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tlArt mUnderecatmdan mesullyet kabul edilmez. .. 

}i;syadaki muharebeler 

Ç in ve kanlı çarpış
nıalar devam ediyor 

Yeni k:vvetler 1 

Elde ka
lanFran-
sız filosu 

* -*-
Almanla ı· a göre An~losaksonlarla 

Sovyet hücumları hirl~şiyor 
hep kırılıyor ---k--*- DCll'lan, wan 

Yine Almanlal'a SCWGIÇI FPaıuızlaft 
göPe 'J'Jtopezde sdıı ,..,,,...,.,.. 

lıllfCddan aooyeı. ':~~~~A.A> _ Amiral 
lerln bnllan lfl lllal Darlan Asosyeted Pres Ajansının 

Si ER 
SAAT VE IOCEVHERITI 

•Ankara Palas,, ıo üst sa· 
lonlannda teşhiri Cumar
tesi 19-12-942 gününe ka· 
dar devam etmektedir. 

•111111111 •••••._..11m11 .. n111111mn-IB 
YEN! AStR llatb'lennda buıJmıttır. 

Şimal Alrikada vaziyet 

''Rommel,, çekilmek
te ve takip edilmekte 

* Mihverin T aaB&a 

ta tla geriledi~ 
bildir· iyor 

* 

Berlin, 17 (A.A) - Alman teb- şimal Afrikada müttefikler karar
l!ji : Kafkasyada Terek 'bölgesin- glhı nezdindeki muhabirine verdl
de Alman kuvvetleri Bolşevik hü- il hususi bir demeçte Dabr, ta
cum kıtala:mm b!r hücumunu alır kenderiye ve fimal Afrika ~ 
kayıplara uğratarak pUskürtmU§- rlndeld Fransız harp gemilerinin 
!erdir. tngiliz ve Amerikan filolarma iltl· 

Savq uçakları tarafından des- hak edeceklerini ve onlarla birlik- .~ mal Af kada • edilen ttal nlcınfa 
teklenen Alınan ve Rumen birlik- te çalışacaklannı çia vurmut- ~· ~. -~~";!~malc 
1eri Dem ve Volga nehirleri aramı- tur. 
daki düşman kuvve~ daha ae- GENiERAıL DlmGQL'E DA.tR v 
rilere atmı,ıardır. BtıyUk Dem \iJr- Muhabir Amiral Darlana fU .sua- 1 k • • • 1 • 
=~.::b;:~cumku: lJ ~~':i Degoliln millt komi- ar ı vergısı ış erı 

(Sonu Sahife 4, Siltun 6 da) tesinl Fransa.nın her bangl bir bt-

~-----------------------------------------~~~------------------ mının mUmesslli olaraktumnak 

lstanbulda Varlık vergisi nly= =~ SlllUD • ., Dftn ıedlyeler b8.yftk-
Hı qp ISTIHSILATI 

60 bin kadar mükellef Müıı.-tikier bu yıı ~e bir rakam• buldu 
30 milyon lira verecek ~~!:fi~~~~~ Ve~inin. Je_tiım_e ve 

giltere lstihııal nazın Ltttelton, 
müttefiklerin 1943 senesi ticaret . 
gemisi inşaatının yirmi milyon to
na yükselecelin1 söylemit ve de- Şayet llllldalnaq olan .,..,.,.,..,_. .,... .. harbi ve Birer milyon lira ödeye

ceklerin yekônu epeyce ••• m1ştir ki: ......,,,,.,..,. da .,.,... cdlnaca1ı lh Kurban 
Bayramı ~ ~=~: Varlık verPi tatbikatmm piya.11 - Piy.-da sıda m..tdelerln- su şarb 

,.,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,,,.........,,, .,.,,,,,,. ,.,...., sme çok ihtiyaç vardır. Amerika = =cıı:.:rı;:~:!,f,: ~:=-..: ==. ı: 
Kal'IHlll ............. latanhul. 17 (Yeni A.u) _ _ (Sona Salaife 4, Sltaa 8 da) t•lo. tarlf1 tefsir edilmektedir. kim olmakta idL l'lyatlan frenle. LOJldra. 17 (A.A) -T• ... 

Geceleyin vainin iftirakiyle def- _________ ;__. ___ ._ ___ ...__..__._---:...___ Fakat qnkJranl1l1kla yapılan mu- mele bir tUr1i1 kabil olamıyordu. • Hn7oıktaa i51nıni1or: PolOll)'li 

.............. p terdarbkta )'Çl]aıı toplanbdan taluler IU neticeye ftl'IDaktadır: (S.. tWlile Z. sat.• da) = ~~d~-~ 

.,,,....... lıUPINal eoma varlak versbıi liateled bu •- ..- ...._. 
al 11...,.,. ,,....... batı (dün .M>ab> maliye Peleri- iki Vekilimizin tt-tkikleri <Sonu Sahife " S11a 

1 •> 
~-.....- ne utldı. Valinin izahabna söre 

...... ....._..- telırlmizde ödenecek varlak veqp. 

....,... 1 1 •. si rekGnu 330 milyon liradır. MU.. 
~ışı ı .. .,._, .... • pk y-- kellefler altmıt bin küsur lüpdir. 

llriade menw ~ hir .._ listelere söre komisyoncu Silbeıı
llme. BomM Jllimanı .ı..., man bir mil7on. Annator Barzilay 
1..- alevleıl içinde, bn derya· (Sona Sahife Z. Sütun t te) 
llirı ...... lla)'l'_lllll olma. Va· .......... ~ .. -
....ı.ıa pmm tatimlar .. , ... 
Mf! ki~ mi? Bu met
- harp gerçekten hayatı o kadar 
llllıir etmiştir ki onun libusu al-
tmda ,...,,.. ... ~ ~ 
.. ~ 11' 1 ........... japnik-
lan üzerinde .......... . 
ım bu kib11SUD dqan blmat 

elmak sevuıcile candan biıriınıla
.. bilijoruL Bunu dtinyamn ve in· 
8IDhim blyilk derdi ve çöldbıtlisil 
........... upizUiimbe ....... 

INGltlZ HOCUMlARI 
* 31talyan 

zırhlısı 
Tulonda 

* 
..U. B1DUlll Wltiin aeaJaıma his de 
dutaJoraL BaUa ~ 
..... tok aa!Qrons. Ç8Dktl his, ,. mD,....._ ....... hesiet ~
tlli sulh nimetinin ~ Onu 
lrayWenlerin ne kadar bJıpta için Jfapollden 
...... ..._ tlUJUY01'11Zo Ve biliyo- flYPlldılmt 

Puifilc Mf'P mecıw az4ll JJ. Çörçilm de ff*aldılle vaPLıa 
bfr toplcıtatıclaa .,,.,.. hep bfr --"' 

Japonlara yeni taarruz 

Adalarına sa. • 

Dr. Behçet Uz 
dün gece geldi 

''Darlan,, şöyle diyor: 
m ki ı.. -:1:'* ~ baJrlgmız- . Stokhob.;.-17 A.A) - Allo 
thr. <;Unldl - - 111·• ftlllla biz HendM pzeteG lta)yanlara ait 1 1 
IÖZ dikmedik. Kiwyl ~mek Roma V Uttoryo ..tWlari1e diler r.flt eae'i-r er 
WOOeden ~ .-. lıd •8 bir zırhluun. lqiliz tayyarelerinin U. '-J .ft.. 
& Ne kuvvetliye "°7aa ~ tlddetli bombardımanından km
• DyW tekJneleıdik. lllll'Wn ... talmak içia Napoli limenmı e..-. 
ttla ~ hmr olmelde denk Tal limanına iltica etllıek 

'ahsi hl~ hlr 
emelim. yoktu ••••••••••• 

....,_, rakmak ıç1a W'fedilm zoTUDda WdwJannı yazıyor. .....,.....,. .Ja,..,..... ,,,,.,,,,.,.. wan Almaolara •Öre 
pyre8erla yapmak yolr:..-- (S-U Sahife a, Sütun 1 de) .......... ,.., .............. ~- " 
eamuumm her ~ ve Loadra. 17 (A.A} - Da.. ada- umumf dorum p......,.... ...... ......,, .................. . 
iter zaman icin daha akdhn .WU- A •k d s mil ..... zapb "N Salomon takan ada- .,,. 

(Sonu Sahife 2, Sltan '1 •> men 8D Or USU yon JmmcWd diler ~ k•ndİ lehlerinde .... 8& lll ....... sbcilett• ~ ...... 
m6ttefikleria Japonları Mal~ ._ Lalu1n. 1'1 (A.A.) - CmQir A,.Wwmm flmal Afri1rada .,..,,. 
Yeni cın.,. kadar ele sec;irclilderl * rad,wımım. blldlrdlilne a&e Aml- 1er brardbı nesdlndeW Jausmf 

Kurban bayraın1 
ıuünas~hetile 1 •ı k d k bGtün adalardaa atmak ic1n tul'- Berlln. 1'1 (A.A) A1m nl Dldaa dolu C...,W. ugakla muhabiri bllcliriyor: 

ngı tere O a ar Ço m aepcekJerini söateri)-or. Gaze- ,...ma auan Göbe1a bir ,:ır.;:- J&pblı ba bir.., ..,-thu1m Amini Darlan, Çarpmba alı:p-
teJerin ipNt 9ttik1erlae slre Çinin llDde diyor ]d • .anra tun1lm .&7lmıfttlr: mı, milttefik matbuat muharrirle-
mukrnmed ~· m6tteıw. • - 8/'lldneltelrind beri Fnn- rlne fU beyanatta ~ 

k ti k k
e P.uiftkte ve A~da ellerin- • B118ilne kadar harbin hemen mQı ve llarep1 Peteaı cJDpnan c - l'raw mlDetl llllrfer bo.-

((Yeni Aaae,, J..... UVVe enece J de ıetiuklan hareket sıoktalann- &emen ~ mbeJarı lehtm1ıa bulalmdan kurtarmak tm\lnm• yundunılundan kurtu1dutu ~ 
••• dan ..,... d&tman cen•hlanm ceryan etmiftlr. llerbaql bJr DO»- malik bu.lmıuyoruz, 'bu kurtarma kendine en unun ho.kllmet tekll-

plı,,..Yacafıtat durdunuk tzere de Galer temin tada nazik 1afhalar olmaca ela _. itine miltteftlderbı yardnnlyle li- nl ve devlet ac1ammı blaat 
cYENI ASllb K.- bq. etmitlıerdir. nunda dalma ~ hlklm al-~ ŞfmdUUr 'bUiilD ~ cektlr. • 
rm m&neeebeti~'- -.. .,_ SaJlden ....,.. yeniden .... llım_,, Hint ~ele lartmalar mn- mumı bildik. 11tkWaa durumun- m1z zaferi elde etmete tevcih edil- Orfçi1 vıp hilkilmetlnln bıaıt.Jıı-
1sac119 ~ c~, =-~ fellUlednden ......... ,, .. ..., .ımi ~· Deam me,Mal&ti da bJdılninz gmenlm1a ela Dk melk11r. Deha JWNllmlz pek le haklarmden mlhrmn ..... 
n_:-.:,. 

21 
İDc:İ Puarteli Londra, 1'1 (A.A.) - Bahriye IBUyilk Britanya ~ IOUa cJe.. için daha mu.ait hnlr&nJar ü.ı ada bir tumlZ harbine pçıııel'e gole tıGclillder ftl"Chr. Frenlayı ten.dqlara hakları W ı.a. 

r- ..... Nazırı Alebandr demlftir ki: niz, kara ve havada o hür kuv- olmufblr. ~ \rnet Blrniea- muvaffak oWü. Bu atratejtmi&de uvak1alt bir saman için b:vbet- o1UDID11'lur. 
ı:-' J;".:::tJ.,:: :k. - öyle Umit ediyorum ]d bu vetli olacaktit.ki barp feWretinden :r'YI tekrat ..-- n Çla ~ ._. ..... mUftfflk 

01meldlıi& • tili milde tekrar 71beltmek GAYELER 
.....,._.., harpten sonra geçen harpten soma ~ mutla kalacaktır. ~ iltecfiiiol eelr1emamlfh!'. aôiiit$ôôili C-iöCJ; lzere tok abır ve alın 1Amnchr. Benim phmm nurum 1alg ~ 

._ ... _____ • ---• o1c1u1u ~ 11J'1tuya dalım7~ (S.. a. S1tma ı .. >. OJam ..... a. •> r . ........ ,,.•, ... . ~ - • ı..ara, 11 (A.A) - BoıJt. ._ ...... t. -- ı M 
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acı ~en efendi fıesesine ve isteğine 

UJ1f1Un bir e~ bul~ıqtıı nihayet_ 
lçlni çekerek kendı kendisıne run çımac.ısı kalın halatı atmağa 

söylenmeğe koyuldu: haz.ırlandı. 
-: Ah para, ahL Hayatta her Bir manda arabası ağırlığiyle ve 

