'İ DARLIKLAR 

T han nh ~· mıyan haDca dağıtılmağa batl~ filomuzun il,. mislidir. Büyük tergraf çekmişti. op e tımı- 25 sonteşrinden beri dUşınan Bir çok milletlerin hayat ve Y 

na yanaşıldığı vakit vapurun içi- ~alnız bir ordunun bulunduğu ke- mışhr. darlığı üzerinde şüoıullil tahripler Türk milleti, çalışkandır ve Us-
ne ilk atlıyanlardan birisi de Mes- simde 1568 tank kaybetm:i~r. BİRTERFİ yapan ikinci dünya harbi memle- tUnlüğil temin için çalışacaktır. 
ut bey olmuştu... Volkhof üzerinde ve Ladoga gö- ketimiz istihsal ve istihlik hay.. KÖYLÜMÜZ DAHA 

Karaya çıkmak için büyük bir liinün cenubunda hücum kıtaları- Merkez orman mühendisi B. Ce- tında da darlıklar vücuda getir- ÇALIŞMALI.. 
telaşa düşen vapur yolcularının d b k vat Ziya Marufluoğlu birinci ıınıf miştir. Bu darlıktan istifadeye tstatistikler bizde köylttmüziln 
teşkil ettiği kalabalık arasında rnız üşmanın ir ço muharebe orman mühendisliğine terfi et- _,,...., 

mevziini tahrip etmişlerdir. mi....W. yeltenenler de olmuştur. Bunlar, fıenede ancak ll'1 gün ~-.ğını 
g<::nç yeğen yaşlı amcasını bulma· S kl d ~··· istilısal maddelerini depolarda göstermektadir. Halbuki bu va-
g~, ... gu'"çlu""kle muvaffak o1abı'ldı'. avaş ;.;ça arımız Un gece d-1- b" •-- · dah f 1 

" M k ı· hrini' bo - bekleterek sun•t darlıklar ihdaa tan ~aı ır -ç gün a aza H--cı Rusen efendi ile Mesut urmans ıman ve şe m- ODEMİ<'TE 
"' - b J 1 d '# ~ttiler. Bunun için bankaların çalışmakla bu memlekete çok şey-

bcy birbirinin kucağına atıldılar... a ruruş ar ır. .. ·~- Kız aııa-_. avans vermemesi ve avansların ler temiıı edebilirler. Fena göre-
Oldukça uzun süren sarmaş do- HA VA HÜCUMLARI ~Hy-•• ~ nwa 

B lin, 14 (A A) D :ıh. OfıaJa a-•.-ı.. süratle tasfiyesi suretiyle bu mal- nek ve cehalet yüzünden uğradı-! s bıttikten sonra nmca yeğenine er · - 06~ cep- .-..u çıkanldı. ~ ı teWi çalı- ... 1, 
dedi ki : hesinin cenup kesiminde avcı tay- ödemit, (H~t) _ Aktam laruı bir k.ısım piyasaya gımız zarar an ·ye :im<M.4-

Dcmek, Zonguldaktan çektiğim yarelerimiz dün 30 Rus tayyaresi kız sanat kul uk esirgeme 1'u Ayni zamanda ithalAtım.ız artırıl- yızBAKIM VE İSRAFTAN 
t lırrafı aldm? .. Size zahmet ver- düşürmüşlerdir. Avcılarımız ayni :rumu ~.~renle a~tır~ dı.im.ALAT VE tHRACATIMIZ KAÇINMA -

NİKAH 
Tanınmış tuccarlarunızdan 

Satış kooperatıfleri eski umum 
müdUrU bay İsmail Hakkı Ve
ralın kızı bayan Betigül Veral 
ile doklor Ercüment Boranın 
nikah töreni diin saat 10.30 da 
İz.mir belediyesi evlenme dai
resinde seçkin davetlilerden 
mUrekkep kalabalık dost ve 
yakınla. m huzurunda yapıl
mıştır. 

zamanda düşman iaşe ve ·ikmal lsUklll maJ"l1 hünnetle dinlendik- İthalAtımızm geçen senekine Muhtaç olduğumuz makinelerizı 
yollarını bombardıman etmişler- ten sonra okul müdürii bayan Sa- nisbetle 40 milyon lira, ihracatı- bakımsızlık yüzünden heder olup 
dir. Yedi tayyare de uçaksavarla- biha Saygılı, Halk partisi adına B. da 28 mil lira f--ı- lına- gitmesi bizi ,.

0
k müteessir ediyor. 

rımız tarafından düşürülmüş, iki Sebati Tanay eöz eöylemiılerdir. mızın yon . az.ıa 0 .. 

uçağımız dönmemiştir. Bundan sonra, ince bir zeftle sın_dir?u. canlı mUrakabenin 'bir ese- Milll Şefin gösterdikleri veçhi-
---- düzenlenen it odalan gezı1mit. le her hususta bilgimizi artırmak 

FR 1llS1 Z f f LOSUN UN Maarif vekalet.inin gönderdiği ve BELEDİYELERİN ÇALI$- vazifemizdir. 
4 it iyi bir tekı1de tertip edilen ders MALLARI VE 1Hf1KAR Vazifelerimiz arasında israftan mr. HARI malzemesi gösterilerek davetlilere Belediyelerin daha iyi çalışması kaçınmak ta vardır. Bir fazla c1ek

oku1un çalııma işlerine dair müdü- temin edilmiştir ve belediyelerin trik lambasının iş kalmayınca sön---*-- rü Bayan Sabiha Saygılı ve öğret- ciaha iyi çalıştıklarım memnuni- dürülmemesi, bir musluğun suyu-
<Basf::ırnh J nci Snlıifede) men Bayan Tomris Tecer tararın- yetle görmekteyiz. İhtikfu-la mü- nu beyhude akltmanın bir israf 

Genç vlılere 
diler ve "a:ı. ın 

11 ~on teşrinden evvel filoyu Tu- dan kıymetli izahat verilmiştir. cadeleyi daha ziyade şiddetlendi- olduğuna kendimizi ve çocuklan
loodan çıkarmalı idi. Fakat belki Burada akşam kız sanat okulu ren ve milli korunma k~nununu mızı alıştır.-nalıyız. Herkesin tek
de Provans, Strazburg ve Dun- açılması Ödemişlileri sevindirmiş- cJa daha .şiddetli maddelerle tadil ıar kullanıiması mümkün her şey

sonsuz saadet kerk zırhlıları havuzda olduğu için tir. Şimdiye kadar 170 talebe ka- eden kanun layihası da hazırlan- elen istifadesini düşünmeliyiz. Ta-
cl lD<i de teb- _hun • --- • - .,_ ;ı_.; __ ı t.: t.._.ı _:ı·• • • V--··• - _ı • ··-·.j·- T''-----'- '---'-- •• :•-,.;ı- -- ___ ,ç --'~l---'- 1...:- -·-·· ,_,,~::~ln 

FRANSA • ALMANYA 
(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

mareıal Petene Fon Runtted tara
hndan cevap olarak verilen mek
tupta fevkaladelik yoktur. Bu 
mektupta ıimali Afn"lcanın İ§gali 
ve yakında Fransarun Avrupa ni
zamına girmek kudret ve imkan
lan olup olmadığı meselesi tetkik 
edilmektedir. Fakat Almanya bu
na rağmen Fransada bugün hala 
mevcut olduğu söylenen gizli mu
halif kuvvetle mücadele etmek az
mindedir. Almanya, mazideki. tec
rübelere ve mevcut siyasi emniyet 
ııizliklere rağmen, kimtu Fransanın 
yeni Avrupa birliği içinde yer al
ması için kendisine bütün imkan
lan vermek istemektedir. 

Almayanın bugünkü muhtap
lan sadece Laval ve maretal Peten 
dir ve son zamanlarda isimleri ile
riye sürülen şahıslarla Almanyanın 
hiç bir münasebeti yoktur. 

KJSA.CA 
••••••• 

MERHABA ... 
ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 
Merhabanın ortasındaki &tli 

tH• ye bakılırsa Arapça olduğu
na şüphe etmemek Iazun gelir. 
Merhaba, dilimize o kadar dolaş
mış. lci o kadar ıK>kulmuş ki birisi 
şöyle ciddiyetle öztfükçedir dese 
birdenbire hayır diyemiyecelt ka
dar irkileceği.mize şüphe etmiyo
nıın. Merhaba, selamın sad~ - na
sıl diyeyim - demokTatik bir ıek
lidir. Bazı ahvalde merhabayı izi 
belli bir laübalilikle kanşmış bulu
ruz. Merba:ba gelişi güzel bil' ee
lam olduğu kadar umumt ve toplu 
bir yerde gür sesiyle vakur, rahim, 
samimt bir amir selamı da olur. 

Son zamanlarda erkekler ara
S'lnda yer alan bazı bayanlar mer
habayı çok kullarıyorlar. Ben 
kendi hesabuna kadın ağzındaki 
merhabayı, bonjurun züppe ve 
hoppa benliği karşısına dikilmiş 
bir nineye pe'k benzetiyonrm. Ka
dın ağzındaki merhabayı; tarihe 
kanşmış ~. köhne köşe kahve
lerinde nargilesi elinde, pos bıyık
lan fincana gire gire kahve içen 
yorgun hammalın selamına pek 
benzetiyorum. Bence kadın ağzına 
merhabadan ziyade Günaydın ya-
raşıyor, mamafih zevk kendileri
nin, ona sözüm yoktur. 

yiz. Lüzumsuz istihlakten kaçın· 
manın bir borç olduğunu bilmeli
yiz .. 
ÇALIŞALIM 
Tc-ı::kilatlı ve azimkar bir mille

tin hiç bir şey önünde yılmıyaca-
ğı tabiidir, Milli Şefin etrafında 
derin bir bağlılıkla toplanan çahş-
t..-- -ill • • • ~"Mıftı.. k;M ,_.~ı.1.:.1 

Hava 
S~vaşları 
~----k---~ 

Afıdenizde flangi 
tarafın uaziyete 
ltalıim oıaeajını 
ergeç belirıecefıtir 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

haı& kendi.lt:rinde olduğunu, buna 
mukabil Bi:zerle ve Tunus bölg&
f:inde bu hakimiyeti henüz temin 
edemediklerini söyliyorlar. Bunun 
5ebcbi a('.ıktır: 

l\lihvercilcr, cenup İtalyada ve 
hele Sicilyada mareşal Kcssclrin-
gin geceli gündüzlü gayretlerle 
tanzim ettiği mükemmel hava 
ıncydanlanna maliktirler. Bu 
meydanların Bizerte ve Tuımsa 
komşu kapısı sa~,lacak kadar ya
kınhğı, buralardan kalkan kısa 

menxilli uçakların kolaylıkla (aa
liyettc bulunmalarını temin ettiği 

halde, müttefikler, yine kendi ifa
delerine göre birinci Britanya or· 
onsunu ancak Cezayir ve Oran
dan havalanan uzun menziIJi uçak
larla destekliyorlar. Harp sah
nesine yakın olan bölgelerdeki ha
\. a meydaniarının ihtiyaca cc,·ap 
\"erecek şekilde tanzimi işi henüz 
bitmemiştir. Bununla beraber har
hin en kati hareketlerinden birini 
teşkil edecek olan Bizertenjn zap
tı teşebbüsünden vaz geçilmiş de
ğildir. Bilakis birleşmiş devletle
rin bu maksatla çok büyük PJ
retler sarfettikleri şüphesizdir. 
Haftalardan beri müttefik hava 
stratejisinin ağırlığı İtalya üzerin
de kendini şiddetle duyurmakta
da. Şimal Afrikada savaşan Jruy.. 
\.etlerin yükünü hafifletmeyi ıı.
def tutan bu akınlarda İtalyama 
bayati ikmal yollarına, endüstri 
merkezlerine, hava meydanlarma 
sık sık taarruz edilmektedir. Böy
lece havalarda gittikçe şiddetle
nen savaşlar, hangi tarafın Akd&
niz ısemalanna. katiyetJe hikim 
olacağım crgeç belirtecektir. 

Müttefikler, bu hakimiyeti elde 
etmek hususunda daha büyük bir 
sansa malik olduklarına kanidir
ler. Bir kere bütün Şimal Afrika 
Fransız imparatoduğunun denis 
\·e hava üslerini ellerinde tutuyor
lar. Son giinlerde Fransız batı Af
rikasının hava üslerinden de fay
dalanmağa başlamışlardır. Ameri
bdan kalkan uzun menzı1 uçak
lar, hava yolu ile Dakara gelmek
tedirler. Yani Amerikan yardnn-
1.m bir kat daha gen.işlemİ§ w 
hızlanmıştır. Almanla.rm durma
dan büyüyen bu tehlikeler kar§l
smda, Anglo Saksonlann yüce 
hamlelerine mukavemet edebil
mek için hava kuvvetlerinin ağır
Lk merkezini tamamen Akdenize 
tJakletıneleri belki bir zaruret ola
raJdu. Bu takdirde doğu cephe
sınde bambaşka bir vaziyet baş 
gösterebilir. Eğe.r Almanlar, Ak
denizden gelen tazyiki önlemek 
maksadiyle Rusyada bava h.Bkimi
yetini düşnıanlanna kaptınrlar
sa doğuda şimdiye kadar uğradık
lan hayal ktnklığmın derinleşme
sine mfuıi olamıyacaklardır. İşte 
hu sebepledir ki, müttefikler, ha
,·alarda kazanılacak hakimiyete 
bütün harbin talüni tayin edecek 
kati bir olay gözüyle bakmakta
dırl::r. 

Müttefiklere göre, Almanla.rm 
Akdenizde ve Rusyada ayni za
manda havaya hakim olmalan im
kansızdır .• 

Bazı bitarnl müşahitler ise, ha
va üstünlüğü yarışında Almanla
rın hava kuvvetlerini daha kati 
mücadeleler için kıskanarak sak· 
ladıklanna ve mühim kuvvetler 
t.ısarruf ettiklerine kanidirler. 

İngiltere üzerinde Alman hava 
kuvvetlerirun faaliyeti durmuş gi
bidir. Halbuki İngilizler istiJi al
tındaki yerlere ve batı A1manyaya 
hücumlarına devam ediyor ve fa
la olarak İtalyan şehirlerini hava
dan müthiş bir ateş çenberi içine 
almış bulunuyorlar, Alman hava
cılığı bir sene evvelki üstün savaş 
kudretini muhafaza etmiş olsaydı 
kendi faaliyet sahasının daralma
sına mukabil düşmanlannın faali
yetlerini genişletmelerine elbet
te müsaade etmezlerdi. i"?te va.zi
;ı.·ct bu bakımdan incelenirse Al
manya ve ortaklaruıııı cidden ağır 
bir imtihan devresine girdiklerine 
Jıükmctmemek imkansızdır. Ne 
kadar süreceği hiç belli olmıyan 
hu imtihanda hava kuvvetleri en 
mühim ve hatta en hayati ro1ii 
gönneğe nıunzettirler. 

ŞEVKE'!' BİLGİN 

NİKAH 
Tüccardan bay Hamdi Akyü

rekin kızı bayan Cahide Ak
yürekle doktor Ahsen Özar
danın nıkah törenleri dün ev
lenme clairesinde yapılmıştır .. 
İki ai1enın yakınları ve dost
ları törende hazır bulunmuş

lardır. 
Gene evlileri tebrik eder ve 
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Borsa Ankara Hadyosu~ r
r/..r..c;;iı"""///....OC=nc:': ~.J:>""'..CCCııe 

·==~~~R~~~]~~illJ/J 
Singer Saat ve Mücevheratı 

UZÜJ.U 

290 1'gc Şir. 55 :;1 
217 İnhisarlar 54 56 50 
129 1\1. İzmir o. 62 70 75 
61 Hayati Böre. 55 25 55 25 
:;6 H. Nazmi 56 56 
5(1 Kap. Hayri sa se 53 50 
t7 Feyzi ÖZakat 55 55 25 
14 Sabri Akyol 59 59 
29 Şükrü Uğur 59 59 
27 A. llccep P. 59 59 
15 A. ~fayda 65 65 
15 İbrahim Ho. 58 58 

t'17 Yekun 
~1965 l .,ski yekün 
rtı2Mz i Umumi yekt1n 

No. 7 53 59 
No. 8 54 50 
No. 9 56 50 
'i'o. 10 60 50 

İNCİR 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 7.32 Vücudumuzu çalıştıra
lım. 7.40 Ajans haberleri 7.55-8. 
30 Mtizik pi. 12.30 Program ve 
memleket soat ayan 12.33 Müzik 
pi. 12.45 Ajans haberleri 13.55-13. 
30 Müzik Uş'ak ve Hüseyni 
makamlarından şarkılar 18. Prog
ıam ve memleket saat ayarı 18.03 
Müzik : Radyo salon orke,trası.. 
18.45 Müzık : Fasıl heyeti 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Konuşma 13 üncü 
tasarruf ve yerli ınalı haftası ınü
nasebetiyle 2n.oo Müzik pi. 21.15 
Radyo gazetesi.. 20.45 Müzik pl. 
21.00 Konu~nıa (Evin saati .. ) 21. 
15 Müzik · Halk türküsü 21.30 
Mem1eket ı!'O:..at ayarı ve ajans ha
berleri .. 22 45 . 22.50 Yarı"ki prog
ram ve kdpanıs. BAYıotM Vt Y L8~S! iC.N FEVKALAO: B.rl OKAZİYO~ 

31 H. Levi 54 
17 Bahri ve T.N. 74 
48 Yekiın 

51 
74 IZMIR ASLiYE IKıNCı HU

KUK HAKiM! lôlNDEN : 

Modayı takip eden her asri kadın, için kıymetli taılariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazarı 
celb <den Şövaliye yüzükleri, plak çiçeklen, küpe ve emsa412 olan elmulı ve palantalı SINGER oa
atlcre, ·sahip olmak adeta bir saadettir. 