şeyın esası. ?!.. lns<ınlar ~ onu gıcırdaya gıcırdnya yürüyen vapur 
kazanmak ıçın nralarında mucade- iskeleye yanaştı. Atı1an halatı şa
le ediyorlar! .. Mideye rahatlık ve- mandıraya bağladılar ... 
ren bütün yiyeceklerin temini Yere uzatılan tahta iskelenin üs
onunla mümkün olduğu gibi, in- tünden yolcular crcçmc e başladı
san parası o~adnn baş.mı ~kacak lar. Vapurdan son çıkan yolcula
bir eve sahıp olmak ımkanından rın arasında yürüyen Hacı Rusen 
da mahrum bulunuyor! Dünyada efendi de iskeleden geçti ı; 
olan biten fitnelerin, fesatların ucu Biletini kapıda bilet 

0

topl:ıyan 
hep P~~a işin~ dayanmaktadır! memurun eline toka etti ve lyip 
~u~ bı;rum koynumda ancak caddesini takip ederek türbe isti

~kız yuz lıra. var... B~ ~?.arc~~ kametine doğru yavnş adımlarla 
hı:, paraya sahip olmak ıçın omru- ilerlemeğe başladı ... 
mun tam otuz senesini çalı.c;makla _ 4 _ 
gecirmekliğim Ilizım geldi! Halbu- O gün akşam üstü gümrük 
k. Ameri~ada, bir saatlik varidatı muru büyük bir sevinç içinde ~== 
bınl~rce lira tutan milyar sahibi ra,eümrükteki. eve dönmü~ü. 
zenmnler varmış! Ve eve girer girmez de Jmzand -
• Ben allahtan bu kadar zensinlik ğı büyük zaferin müjdesini kar~
ı.~temem, tek basımı sokacak ufak siyle kızma tepşir etmekte gecik
b•r ev satın alabileyim! Talihimin memişti: 
h:na bu ~ada~ık bir güler yüz - Miijdc!.. Müjde!.. Oh hele 
go!;termesı kMı... çok şükur-ı 't'"'- · ted•w• ·b' • b" V H R ··· ~ı.t.: ıs ıgım gı ı ır 

e. acı . uşen .. efendi iç.inden ev bulmağa nihayet muvaffak ola-
kendı kendisine böyle konustuğu bildim! .. Vakıa semti b" az 
~.~da vapur .da lyip iskelesinin tenhaca!.. Fakat buldu~~ evin~~~ 
onUne gelmişti. . . çimi çok güzel.. 

Pat pat seslen hafifledi. Vapu- _ BtTMEDt _ 

ş AL AFRI f ADAKI 
f AZIYET 

J prı LllRA YE l 
TAARRUZ 

ş 

rı 

------'*·~-----
iz mir vila etinde 
olıuyııp 31azanıar 
çoğ caBı 

Hiç okuma yazma bilmeyenler 
igin viliiyetimiz kazalarında açıl
ması mukarrer bulunan ulus okul
lan dün bir çok ka:z:alarda törenle 
2çılmıştır. Bunlann acı1masına de-
vam edilecektir. • 

tnus okullarına okuma yazma 
bilmeyen bütUn vatandaşlar gide
cektir. üç ay sürecek olan kurs
llırdan mezun olanlara birer oku
ma yazma belgesi verilecektir. 

Valimizin çok yerinde olan bu 
teşebbüsünün iyi netkeler ve.rece
W. ve İzmir viliiyetinde okur yazar
ların nisbetini bir hayli artıracağı 
muhakkaktır. 

--------
Ekınek hakkı da 

yeni kararlar 
------'*------

eni en m f.ıeme· 
ye ve - en fl• 
,. ncı! r uar 

1:,elediye bir Nümune fırını aç
maga karar vermiştir. Aynca ek
mek satı§ yerleri de açılacaktır 

Hile yapan veya kart hesapla
rını kapamıy.an fırınlara un veril
mesi tamamen kesilecektir. 

MAID<EMEYE VERİLEN 
FIRINCILAR 

(Bn ta h 1 1nci Sahifede) 
Her ne kadar mayn tarlaları ileri 
hareketlerini gcciktirmeğe sebep 
oluyorsa da 8 nci ordu şimdi hare
kete daha elverişli nrazide ilerle
mektedir, 

Anafartalar c.'.lddesinde Iınncı 
Ahmet oğlu Siileyman Coşkun ile 

(Baştarafr 1 iod Sahifede) çırağı İzzet oğlu Mahmut Doğanın 
lngilizlerin bu niyetini sezdikleri ekmek sakladıkları zabıtaya ihbar 
için Japonların belki daha evvel edilmi.!J ve yapılan araştırmada 20 
davranamk KalkGteye 350 kilo~ adet ekmek bulunmııştur. Usta ve 
metre mesafede bulunan Çitngor çırak milli korunma mahkemesine 
limanına hücum etmeleri muhte- sevk ~dilmişlerdir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 17 (A.A) - ltalyan kuv

°"etle.rinin indirdiği darbelerden 
sonra İngiliz kıtaları şimdi Rom
mel kuvvetlerini daha ihtiyatla ta
kip ediyor. Dün ve evvelki gün 
aüşmanın 22 tankı L...t.....! ed.lm. ıauı-ıp ı l§ı 

ıbir çoğu da hasarn uğratılmıştır. 
Dilşmanı.n geriye çekilen kuvvet
lerimizi aTltadan vurma teşebbü
sU, indirilen şiddetli darbeler se
bebiyle akamete uğratılm~tır. 
Diğer bir muharebede de İngi

lizler 20 tank .kaybetml§lerdir. 
Berlin. 17 (A.A) - Alman teb

JW: 
Sirenaikada Alman ve İtalyan 

zırhlı ordusu hazırlanan plana gö
re bahya doğru çekilmiştir. Düş
manın bu hareketi akamete uğrat
mak için yaptığı teşebbüsler kanlı 
muharebelerle kınlınıstır. 
Sav~ uçaklarımız Bingazi tesis

lerine yine gece hücumu yapmış
lardır. 

lTALYANLARA GöRE 
Roma, 17 (A.A) - !talyan teb

liği: Sirenaikada Mihver hareka
tına engel olmak maksadiyle düş
manın yaptığı teşebbüsler kayıplı 
muharebeler neticesinde akamete 
uğratılmıştır. Düsmandan bir hayli 
esir alınmış, çok mikdarda malze
me ele geçirilmiştir. Cenubi Liby~ 
ôa müfrezelerimiz diişnumın çöl 
gruplarını dağıtmışhr. Bir çok kü
çük tanklar tahrip edil~ ve esir
ler alınmıştır. Avcılnrı.mız dü,.c;ma
run ke.şif tanklannı mnkincl.i tü
fenk ate iyle yakmıslardır. 

meldir. Amiral Sumer Vel komu- * Zabıta, dün Kemeraltınôa 
tasında bir f nail iz filosunun Hint l5G numaralı fırında gayri meşru 
denizinde harekatta bulunduğt ar- ekmek satış yaplığı iddia olunan 
tık bir sır değildir. Bu hııl Japon tezgahtan yM..-ola.mıştır. 
donanmasını gittikçe artan bir en- Hakkı oğlu Adil Pakmcn ismin-
dişeye düşürmektedir. deki tezgahtarın beheri kartsız 

Japonlar fngiliz düşmanı Bama- ~~ 45 kuruştan 40 adet ekmeği 
jı Binnanyada baJVCkil tayin et- S~l sokağında 30 sayılı evde 
mişlerdir. Bu memlekette Japon- u eym:ın oğlu lstna!1e ve Kara
lar altı tümen bırakmışlardır. Fn- ~~ sokağın?n Fa.hn o~u Hnsip 
kat bu çevrede taarruz edecek bir Mu u~sal'h iddia edilmektedir. 
ku"".:tte olrnadıklaı:ı sanılıyor. ve...:1-: ... ;~ korunma mtıhkem~ 

Dıger taraftan Bınnanya ahali- uuu.~..u. 
si nezdinde Japonlar itibardan _____ .....___ 
düşmüşlerdir. Halkın kırgınlık ali- 'l'icaret O asının 
metleri görülüyor. 31eB1i fJüt~esj 

------- Ticaret odnşı idare heyeti 943 
AW ERiK ORDUSU yılı oda bütçesini dünkli toplanb-

1 
sında tasvip etmiştir. Yeni bütçe 

5 l YON 7~469 lira olarak hazırlanmı~br. 
butçe tasdik edilmek üzere Ticniet 
vcknletine gönderilmiştir. (Bnştarnb 1 inci Sahifede) 

V~ington, 17 (A.A) - Harbiye 
Müsteşarı P~ttersonun ifşa ettiği
ne göre Birleşik devletler ordusu 
bugün top yekfuı beş milyon kişiye 
varmıştır. 

vetleri üstünlUğü muhafazaya de
vam etmektedirler. Tunus ve Bi
zerte şehirleri arkasında Avrupa
dakilerle boy ölçüşecek mükemme
liyet ve güz.ellikte olan demiryolu 
şebekesi Alınanlann bu sahadaki 
mühim hazırlıklarını kolaylaştır
mıştır. Buradan içer.iye doğru u7..a
nan sa.ha da tamamiyle Mihver 
kuvvetlerinin elindedir. 

ALMAN TEBLtCt 

----
Br vagon 

pamulı. a dı 
Dün sabah Nazilli istasyonunda 

bir vagon içinde bulunan balye ha
lindeki p:ımuklar tutuşmuş, vago
nun ahşap losımlan da dahil ola
rak. tamamen yanmıştır. Yangın 

-----
ar nfli r maç! 
Yarın saat 15 te Yün mensucat 

Sil5h fabrilmsı takımlan arasında 
lik müsabakalıırı yapılacaktır. Or
ta H. Sabri Armağan yan H. Ce
mil Tuğaltey ve İsm~ildir. ____ , ___ _ 

ZABITADA • 

ERLERi 
b n bayr mı 

a g çti 
I!!u~ban ıJı lıo unlar 2~ • 60 lira arasrın~a 

satıldı • Parti Bn yardımı 
Bugün kurban bayramıdır. Dün 

bir çok aile babalan, l:zmire az ge
tirilmesine Tağmen kurıban almış
lardır. 

Kurbanlık koyunlar vasati 20 
liradan başlıyarak 60 liraya kadar 
satılmıştır. 

Jzmire getirilen 1 6 sürüde bu
lunan koyunlardan en büyük kıs· 
mı ~atılmıııtır. 

ALIŞ VERiŞLER GEVŞEK 
Son iki gündenberi bayram aLş 

verişleri o kadar yavatılamıştır ki 
kavafların ve clbisccilerin an• 
lattıklarına bakılırsa bu seneki iş
ler geçen seneki i§lerin onda biri-

urbanı :tı 
lflaua Kur 
vereli 

Bütün korunma ve yenme kuv
vetlerinin göklere ta:ı.cnndığı bir 
dünya içinde ~c:;malarımızt dai
ma yetmez görmek ve hamleleri
mizi imkanın üstilne çıkaracak ka
dar çoğaltmak zorundayız. Kur
banlarımızı hava kurwnuna vere
rek göklerimizin korunmasına yar
dım edelim. 

-----
Esnaf ve i~çiler 
a asında toplant 
Esnaf ve işçi cemiyetleri y1llık 

toplantılarına devam etmektedir
ler. Önümüzdeki hafta ortasında 
sütçüler, fırın işçileri ve garsonlar 
birer toplantı yapacaktır. 

-----
Yeniden tur·s Ilı 
l1 llaır 31apılacafı 

943 yılı turistik yollar programı 
vilayetce hazırlanmıstır. Önümüz
deki yıl içinde yeniden dört turis-

ni bile bulmamıştır. 
Bununla beraber ticnri va7Jyetin 

bilahara hararetleneceği kanaati 
umumidir. 

Dün bayram şekeri satan şclcer
ci dükkanlarında ufak tefek alıı 
verişler olmuştur. Her sene bny
rnmda megel.i'i üç, dört kilo şeker 
ve çikulatin alanlar diin 250 şer 
veya yarımşer kilo alarak ihtiyaç
larını kapamağa çnlışmışlardır. · 

PARTiNiN YARDIMI 
C. H. Partisi, bayram münase

betiyle dün 520 ilk okul çocuğa 
iç çamaşırı çorap ve elbise dağıt
mıştır. 

H i Korun a 
m lıP-ıe esBnde 

J! m·yeı er 
Koordinasyon heyeti kararına 

muhalif hareketten suçlu Karşıya
kada Kemalpaşa caddesinde pas
tacı Hasan oğlu Cemal Ercak mil
li korunma mahkemesince 25 lira 
ağır para cezasına mahkUın edil
miştir. * Kartsız ekmek satmaktan 
euçlu Sclvilitepede 129 sayılı fırın
da pifirici Veysel oğlu Nuri Karıı
bulut milli korunma mahkemesin· 
ce 29 lira para cezasına, suç ortağı 
Ali oğlu Kemal 380 kuruş para 
cezasına mahkum edilmiflerdir. 

-----
G ·· riih en lıumaı 
'!e lıtJğıtt çılıa ddı 

Izrnir gümrüğünde mevcut mü
llim miktarda yünlü ve pamuklu 
kumaşlar alakalı tacirler tarafın
dan çekilerek piyasaya çıkarılmış
tır. Bir miktar kağıt ta gümrükten 
çekilmiştir. 

tik yol yapılacaktır. Bu arada Me- -----
ı;emen kasabası içinden geçen yol Kö31lerde seçim 
parke olarak döşenecektir. Berga- Köy ihtiyar heyetleri ve muhtar 
ma ve Aliağa çiftliği civannda iki intihabatı hakkında dün Wıbiliye 
yol da kısmen yeniden yapılacak- vckUletindeıı viluyete bir emir ge1-
tır. miştir. Seçim şubat ayında bütün 

942 yılı turistik yollar programı köylerde ~,rennenecek, ihtiyar he
tamamlanmıştır. Yalnız Bayraklı yetleri ve yeni muhtarlar seçile
yolunda k:ılan kısmın ikmaline ça- cektir. Seçim hazırlıklarına baş-
lımlmaktadır. lanmıştır. 

ISTAf. BULDA VARLIK 
VERGİSi 

iKi VEKiLiMiZiN 
TETKIKLERl -*- (Baştarab 1 inci Sahifede} 

(Baştnrnh J ml·ı Snhifede) m.i§tir. Trenin üç saat gecikerek 
Adnan iki milyon, Dilber zade- gelmiş olmasın.'1 rağmen yapılan 
lcr bir milyon 2 12 bin. Buda bi- karşılama içten ve samim1 olmU§
raderler İstanbul şubesi 600 bin. tur. 
tramvay elektrik idaresi 674 bin. Ticaret vekilimiz bayramı tatil 
Tüne tiyatro ııirketi 650 bin, Jnk. düşüncelerinden tamamen uzak 
lsak. Salamon biraderler 1 milyon, olarak istifa.deli btr surette gcçir
Cekvaz Villi ve ailesi bir mı1yon mek üzere !zınire gelmiş bulun-
600 bin. Vahan Di~ciyan ve §üre- maktadır. Tatil giinlerinden :isti
kii.sı 1 milyon, Mihran Oheneyan fade ederek tütün piyasasının ~ıl-
1 milyon. pirinç çeltik tüccan Can- ması mevzuunu ehemmiyetle tet
kacah Mwıtafa Ahmet yarmı mil- kik edecek ve ticaret vekilliğinin 
yon, Hasan Tahsin ve Hüsnü Aktır bu sene piyasada vücut bulacak 
kardeşleri 400 bin. Suha Fazlı tütün fiyatları hakkında.ki düşiln-
350 bin. Mısırlı prensses Nevciva- celerini müstalı.sillere duyuracak
nm zevci Feridun 350 bin. Kori tır. 

* Londra, 17 (A.A) - Fas ra~yo-

Berlin, 17 (A.A) - Alman teb
liği: 

. Cezayir ve Tunus hudut bö1ge
sınde hava kuvvetlerimiz düşmanın 
deniz ve hnva üslerine hücumlan
na devam etmişlerdir. 

1 milyon, Mustafa Topçuoğlu 275 Vekil şehrimizde bulunduğu 
bin. lsa.k Tornapol 500 bin, Nar- müddetçe !zmirin diğer ticari mev
liyan 1 milyon. Salamon birader- rulariyle de nlakadar olacak ve 
lcr bir milyon, Cizlavet IAstik şir- bilhassa. İzmir Enternasyonal Fua-

İ oto o keti t mllyon 200 ibin, kitapçı Sc- n hak.kında belediyeye direktif 
1 Ue buJ n mlh Lütfi 90 bin, Kanant kütüp- verecektir. sunun bildirdiğine göre Mihver 

l.-uvvetlerl Tunusun 45 kilometre 
cenup batısında Mecezelbab bölge
Eindm geriye çekilmektedir. Mu
harebenin seyri şimdi müttefikle
rin havada bAkimiyetleri neticesi 
olarak yeniden değişmektedir. 

Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. 
:Ajansının aldığı haberlere göre 
Tunusta kara ve havada keşif faa
liyeti artmıştır. Alman hava kuv-

Pniz Gazinosu 
Muhterem müşterilerinin 

ba rammı kutlular. 

lTALYAN TEBL1Ct 
Roma, 17 (A.A) - İtalyan teb

liği: 
Bir Alman uçağı Cczayirde 

Amerikan ve İngiliz işgalindeki ha
va meydanlarını botnbalamışlardır. 
Filipvildeki tesislere şiddetle hü
cum edilmiştir. Hava muharebele
lerinde Alman uçakları üç düş
man ~ğını düşü:rmüşlerdlr. 
Düımanın Sfnka ve Tunu.sa kar

§1 yapbğı hava akınlannda halktan 
ölenler ve yaralanan1ar vardır. 
Uçak savarlnrımız Tunus civarm

rlmm:::!:E!::s:ı:!~:!!51C3::CEIE!:3~!iil ii.l da üç uçak düşürmüşlerdir. 

Bayramda 
Türkiyenin '\'e Balkan· 

form 2000 kişilılt en 
BÜYÜK sineması 

e e in en 31eni ve muazzam rVRKÇE 
·s . ZLiJ ue ARK L RAP JL İ-

z 
• 

A 
OYNIYANLAR : 
LEYLA MURAT 

YUSUF VEHBİ 
VE YİNE İLK DEFA 

RICH RD ARLEN 
BAYRAMDA: K. AŞK: 9 • 12 - 15.05 - 18.10. 21.15 te... 

Demir Y. 10.55 - 14. - 17.05 - 20.10 da 
SAİR G'ONLER: G. Aşk:12 - 15.05 • 18.10 • 21.15 tc.. 

Demir Y. 14 • 17.05 • 20.10 da.. 

M;mduhiye mahııllcsinde Şen hanesi sahibi llyas 450 bin, Şaban tKTtSAT VEKllit 
sokagında 18 sayılı evde aoför biraderler bir mı'lyon, Llyan ma- NAZUJ.tDE 
Mahmut oğlu Ahmet znbıtaya mü- nifatura mağazası 400 bin. doktor Memleket içinde bir tetldli seya-
racaat ederek ev !kapısının önüne Maihar Osman ~ bin. Halil Ali hatine çıkmış olan iktisat vekili 
bırnk.tığı taksi otomobilinin çal Bezmen bir buçuk milyon. Annn- B. Sırrı Day dün a.k§run Nazilliye 
dığıru iddia ctmİ§tir. Zabıta yap: ~ak Şek.erciyan bir ~n lira. gelmiştir. Vekil bugün Nazilli bas
ğı arama net:ceainde bu otomobili ırat aahıplcrlnden Sergıx Kınacı- ma fabrikasını gezecek, fabrika 
Tepecikte 11 S 1 inci sokakta bir ~ 1 OO ~in. ~er bank 1 ~O veriminin artırılması hususunda 
hendek içerisinde bulmuştur. Oto- bın. Mardıtro• Agap>:an 100 .~ın. lüzumlu tedbirler alınacnkıbr. 
mobil hırsızlannın aranmaama ~ Sunulah Hamdi 50 biA lim odo- Nazilli basma :fabrikasında ima-
lanmıştır. ycceklerdlr. !Atın tak:n'ben daha yüzde 20 nis-

Dls anserde ------

Fuar da • Z DOSU 
aaı çaluımq 
Karantinada Jetiklru soıkağmda 

7 sayılı evde Emin km Cemile 
Gökmen. çalıobğı dispanser daire~ 
sinde muayeneye gelen Foça be
lediye muhasibi Ali oğlu Süley
man Apsoyun 30 lira değerinde 
bir saatini çaldığı iddiaslyle tutul
muştur. 

Ba~ mfuı.aAebctiyle müştcrileriminlcn görülen rağbet 
{)zerine büyük saloDdn Cuma, Cumartesi ve Pazar günleıi saat 
15 ten itibaren M3k Alan ve Pogani orkestrasiyle çayh 
Dans cTedansan.> 

17/12/1942 PERŞEMBE günü matinelerden itibaren 

BA A 
TÜRKÇE SOZLO 

PRO 
• ŞARKILI • 

YRICA: 3 KAFADAR 

USIKILI 

BAHRiYELi (İ GILIZCE SOZLÜ) 
MATİNELER: 11.15-LlS - 8.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 TE.. 
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Ku ha 
ay ram 

urban bayramını 
·nsanlığın harp 
ejderine Jıurban 
oırnalııan lıurtul· 

'* ması dileğile 
Bütçenin hazır· lıutııı~oruz. 
lanması İli <Baştarah ı ınci Sahifede) 

hızlandırıldı ğunu bildik ve biliyoruz. 
Vilayetimizin muhtelif dairelc- Bu kurban bayramına girerken, 

rinde 94 3 yılı bütçesinin hazırlan- in~nfsız hatp tanrısına ,·atan ço
ması işi hızlanmıştır. Bazı daireler cuklnnnı kurban etmek zonında 
bi.itçelerini bitirerek hususi muha- knlmadığnnız için bakkilc scvini
sebe müdürlüğüne vermişlerdir. ~ o~ız. Canımız tatlı oldutru için 
. ikinci kanun ayında vilayet da- negıJ... Onu vatnn ve istiklfil uğ
ımi enciimeni bu bütçeleri tetkike runda Tiirk milleti kadar kaygısız.. 
ba~lıyacak, bütçe rakamları üze- er, harcamış, vatan için bizim kn
ri~de ~saslı surette çalı~arak yeni dar kurban vermiş hangi millet 
butçcyı hazırlıyacnk ve yeni mec- 'r.:r? Faknt harbin biitün masibet
lise verecektir. lcrini herkesten çok tanımış olan 

Yeni meclis Şubat ayının ilk ya- bizler için, şerefimize ve ıstiklfıli-
rısında açılacaktır. mizc dokunulmndıkça. bu musi-

---- betlerdcn uzak knlmak, öldiirücfi 
VARLIK "ERG'SI iSLERi değil, yaratıcı ~lcrc snvaş'mak 

U kendi kendimize karşı ve insanlığa '* knrşı bir borçtur. 
(Baştıırafı 1 ınci Snhifcde) Biz, cüıuhuriyet devrinin bir 

2 - Milli müdnfaa ihtiynçlan- çok örncWerüe dünyaya şunu is
mızı en derin bir hassasiyetle knr- ıınt etmiş olöuCu:nuzn kı.niiz ki 
şılamak mcvkiinôc bulunan bükü- harp bir fatalite değildir. incanlı
metim:z milli paranın kıymetini gın mukadder talü oJnmaz. Hnrbi 
korumak ilzere gereken tedbirleri mukadder bir tali yapaıı insnnlı
clmakla beraber hazan pr.ra emis- w!ln dcmiyelim, fakat bazı in :ınla
yonunun genişlemesine mani ola- rm doymazlığıdır. Herkesin kendi 
mıyordu. hakkından fnzlasıru i temediği w 

3 - Piyıısalarda spekülatif ha- haşknlanrun hakkını da kendi hılk
rcketler alabildiğine devam ecli- kını saydırmak istediği kndnr say
~o:,du. . Mcs7ıa bir inşaatçının dıi:'l bir dünyada, harbe yer kal
.u:um tıcruetine kalkışması Trab- mamalıdır. Bunun için sabırlı ol
zondaki fındık rekoltesinin bir kıs- mnk, kendi kurtuluşunu ba kala
mın~ s:ıJı~P o.lmak mevküne geç- rnu ezmekte değil, kendini yük
mesı, tiitık tıcareline başlaması scltmekte ve her zahmete kntlan
dcpolarını manifatura eşyasile dol~ m:ıkta aramak faziletine sahip ol
durması hep memleket :zararına ınak gerektir. 
kaydedilen hareketler olarak de- Türkiye o memlekettir ki asır-
vam ediyordu. lnna bütün dünyaya canına kaste-
. 'Y.'arlık vergisinin bu hareketle- d~n .~ü?1an. halinde kn.rşısında r: onlemeğe matuf, yüzde yüz mil- gomı~şttır. 1:ıne bu memlekc~. ~·a

lı bir vergı oluşu milletin bUfün ~n~ bar gcçmışte lınyDtına ,.e ıst~
ferdleri arasında bir ferahlık mer- ~~11?e ıım?.usı~ca _ kıyıl~ak ~~tendı
halesi olarak karşılanınıştır. Şimdi ı;ını de gorm_uştur. Eı~er dunyada 
vaziyet şöyledir : lınrışılmaz duşman vnrsa bunlar 

Bu vergi mutlaka eda edilecek lıizinı eski diişmımlarımız olmak 
bir borçtur Geçikmesi ve değiş- gerclct~. ~~knt I~ gütmedik, onln
mesi ihtimali varit değildir, Rn- ıın kınını de. ~ı~a1ısızl~ndım1n-;..n 
kamlar halisane bir düşünce ve en çnlıştık. Kcndınıızı oldu~'1.1muz gı
adil bir ölçü ile tespit edilmiştir. bi tanıttık. Sabrettik. Dfuimanfan
Bir kaç mükellef için belki d b·- mı7.la barıştık. Yalnız bnrışmakln 
ısz düşündürücü bir vaziyet ~ad~ ı~nlnıadık, ~önülde.n dost olduk. 
olm~ştur. Anca~ en hilyük bir ga- Onl.nrn karşı gerçek hir knrd~lik 
yenın elde edılmesinde b g·b· du~ duk. u 1 1 B .. k.. 1 b" 1-!:.b ufak tefek aksamaları mazu .. _ ugun u tar m .aia usu, ymı-
mek lfizımdır. r gor gmlan. yıkıntıları ve yaraları için-

Türkiyede yaşayan herkes bu de çırpınan diinyruun üzerinde 
memleketin mukadderalile bilfiil d';!rması gereken önıck budur. 
a. likadar olduğuna göre, memleke- . :~r .. ~~pa ~~tü.r~ün "'c i °!.et 
tın. bünycsıni sağlıyacak olan bu lnontmn1! c;:~~ı, b~ yn?dıgı
mlıkellcfiyeti tereddütsüzce ve se- mız ,.e hıldıgunız gıbı, lıakkılc ta
ve seve kabul edecektir ve bUA . mrnış olsaydı bu harp fnciıısma 
tisna herkes borcunu biran e 1:i dii"mekten kendini belki de ı-nkı
cdeyecektir. vv nabilirdi. Eğer dünya bu cseri_n 

Dün vergi borçlarını veren va- manasını bugün de yalnız anla
tnndaşlar bir hayli yekOna ve te- nıakla kalmasa, onu kendi için.de 
diyeler büyükçe bir rakama baliğ ve kendi ruhunda duysa, bu faci-
oJmuştur. nnın son perdesi inmiş olacaktır. 