25117 Eski yekWı 
25155 Umumi yekôn 
31500 kilo Z. Yağı 115 124 

İzmjr Karataş Mahmut Hayatı 
~kak 9 numaralı C"vde oturan 
Mehmet kızı Huriye Sabahyıldızı 
tarafından Karata~ 31 7 sokak 1 
numarada izzet oğlu Hüsnü aley
hine ikame olunan bo~anma dava
sının icra kılınan muhakemesi ~o
nunda medeni K. nun 1 34. 1 38. 
ve 142, 150 ci maddelerine tevfi
kan tarafların yel.::diğerlerindcn bo
.e:anmalarına ve kabahntlı olan 
Hüsnünün ht.iküm harcı olan 400 
k.uru'jla masrafı muhakeme olan 
1839 kuru"!-un dahi Hüsniye tah
m.Jine temyiz kabil olmak üzere 
23/l 1/!942 tarihinde davacının 
vicahında ve müddealeyhin gıya
bında karar verildiği ve müddea
leyhin ikametgilhının meçhuliyeti
ne binaen tanzim olunan hüküm 
ihbarnamesinin mahkeme divan
hanesine talik kılındığı tehliZ ma
ka~ına kaim olmak üzere il.in 
olunur. 7014 ( 31 76) 

SinS?er Saat ve ücevheratı 
ZAHİRE 

10 ~u. Balda Ye. 38 25 
9 çu. Fasulye 51 

5! çu. Susam 65 
9 Bal. Pamuk 95 

153 ke. Palamut 930 

YENi NEŞRIY AT 

38 25 
51 
65 
95 

1150 

ISLAM VE TORK ANSiKLO . 
PEDISI - 4 3 üncü sayısı çıkmıt· 
ıtır. Başlıca yazdaTı: Muharrem, 
Cem, Mevlevi. Niyaz, Bek ta~. 
nıuaikide i.yin, iyine, Aynalı ka .. 
\rll, Ayjse, A'za, Kur'an, Azad, 
iliın ha:rekeılerinde lsliun uleması, 
M:üslümanlan ls18.mdan uzaklaştır-
ına direktifleri 

SA'J'ILIK HANE AYDIN SULH HUKUK \1AH
KEMESINDEN , 

.... 
Mah~timiyet ilıinı.. 

izm.;,- c. Mdtdcllciumund!i"''"den : 
Fatura saklaıruık suretile ihtikardan suçlu İzmir Hatay caddesi 13 

numarada mukim 1318 doğumlu Ömer oğlu Ahmet özmelek hakkında 
lzı11ir asl:yc birinci cr1.a mahkemesinde yapılan duruşması sonunda ~ 

l\fa~nunun hareketi M. K. K.nun 31 '4,59 son 63 ncü maddeleri muci
bince 80 lira ağır para ceza.o;;ile. ınahkllmiyetine ve 6 gün dükkanının 
kapatılmasına ve hükmün ilanına 13/ 4 942 tarihinde hükmün d<! kes-
bi katiyet ettiği ilan olunur 7010 (3179) 

---------------------
....... - - et ·ı-.... :ı .... :ı!mıy ı anı •• 

izmJr M~'l! K. C. Miiddeiumumiliqinden: 
1\.'leınuriyet vaı.ifesini suiistiınalden maz.nun ~refpaşada 464 ncü 

,okak 1412 noda oturur ve ayni yerde bakkallık yapar Musa oğlu Him
met CantUrk hakkında yapılan duruşmada suçu sabit görüldüğünden 
'l'. C. K. 240/1,55/3 ve milli korunma kanununun 64 ve 63 ncü madde
ierine tevfikan tevkif tarihi olan 7/9/942 tarihinden itibaren üç ay 
müddetle hapsine ve ilanına dair 15/9/942 gün ve 339/344 sayılı hük-
mün katilo~liği ilan olunur. tli\m, 188 7008 (3181) 

Salihlide Mithat paşa ma-
hallcsi No. 108 ev satılıktır .. 

lzmirde Karantinada Hakkı ka· Hal!lıtimiyet ilônı .. 
mı Saliha Şensoy ve kızı Melahat · d i jf" "" d • İzmirde Peştemalcılarda 28 

No. da :'lluri Savaşa müracaat. 
ve F .. ki•ehirde izzet karısı Seniye zmir c. Htid e umum "ıqın en • 
Levent ve oğlu Necati ve l.ızı Sa·. Fazla fiyatla kahve satmak surelile milli koru~ma kanununa muha
biha ve Aydında mak' i t O an lif hareketlen suçlu İzmır E§refpaşa Bayram ycrı 479 sayılı evde otu
F.n'k Balkan taraf dı~' A sdm rur ve ayni dükkanda tahmislik yapan Halil oğlu Konyalı Mehmet 

1-3 (3186) 

1 a ın n Y ının y h kk d t · b' · · J' mahk · la d 
caagc:===cccc:coocccaccor 

Kurtuluş mahallffinden Mllstafa aşar a ·ın da zmır ıbr~ncı .. a~lıye cezai M h emı"~nee yap~l8~ u-
kanıu ?\felek Levent v~ lzmir Kar- ruşınasl sonun a SU\U sa ıt goru e1!'. suçu e_ me ~şarın . nu
şıyaka Sayeste sokak 60 No.I v- maralı kar.unun 31. A 59/3 ve 63 ncu maddelerıne tcvfıkan 90 !ıra ağır 
de Mch~met oğlu Jhsan aleyhl~r~ne para cezasile mahkümiyetine 25. gün ~ü~kanınıı:t ~patılınasına ~e bu 
açtıkları tak!.lm davasının muha- m-~~dd~.t zarfı_nda .~.~r ... etten menıne 19 2 942 t.arıh1nde karar verilerek 

ACELE SATILIK E 
Görlepe Tramvay caddesi 

737 No. kemesinde. Mü<ldealeyhlerden iz- huKmun katıl~tıgı ılan olunur. 7001 (3182) 
Alt kata müracaat .. 

1-3 (3171) 

-
TÜRK musikisinin ve mu-

.ıJci J&natk&rlannın zaferi 

'J'U.RKÇE 

ŞEYH AH~lEOıN ~GLU 

mirde bulun"n Mehmet oğlu İhsa
nın ikametgahı meçhul kaldığın 4 

dan gazete ile yapılan ilan tebliga
tı üzerine dahi mahkemeye ge1me
diiindcn mahkemece bu defn 
mumaileyhe ili.nen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş olduğun
dan muhakemenin muallak bulun· 
duğu 23/ 12/942 çarşamba günü 
saat 9 da Aydın sulh hukuk mah
kemesinde bizzat hazır bulunma
dığı ve bir vekil de göndermediği 
surette hakkındaki muhakemenin 
gıyabında bakılacağı gıyap kararı
nın diğer nüshasının mahkeme ilan 1 
tahtasına asıldığından gıyap kara-· 
rı yerine kaim olmak üzere ilin 

Yarından ıtibaren 

LALE Vt> 'l'AN'da 
olunur 70 1 1 ( 3 180) 

T. C. Ziraat Bankası 
KııruJUf tarihi : J888 

Sermayesi : JOO.O o.ooo 'J'ürlı l..~rası •• 
Şube ve ajan ader. i : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muan1eleleri 

PARA BİRİK'J'İRENLERE 28.800 L~RA 
İKRAMİYE VERECEK .. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapbrında 
en az (50) lira bulıınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plAn.a göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2.000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1.000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4.000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5.000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4.800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3.200 Lira 
DtKKAT ; Hesaplarındak.ı paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı düşın.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiy 
le \'Crilecektir. 
( Kur'alar senede 4 defa, 11 Haziran, 11 Ey!Ul, 11 Birincikanun, 
11 Mart tarihlerinde çekilecektir. ) 

İzmir C. 
Hahlıumiyet ilanı .. 
MüddeiumYmU!if~nden : 

Fazla liyatla kömür satmak a-u.reıU.le Jhtlktırdan .suçlu .ırmlrde SU
lüklü gölde 1 numarada oturur seyyar kömilrcülük yapar Mehmet oğ
lu Seferihisarda doğma Veli Kunt hakkında İzmir asliye ceza mahke
mesinde yapılan durll§ması sonunda : Suçu sabit görülen suçlunun 
milli korunma kanununun 31. 59/3, 63 ncü maddelerine tevfikan on 
lira ağır para cezasile mahk(\miyetine ve yedi gün müddetle ticaretten 
menine ve 49 kilo kömürün müsaderesine 10/12 '942 tarihinde karar 
verilerek hükmün katileştiği ilan olunur. 7000 (3184) 
----·----------------------------

Mahfıftmiyet iltinı •• 
İz9'Sir C. Miiddeiıımumili~inden : 

Fa7.la fiyatla çivi satmak suretile ihtiklrdan suçlu hmir tkiçeşmelik 
Kız Hasan sokak 52 numarada oturur ve Arastada 83 numaralı dük
J:5nda tacir Ali oğlu Murat Altınçekiç hakkında asliye ceza mahkeme
since yapılan durl1';ması sonunda suçu sabit görülen suçlunun 4180 nu
maralı kanunun 32/1,59/3, G3 ncü maddelerine tevfikan 50 lira ağır 
para cezasile mahkOmiyetine on gün müddetle dilkk!nmın kapatılma
sına çivilerin müsaderesine 9 13 1942 tarihinde karar verilerek hükmün 
katile,t'lii ilan olunur. 6998 (3185) 

-----------------------
i~mir Telefon Müdürlüğünden : 

Ankara ve İstanbul telefon santrallarında staj görüp yetiştirildikten 
sonra lüzum görülecek yerlere gönderilmek üzere müsabaka ile bölge 
sanat okulu mezunlarından makinist alınacaktır. 

MiL<nbaka 30/12/942 çarşamba günü saat 9 da Ankarada, İstanbul 
ve lz.ınir telefon müdürlüklerile Aydın, Diyarıbakır, Konya ve Sivas 
P. T. T. ı"!üdürlüklerindc yapılacaktır. !steklilerin bu mdürlüklere 
nilracaatları ilan olunur. 15 26 7013 (3177) 

K "''' zai'f usulü ile Elısiltme ilcanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Isparta merkezinde ve istasyon yolundaki bir katlı K1z Sanat okulu 

binasının 51886 lira 9 kuruşluk ( Ellibir bin sekiz yüz seksen altı lira 
dokuz ) keşif bedelli ikinci kısım ikinci kat inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler : 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleri umum! ve fenn! şartnamesi 
C - Hususi ve fennt şartname 
D - Mahal listesi 
E - Seridöpri 
F - Keşif hül5'ası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme şartnamesi 
t - Projeler 
tstiyenler bu evrakı lspaııta Maarif ve Nafia müdürlü.ltlerinde göre

bilirler. Proje, şartnameleri k~ bedelinin ylhbinde bir nisbetinde bir 
bedelle alabilirler. 