Bize verilen malumata göre öte- Bütün ~u diişüncelerlc, biz ct
dcnberi İzmir piyasasında tedavül ra(ı~ızdaki yasları payl~~ak. 
eden nakit para miktan 12 milyon kendı bayramınm:ı kutlaynbılıyo
lira olarak tahmin edilmiştir B _ rttz. Hnrbin ıstmıplnn bize kadar 
günlerde İstanbuldan İzmire ~pe; gelmiştir. Fnkat en büyük ıstırap 
ce nakit p.tra geldiği anlşılmakta= olan har'? ~~zden uZl!l~r .. ~uhu
dır. Bu itibarla nakit para mevcu- muzun dılegı onun bızım gıbı, r.ı
aunun 18 milyon lirayı bulduğu \ nllı insanlığın bütünliiğü üz.crin
ve belki de geçtiği tahmin edil- den de uzaklaşması .ve dünya genç· 
mektedir. liğinin vahşi bir şeruncte kurb n 

KOMİSYON F AALİYETI'E olmaktan kurtulmasıdır. 
Varlık vergisi tespit komisyonu- Y • A. 

na bağlı olarak defterdarlıkta bir 
teknik bUro kurulmuştur. Bu bü
ro, vergi taıhında unutulan varlık
lı vntandaşlarm verme kabiliyet- • • • • • • • 
lcrini tetkL~ ederek bunlnrın öde
yecekleri :IT}iktarları tespit ve ilfin 
edecektir. Önümüzdeki iki aylık 
müddet .içinde bu suretle daha bir 
miktar vergi tarhcdilcceğ! anlaşıl
maktadır. 

--------
Çapakç r a şid· 
detli zelzele oldu 

Çapakçur. 1 7 (A.A) - Sabıı.h 
saat 2, 16 da J O saniye siiTen §id
detli bir yer sarsıntısı olmU§tur. 
hasar yoktur, 

Burun? •• 
ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

Dün bir hayli güldüm. Hal ve 
tnvrından safça o!dul,ru anlaşılan 
bir ark.adaş eczaneden içeriye gire
rek doğru bana geldi, csizde bu
runluk var mı?> dedi. Birden bire 
ş~1adun, ne .istediğini anlamak 
için <burunluk mu?> dedim. Şa
şırmış bir ndam haliyle başını sal
layıp hafifçe gülerek <yok canım, 
kulaklık diyecektim> dedi. 
Şöyle bir d~ündüm: Başta baş-

lık, gözde gözlük, kulakta kulalclık 
betinde arbnası ·mevzuu bahistir. oluyor da burunda neden burunluk 
Ziro memleketin pamuklu ihtiyacı olmasın dedim. Baktım, b~ 
her gün bir az dnha artmaktadır. böyle şeylere tahammül edecek v~ 

U.-tisat vekilimiz yarın Aydmıı. ziyette değil. 
geçecek ve yar.ın gece de hmire Burun simada, çehrenin ahengi-
gelecektir. ni üzerinde taşıyan bir hususiyete 

=t=:i:C::ii:ma~Z!~m;m l sahiptir. Bumun şekli bile simada lJ rol oynamaktadır. Fındık burun, 
Geyik burun. yassı burun, kangal 
burun, gaga burun, iri burun baş. 
lıca maruf burun tio1t'rlnden bb. 

Eczacı emaı 
Alıtas ve 

·uu eczanesi 

• 

Muhterem İzmir ve mülha
kat müşterileriyle bütün Türk 
milletinin bayramını kutlar, 
aziz Türk'e ve bütün insanlığa 
sulh ve saadetler diler. 

Kukla 
Bayram münasebetiyle 4 giin 

Saat 14. ve 16.30 da .. 

iZ IR H L .:UI S~· 
LO L RI D 

AYTAY kukla Tiyntrosu 
tarafından. .. 

DUHULİYE: 10 - 15 kuruş 

kneıdır. • 
Burun üzerinde ufacık bir sivfi

ce derhal simada bir del!"sik1ik sa· 
par dikkat ederseniz fark edersi

' niz ki burunda bir komiklik, bir 
tuhaflık, bir güldürUcülük sakh
dır 

Burnunun ucunu görmemek, 
burnn kandil takmak, burnunu şi
!:İrmek. burnunu kırm:-k. burun et. 
r.ıfmdaki lrflardan aklıma gelen 
bir kaçıdır. 

Her sivri uç hemen hemen bu-
nı n olur: Kireç burnu. Cakal bur
rıu. Saray bumu, M'.lt~ban bumu, 
'Omit bumu. Kara burun. A le bu
run maruf burunlardandır. 

Burun diyip J!'eçmivl'lim. yerin
de koku alma!'n ile .ı:ı:ıt.ib;n~ ba~·rc-1 
t V!;ivc Nler. bu. anlıy"na VPıinde 
Tle büviik bir ihtar, ne büyük bir 
hizmettir? 
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INGİL 1 HOCU LARl 
----*·----
(~ 1 iııci Sahifede) 

ücevh 
1 

inger Saat ve 
tT AL YAN HARP KURBAN
LARI •ı: SöYLE.DlKLERI 
Roma 17 (A.A) - ltalyan 

harp ku;banları birliği dün b~ 
toplantı yapmt$br. Kat.ip umurru
nin raporu dinlendikten sonra reis 
'u demt!cte bulunmuştuT: 

- BirliP.in baılıca vaW~lerin
den biri.si de harp kurbanlannın 
çocuklarının okutulmasını ltjkil 

etmC"kledir. 
Bombardır:ı::ınlarda öldürülen 

insan\aıın ve l rip edilen kıymet
li medeniyet a.b:delerinin karŞ"Jsın
da duyulan nefret çok büyüktür. 

Kabul edil•n karar 11UTelinde 
,öyle denilm•ktedir: 

cltalyan milleti şerefl.n hayattan 
"da kıymetli olduğuna emin bulu
nuyor ve onun iciodir ki sar~:nlmaz 
bir azimle m.Ücadele:yc devamı ka
bul etmektedir.> BAY 11 VE Y L IC FEU LADE BiR oK zıvo 

HilaJ Eczaned 

Modayı takip eden her asri kadın, için kıymetli t.,.ı.riyle Ye nefis i~Iemesiyle hakikaten nazan 
celb eden Şöva!iye yilzü:;Jeri, plak çiçelderi, küpe ve emstisız olan elmaslı ve pırlantalı SlNGER sa
atlere, aalıip olmak adela bir saaddtir. 

Hilal Eczanesi bayram gün
leri acık bulunacak mülhakat
tan ~loce'ıt müşt•rilorinin kır 
lonyalarım temin edecektir. 

cu: ARTESI l 9 . 1 t - 942 G u E Kan R A ~ .A PALAS SA~OMLA· 
RIN A TtŞHIR EDILECEKT ıR . 

YENi NEŞRtY AT : 
Singer Saa ·· cevhe ·a _ı 

HAVACILIK ve SPOR - Bu liiiiiiiiimİİİİİİiİİıiİC~~--İİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİlf#mmİİİİİİİzsiZİİİİİİİ:İmmmmmmııııaiDİİl!!:mamİİİİİİİmmm\ 
kıymetli ve güzel mecmuanın 324 ÖLİİlıf 
iıncü say1sı çıkmıştır. 

Borsa 
OZOM 

75 Ş. Uğur 56 
24 A R. B. 61 
99 yeldlrı 

234614 t dünlcü yekiin 

56 
63 

Muhitine!~ ve tanıdıkları arasın
da kendisin: ~ok sevdirmiş olan 
tütüncü B. Ali Arcanın muhasebe
cisi Dramalı Lütfi Keten genç ya
ş.nda dün •:efat elm'~ ve cenazesi 
asri mezarlıi:a defnedilmişt:r. Mer
huma mağfiretler dileriz. 

MURLUCUNDAN: 
F ransuva Oziani ticaret unva-

• • .od vı vıy 
Büyük fedaU.rlıklarla Avrupadan getirdiği son moda model

leriyle dikiş kabulüne baş1am~tır. 
En müşkülpesent zevk sahibesi bayanlarımızı memnun ede

cektir. 

BirinciKordon 2% Gazi kadınlar durağı 1-5 (3210) 

234713 t ıunum yekun 
Na. 7 
Na. 8 
No. 9 
No. 10 

53 50 
54 50 
S.6 50 
60 50 
yok 

nile lzmirde büyük Kardiçalı ha- Zongu•dahta Ere(r!i JıömüPleri i$1etmesi: 
nında 29 numarada üzüm, incir, Sağlık te;kili\tına 300 lira ücretle bir dahiliye mütehassısı alınac.ak
kuru meyve, bakliyat, demir, de- tır. Aylık üorctler üzerine ayrıca pabalılık z.ınınu verilme'ıttedlr. Ta
mir hurdavatı ambalaj kutu ve ka- !iplerin 25/12; 942 günü akşamına kadar Zonguldakta i§letme umum 
salan Üzerine dahili ticaTetle İ~li- müdürlüğü.ne müracaatları ÜM olunur. 

No. 11 
iNCiR 

gaJ eden Franımv• Ozianin i~u 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
ticaret unvanı ticaret kanunu hü- ------

7034 (3203) 

47 Bahri Nazlı 80 50 80 50 
31 s. s. 80 60 

kümkrine gÔTe sicilin 4102 numa- izm!r Defterdarı ~ınıJa : 
raınna kayt ve •M<'il rdild;'"'· ilan -

76 y<okdn 
25266 dünkü yekan 
25344 umum yekün 

olnnut. 7071 (3216) 1 - İzmir dofterdarlık ıınıa,,ırun birinci katında yap'1acak 6270 li-
ra keşif bede!Ji medhal rüzgarlığı ile camlı merdiven camekanı ve sü

Z. YACI 
2500 kilo UO 130 5"0 

RAFiNE YAGI 
850 iilo 160 160 

PAMUK YAGI RAFiNE 
850 kilo 170 170 

ZAH1RE 
40 f.u}ye 51 
·ıs- 58 

51 
56 

IZMIR TiCARET MAHKE.Mf... 
Si DE: 
ilan: Müddeialeyh lstanbulda 

Balatta g...ıkçı soltalc S numarah 
e-Tde Y. o oihı Jo:ı:cl İf:kIT k 

~ :c: :c: Z' :: " Müddei lzmlıde Necati bey cad-
Ankara Radyosu. de ·nde 13n ncü sokak 12 numa-

rada Ali Riza Hünler tarafından 

BUGU• NKU- NESRIYAT Hayim Levi ve Jozef ltfr.nak: aley-
hine açilan 5 00 lira alacalc davası

OC' :JıCCCQJ,:=c,. nın görülmekte olan mahkernesi.n-
7, 30 pTo~m ~e~e~~keı saat de müddei:ı.leybe ııönderil•n dava 

ayarı. 7,32 vucudumuzu çalı~tıra- i9 t:ida suretinin bBi tebliğ geri 
lım. 7,40 ajans haberleri, 7,55- gönderilmesi Te bu smetl• ika-
6,30 müzik: (pi.) 12.30 program metgahının meçhul kalma., hase
ve memleket oaat ayan, 12,33 biyle hukuk u•nl muhak,.mderi 
müzik: (pl.) 12,45 ajanı haber- kanununun 141 nci madd..Une 
leri. 13,00-1 j,30 müzik: pqrev, tevfikan ilanen tebligat ifasına ka
eemai Te şa:rkılar, 18.00 progra~ rar verilmiş olduğundan ilin tari· 
ve memlelı:et ııaat ayan, 18,03 mu- hinin lerdasmdan itibaren mute-
2:İk: fa,nl heyeti, 18,40 _müzık: ~T olmak. üzere on gün içinde c~ 
(pl) 19,00 konmpna (iktisat oa- vap verilmesi ve bir suretinin da
ati), 19, 15 müzik: "''kıla~. 19.30 vacıya ı .. hli!i ettirilmesi ve muha
mcmldı:et saat ~yarı ve aıans ha- keme günü olan 1 1/ l/943 pazar
berleri l9,.fS le nuşma ( 13 Üncü teıi günü saat onda bizzat veya 
tasarruf. ve yerli malı ~":ftası mii- bilvekale hazır bu'unmadığı talr.
nıısdıettyle) 20,00 muzik: beste dirde kanunu mezkürun 398 nci 
eemailet'. 20, 15 Tadyo gazete9İ, maddesine tevfıkan gıyap muame-
20,45 müzik: (pl.) 21,00 konu\>" le•i ifa kılınacağı ve mezkur dnva 
ma evin saati). 21, 15 temsil.22,00 arzuhal ıureti ik clnvetiye var:ı.ka
müzik: radyo salon orkema ı, 22~ sının mahkeme d~vanhane.si.ne ta-
30 m~mleket saat ayan. aj_ans h•- lik kılınd·ğı t~bliğ makamına kaim 
herlerı_. ve boraa1 r 22.4:>·22. '50 olmak üzere ilil.n olunur. 
yannkı program ve kapanl'f. 7072 (3215) 

m1! .o a 
16 'I2 942 Ça amba günü Al-

:-cncak 'ı::~asyl'):ıunda iki adet 

N ~ ;e.co-s.-s: :c:oc.:t.)OOQQı% n 
Kiralık orla 

Birinci Kordonda kain bir 
enle bir oda kiralıktır. 
Taliplftin birinci Kordonda 
bal.kal Haydan miiracaatla-

d mir Sonda k libedi''lli§l'r. Bu- , 
Lıın!ıır B'riı>ei Beli er ~okai;1 40 nu
marada Dr. Lü ü Rahmi muayc
ncluıneoine getirdPi takdirde tu
l.arından faz' a memnun edileeektir. lııın. 18 • 22 

~~J'".r.r.r.Az,:::: ::~~ 

ah ·yeti ~,,. 
t,,,n r . iUi rıorımırıa c. . v. Pq"o:de ı: 

Dukk' mda meveut mallara etiket koymamaktan ıoaznun Buca i.s
tasyı>n ""-ddeslııde 7() numarada ve Bediye sokak 16 numarada bakkal 
Ahmet oğlu Hakkı Can hakkında yapılan dorusma "°m:ında: Suçu sa
bit görüldüğünden milli korunma kanununun 4180, 3117 - 53/B. 63 n
cü maddeleri mucibince Yirmi beş lira ağır para cezasiyle manldlmi
yctıne dair verilen 2()/11/!142 tarihli hükmün k:at'l~ olduğu ilan 

olunu•. 11&m 322 7069 (3268) 

AYRAMDA 
LALE VE TA 'da 

En büyük musiki üstadlarmu.zın hazırladıkları, billllr sesli 
sıınatkarlarımızın okuduğu şaı·k.ı ve gazellorle süslü. 

ŞE 
T U X C E 

H A Hl\1 EO'in OGLU 
Çöl Arslanının zaferi, senenin en büyük Şark filimi olan bu 

şahesere ilave olarak: 

.i (: K A H R A A N 
Aşk. sergtlzeşt, hareket ve kahramanlık filiıni ve zengin 

teferrüat... 
"""'.:::.<...~~~ 

t un kaplamaları aÇlk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat akÇt>Si 471 lira olup ihaleyi müteakip ihale 

bedeli üzerinden yüzde 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 21/12 l!JU pazartesi günU saat 14 te Milli Emlak mü

zayede salon unda ya:pıL-ıcakbr. 
4 - İstekliler keşifname ve şartnameyi Mi111 EmJak müdürlüğünde 

göre bilirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar, 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti hfüz olduklarını gösterir 
vesikalarını komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 

il - ııı &11.21 (3.133) 

Sümer Bank ).-etli n:a -
·=düriyet•nden: 

lktisat Vekaleti yüksek makamının emriyle şehrimiz resml 
daire memurlarına yapılacak yirmişer metrelik pamuklu tevzia
tına ait listelerin tanziminde aşağıda yazılı hususatın gözönünde 
bulundurulmasını dileriz. 

1 - Listeler makine ile yazıllllIŞ olacak ve dairenin en yük
sek amiri tarafından zirleri imza ve mühürle tasdik edilmiş ola
caktır. 

2 - Pamuklu çeşitlerini almağa memur edilen mutemetlerin 
ismi, dairedeki memuriyeti ve malı almağa salahiyettar olduğu 
hall.ında bir tezkereyi hamil olacaktır. 

3 - Bu suretle tanzim edilen listeler vilayet yüksek makamı
nın tasdikine iktiran etmesini müteakip pazarınuz idaresine 
tevdi edilerek malı almak üzere gün tayin eden sıra numarası 
kendilerine tevdi edilecektir. 16, 18, 20 (3200) 

ayranı ve yılb ı günlerinde seuin
dirmEfı istedUılerinize fıitap ama an 
ediniz. Yanız i i J:ıitap seçinJz. Htilıö· 
met l!Conat#ı lıar~ısımlaJıi Maarif VefıiJ· 

~ . 
l"ği ayıne i ba hıır stalıi arz lar ızı 
~·erslfe f!eti meğ. hazır '"· 7 'JO ( 223 

------ ---------
ahhf iyet İlanı 

izı. ·r ıuıı 011unma c. . v. ı•1indcn: 
Muhik bir sebep olmaksrun fazla fiyatla kömür satmaktan maznun 

Karşıyaka 1690 sokak 69 numarada oturur Mehmet oğhı Cclfil özars
lan hakkında yapılan duruşma sonunda: Suçu sabit görüldüğünden 
milli korunma K. 32/ A. 59/3, 63 ncü maddeleri mucibince 90 lira ağır 
para eezasiyle mahkumiyet.ine ve 25 gün müddetle dükkanının kapa
tılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten men'ine dair verilen 

1112/942 tarih ve 8042/1689 sayılı illi.mile de tsadik edilmiş olmakla 
bu suretle de katileşmiş oldu{:lı ilan olunur. ilam 344 7066 (3220) 
------------

ahlıiimayet ilanı 
izmü< Milli ııorunma c . .at. 11. liğin en: 

Satışa arzettiği sebzeye etiket koymamaktan maznun Bucada Me
nekşe sokak 11 sayılı evde oturur Şaban oğlu Ali Sultan hakkında 
yapilan duruşma sonunda: Suçu sabit görüldüğünden milli korunma 
K 4180 - 31/7 - 53/B. ve 63 ncü maddeleri mucJÖince 25 lira ağır para 
cezasiyle mahkt'.lmiyetine dair verilen 20/11/942 tarihli hükmün kati-

leştiği ilan olunur. :ilam 325 7067 (3221) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K.Ak-

~ . tas ın en son eserr , 

( Altmrüya) kolonyasuım ciddi ra
k' lıi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

.l'MliPBJ 

t~y&•~ E. f •. ~. • .. , adi o merkezinin 
alyanca ve Tü kçe neşriyat saatleri .. 

tTAL'l'ANCA 
Saat Raıfio merkezleri l'rııgamı Giial..,. Dalp Uzunluk 

10,IO • 10,15 %. R0.04 Radio gazetesi Her gün 25.40 11.810 
2. R0.06 Radio gıuetesi Her gün 19.61 15.300 
z. R0.6'7 Kıuli• gazetesi Ber giia 31..15 9.638 

16,00 - 16,15 2. R0.11 Haberler Her gün 41.55 7.220 
2. R0.22 Haberler 1:IPı- Pli 25.1& 11.950 
2. lt0.21 Haberler Her~ 19.t:ı 15".06& 

22.00 - 22,20. 2. lt0.23 Radio ga:ıeteoi Her gün 47.62 6.308 
2. RO.lS Raolio gazetesi Ik-r gün • . 74 9.760 
z. R0.11 Radio gazetesi Her riin 41.55 1.220 
2. B0.22 Radio ııauotesi Her gün %5.10 11.~() 

Halıcrler ve 
Ve Orta Mevceler r.adio ı:azetesi Her gün 221.1. 1.357 

~36.2. 1303 
245.5 1222 
263.2 1140 
420.R 713. 
491.8 610. 

o~,45 - m. 2. R0.23 
2. K0.11 
2. R0.3 
2. R0.19 
2. RO. 4. 
2. R0.22 
2. P.O. 6 

Radio gazetesi Der gün 
Radio gıızetesi Her gün 
Radio gazetesi Her gün 
Radio g:ı-zetesi Ilcr gün 
Radio gazetesi Her gün 
Radio gazetesi Her ı:ün 
R•dio g!lZetesi Her gün 

47.62 6.300 
41.55 7.22B 
31.15 9.630 
29.04 10.33() 
25.40 11.SlQ 
%5.10 U.95(} 
19.61 15.300 

Ve Orta . fc»celer 
TV EÇ· 

2n.10 -2020 

22.35 - 2?.4.:J 

2. lt0.11 
2. &O. 3 
2. Jl.0.22 
2. RO. 3 

Haberler 
Haberler 
Haberler 
Türk 11U1sikisi 

Pazartesi - <:arııamha 
Cama v,. COR1ariesi 

Her ıüa 
Her güa. 
Her gün 

41.55 72%0 
31.15 !IG30 
25.1(} 11.950 

2. R0.19 
31.15 

29.04 
9.'30 

U.330 

Ve orta J\.levceler 221.1 
203.2 

1.3l>7 
1.140 

İTALYAN J\.WSİKİSİ 
Salı, Pet"icmbe ve Pazar Günleri 

22.45 - 23.00 2. R0.3 3U5 
19.92 

221.1 
m.2 

9.630 
15.060 
J.357 
1.140 

2. R0.21 
Ve orta Mevttler 
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1 Ako!~~~Alım :,.,.,,.,.,.,,.:;;:~~;;..;;~··:;;:;;~~,;~ ............... : 
Satım, Kira işleri D. D. YOLLARI 8 NC11ŞI..El'ME KOM!SYONUNDAN: 

Adil İme 
Mecmuu (10200) lira mulıammaı bedelli tahminen (600) çift ayak

kabı mevcut nümunesi ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konolm~ 
tur. !halesi kapalı zarf usuliyle 4/1/943 günü saat 16 da İzmir • Al-

Anafarialar C. No. 557 sancakta i.oletme bin.alımda komisyoııumınıca yapılacaktır. 
TELEFON : 3695 lsteklilerin (765) lliıalık muvakkat teariıı.at makbuzWiyle tekJ!ıf 

·: ;cıcc::::: :c=cccccccc:ı:c.c ıniliu~--~vi kapalı ~mı aynı gün ~.on bete~ 1-
-------------ı mısyon reıslıgı.ne vermelen !Azmdu. Şartname& işle6me kalemmdeı 
~~ alımr. 13, 15, 18, 21 6993 (3169) 

ODUN isTİYENLEltE 
MÜJDE_ 

Fabrikalar, müesseseler, otel
ler, fırıııJarla evlere çamaşır
hlr, sebahlı: l!ler Deri kesrlmiş 
muhtelif cins odunlar_ 

"İ Depomuza bir defa müracaat 
• rayda ilıtizasıdır .. 

{( İmıi.r Balı~ anhan )'8DUlda 
~ 1251 inci solaık 1 Numarada 
'' Ziya İ'Mahlm Kiremitçioğlu .. 
{) TELEFON : 3H7 

lZMIR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK RUaMI...ı. 
clNDEN: 
Velisi bulunmayan ölü ldri. ve 

Ayıe Sacide kızı Zenine Aıap fı
nru Ali 6ğa sokağında 66 numara
da oturur Emin kızı Ziıııuı Bilgilin 
vasi tayinine 16/6/ 942 tarihinde 
karar verilmiıtir. Kanun yollarına 
müracaat etmek üzere .keyfiyet 
alAkablara illn olunur. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

Tepecikte Tephirhane ittihaz edi. 
len binada bazı tadilat yapılması 
işi yazı işleri müdüdüiündeki ke
tif ve !l"flnameai veçhiyle bir ay 
müddeıle paza.ılığa bualclnuştır. 
Keşif bedeli 12600 lira muvak
kat teminab 945 liradu. Taliple
rin teminatı it bankasına yatırarak 
haftanın pazartul, çarf&Jllba ve 
cuma günleri aaat l 6 da encümene 
müracaatlan. 
16 21 24 28 7083 (3213) 

1 - Behçet Uz çocuk hasta.ne
sinin giriJ bahçe kapılan ile tesisat 
kanalının yapılması ili yazı itlui 
müdürlüğündeki p.rtnamai. veç
veçlıile açık eksiltmeye konulmU§
saat 16 ya uza.tılm.ışur. Keşif be
deli 66 1 O lira. 5 6 klll\lf muvakkat 
tem.İnalı 495 lira 60 kuruştur. Ta
liplerin teminatı 4 baııltasma ya
tırarak makbuzlariyle tayin edilen 
gün ve saatte encümene mütac..t
]aTL 

2 - Otobüs idaresi için otuz 
bin cilt bilet tahettin1mea yazı iıı
leri müdiiTlüğündeki ıartnamesi 
veçlıyle açılı: ebiltmeye konulmug
tur. Muhammen bedeli 2400 lira 
nmvalckat teminatı 180 liradır. 
Taliplerin teminatı tı bankasına 
yatuıuıık makbuzlariyk ihale tari
hi olan 1/1 /943 cuma Eiinii saat 
16 ela encümene miiracaatlan. 
16 22 28 31 7084 (3214) 

Uc z Pe ez 
Sureti ınahsus;ı.da imal ettırdiğimiz ne& 3~ dttecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadır. 