3 - 14/XII/1942 tarihine müsadif pazarteei gününden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zari usulile eksiltmeye konulan bu işin ihalesi 

""jlliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZiiiii3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._.: 29/XII/1942 salı günü ..... t 15 de Isparta Maarif Müdnrluğü odasında 
..ııı teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktan üçbin sslds y\lz doksan bir 
lira kırk aiti kuruştur. Altınrüva 

Kolonvası 

izmiri kolonyası ile 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kamil Aktaşm 
şaheseri. bir sanat ha
rika~n .. 

DE PO: 
Hl L ECl ~ESİ 

5 - Taliplerin muayyen ihale zamanından Uç gün öı>ce Nafia vekA
letine veya Isparta vilayetine müracaatla ehliyet YeSlkam almalan 
şarttır. 

6 - lnşaat için lüzumlu olan demir ve çimento, bedeli müteahhit 
tarafından ödenmek şartile maliyet fiyatı ile, Mıwırif vekilliği del!Ue· 
tile temin olunacaktır. 

7 - Bu inşaatın ancak yüzy lımi iş gününde ;kmııl edilebileceği. ve 
seneyi maliye gayesine kadar bitlrllemiyeceği cihetle 4304 sayılı kanu
nun 1 inci maddesi hii.kmüne gö>e 1943 mall ytlma geclci mukavele 
akdedilebilecek:tir. 

8 - Teklif ~ Z490 sayılı kamın !ıtikiim1eri datresinde kape
tılrnım ve 7AD!Mında kııcrisyona verilmesi §8rltır. 

il - Taliplerin 4 ve 5 inci maddelerde yazılı te!ı:llf melttuplarile 
muvakkat teminat meldup "" di~ vesikalarını ihale saatinden 1 su.t 
önce komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
Posta gecikmelerinden lıxıntisyon hiç bir lllllretle mesuliyet kabul ed.& 
met:. Taliplerin buna ı;ı.. müraC88'tları ~ olunur. 

15 Z2 25 28 

IZMIR BELEDiYESiNDEN 

1 - Belediye memur ve müs· 
tahdcmleriyle fakirlere verilecek 
reçeteler iizerind~n il3.ç satın alın
ması yazı L~leri mUdilrlüğündeki 
'3rtnamcsi vcchile açık eksiltme
ye konulmuşt~r. Muhammen be
deli 5000 lira. muvakkat teminatı 
375 liradır. Taliplerin teminatı lş 
bankasına yatırarak makbuzlariy
'e 23 '12/942 çarşamba günü saat 
lR da encümene müracaatlar1. 

II - Hava gazı fabrikasında 
mevcut tahminen 15 ton kırık ateş 
tuğlalarının satışı yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi • veçhi
le açık artırmaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1050 lira, 
muvakkat teminatı 78 lira 75 ku
ruştur. Taliplerin teminatı İş 
Bankasına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 23/12/942 
çarşamba günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 
. .. III - Hava gazı fabrikasında 
tahminen 1000 adet hava gazı fe
neri iskeletlerinin satışı yazı işle
ri mUdürlüğUnde-ki şartnamesi 
•·eçhile açık artırmaya konulmuş
tur. Muhammen bedeli 100 lira, 
nıuvakkat teminatı 7,5 liradır. Ta
liplerin teminatı !ş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 23/12/942 çarşamba gilnü 
S(Jat 16 da enciimene müracaatla
rı .. 

rv - Ha\·a gazı fabrikasında 
tahminen 15 ton döKme hurdanın 
satışı yazı işleri müdilrlüğündeki 
~artnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
1200 lira, muvakkat teminatı 90 
liradır. Taliplerin teminatı İş 
Bankasına yatırarak makbuzlariy
lc ihale tarihi olan 23/12/942 Ç8"' 
şamba günü saat 16 da encümene 
müracaatları .. 

.6, 10. 15. 2~ 6877 (3114) 

MENEMEN iCRA MEMUR
LUôUNDAN: 
Y. Asır gazetesinin 15 ikinci 

teırin 942 gün ve 11379 sayılı 
nü.basının 4 ncü sütununda 2926-
645 3 numara ile yapılan ilinm 
ikinci aTtırması olarak gösterilen 
2 l / l 2/942 tarihi ba}'Tama raaıla
dığından bu günün 24/12/942 
per§eınbe saat 1 l olarak bıralcıldı
ğı ek olarak ilan olunur. 

7003 (3183) 

BU 
GARİP 

DEGİŞİKLİK 

Boyan 

O. Bramamall& 
fotograllan 

'(ALNI?. .,, 
6ur..ıoE 

'bi grıronoyor. 
Su inanılmaz 111 

' ıaıı.aı. . iZ. 
l ECRllBE. f.O\H 

sızzr.1 

Ancak bir hafLa ıa.rhnda bun&· 
tuk..luklarından kurtulmuş ve bir çok 
seneler gençJeşmlş b\nlerce tacım 
hayn.ndırlar. Cildi t•ndl labll .. 
tıymetll • BİOCEL - gençlik unsuru 
Ue tıesleytnlz. clld sertan ıazeıeşır 
Ye gençleşlr. •BIOCEL>, bOtOn dOD· 
rada tanınmıt Vlyana Onıversıt.est 
profesörü Dr. Stejskalıa şayanı hay
ret keşfidir. Şimdi. pembe renkteki 
Tokalan kremi terklblnde BİOCEL 
vardır. Onu her akşam yatmaıdan 
eYVel tatbik edlnlı.. 812 uyurted 
clldtnlzl besler •e gençt~ıırtr GD.n· 
dOzler l(ln de beyaz renktekl To
taıon kremini ıruıı:ınınız. Siyah 
noktalan erıur, açık mesamelert 
mklaşunr .-e bir kaç gO.n zarhn<la 
ea donuk ft ser~ bir clldl yumuşa~ 
t.ıp beynzlatıp kadife gibi yumuşatır. 

SAHIFBJ 

Kızılay Karahi:oıar ~laden Suyu 

EN TEMli EN SİHHI FENNi TLRTIBATLA El 
DEGM~OEN DOLDURULAN Y AJ4: SUDUR 

-~----.....----~ 
Emniyetle içilecek yegane Su Karahisar Maden Suyudur. 

Kofıusuz1 lezzetli Hazım ettiricidir •• 
TELEFON : 2067 .. Yeni - İzmir eczanesi HATUNİYE .. 

------ ---- -----•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
E Devlet Demır Yoiiarınaan ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYAKKABI ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCt İŞLETME KOMtSYONUNDAN· 
Mecmuu (10200) lira muhammen bedelli tahminen (600) çift ayak. 

kabı mevcut nüınunesi ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi kapalı zarf usuliyle 4/1/943 günü saat 16 da İzmir • Al
sancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

tsteklilerin (765) li.rahk muvakkat teminat makbuzlariyle t.ekLf 
mektuplarını havi kapalı zarflarını aynı gün saat on beşe kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazındır. Şartnamesi işletme kalcmind n 
alınır. 13, 15, 18. 21 6993 (3169) 

Mı1amele Ver~isinetab: 
Mi~ esseselere: 

Tutulacak bilumwn defter ve beyannameler bülıin tabı ~!erin
de olduğu gibi sağlam ciltli ve iyi kağıtlı olarak 

TICA"ET MATBAAS NOA 
hazırlanmı~lır. 

Gazi Bulvarı Yeni Tuhafiyeciler 1343 okak 9 - 10 Telefon 3952 
1 - 2 (3187) 

Hahlıumiyet ilônı.. 
İzmir Milli Ko. C. Müddeiumumiffğinden 

Furununda mevcut ekmeği satışa arzetmemektıen maznun Eşrefı>a§a 
631 nwnaralı Alinin furununda ve Kava.klıpınar 5 numaralı evde otu 
rur tsmail oğlu Giritli Latif Gurub hakkında yapılan duruşmada SUÇOl 
sabit görüldüğünden Milll Korunma kanununun 4180 • 32. D. 59/3 w 
63 cü maddeleri mucibince (90) lira ağır para cezasile mahkfuniyetine 
ve (20) yirmi gün müddetle furunun kapatılma.sına ve bu milddet 
zarfında ticaretten menine ve set kararının büyük harflerle furunım 
gözükecek yerine asılmasına dair verilen 27/9/942 tarihli hükmün ka-
tileştiği ilAn olunur. !Um (306) 

7012 (3178) 

i L AN 
inhisarlar İzmir Botmüdürlitğiinden : 
15/12/942 salı günü sabahı bayilerin ellerinde mevcut idaremize ait 

şişeli şaraplar ile biraların dolu ve bo~ şişe miktarlarını hac.im itibari
le birer beyanname ile ayni günü akşamı saat on yediye kadar b~ ml1-
dürlüğüınüze bildirmeleri ilfuı olunur. 7002 (3184) -

DOK'J'OR, SIHHA'J' MEMURU, HEM· 
.SİRE EBE ARANIYOR.-

zoNcULDAKTA EREôLI KöMORU:RI IŞU:TMESI : SAô
LIK TEŞKILA Ti 

Merlcez h taneai için 300 lira Ücretli 1 ...biye müteh._.. 
c c c 300 lira c l cildiye c 
c c c l 00 lira c 2 hemfire 

Nisaiye servisi için 100 lira c 1 ebe 
Kandilli h .. tanesi için 70 lira c 1 11bhat memuru 
Alınacaktır. Aylık ücretleri üzerine ayrıca pahalılılı: zammı veıilmek
tedir. Taliplerin 21/12/942 pazartesi günü ak§8111ına kadar Zon
guldak.ta i§letme umum müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