!ZMlR: Esiri Kasaplar 905 nci _..,kak ı:ıumara 3 
AYVALIK T1CARETHANi:S1 

izınır defteıodarl ı satış· tas • 
lzmir defterdar1ığı= ait 17 /12/942 ta:rih ve 11411 numaralı gazete

mizde intişar eden mil11 eınlalt bidayet satış ilanında 955 satış numa
raSinda kayıtlı gayri menkııl.Wı (4015 metre mll'labbaı numara= tar-. 
la) olru::ak yazılması li:z.ı.m gelirken tertip batası olarak: (tarla} blJm... 
si. ır.oıu-dığı göıi.ilmüŞür. Keyfiyet taahi.ban ilan olunur. 
-~~~~-~~~-~--~~~~~~~~~~~ 

Ef'beyl lnd'I' lslalt istasyonu Miidiirlii
{Jünden: 

10-20/1/943 tarihlııden it.ibaren roii·ooesemiz fidan tevıiatuıa bıışl.rya. 
cağından fidan almak isteyenlerin müe.oseseye müracaatları. bildirili:r. 

Varlılı Pergisi lbteleri Maliye şubelerine 
a s ı ı m ı ş t ı r-

izmir defterdarlığından : 
11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 

göre le§okkUl ebıti§ olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflenn 
kazanç vergisi itibariyle mensup olduklar1 maliye şubeleri kapılarına 
asılmıştır. 

1 - Her mükcllefuı kendi ismini ve namına tarh edilen vergi mlk
darmı kolayca lığrenebilmesi ve izdihama meyclaıı verilmemesi için mü.
kelleflerin isbnleri öz adlanııın ilk harflerine göre aliabetik bir şekiTde 
aynca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
koridorlarına asılclığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün deflerdariık 
bahçesine bakan kısmınm duvarlarına dahi şubeler itibariyle talik olım
muştur. 

Z - H'ızmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin ~ 
tıklan şahıs ve mües.;eselerin kazanç vergisi noktasından mensup olduk. 
ları ve gilndelik gayri safi kazanç üzerinden vergiye tabi olaıı. karneli 
mükellefler ise karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde ı:Ps
terilmiştir. 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev
zuuna gizen mükelleflere komlıyonlarca takdi~ edilen varlık vergilerine 
ait listeler Başdurak ~besine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
tesis edilm~ olduğund:ın vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye Y"'" 
pılınalıdır. 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı ı:ıamlanna varlık vergisi tarlı. 
edilen hakiki ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin i.sim ve vergileri (bunlar hemen 
kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi i.oine ba
kan yeni maliye ~ubesi kapısına asılmakla beraber her köyün meydanı
na da talik ettirilm~tir. 

5 - Verginin tediyesi içın kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tin başlangıcı işba listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
itibaren 15 gün zıırfmda vorgilerini ödemeyenler hakkında kanunun 

JZMIR BIR!NCI SlJU-1 HU- 12 nci maddesine tevfikan blısili emval kanunu tal<ibatına tevessül edil. 
KUK HAKIMLICINDEN : me\le berabt-r vergi mikdanna müddetin dolma.smdan itibaren birinci 

Mmtala ve Azize tualmdan ika- hafta için % l ikinci hafta için 'Ö 2 zam olacaktır. Talik: tarlhlnden itiba.. 
metga.hı meçhul Y o•giyadi. kızı rrn bir ay zarfında borçlarını öd meren mükellefler borçları tamamerı 
Anaatasya aleyhine açılan ev e ödeninceye kadar rnı!mleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
bahçeııin izalei ıuyu" dava ı neti- rine göre askeri mahiyeti haiz olmayan umumi hizmetlerde v ya bele
ceainde: iki evi muhtevi 1 121 e diye hizmetlerinde çaltştmlacaklardır. 

Lale - Tel : 2753 SEANSLAR Tan - Tel: 4248 
Bayram gÜnleri 9.15 le başlar Bayram i;Ünleri 9, 15 te başlar 

Hilai /:. czanesi 

metre murabbaı kısmının Mustafa 6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan Jl5... 
ve Azizeye ve meyveli meyvesiz telerin tetkikinde intizamı temin etınek ve bu husu.sta vaki olacak mü
ağaçları muhtevi 2024 metre mu- nıcaatlan ltar~-ı?amak üzere bir memur bulundurulrruılı:ta oldu,.l;undan 
rabbaı kısmının Anastasyaya tefri- mükelleflenn , intizamı muhafaza etmek hususunda memurlanmız.a. 
ki ıuretiyle t 'mine gıyaben )'llnfım etıneierı ve teces.sfu saıkasma knpılınakzı.sı.n ya•nız kcı:ıdilerine 

W..:;,..;.....'!o'-k:!~*----..ı J 16/12/942 tarihinde temyizi ka.- ~ıı vergi mikd:ırmı öi;Tenerek çekilin !eri ve bu suretle asıl alakalılann 
t b.J olmak üzere karar verilmiş ol- vakitlerin n zıyama ve be} !ıudo kalabalığa sebebiyet vermemeleri ilan 

~--=--llil-----•••-•••A•••••G' duğu il.in olanur. 7085 (3219} olunur. 16", 17. 18, 19, 20, 22, 24, 26, :!8, 30 7025 {3190) 
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AFRIKADAKI iŞLER Harp gayretleri 
~~--* * 

Harp vaziyetine asker gözüyle bakış JAPONLARLA HARP 

----'*·---- SON HABE:IZ :r 
il 

Ronimel kuvvetleri 
çember içine alındı 

Göz hap- Levazım- Japonla- Milli Şefimiz Istanbulda 

sindekiler sız kalma- rın kayıp- ueştktaŞ aş evi 
MilıYerin kurtulmak teşebbüsü akim bıra~ıldı mak* için larıd~hşet nl gezdiler 
Rmyada lıarfılıldı mevzii imhalar Eden Kamarada AMELEN N ÇOK KÖMÜR Bir sual : .JaPonlar -

~';.~!~~:::::,~:,Z iSTiHSAL ETMESi LAZIM :: ===aPa dalıa Farı:;::r:,::f.-:::::::::r!:::=an ye• 
Radyo gazetesine göre şimal Af- nehri arasındaki Rus kuvvetleri

rikada vaziyet söyledir: Dün akşam nin daha gerilere çekildiği bildiri
Londradan gelen haberlere göre liyor. izahat verdi Londra, 17 (A.A) - Milletler fıatlanabilı..? İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Milli karşılanmışlar ve fakirlere tevzi Rommelin motörlü ve zırhlı kuv· Yine Alman tebliğinden Sovyet
vetleri sekizinci İngiliz ordusu Ela- lerin Don cephesinde büyük bir 
geylanın takriben 100 kilometre taaa:-nıza geçtiği anlaşılıyor. Stalin
bahsında çevirmişleT ve çember gradın 300 kilometre ötesindeki 
içine almışlardır. Bu kuvvetlerin Gogoçorun bu taarruz mevkii ol
çemberden kurtulmak için yaptıkı- duğu tahmin ediliyor. Cünkü bu-
11.a.rı teşebbüsler akim kalmıştır. rası mühim bir köprü başıdır ve 

Alman Başkumandanlığı Libya burada daha ziyade İtalyan kuv
snuharebelerinden ilk defa olarak vctleri vardır. 

Londra, 17 (A.A) _Avam Ka- arası maden işçileri federasyonun- Londra, 17 (A..A!) ,_. Royter Şef Reisieümhur 1sınet !nıönil şeb- edilen bulgur pilavından yemişler-
da b tta b 1 Ed dan bütün işçilere müttefik asker- A" rimizi §erefl.endirmişler, vali ve dir. A .. evinin mutfağını gezerek 

marasın eyana u unan en lerinin mürummatsız kalmamalan J&nsının cenup batı Pasifikte K utan] tarafından karşılan- .. '-i 
şimal Fransız Afrikasında mütte- ı"çın· f• .. ,l,. ko""mu··r ı"stihsaline gayret Amerikan donanmag nezdindeki oml arhalkın te-·rı..üratı aşçıbaşıya yemeklerin nefasetinden 
f 'k k •~1 k 1m d ..... ... h ~ __ ıı_ • • • m~ ar ve :auı . arasın- 1--ldıkl .. 1 . 1 r ı yık< arın çı ·arı ası esnasın a göstermeleri hakkında bir mesaj usus~ mwıabırı yazıyor. Bu ~ da H.a(ydarpaşadan !stanbula geç- memnun JS.C1 arını soy enu§ e 
müttefiklere yardun ettik.lerinclen neşrolunmaktadır. Mesajda Alınan- ~~da . cen1:1P: batı Pasifik mişler, doğruca vilayete gitmişler- ve daha da itina edümesini e~ 
dolayı tevkif edilrni<: olanların seır- yada çalışan faşist aleyhdarı işçi- bolge~ be~ tarihin en. ~vamlı dir. Milli Şef viJJ.yette yarım saat buyurm~lardır. Bundan sonra 
best bırakılması içu;_ şimal Afrika- 1 ·· 1 h · d"l k ed" ve çetin deruz muharebele.rıne sa- B Reisicümhurumuz lnönü çoşkun 

aün bahsetmiştir. Bu tebliğe göre Alman tebliği harbin devam et· 
Mihver kuvvetleri plana göre ba- iğini bildiriyor ki bu da muharebe· 
tıya çekilmektedir. nin henüz İtalyan kuvvetleri lehine 

daki müttefik kuvvetler komutan- ere şoy e ıtap e ı me t ır: h lm B .. ıı.. ___ .b . kadar meşgul olduktan sonra e-
< Hürriyet için harp makinesi- a 0 ~tur: u. m~ elenn o ~ilı::taŞaki Kızılay aşevini ziyaret tezahürat arasın.da Dolmabahçeye 

lığının bütün tedbirleri alınış oldu- nin tahribi lazım geldiğini siz de ~da~. sur:ı-tli g:l.işınelen olmuştur eylemişler, içten gel!-.n alkışlarla gitmişlerdir. 
ğuna meclisi temin etmiştir. takdir edersiniz. Aksi takdirde ki muşahit.ler Japonların daha ne 
KARŞILIKLI SERBEST bütün insanlık sizi de cinayet orta- kadar zaman bu kayıplara katlana-

İtalyan tebliğinde dağıldığından bir neticeye ulaşamadığına delil 
tlahsedilen düsman kuvvetlerinin olabilir. 
Çat gölünden hareket eden mütte- Sovyetler bu taarruzdan başka 
fik kuvvetler kolu olduğu anlaşıl- Don dirseği içinde Çir ırmağında 
maktadır. Tunusta mühim hare- da cenuba doğru taarruz etmişler-

B!RAKMALAR ğı sayacaktır.> bileceklerini soru.şturmağ:a başlı-
B. Eden söıJerine şöyle devam _ yarlar. Salomon suları geçen haf- 60 lık bir ihtiyar 50 yaşın

daki karısını öldürdü etmiştir: F l talarda bir çok gemilere mezar ol-
Batı Fransız Afrikasına gelince, TUt.ON AC ASI muştur. Denizciler alay olsun diye 

oradaki Fransız umumi valisi tev- * bu sularda yeni batacak gemilere 
ki.f edilmiş olan büfan bgiliz ve 

1 
yer kalmadığını söylüyorlar. ja-

müttefik tebeasının serbest hıra- lfag11izlerİD ponlar Salomon adalannı ele ge.. 

let1er olmamıştır. dir. !stanbul. 17 (Yeni Asır) - Bakırköyün Safra köyünde oturan 60 
yaşında Nurettin bir kavga eonunda 50 yaşındaki karısını tabanca 
ile öldürmüştür. Kavgada ya.raılanan Nurettin zabıtaca yakalanuuş
tır. 