10 11 12 13 14 15 !6 6942 (3149) 

Ucuz Peknıez 
Sureti mahsu,,,ada imal et lırdiğımiz nefis 35 dereeelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ol.a
rak. mağazamıWa satılmakta®. 

lZMlR: Eski Ka..aplar 905 nci sokak numara 3 
AYVALIK TtCARETHANESt 

İzmir Defterdarlığından : 
Sa~ 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

933 Güzelyalı Ferah sokak 911 ada 13 par.sel 98,75 
M. M. 24/1 tajlı arsa 30 

934 Turan 1595 inci Menemen cadd<>si 2060 ada 12 
parsel 920 M. M. 271/1 tajlı arsa 1150 

935 Salhane M. Orhaniye sokak 689 ada 5 parsel 92 
M. M. 17 tajlı arsa 23 

936 Ba;Taklı Sünbül sokak 2011 ada 10 parsel 200 
M. M. 15 taj arsa 70 

937 Karşıyaka Bostanlı 1811 inci Karakol çıkmazı 
1336 ada 9 parsel 68 M. M. 14/1 tajlı arsa 17 

938 Karşıyaka B-Ostanlı Çay yolu sokak 1338 ad.a 
8 parsel 260 M. M. numarasız arsa 65 

939 Karşıyaka B-Ostanlı 1796 • 1799 irian sokak 13" 
ada 5 parsel 54 M. M. 1796 cı sokaktan 4/1 
numaralı arsa 18 90 

940 Karşıyaka Bostanlı 1811 inci Karakol sokak 1354 
ada 13 parsel 296 M. M. 3/1 tajh arsa 88 20 

941 Karşıyaka Bostanlı 1811 ci Karakol çıkmazı 1336 
ada 5 paxsel 271 M. M. 8/1 tajlı arsa 6'f 

942 !kinci ;Karantina Muhdes yol 1764 ada 9 
parsel 172 M. M. arsa 34 40 

943 tk;nci Karantina Mısırlı caddesi 1784 ada 4 
parsel 2826 M. M. tarla 282 60 

944 Köprü M. Mısırlı caddesi 825 ada 4 parsel 
325 M. M. arsa 65 

945 !kinci Karantina Muhdes yol 1764 ada 10 parsel 
172 M. M. arsa 22 7S 

948 Salhane M. Duygu sokak 692 ada 1 parsel 87 
M. M. arsa 28 10 

947 Salhane M. Şehit Kemal sokak 676 ada 6 panel 
345 M. M. arsa 300 

948 !kinci Karantina Muhdes yol 1764 ada 7 parsel 
172 M. M. arsa 25 50 

949 !kinci Karantina Veysel sokak 1746 ada 8 pMSel 
173,25 M. M. numarasız arsa ZS 

950 !kinci Aziziye ve Kadriye M. 723 üncil, Beşind 
Dilhane sokak 1938 ada 2 parsel 51 M. M. 15 
numaralı ev 409 

951 !kinci Aziziye M. 729 cu sokak 1293 ada 15 parsel 
7555 M. M. numarasız tarla 20<HI 

952 İkinci Aziziye 697 ci sokak 1664 ada 17 parsel 
4245 M. M. numarasız tarla 424 

Yukarıda yazılı 20 parça emvalin ~in para ile mülkiyetleri 10/12/ 
942 tarih;nden itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 2'5/ 
12/942 tarihine mü.•adif cuma günil saat 14 te ihaleleri ayn ayrı Y-.. 
p1lacaktır . 

Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 t.emınat akçe
sini müzayede başlamadan evvel yalırarak yevmi mezk{lrde Millt Em
lrut müd\lrlUğünde müteşekkil satış komisyonun• nüfus tezkeresile 
birlikte müracaatlarL 6926 (3175) 



YENIA.IM 

Asker gözüyle Rusya harbi ne bakış TEŞEBBÜS KUDRETi ıHINOISTAN VE AMERiKA 
----·* *----

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

Taarruz ve karşl taar Artık Müt 
ruzlar devam ediyor tefiklerin 
VeHfıiiiuJıi civarınd;-Almanlar gedilıler elinde 
açtdal', Ruslar mukabil taarruza geçtiler 

Radyo gazetesine göre Stalin- t<ıarruzların muvaffak olamadığını 
gradın cenup batısında ve Mosko- ve püskürt:.ildüğünü bildırmişlcr
vanın 450 hlometre batısında bu- dir. 
fonan Vclil:ıluki çevresinde Al- Almanlar tebliğlerinde 25 Son 
man taarnı arı devam etmekte- tcsrinden beri yalnız bir cephede 
dir. 15G8 Sovyct tnn'!J.ının tahrip edil-

Sovyetlerin de itiraf ettikleri diğini bildiriyorlar. Sovyetler de 
veçhile Alınanlnr cephenin b:ızı G ilk kfuıu.ldan 13 ilk kanuna ka
yerlerinde gedik nçamağa muvaf-
fak olmu~lardır. Şimdi Sovyetler dar olan hafta içinde geçen hava 
de bu gedikleri açan Alman kuvet muharebelerinde, uçuş meydanla-
forine karşı mukabil taarruzlarda tında ve uı;;ak savarların ateşiyle 
bulı.ınuyorlar. düşürülen Alman tayyarelerinin 

Sovyctler Kafkaslarda da taar- 407 ye bahğ olduğunu bildiriyor
ruza başlamışlardır. Almanlar bu lar. 

!NGILIZLER ILERLI· 
YORLAR 
-*(Baştarab l inci Snhifede) 

MiHVER VE AFRİKA 
HARBi 
-*(Başfarah 1 ınci Sahifede) 

dp tuttukları müstahkem mevzi- Sirennikada yeniden keşif ve 
!erden ntıldıklnrını göstermekte- topçu faaliyeti olmuştur. Alman 
dir. Mihver kuvvetleri batı istika- savaş uçakları Bingatl limanına 
metinde çekilmektedirler. şiddetli hücumlarda hulunmuşlar-
Düşmanın terkettiği mevzileri dır. 

maynledğini gösteren sebepler 1TALYAN TEBL!ôt 
vardır. Roma, 14 (A.A) - İtalyan teb-

İngiliz hava ve zırhlı devriye liği : 
kollan, dü~manın ricatini büyük Sirenaikada karadaki harekct-
zorluklara uğratmaktadır. ler keşif ve topçu faaliyetlerine 
Mareşal Rommelin, vakit ka- inhisar etmiştir. Almanlar hava 

zanmak için yeniden bir oyalama muharebelerinde kayıpsız olarak 
muharebesi vermesi muhtemeldir. 9 İngiliz uçağı düşürmüşlerdir. Di-

TRABLUSA KADAR ğer üç uçak ta uçaksavarlar tara-
ÇEKİLECEK Mİ? fından düşürülmüştür. 

Radyo gazetesmden : Gneral ALÇA.KT AN H'OCUMLAR 
Mongomerinin komutasındaki se- Berlin, 14 (A.A) - 12 ilk ka-
kizinci ordu Libya cephesinde ta- nunda Alman savaş uçakları Tu
arruza geçmiş ve ilk hamlede Ela- nusun şimal kesim.indeki hedefle
geylayı işgnl etmiştir. İngiliz rad- re alçaktan hilcum etmiştir. 
yosu bugün (Dün) verdiği haber- 1NG1L1Z HüCUMU 
de şunları söylemiştir: Berlin, J4 (A.A) - Yunkers 52 

•Elageylıdnn alınan haberler lerden mürekkep bir teşkilimiz Si
&ekizinci ordunun taarruza geçti- cilya açıklarında düşman hava 
ğini ve mihver kuvvetlerini mev- kuvvetlerinin taarruzuna uğramış
zilcrindcn tıttığını, Rommelin mu- tır. Himaye altındaki nakliye 
kavcmet edcmiyerek geriye çekil- uçaklarımızdan birisi bir diişman 
diğini bildirmektedir. uçağını alevler içinde denize dü-

Rommclin Elageylada mukave- şürmiiştür. 
1.K! YER.DE BtR 

met etmek niyetinde olmayıp ıvruv AFF AK.tYEr 
Trablusgarpteki Itnlyan kuvvetle- Berlin, 14 (A.A) _ BeynC'lrni-
riyle birleşmek istiyeceği ve bu !el haber er bürosu Tunus harc
ttibarla irınilizler taarruz eder et- ketleri h kında şu mruumrıtı ver
m~z geriye çekileceği zaten ta:h- rni.c:tir : 
ınin olunuyordu. Şimdi Sirte kör- Tebur anın batısında kuvvetle
lczinde de harekata başlandığına rimiz motörlü düşman kollarına 
göre burad.~ .k':1"":~tlerin ~ ya- karşı iki yerde bir muvaffakiyet 
Jrında kcndilcrını g~stermesı m~- daha elde etmişlerdir. Bu mevki
hakka~tır. Bu takdırde. ~mmelın lcrden birine girildiği sırada 20 
l:ıa~~l bır hattı bar.ek~t ıttihaz ed~-. tank, 4 zırhlı traktör ve 18 top ile 
cegı malQm değildır. Maamafih pek çok silfıh, mühimmat ve gıda 
Çat bölgesinden ilerliyen kuvvet- maddeleri elde edilmistir. Di~•er 
lerin hareket istikameti Rommelin bir kesimde de 15 tank daha t~h
Öurumuyle ynkmdan alakalıdır .. rip edilmiştir. 
Rommel belki de Misratanın ce-
nubundaki bataklıklarda mukave- tTALYANLARA GÖRE 
met göstermek istiyecektir.. Eğer . ~oma, 14 (A.A) - İtalyan teb-
buna imkan bulamazsa yapacağı lıği : . . .. 
yegl.ine hareket doğrudan doğru- Tuz_ıus~a tayya~elerımız du~man 
ya TYablusgarbc çekilmek olacak- mevzilcnne ve bılhassa yol lıman 
tır. ve tesislerine bombalar atmış ve 
MİHVER RADYOLARI yangınlar ç.ıkarm~ır. Bir hava 
SUSUYOR.. muharebesinde 4 motörlü iki düş-
Lo dr 14 (A A) Alın man tayyaresi düşürlmüştür. 