Alman - Sovyet harbine gelince~ Rjev ve Viyazma hattı boyunca 
'.Alman kıtalarının Stalingradın Sovyetler taarruzlarını yenilemiş

eenup batısında Sovyet cenup kuv- lerclir. Alman tebliği bu taarruzun 
vetlerine karşı girişıniş oldukları da püskürtüldüğünü ve 30 tank 
büyük taarruz dün de devam el- tahrip edildiğini bildirmektedir. 
mi.ş, Rus hatlarında bir gedik açıl- Almanlar Rjev civarında evvelce 
mış ve cephe yarılmıştır. Fakat iki kruıattıklarını bildirdikleri Rus 
taraftan cekilen Rus kuvvetleri kuvvetlerini imha etmislerdir. Bu
mukabil fuarruza geçerek yarığı na mukabil Sovyetler de aynı böl
kapamışlardır. Londradan verilen geyc yakın bir çevrede mühim bir 
bu haber hakkında Almanlar he- Alman kuvveti çevirmişlerdir. Ve 
cüz sükUt etmektedirler. Yalnız Sovyetler bu kuvvetlerini imha edil 
rA.lınan tebliğinde Volga ve Don mek üzere olduğunu bildiriyorlar. 

kılmasını ve yerlerine avdetlerine çirmek için arasız savaşıyorlar. 
müsaade edilmesini em.rcbniştir. aldıaı fo.. Harp ve ticaret gemisi olarak uğ-

İngiliz Başkumandanlığı da batı .fit radıklan kayıplar akıllara hayret 
!ngiliz Afrikasmda göz altına alın- verecek derecededir. Defalarca Jstanbulda 
mış olan Fransızların serbest hıra- to_O-~~fJar ağır kayıplar vererek püskürtül~ 
lolması hususunda lazım gelen ted- ~ .lt V a. mUşierdir. Fakat her defasında Jstıwbul, 17 (Yeni Asır) - Şehrimizde memur, mütekait, dul 
birleri almıştır. --*-- başka gemiler ve askerlerle yeni- ve yotimlere birinci kanun teker istih.kaklan nüfus başına yarımşar 

B. Eden sorulan bir suale ceva- 44 HARP GEMISINJ'N den hücuma geçiyorlar. Bu durum kilo ve kesme tek.e-r olarak muhtelif semtlerde kilosu 155 kuruştan 
ben beynelmilel Lejyona mensup Salomon adaları sularmı iki taraf tevzi ed.ilmeğe ba§lanmışl:D'. 
askerlerden göz altında bulunan- BATTIG-1 fOTOG-RAF donanması için devamlı bir cephe 
ların v<? bu meyanda di~er mevkuf • yapmıştır. Her iki taraıf buraya her RUSYADAKI MUHARE M k• 
şahısların da serbest bırakılacağı- LA -a DA cOaOL OY OR cinsten deniz snah1an sürmekte ve • a ıneye 

yetim ve dullara şeker 

nı söylemi§tir. her türlü usulle.re ~ vurmakta- 8 ELER 
____ ı..ondra, 17 (A.A> - Bugün bu- dır. -*- V ·ı·rken 

1 tün gazeteler ilk sahifelerinde 27 öL'ONCEYE KAıI>AR erJ l 
fi g'J)İz mali- Sonteşrinde Tulonda Fransız harp Melbum., 17 (A.A) _ ~up Da- (Baştarafı 1 inci Sahifede) ............................ .. 

Cenup Amerika ve Tspaoyollar 

Falanj teşkilatı f aa
gemilerinin batırılmasından bir tı Pasi.:Eik müttefik umumi kara?'- kalmıştır. 30 tank tahrip edilmiş- o t a k 

Ye S~ V h kaç saat sonra İngiliz uçaklan ta- gahından bildiriyor: Bir japon tir. Ruslar mühim piyade ve tank r a ş r 
t e arp rafından alman fotografları neşret- esirinin söylediğine göre japon !m- kuvvetlerini harekete geçirerek ı· ·ı· t b. "' • ----*"____ mişlerdir. Bu fotograflardan 44 ge- paratoru Yeni Ginede kuşatılmış Don bölgesinin İtalyanlar tarafın- Dgl JZ e l O"l 

minin battığı tesbit edilıniştir. olan japon askerlerine tek bir kişi dan tutulan kesiminde hücumları- Eiı 
Harp tasarruf U ---- kalıncaya kadar mukavemet em- ı:a devam e~erdir. Alınan kıta- Kahixe, 1 7 {AA) Orta 
senede 30 milyon HAVA HU" CUMLAR' cini vermiştir. ları ve hava kuvvetlerile işbirliği şark İngiliz kuvvetleri umumi ka--
temin ediyor J.t ı yapan İtalyan askerleri bu hücum- rargahının tebliği: Ueri unsurları-

gösteriyor? liyet • 
mı 

Boynes Ayres, 17 (A.A) 
Mıontevideoda teşkil olun.an bir 
tahkikat heyeti cenup A.frikada bu
lunan İspanyol Falanj teşkilatı şu
belerinin faaliyeti hakkında tet
~erle meşguldür. Montevideoda 
bulunan bir cemiyetin İspanyol Fa
lanj teşkilAtının bir şubesi olduğu 
lrildirilmekted.ir. Cenup A.frikası 
Jı:ükümetlerinden bazıları tahki
lat heyetinin sorgularına cevap 
trermiştir. Arjantin ve Brezilya hü-

UMUM( DURUM 
(Baştarah 1 inci Sahi[cde) 

~de görülen yavaşlığın hazıT
lanma devresinden ileriye geldiği
p belirtmiştir. General Sikorskiye 
göre Afrika seferi bugilnkü safha
illnda en büyük bir stratejik önem 
taşımaktadır. General sözlerine 
fÖyle devam etmiştir: 

- Siyasi düşüncelerin zorluk
lar çıkarmasına müsaade etmeme
lidir. Bilhassa müttefiklerin şimal 
ıAfrika seferi gibi güç ve mühim 
bir iş bahis mcvzuc olduğu zaman 
bu hususta tereddüt bile etmemek 
18.zımdır. Unutmamalıdır ki mih
•er Bizerte ile Tunusu her ne pa
hasına olursa olsun muhafaza et
ınek azmindedir. Mihverin müna
kale bakımından Tunusta büyük 
kolaylıklara mazhar olduğunu göz 
;:>nünde tutmak gerektir. Tunusu 
Sicilyadan ayıran mesafe çok az
~ır. 

FRANSIZLARA DA1R 
Yine unutmamalıdır ki Fransa

~a Fransız bayrağı ordunun elin
(ien yere düştüğü gün onu general 
Degol kaldırmıştır. General Degol 
bu suretle Fransızların milli ana
nelerine sadık kaldığını göstermiş
tir. Muharip Fransanın ileride ala
jcağı vaziyet ne olacaktır'?. 

Askeri mülahazalar siyasi mü-
1Aha1ardan evvel gelmelidir. Bü
~ Fransızlar zamanında icabına 
uymalıdırlar. Polonyalıların yap
tıkları gibi, vatanı kurtarmak için 
~yretlerini birleştireceklerinde 
fÜPhe yoktur. Birleşmek hepimiz 
için zaruri olmuştur. Hadiseleri ol
~uğu gibi görmeğe alışmalıyız.> 

ALMANLARIN tSTEYECE
Gl SULH 
Avrupada müdafaaya çekilecek 

Lir Almanyanın teklif edeceği şart 
lar İçinde sulh müzakeresine giriş
menin tehlikelerinden bahseden 
general Sikorski böyle bir sulhun 
hakikatte bir hezimet olacağını ve 
tehlikeli bir mütarekeden başka 
bir şey sayılamıyacağını belirtmi~
tir. 

kümetleri şimdiden cevaplarını 
göndermişlerdir. Arjantin hükü
meti, İspanyollara ait Falanj teşki
latının Arjantin dahilinde faaliyet
te bulunduğuna dair hiç malfunatı 
olmadığını bildirmiştir. Brezilya 
hükümeti de, Brezilya kanunları
nın böyle bir faaliyet için mlisait 
olmadığı cevabını ve.rmiştir. Boy
nes Ayrese yeniden bazı sualler 
gönderileceği söylenmektedir. 

----* Şanghay, 1 7 (AA)" - Domei ları kırmışlar ve düşmanı agır- ka- mız dün sabah erkenden vadi Londra, 17 (AA) - Avam Ka- ı b d 

1 l A Ajansının japon kaynaklarından vıplara uğratmışlardır. Muharebe- Matratin.e varmış ar ve ura an 
marasında harp maliyesi hakkında n.u_ i iz ve lnıau· aldığı bir habere göre Çungkıng' ler devam ediyor. itibaren cenuba doğru bir hat üze-
beyanatta bulunan maliye nazırı """ - im ) d B t 

askeri kuvvetleri ile komünist ,..._ ... ırr:•~:Hr'l:'z CEPHESIND" E rinde mevzi a ış ar rr. u sure -Kingsle:v V uod demiştir ki : 1 k } k J k ,.-- ~v~ d k ll · h ttı ar al'~l l l a 10• telcri ağır bir darbeye ugra-tıı-•• , b da Rusl · le ü~n o annın rıcat a 
• - Üç harp yılında yapılan ~- ~ ..... ~ Rjevin cenu un arın yenı ~-ıy· e bo··ıun·· mü" olmaktadır. Bu 

• · · d 42 d ki 281 top, 800 otomatik tabanca, h"" umlan ıy·-'-·~·- Otuz tank = ,, ıer ıçm yÜL e nispetin e . ~üt- } İ J uc A.J.J.~ı.u:. bölgenin doğusunda bulunan zırh-
çe gelirlerıle iktifa ettik. Harp ta- ar yap l ar 1258 tüfenk ve bir çok silfilı w tahrip edilmiştir. Tropetzin cenup lı teetkillerden mürekkep olan ve 
Earrufu dikkate değer yekCına var- * malznme elde edilmiştir. batısında kuşatılan Rus kuvvetle- " 

-- -- B!RMANY ADAK! rıru· ·n im.hası sona e~;..,.;-. 4232 biT yarma kıtalannın teşebbüs et-mıştır. Her sene bu tasaruf otuz aa•ıı. .. ,.._w.a. •v• d v k 1 -
milyon İngiliz lirası temin etmiş- ,..,. lnlleıt SUiarına JAPONLARA HOCUMLAR esir, 542 tank, 477 top, hafif ve ağır tıgı sıra a agır ayıp ara ugrayan 

ı dölı ··ıdii. Yeni Deihi, 17 (A.A) _Tebliğ: bir ~ı.. piyade silahlan, binden düşman kıtalarırun ciddi surette 
tır. ma~n er u 1 b ~ hırpalanmasına devam edilmekte-

Hükümet bir müddettenberi Londra, 17 (A.A) - Hava na- O ncu omba teşkllimiz Man- :iaz1a motörlü taşıt ele geçirilmiş- dir. Topçumuzun geceleyin açtığı 
hapr sonrası ticaret ihtiyaçlarının zırlığının tebliği ; dalayın batısında japon mevzileri- tir. ateşten sonra bomba ve av uçakla-
ı:e olacafünı inceden inceye ara<=- f alıv ne ve simenfüferlere hücum etmiş- ŞİMALDE ~- da n·cat halindeL' du""şmanı .. 1 y · · ., Dün akşam havanın en gına t• p - ü d B. d de larm ·· hü ..... ....u. :ıu 

DARLAN ŞOYLE O OR: tırmaktadır. Vaziyet hakkında kö- rağmen bomba uçaklarımız düş- d~· az:ardargunsind ke . ~!~yala Şimal 1:~.:.~ mevzu cunı- hombalamağa devam etmişlerdfr. 
tümser değdim. Milletler arası ti- man sularına mayn dökmüşlerdir. uşman ı e e i şımeıuwer e- ları akim k~tir. Nofilide iyi birer hedef teşkil eden 

(Baştarab 1 inci Sahifede) carctinin inkişafı için elimizden re hücum edı1miş.ti:r. Uçaklanmı- Ruslar dün 60 uçak kaybetmiş- noktalar muvaffakıyetle bomba-
emelun. ve düşüncem yoktur. Bu ı al Diğer b!:r teşkilinüz de Almanyaya zm hepsi de üslerine dönmiistür. !erdir. Macar avcıları da ayrıca 4 lanmıştır. ge eni yap~ ıyız. • hücwn etmiş ve bir Messer Şmit ...,. edi Al 
hususta kat'i surette ve bir çok de- ----·--- d~ürülınüştür. Bir uçağımız ka- - uçak tahrip etmişlerdir. Y · - t 5/16 il.kanun gecesi Tunus li-
fa General Ayzen Hovere teminat MİLLE TLERIN HAKKJ yıptır. HARP CiNAYETLERi man uçağı kayıKAptırHÜ .. CUMLAR manındaki doklar yeniden bomba 
verdim. Gayem Fransanın canlan- Bertin, 17 (AA) _ Alınan teb- * MURMANS lanmıştır. 6 saatten fazla biT akın 
ması ve kurtulmasıdır. Tek gayem, ----*·---- l.iği : Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. esnasında düşman antrepolan kış-
simal Afrika Fransasını kurtarmak G •• d k Dün akşam bir kaç İngiliz tay- y h d•J ajansının askeri bir kaynaktan öğ- lalar, istasyonlar ve Lagoulette 
~e sonra canlı bir Fransa yarat- OL en aç- yaresi Almanyanın şimal batı böl- a u 1 ere rendiğine göre Alman pike uçak- adası bombalanmış ve kaydedilen 
maktır. Ondan sonra siyasetten ka- lan 15 ilk kA unda Murmansk ya b k - b 1 b' • d "d gesine neticesiz izaç hücumlan d an - iT ço ısa et er ne cesın e şı -
tiyyen çekileceğim. mıyan b ~ ş111. yapmışlrdır. zulme ence- kınında büyük bir marşandiz garı- detli infilaklar ve büyük yangınlar 