n a, · .. - an ve PARIS RADYOSUNA CöRE İtalyan radyoları, dun akşama ka- p . 
1 4 

( • 
dar sekizinci ordunun taarruzu- . .8"~:.. .~.A) - Radyonun 

b 1 d ~ h kk d h' b. ha bıldırdıl:!ıne gore Elnı;reyla meydan 
~~n as a ı~ı 

1 
adirın a ıç ır - muharebesi bütün şiddetiyle de-

ucr vermemış er . k d. 
İ . . İ RİY vnm etme tc ır. 
NGILIZLER N NEŞ ATI * 

Londra, 14 (AA) - Royter TU!\IUS HARPLERi 
ajansına göre Britanyalıların Ela- Berlin, 14 (A.A) Alman 
geyla muv ffakıyeti bu sabah rad- tebliği: Tunustn savaş uçaklrırımız 
yo ile 19 dilde mihver memleket- bir çok düşmnn tankını tahrip et
:lerine ve i::ıgal altındaki memle- miıılt'rdir. Alman ve İtalyan uçak-
ketlcre yayılrnıstır. ları Bon ?·manınclaki havza veni-

..,,.., den şiddetle hül"um etmişlerdir. 

IN"fl iZ ERE VE SQV Şimal Afrikndn hava muhare-
11 U !- l · belerin de 12 düşman uçağı dü•ür-

y ELLERE GÖRE dük. Donanma uçak savarları da 
kafileleri himaye sıra•ında üç uç;ık --*-- dü ürmüştür. 

(l:foştnrrıfı 1°inci Sahifede) tNCiUZ HOC'UMLARI 
Alman grupları pi~ade ile birlik- Berlin, 14 (A.A) - 12 ilk ka-
te Rus mevzilerine &ıldırmış, fa- nun sava~ ırında Tunusun imal 
kat muvaffak olmamıştır.. Diger kesimindeki hedeflere en mühim 
kesimlerdC' küçük devriye kolları hücum İngiliz zırhlı kuvvetleri ve 
püs1ı::!irtülmü tür. motörlü birlikleri tnrnfındnn yn-

ALMANI.ARIN KAYIPLARI pıJmı tır. Bunlar üç dalga halinde 
Mo ·~om, 14 (A.A) - Moskova 

radyo unun husu i olarak bildir
diğı.nC' gör 19 ikinci teşrinden 11 
ilk kanuna kadar 105 uçak, 1510 
tan •. 1714 top,, 62 radyo istasyo
nu, 4 milyon fi nk, 5220 otomo
bil ele gc · .. iJmh~Ur. Bu müddet 
zr.rfın-:Ja lınan esir miktarı da 
72.. 00 k i iir. 

Yine bu ınü:ldet içinde 352 nak
liye u . 6 ? boMbardıman tay
yar ... i 548 t nk v b:X çok otomo
bil tnhrip edılm ştir. 94 binden 
fazla dil mnn c-ubay ve eri öldi.i
rülmJ t ·r Bu ölC'nl<'rin besle dör
dü Alm n d'~erlNi Rumendir. 

STAI..1NGRADDA 
Moskova, 14 ( A.A) - Sovyet 

resmi tC'bt ~·n fo bildiriliyor : 
Stalingrndda endüstri kesiminde 
kıtalarımız dtişman mevzilerini 
tclıribe d vam etm · .tir. Stalin
gradın cenup batısında düşmanın 
fank ve piyndesine karşı taarruz
lar V"oılmıc:tır. 

MER.l{VZDE 
Kıt:ıl rımız merkezde de taar

nız hareketleri yapnrken diğer 
kesimlerd" karsı taarruzları püs
kürtmüşlerdir. 

hücum etmişlerdir. 
Alman taarruzlnrı bilhassa tank

larn yöneltilmi tir. tanklar derhal 
birbirinden ayrılarak yayılmıştır. 
sürat le uzaklaşma~ çalışan tank
ların peşim bırakmıyan hava filo
muz sıkı uçak savar ateşine rnğ
mc.n isabetler kaydetmi!llerdir. 
Uçaklarımız uzaklaşırken beş düş
m:ı.n tankı tnmnmiyle tahrip edil
mişti. Bir tank alevler içinde yanı
yordu., Dört uçak savar topunun 
yerleştirildiğini bir kamyon da 
harp dı'lı olmu!!tur. Yalnız üç uça
ğımız dönmemiştir. 

YEfjl MEBUS SEÇIMi 
IMTi~~ ll \JAR 
-*-(Bıışfnrah ı ınd Snhüede) 

haftası içinde içtima etmek üzere 
tatil kararı vereceği anlaşılıyor. 

Meclisin ikinci kanunun ortası
na doğru ve muhtemel olarak 
Gnuncu güuü ynpacağı toplantıda 
mebus seçımının yenilenmesine 
karar ver ccğinden de bahsolun
uıaktadır. 

-*
Amer·~aldar • Hit· 
lerin pitin~ r! ı 
bozandı dayoreaar •• 

Nevyork, 14 (A.A) - Nevyork 
Taymis gazetesi diyor ki: 

Müttefikler Hıtleri planlarını 
ceğiştirmeğe ve kendisinin ihtiyar 
etmediği yerlerde muharebeye 
mecbur etmişlerdir.Afrika ve Rus
yada teşebbüs ellerinden çıkmış-
1ır. 

Amerikanın harp istihsalatında 
gösterdiği üstünlük muharebe sa
lıasında da görülmektedir .. 

Bu, zaferin kazanılacağına bir 
delildir. 

--------
INGILIZ AKINLARI 
~~~-*·~---

Alman iaşe 
gemileri a-
fi~esi 
cum 

e 1 b

edi di 
-*NapoHde bıiiyüJı 

31angınlar çslıaDtd· 
dığı anlaşaldı.. 

Londra, 14 (A.A) - Hava na
zırlığının tebliği : 

Dün İngiliz uçakları Norveç 
açıklarından geçm~kte olan düş
man iaşe gemilerine müteaddit 
hücumlarda bulunmuştur.. Orta 
İ:acimde bu· gemiye bir torpil isa
bet etmiştir. Diğer neticeler tes
hil edilememiştir. 

İki uçağımız kayıptır. 
NAPOLİDE YANGINLAR 
Kahire, 14 (AA) - Cuma gü-

nü al~şamı N~poliye yapılan akın, 
Amerikan tayyareleri tarafından 
yapılmıştır. Faknt tayyareleri İn
giliz pilotları kullanmışlardır. Na
ı·ollde büyük yangınlnr çıkarıl
mıştır. 

TUf~USTA H RP DURU f U 
tir. Müttefikler için yeni bir ham
leye yol nçılmışa benziyor. 

Alman tanrruzunu önlemekte 
bir Aıncriknn tank birliği ve muh
tC'lif İngiliz taburları ayni derece
de hisseye sahiptirler. Müttefikle
rin tank taarruzları ilerlcmeğe ça
l:şan düşman piyadesini hırpala
mıştır.Şimdilik müttefiklerin mev
zaerinde h~wa yardımiyle sonuna 
kt.dar tutunabilmeleri mümkün
dür. 

ALMAN KAYIPLARI 
Londra, 14 (A.A) Royter 

ajansının Tunus muharebe saha
sındaki hususi muhabirinden : 

Fransızların en mühim silahla
rı olan yedi buçukluk toplarla or
ta çapta İngiliz toplan Bcrce-Mu
Eelhab istikametinde hamle yapan 
Alman tanklarını ağır kayıplara 
uğratmışlardır. 
SİKLET MERKEZİ TABURBA 
Şimal kesiminde l\Iatör önünde 

faaliyet azdır. İki tarnf ta. kuvvet
lerini başlı~ hareket sahnesi olan 
Taburba çevresinde toplamıs1nr
dır. Matör çevresinden Cebel 
Gaptn giden yol dağlık aratlden 
geçiyor ve Almanlar tepelere mit
ralyözler yerleştirmişlerdir. Mih
ver kuvvetleri burnun taınamiyle 
müdafaa vaziyetındedir. Ancak 
İngiliz1er tn3rruz C'!ttikleri zaman 
iaaliyet gö.ı.teriyorlar. Müttefik
ler bir çok savaşlnrdan sonra Al
manları bir kaç mevziden çıknr
mışlardır. 

Bir İngilız subayı şöyle demiş
tir: 

ALMAN MEVZİLERİ GİZLİ 
- J'.\lrna':llar mevzilerini çok iyi 

gizlemişlerdir. Taarruz için tepe
lere tırmanmak icap etmektedir. 

Cezayir, 14 (A.A) - Fransız 
kıtaları 48 ~aat süren bir hücum
can sonra Sidi Bositin batısında 
ehemmiyetü bir mevzi almışlardır. 
Almanlar ~jddetli bir süngü hücu
mu ile bozguna uğratılmış ve 100 
esir alınmıştır. 

Londrn, 14 (A.A) - Royterin 
Tunustaki muhabirinden : Tunus
ta müttefiklerin az bir kuvvetle 
taarruza giriştikleri şimdi anlaşıl
mıştır. Bununla beraber mihvcrci
ler, mcvzil~rini muhafaza için el
lerindE'kı blitün kuvvetleri kullan
mak zorunda kalmışlardır.. Kuv
vetlerimizin azlığına rağmen 
Almanlar durdurulmuş, hatta bi
raz geriye atılmıştır .. 

Birinci ordu ile sekizinci or
du arasında bir mukayese yapıla
maz. Çünkü 8 inci ordu, tam kuv
vetli yedi tümenle taarruz halin
dedir. Birinci ordu ise yavaş ya
vaş ve az kuvvetle ilerlemektedir. 
Diğer taraftan bu ordunun ilmıal 
yolları mihver kuvvetlerininkine 
nazaran daha uzundur. Birinci or-

1 ki ordu 
arasında 
işbirliği 
~~~-*~---

Hl N Dl S TAN O AKI AMERI· 
UAN ORDUSU 1ÜSTAKIL 

Nevyork, 14 (AA) - Ncvyork 
Taymis B. Filipsin Hindislanda 
Amerikan mümessilliğine tayini 
münasebetJyle diyor ki : Hindis
tanın emn: .reti İngiliz h ükümetine 
aıttir ve bu hususta me:sul şahıs 
umumi valicıir. Fakat Hindi.standa 
gittikçe mevcudu artan Amerikan 
orduları v:ırdır ve bunlar ne İn
g!liz komutanlığına, n~ de umu
mi valiye bağlıdır. Bunlar Birle
sik Amerika hükümetinin emri al
t;ndadır. Amerikan ordusunun 
Hint ordu-;iyle işbirliği ile ilgili 
meseleler ·ki taraf genel kurmay
ldl'ı arasında kararlaştırılıyor. 

Fakat hükümetle de temas za
rqreti vardır. Filipsin tayini bu 
znruretten doğmuştur. 

----~'-----

JAPONLARA HÜCUM 
(Baştarnfı l inci Sahifede) 

dnki tesisatı bombalıyarak mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. 

Avcılarımızın koruduğu bomba 
uçaklarımız Cuadelkanar istikame
tinde yol alan 1 1 destroyerlik bir 
Japon teşkiline hücum etmşiler
dir. Adadaki Japon kuvvetlerine 
yiyecek taşıyan destroyerlerden 
beşine isabet olmuştur. 

12 ilk kanunda ada istikametin
de yoluna devam eden Japon de
niz teşkiline adayı müdafaa eden 
harp gemilerimiz de hücum etmiş
tir. Bir destroye; batmış, birinde 
yangın çıkarılmı:ı, biri de hııaara 
uğratılmıştır. Bu hareketlerde bir 
hücum botumuz batmıştır. 

UÇAN KALELERiN 
HOCUMU 

12 ilkkanun sabahı orduya bağ
lı 11 uçan kalemiz Yeni Corciya 
adasında Monda hava meydıınına 
ellişer kiloluk 155 bomba atmı,
tır. Hava bulutlu olduğundan ne
ticeler görülememiştir. 

Uçaklarımızın hepsi dönmüş
tür. 12 kanunuevvel sabahı avcı
ların refakatinde 7 uçan kale Mim 
hava meydanına tekrar beş yüz 
kiloluk bombalar ntılmı~tır. 

BU. 1ADA 
Melburn, 12 (A.A) - Tebliğ: 

Topçumuz pazar günü Buna böl
gesindeki J.1pon mevzilerini fası
lasız surette bombardıman etmiş
tir. Bu hareketlere tayyarelerimiz 
de iştirak etmigtir. 

Keşif kuvvetlerimiz Guna böl
gesinde dağıtılan düşman kuvvet
lerinden esirler almıştır. -AFRiKA FRANSIZLAAI 

(Ba~tnrafı ı inci Sahifede) 

muhafazası maksadiyle yapıldığını 
söylemiş, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

- Aldığımız ynrdımlarla müş
terek harp gayretine iştirakimiz 
temin edilecektir. Amerikadan ge
lecek olan malzeme ile batı Afri
kada modern bir ordu kurulacak
tır. Batı Afrika, bu hareketlere 
jktisadi sahada ke11di istihsalıltı ile 
yardım edecektir. Bununla bera
ber şimdili~ kıt kanaat geçinıle
cektir. Çünkü askeri ihtiyaçlar 
hcı· şeyin üstündedir. V azüemiz 
tamamiyle aydınlaşmıştır ve §U

dur: 
Calı.şmak, hazırlanmak ve 7a

manı gelince çarpışmak .. 
Hepimizin bir tek hedefi vardır: 
O dn müşterek zaferdir. 

ciu buna rağmen taarruza geçmiş
t;r. Çünkü bu taarruzdan alına
cak netice, taarruzun gecikmesin
den doğacak tehlikeden daha mü
himdi. Eğer müttefikler kuvvet 
toplamak ;çin beklemiş olsalardı, 
mihverin Tunusta iyice ycrleşme
ğe imkan bulması, hnttfı muhare
belerin Tuaus topraklarında değil, 
Cezayirdc ccreynn etmesi bile 
muhtemeldi. 

Radyo gazetesinden : Tunustn
ki askeri harekat henüz aydınlan
mış değıldir. Anglo Snksonlnr 
kuvvetlerinin burada az olduğunu 
itiraf ediyo:-Jar ve belki de ı;ene
ı·al Jironua komutasındaki Fran
sız kuvvetleri teçhiz edilmeden 
evvel geni§ mikyasta bir şey yap
mak istemiyeceklcrdir. Amiral 
Darlanın dünkü nutku Afrik.ndaki 
Müslümanlardan asker alınmnğa 
başlandığını ima etmektedir.. Bu 
hareket ihtimal ki Tunustaki İtal
yanların askere davet edilmeleri
nin bir muknbelcsidir. 

FRANSIZLAR 
Göi'<-OLL'O TOPLUY10RLAR 
Cezayir, 14 (A.A) - Cezayir 

radyosunun bildirdiğine göre Af
rikada teşkil olunan Fransız ordu
su için 40 yaşından aşah"l olan 
Fransızlr ve yabancılar gönüllü 
yazılmağa davet edilmişlerdir. 
BİR HAVA HÜCUMU 
Kahire, 14 (A.A) - Orta şark 

İngiliz tebliği Hava kuvvetlerimiz 
Tunusta Sus limanına karşı taar
ruzlarına devam etmiştir. 

GIZtl S'LAHLnR 
----~·*·~---

Ani erik a 
sırlarını 
saklıyor 

-*
Amel'ilıanın havacı· 
lığa ait mühim gizli 
silaltlaFı var-

Teksas, 14- (A.A) - Amerikan 
hava kuvvetleri başkumandanı ge
neral Arn;;ıid genç pilotlara gizli 
silahlardan bahis ile elemiştir ki: 

• - Hava bakımından bir iki 
ehemmiyetli gizli silahı dikkatle 
muhafaza ediyoruz .. 
Yakında Hirohito ile Hitler ne

ler yapmağa muktedir olduğumu
zu göreceklerdir. Hava muharebe
lerinde bizim bir uçağımıza muka
bil 4 düşman uçağı tahrip edil
miştir.ıı 

-------
AFRiKA HARPLERi 
~~--*·-----

Rom mel or-
usunun tank 
sık:antıgı gö-

rülüyor 
-*Almanlar Ru.s~adan 

LilJyaya aslıer 
getirmif ler ... 

Kahire, 14 (A.A) - Birinci or
du nezdindek.i Royter muhabiri 
bildiriyor: 

Rommel kuvvetlerinin tank ba
kımından sıkıntı çektiği görill
mektedir. 

RUSYADAN KUVVET 
GETİRDİLER 
Alınan bazı esirler, son günler

de Libyaya Rusy<•dan kıtalar ge
tirildiğini söylemi~lerdir. 

NEREYE KADAR 
ÇEKİLECEKLER? 
Londra, 14 (A.A) - Royterin 

askeri muharriri yazıyor : 
Rommel uzun bir zamandan be

ri itina ile hazırladığı mevzilerini 
terke mecbur cdilmi.ştir.. Şimdi 
Hommel g:ırbe doğru çekilmekte
dir. 

Acaba bu defa nereye kadar çe
kilecektir. 

Makin ey 
Verilirken 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Selıizinci ordunun 
muuaffaluyetli 
taarruzu.. 
Kahire, 14 (A.A) - Rommelin 

Elageyla önündeki kuvvetli mevzi
lerinden rıcati Kahirede resmen 
siiratli bir ricat diye vasıflıuıdırıl
ınaktadır. Rommel hemen geri 
dönmüş ve çok ufak mikyasta bir 
mukavcmett~n sonra İngiliz hü
cumu kar'.lısında kaçmıştır. 8 inci 
ordu Marsa Brugdaki dilşman hat
larını yardıktan sonra şimdi sahil 
yolu boyu.:ıca geri çekilen mihver 
kuvvetlerini hırpalamaktadır. 

Son günlerd yapılan İngiliz son
dajlanndan sonra Romınel mevzii
nin tutulmazlığı neticesine var
mıştır. Bu sondajları yapan İngi
liz birliklerinden bir tanesi Bre
ganin 25 kilometre cenubunda 
Bes Sueydada Rommclin sağ ce
nahını tehdit etmekte idi.. Rom
mel elinde knlnn bütün toplan ve 
traıklnrı ile geri çekilmiştir. Rom
melin batıya doğru geri çekilrne
s nde hangi noktaya vardığı ma
lum değildir. Fakat pek muhte
mel olarak sekizinci ordunun taki
bini güçle~tınnek maksadiyle ge
ride küçük setr kuvvetleri ve 
r.ıayn qöküeü müfrezeleri bırak
mıştır. Roınmelin Elageyln ile 100 
kilometre kadar batıda Misurata 
arasmda müdafaa mevzileri hazır
layıp hazırlamadığı ve bazı tabii 
mfınialan t<ıhkim edip etmediği 
maltlm değildir. 