AL.ı.'\1ANLARLA lŞBtRL!Ct ~ ·~&:. ALMAN HÜCUMLARI Dl bombalamışlard.ır. Külliyetli vukubulmuştur. Lagoulette adasile 
Almanlarla işbirliği bana zorla İngilterenin cenubunda savaş •• k harp malzemesi tahrip edilmiştir. Tunus limanı arasında kanal bir 

kabul ettirilmiştir. Almanlar mü- ca no ~talar uçaklarUXÜ.Z bir çok şehirlere yan- za gorece Başka bomba uçaklan da Mur- hücum neticesinde tıkanmıştır. Al~ 
temadiyen boğazımı sıkıyorlardı. gın ve tahrip bombalan atmışlar- mansk ~ini ve }imanını bomba- man işaretlerini taşıyan S. 82 ti-
Herkes Almanlar tarafından şid- --*-- --*-- . . . lamışlardır. Liman ve rıhtım tesis- pinde uçakla iki motörlü başka 
detle takip ediliyordu. Etrafımızda dır. Bir uçağımız kayıptfr. Lond.ra, 17 (AA} - Bildirildi- !erinde büyük hasarlar yapılmış biT uçak dün uzun mesafeli avcı-
daima Alman casusları vardı. O Stokholm, 17 (A.A) - Bütün Londra, 17 (A.A) - Ingiliz ha- ğine göre bUtiln müttefik memle- ve yanmnı,,.,. -1·~-1-·~br. Bir Ianmız tarafından Trahlusgarp İsver gazeteler1· • Folkise Beobah- lıgın- bil" d.irdig-ine go··re o~ ~~ 
vakitki gayem tenkil hareketleri- "' ' va nazır ın ketler yahudilere karşı yapılan bomba teşkilini himaye eden av sahilinde düşürülmüştür: Yukarıda 
ne mani olmaktan ibaretti. ter ıı gazetesinin • Küçük millet- öün alçak bulutlardan istifade ulüml hakkınd ~..+~- k bir _ d"" 

1 
. k d 

lerin hakkı • başlıklı makalesini eden d~man tayyareleri, İngilte- ~ er a m~ı.ç&e uçak.ları:m.ız bir Rus uçagını u- bildirilen hareket ere iştira e en 
Şimal Afrikada müttefiklere kar- r.cşretmekt~ ve Alman gazetesinin renin cenup ve cenup doğu bölge- o emeç neşredece~erdir. Bu de- ştirmüşlerdır. Kayılı~ yoktur. bütün uçaklaTımız üslerine dön-

şı sempatileri yüzünden tenkil ted- meçte bu zulümlerı yapanların c&- SOVYETLERE GORE müşlerdir. 
birlerine uğramıs bulunan herkes bu yazısını şu üç nokta üzerinden 'ieri üzerinde uçmuş, iki tanesi de zadan kurlulamıyacaklan belirti- Moskova, 17 (A.A) - Sovyet Londra, l 7 (AA)' - Romme~ 

~ tet1y"- etmektedirler. Lo dr · e kadar sokulmuş 
için şimdiden tam umumi bir af lU1lo. n a çevresın - lecektir. tebliği: Kıtalarnnız Stalingrad Jin geri çekilmesi müttefik uçakla-
ilan edilmış" tir. 1 - :Almanyan.ın Çek ve Polon- tur. Ablan bombalardan pek azı d k h . d ilan d amlı tt tık 

l 1 k t k dıkl · t 0-·ıu·· olmak uz·· ere :ıns· anca kayıplar MİLLETLER ARASI bölgesin e ve mer ez cep esın e nnın yo ev sure e a-
Ş!MAL AFRtKADA ~ ~~a~ı:~sıbua J:t me:?e~::y;u'. ve bir miktar hasar vardır. KOMİSYON eyni istikametlerde taarruzlarına ması yüzünden bilhassakka~şık ;e 
Şimal Afrikadaki Fransız kuv- hayat hakla. bile tanımamaktadır- - c:levam etm.lşlerdir. intizamsız cereyan etme te ir. ır 

vctleri müttefik kuvvetlerle azami Londra, 17 (A.A) - Avam Ka- Harp gemilerimiz Baltık deni- taşıt tahrip edilince yolu temizle-
i.şbirliği yapmaktadırlar. General l~ _ Yarının Cerman Avrupa- YENi KUVVETLER marasında beyanatta bulunan ha- rinde beş bin tonluk bir Alman mek için zaman geçiyor ve bu arak" 
Jiro, buradaki Fransız kuvvetleri- riciye nazırı Eden, harp cinayetle- nakliye gemisini ve küçük sahil da arkadan gelen taşıtlar yığılaTa 
nin b<ı§ındadır. Ve mühim Fransız sında Finlandiyanm mevkii ve --*- ri hakkında takıôat yapmak üze- muhafaza gemilerini batırmışlar- yeni hücumlara güzel bir hedef 
kuvvetleri, şimdiden müttefik kuv- ehemmiyetı; ki Cermanlarm bu (Başfarul• 1 .nci Sahifede) re milletler arası bir komisyonun dır. Bir Alınan muhribine de isa- teşkil ediyor. Müttefik uçakları 
vetleriyle yan yana çalışmakta.dır. hususa demokrasilerden ziyade .Alniral şu cevabı vermiştir: kurulması için müttefik devletler- betler kaydedilmiştir. hemen hemen hiç bir mukavemet-
Müttcfik kuvvetler Komutam Ge- ehemmiyet verecekleri görülmek- - Şimdilik bu mesele hakkında ı L--ıl ak d 
neral Ayzcn Hoverle bütün bu hu- tedir. . . bir şey söyleyemem. Fakat Mih- le ı dom.iny~ ~~üzake- 1 ,.... A e ......... , 9 aşmamPONtaZırl.RHLISI 
suslarda bir anlaşmaya varmış bu- 3 - Alman gazetesırun bu yazı- verle çarpl§acak bütün Fransızla- re er yapı ğım . . ' HARP STIHSAL Ti B R JA . 
lunuyoruz. $imal Afrika Fransa- sın da Romanya, Slovakya ve Bul- rın en sıkı bir birlik içinde toplan- Esirle,.ln'-"-z"""'ı·ndre 1 ı --*- HASARA U GR AT 1lD1 
sını temsil eden bir Fran.c:ız heyeti garlardan bahsedildiği halde Ma- ma.laruıı hararetle e.rzu ederim. '(B ..1 .... afı ı · · Sahifede) 

carlardan hi" bahsedilmemesi. n·+nLo ... , A 'TtK ••urulması meselesi a!l...... . mcı Vaşington. 17 (AA) - bah-Generalle çalışacaktır. Resm1 iş- " ı.u:- ~vU"ı. .,. d k 
ler için de bu heyet, benimle işbir- ----- MüNASEBETLER Londra. 17 (AA) - Royte- seyahatimde Ametikalılarllalmüza- riye na.zrrlığı Munda limanın la i 
liği yapa<:ak ve harekatı yakından Bir mihver Devlet reisi sıfatiyle ln:giltere ve rin siyasi muharririne gÖTe, lngiliz kere ettiğim b~ca mes~. e er, ti- tesislere ve gemilere karşı yapı an 
ta.kip edecektir. Londra, 17 (AA) - Abloka- Amerika ile muntazam diplomatik hükümeti Jniçre hükümeti vasıta- C'~lmt ~purlan ınş~tına onemb. 

1
ve- birh,~~cum L~dwa rtılbdir .. Japb~f 

Alman tazyiki altında Fransada yı aşınağa çalışan beş bin tonluk münasebetler tesisini düşünüp, siyle harp esirlerinin zencire vu- r! . esı,. yapı:ı:ı:ı. programmm ır eş- zır ll8tnın WilWlTI:l uga ıgını 1 -

ilan edilen kanunlar yüzünden ya- bir düşman ticaret gemisi Atlan- düşünmediği sualine cevap olarak rulması hakkındaki Alman not~ tirilmesı, -ıayıata karşı durumu clirmeık.tedir. 
hudilere yapılan zulme del"hal ni- tikte devriye gemilerimiz tarafın" ta bunun henüz mevshnsiz olduğu- nı almıştır. sağlamak için himaye gemileri in- BiR lTAL YAN ORDUSU 
h t k t db. l al dan tutulmuc:tur. nu söyl.,. ..... ı..+ı... Nota tetkik edilıneıkte<lir ~&atının artırılması ve bunların da 
t;~~e verece e ır er ınmış- " ~.... • kuJJamlmaSl, istihsal için Ameri- TRAKYA YA G 'R M 1 S 

B. RUZVELT!N SöZLER! ~İİİİİİİİIİİİİİİİİmmmmmiiliİmİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmamiiliİİİİİİİİİmiliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiİm' kanın istikbalde bize ham madde- Londra, 17 {AA) _ Yorks-
v . gt 17 (AA) Am" 1 ler vermesidir. h" E . N . k A aşın on, . - ıra UÇAK İHTİYACI ıre :venmg emesın as en mu-

Dar lanın siyasi hiç bir ihtirası ol- Kurban Bayramı ŞerQı.fı·n-- Bunlard b--'·- ,,,_,_ harririne göre bir ltalyan ordusu 
madı!hnı ifade eden nutku hakkın- ._. 'L an ~ en mUllllll T -'-- · · · B d b 1 

nokta bize 1943 te verilecek tay- r ...... yaya g~d stırk. du:a a uklu~ da reis Ruzvelt dem.istir ki: B lgarlar aıı en ı topra a 
. yarelerin geçen yıllardakinden nan eku ilin 1 . . d"l . . ' -

- Son 8 haftadan beri şimal AI- YARlll MAJlllELERDEN iT.iBAREN f 1 l _ bakkınd Am ik nna ç e en TlCa e ı mıştır. rika halkı Birkc:ik milletlerin harp n n U ~ a o acagı a er a . 
Almanların batır• gayretlerine cok yardımda bulun- tar.~d~ t~minat verilmesidir. ÇEVRiLEN ALMAN KUV· 
d lıı ·· J d•lı muc:ılardır. Bunu yapmnkla Mihver EFSANELER DİYARININ ... CİNLER ÜLKFSİNİN ... PERİLER BÖLGESİNİN •..• 1001 GE- UÇ MISLI YARDIM "ETLE0 1NIN DURUMU 

____ , __ _ 

1 arını $0)? e • .. hükiimetlerinin tcm.c:il ettikleri 1943 te bize verilecek vapurlar v n 
ı ·ı CE MASALLARININ... V f. NİHAYET 35 SENELİK SİNEMA TARİHİNİN EN MUBTE" bik dilm · k l tırılan N k 1 7 (A A) Am . eri gemı e.. zihniyet}(' savasan miittPfil<:Jer ya- • j.çin tat • e esı arar aş evyor • • - e?l-
Berlİn, 17 (AA) _ Alman nında ~cıkça ver almıslardır. ŞEM ... EN MUAZZAM ... EN HARİKALI ... VE GÜZELLl<'XlNE ASLA DO~ERE- proğramın tamamlanacağı taahhüt kan askeri yazarlarının kanaatine 

tebliği: Londra, t7 (A.A) _Amiral . CEDE NEFİS GÖZ KAMAŞTIRAN RENKLERLE SÜSLÜ EŞSİZ SANAT Z • olunmuştur. Bize yapılmakta olan göre; Don ile Volga arasında çev-

Hususi bir tebliğle de bildiri!- Darlanın müttefik gazetecilere BAGDAT BIBSIZI Amerikan yardımı üç misli arta- rilen Alman kuvvetleri yok edil-
Ciiği gibi Alman denizaltıları şimal vantığı demecte sabah ga:r.etel~ caktır. 1943 te Amerika tarafından meğe mahkfundur bu kaybedilmiş 
merkez ve cenup Atlantikte ve Kap Tinde rnühim bir yer tutmaktadrr. bize yapılacak tayyare yardımı da Lejyonlar 20-22 tümen olarak 
tehri civanndaki sularda top ye- Devli Tel~raf diyor ki: pek çok artacaktır. Mihvere karşı tahmin edilmektediT. Bu~arın 
kun 98 bin tonilatoluk 18 ticaret « DaTlanm kanaatlerinin tama- CQNRAT VEITO S A B U JUIE OUPREZ REKS llGRAM tam bir baskı yapılacaktır. • hepsinin mevcudu daha şimdıden 
-yapuru batırmışlardır. Diğer üç miyle değiştiği bir sırada bunlan Nazır Li.ttelton daha çok gemi 100 bine inmiş bulunuyor. Bu kuv 
Tapur da torpillenmiştir. Bunlar bize bildirecek bir durumda olma- Filmini sayın İzmir halkına .iftihar ve tereflc takdim eder- :inşası suretile Avrupanm ihtiyacı vetlerin iaşesi Alman başkuma~-
arasında bir çok büyük petrol ge- ması h,.kikaten esef edilecek bir SANSLAR : (Bayramda her fi.in) 11.15 - L15 - 3.15 - 5.15 - '7.15 - 9.15 te.. bulunan maddelerin temin oluna- danlığı için çözülmesi imkansız hır 
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