Kahire, 14 (A.A) - Bugün öğ
le üzeri Rommcl hala tnm ricat 
halinde idi Şimdiye kadar Trab
lus arazisinde hiç bir ruühim çar
pışma olmamıştır. 

Lavaı nere31e 
gfdiyo;-?-
Vişi, 14 (AA) - Vişi Salahi

yetli mahfilleri hlikümct reisi B. 
Lnvalin meçhul bir semte gitmek 
i.ızere bugiin Vişiden hareketinin 
muhtemel bulunduğunu haber ve
ıiyorlnr. 1 

----*~---
La OJ ali lı demeçi •• 
Vişi, 14 (A.A) - Laval gazete

cilere maraşal Petenin Führerin 
mektubuna cevabını bildirdikten 
sonra dün yaptığı demeçte şöyle 
de~tir: 

- Yolumun üzerinde Fransayı 
kurtark.mama mani olacak her şe
y; acımadan devireceğim .. Haklı 
olduğumdan emin bulunuyorum.. 

JJ iLK KANUN .1 A L 1 JH2 
. , 

.. SON ;H~ABER 
. . 

Mebus • • kanunu se~1mı 

Dün B. Millet Mec
lisince kabul edildi 

Ecnebilerle evli olanların mebus seçile· 
memesi fifıri elıseriye lıazanamadı 

Ankara, 14 (Telefonla) - Bu
gün (Dün) Büyük Millet Mecli
sinde mebus seçimi kanun layiha
sı üzerindeki müzakereler tamam
landı ve ka:ıun kabul edildi. Müs
taccliyetle görüşülmekte olan layi
ha ruznamenin başında idi. Ecne
bilerle evli kadın ve erkeklerin 
ır.ebus seçilmemesi hakkındaki 
tekli{ üzerine encümene gönderi
len onuncu madde hakkındaki 
mazbata okundu. Encümen böyle 
bir ilavenin teşkilah esasiye ka
nununu tadil mahiyetinde olaca
ğından bahisle takriri ana yasaya 
uygun bulmıyordu. 
GENERı\L KAzIM KARA 
BEKİRİN SÖZLERİ 
General K3.zım Karabekir söz 

alarak dedi ki: 
•- Umdelerimizden olan milli

yetçiliğe uymıyan ecnebilerle ev
li kadın ve erkeklerin mebus se
çilmemsi lıakkındaki teklifimizin 
ehemmiyeti ve teşkilatı esasiye 
kanununa uygun olduğu geçen 
t'elscde lüzumu kadar izah olun
muştu. Encümen ve mnzbata mu
harriri muhalif fikirde bulundu
lar. Fakat buna rağmen takrirler 
reye kondu ve heyetiniz tarafın
dan kabul edildi. Şimdi tcşkiHltı 
esasiye encümeni, kürsUde şifa
hen anlattıkları mütalfıaları bir 
mazbata halinde tekrar eyliyor
lar .. • 
DİÔER BİR MEBUS TA 
TARAFI'AR .. 
Yozgat mebusu Sırrı İçöz, bu 

teklifin teşkilatı esasiycnin tadili 
değil, ana yasada mevcut bir fik
ıfo tevsii mahiyetinde olduğwıu, 
mesela memurin kanununda böy
le hükümler bulunduğunu, ecnebi 
kadınlarla evlenmiş memurun ha
ı'lciye ve milli müdafaa vckaıet
;erinde istihdam edilmiyeceği kay
dı bulunduğunu, şu halde me
murlarda aranan bu kaydın mc
buslnrda evleviyetle aranması JU
zını geldiğini., teklifin yerinde ve 
teşkilatı esasiyeye aykırı olmadı
ğını söyledi. 
MÜNAKAŞALAR 
Hasan Saka (Trabzon), çok 

ehemmiyeti haiz gördüğü usul me
selesi üzerinde mütalA.alarını kay
detti ve şöyle dedi: 

• - Meseleye hangi cepheden 
bakılırsa bakılsın teşkilatı esasiye 
enctimenine havale edilmiş olan 
üıkririn mahiyeti teşkilatı e asiye 
k~.nununun mebusluğa· ait vasıf
inrı tayin eden maddesinin tadili
ni istilzam etmektedir.ıı 

Hasan Saka teşkilatı esasiye 
mazbatasının tayin esami ile reye 
konulmasını da teklif etti. 

Emin Saıak, Kazım Karabekir, 
Nazuh Poroy, Süreyya Örlüören 
~öz alarak mütalaalarını söyledi
ler. Nazım Poroy layihanın onun
cu maddesindeki hükümler teşki
latı esasiyede aynen mevcut oldu
ğuna göre bu tekrarın lüzum!;UZ 
olduğunu ileriye sürerek madde
nin tayYI fµtrinde bulundu. 

YENISOZLER 
General Kfızım Karabekir mü-

7.akercnin kafi olduğu hakkında 
verilen bir takrir üzerine tekrar 
söz alarak eledi ki: 

- Teşkilatı esasiye kanunun un 
diğer kanunlar yapılırken ölçii 
olarak ele alınıp riayet edilmesine 
hiç bir itirazım yoktur. Amma te~
kil:ıtı esasiye kanununun bir de 
umdesi vardır. Binaenn1eyh her 
hangi bir kanunu yaparken bu 
umdelerin dışına çıkamayız.. Me
bus intihabına dair kayıtlar ara
sında mesela cümhuriyetçi olmak, 
milliyetçi olmak, halkçı olmak ve 
saire var mıdır? Yok, amma ann 
yasanın ana maddesi bize bu altı 
umdeyi beyan ediyor .. Bizim iddi
nmız da bu umdeye istinat cderc>k 
milliyetçilik vasfının ihmale uğra
mamasıdır. 

Bundan sonra Dahiliye Vkili 
Recep Peker de .söz alarak usul 
ve prensip üzerindeki mütnlanla
rını beyan etti.. 
VERİLEN KARAR 
Nihayet mnzbata reye kondu ve 

tıçık rey neticesinde 29G mebustan 
ret reyi veren dört kişiye muka
bil 292 mebus tarafından mazba
tanın kabul edildiği anlaşıldı ve 
böylelikle ecnebilerle evli olanla
rın mebus seçilemiyeceği hakkın
daki fikir ekseriyet kazanamadı. 

Onuncu maddenin tayyı hak
kındaki Nazmı Poroyun takriri de 
kabul olunmadı ve madde aynen 
kabul edildi. Diğer maddeler de 
okunarak luyiha kanunla'lh .. 

Varlık Ver~isi işleri 
~-----~'l'Ww~·~----~-~-

Ankara ve Istanhul
da listeler asılıyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - Şeh
rimizde varlık vergisine Ubi olan 
mtikelle.flerin listesiyle kendileri
ne tarholunacak vergi mikdarı 

hakkındaki tetkikler SQna ermiş 
ve komisyonwı bu akşamki (Dün 
akşamki) toplantısında listeler ta-

Cüretkarane 

an 
y 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Mas
lak yolu Uz.erinde görülmemiş bir 
vaka cereyan etmiştir. Şoför Yu
sufun idar~sindeki otobüs Yeni 
mahalleden yolcularla dönerken 
önüne iki kişi çıkmış, otobüse 
durmasını ~aret etın.iştir.. Şoför 
yoluna c1evam ettiğinden meçhul 
şahıslar otobüse ateş etmişlerdir .. 
Atılnn kurşunlarla yolculardan 
Nubar, Vasil ve Zihni adlarında 
üç kişi yaralanmıştır. Mütecaviz-

. 
mamen hazırlanmıştır. Listelerin 
mükelleflerın bağlı olduklan tah
ra şubelerine yarın (Bugün), ol
mazsa çarşambaya mutlaka asıl
mış olacağı anıa.,ılmaktadır. 

ist.anbuldaki mükelleflere ait 
listelerin çarşamba günU asılacağı 
haber alınmıştır. 

bir teşebbüs 

4 rotobüs 
ist nildi 

ler bir saat içinde Ayaz ağa köyü 
civarında yakalanmışlardır. 

Hamdi v~ Mehmet adlannı taşı
yan bu mütecavizler otobüse bin-
mek istediklerini, şoför durmadı

ğından otobüsün lastiklerini pat
latmak üzere ateş ettiklerini, yol
culnrın kazaen yaralandıklarını 
söyle~lerdir. 

Suçlular adliyeye verilm.iştir .. 
Yaralılar tedavi olunuyor. 

abu u 
kkartlar:ı 

• ek-enı 

asılıyor 
İstanbul, 14 (Yeni Asır) - 2 in

ci kfuıun ve şubat aylarının şehri
mize ait ağır ~çi ve halk ekmek 
kartları damga matbaasında basıl
mağa başlanmıştır. Bu kartların 

Takip edilecek müteaddit yol var
dır. Ben ınt'mleketin selametine 
götürecek tek yolu tnkip ettim .. 
Bu bir din muharebesidir. Alınan
-:,· anın zaferı medeniyetim.izin ko-

sayısı 755 bindir. 
Memur, mütekait, dul ve ye

tımlere ait ekmek kartları Anka
ra, İstanbul ve İzmir için ayni tip 
olarak hazırlanacaktır. 

münizm içinde boğulmasının önü
ne geçecektir. Amerika zaferi iso 
Yahudilerin ve komünistlerin za
feri olacaktır. Ben ise Fransanm 
.ı;elametini seçtim. 


