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tlan nıünderecatından mesuliyet kabul edilmez ... Cü.mhuriyetin ve Cü.mlıuriyet es<?Tlerinin bekçisi sa.l\ahları çıkar siyasi gazetedi1'. YENl ASffi Matbaasında basılımştır. 

- sv ngilizlere aöre 
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t 
kez Al an hattında açılan ge-

ALMANLARA GORE ___ * __ _ 

Mütt•fik zırhlı kuvvetleri simnl A fr il.:. ada dost kalkın aı;asmdan geçerken Her yerde 
Airikada nisbi bir dur1gunluk var R h•• - -- -- us ucum-

Tun nsta Iflihver 1 ·ı· 
b . il dl arıezı ıyor 
ıraz o-e e -*-~ Merlıez cephesinde de 

Italyaya 
Yapılan 
ihtarlar ___ * __ _ 
Müttefilıler şimdi düş
manlarının esas 
müdafaa hatlarına 
dayandığını müşahede 
etmelıtedirler •• 

ŞEVKET BİLGİN 

___ * __ _ 
Fransızlar Doğuya 

do~ru ilerlediler 
-*

Müttefiklerin Tanus 11e 
Libyadalıi hava 
harekatı geniş 

Kahire, 30 (A.A) - Tebliğ : Mütte
fik uçakları Tunusta iki trene muvaffa
kıyetle hücum etmislerdir. Tunustan 
'Irablusa giden yolda -taşıtlar makineli 
tüfenk ateşimizle alçaktan tarannuştır. 

Sicilyada Komitzen tayyare meydanı
na iki hücum yapılmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sühm 1 de) 

Ruslar milı11er me11zile· 
rine giremediler ve 

büyülı Jıayıplar 11erdiler 
Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu Kafkasyada bir çok Rus hücu

mu düs.manın ağır kayıplariyle ezilmiş
tir. Kalmuklar bozkırında Ruslaı·ın 
cephe gerisine, münakale yollarına hü
cum eden hava kuvvetlerimiz bir çok 
asker yüklü trenleri tahrip etmişlerdir. 
Bir düsman müfrezesi imha edilmiştir. 
· VOLGA - DON ARASINDA 
Volga ile Don arasında kıtalarımız 

kuvvetli hava 1':ıırlikleriyle işbirliği ya
parak düs.manın şiddetli hücumlarını 
Füskürtmüşlerdiı' . 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

Ekmek ve şeker ihtiyaçları 

si kütl · e geçiyor 
Cenupta kuşatılanlar 
Stalingrada sürülüyor 

Merlıez 11e Stalingrad cephelerinde AlmanlCll'
dan yeniden meskun yerler 11e miistahlıern 

me11lıUer alındı •• 
Londra radyosundan : Moskovadan 

bildirildiğine göre kuşatılan Alman 
kuvvetleri Stalingrada doğru atılmakta
dırlar. Ruslar fabrikalar mahallesini te
mizledikten sonra amele mahallelerini 
ellerine geçirmeğe başlamışlardır. 

Stalingrad baııliyosundo bir çok blok 
havzlar alııuruştır. Şehrin cenup batı
sında Kafkaslara giden bir demiryolu 
isyasyonu zaptedilmiştir. 

SOVYET TEBLİGİ 
Moskova, 30 (A.A) - Sovyet tebli

ği : Kuvvetlerimiz Donun şark sahilin
de düşmanın yeni müdafaa hattını da 
yararak ilerlemişlerdir. Düşman bin ölü 
vermiştir. Bir Rus birliği müstahkem 
bir mevkii zaptederek bir kaç kilomet
re ilerlenriştir. 

Moskova, 30 {A.A) - Resmi tebliğ : 
Geceleyin Stalingrad cephesinde ve 
merkez cephesinde kıtalarımıs evvelki 
iotikametlerde taarruzlarına devam et.
ııllşlerdir. 

Stalingradın fabrikalar mahallesinde 
topçu düellosu olmuş.tur. Stalingradm 
şimal batısında kıtalarımız hinden faz.. 
lıı düşman subay ve erini öldürmüşler
dir. 

Cenup batıda taarruzumuz devam et-
miş ve mesldl.n bir yer işgal edilntlştlr" 

KAFKASTA VE MERKEZ 
CEPHESİNDE 
Kafkaslarda Nalçıkın cenup doğusun

da bir düşman taarruzu pilsktirtUlınll§-
tür. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
Stıılingradd<t Almanlar bir sok4k 

ba§ını müdafaa ediyorlar 

Çörçilin nutku çok mühim 
Bizerte ve Trablus kapılarında birin

ci ve sekizinci Britanya orduları çetin 
~a vaşlara hazırlanırken, mihverciler, 
ıt' uazzam bir tehlikenin şimdi esas mü· 
ol.ıfaa hatlarına dayandığını müşahede 
etmektedirler. Alman radyoları, gün
lt-rden beri, Biıcrtenin Stratejik öne
n •ioi belirten yayımlarında, Tunusun 
İıalyan üslerine yakınlığına dikkati çek
rııekte ve hu sayede Bizerte müdafaası
D ' ll batı Akdenizde düsman hareketle
rini daha sıkı .ıtrette kontrol etmeğe, 
§imal Afrikaya daha çabuk ve daha em· 
n :yetle asker, malzeme göndcmıeğe, 
'dilşman kuvvetlerine zamanında bir 
karşı saldınş yapmağa imkan vereceği
n ; ümit etmektedirler. Bütün bunlar, 
A !manya ve İtalyanın en büyük feda
k;irlıklar pahasıııa da olsa, .Bizertede 
hıtunmağa çal~acaklarını gösteriyor. 
Zira ordularının Afrika topraklanndan 
tamamen kovulması halinde, nıütıefik
lcrin İtalyan iislerini, münakale yolla
rını. endüstri n1crkezlerini havadan ve 
tlenizden devamlı bombardımanlara ta
lıi tı1tmakla kalmıyarak kıtaya tccavii
riin bir bn:c:langıcı mahiyetinde, Sicilya
)'a asker i;ıkarnıağı tasarladıldarını ola 
lııliyorlar. Çörçil, doğunıwıun 68 inci 
)'ıldönümii mtinJsebeliyle yaptığı bir 
radyo demeçinde Afrikanın Avrupayı 
.kurtam1ak için }'apılacak savaşlarda bir 
ıuç.ranıa tahtası olarak kullaınlacağmı 
açıkça beyan etmiştir. 

Ekmek fiyatının ~/~ika. yeni hareketler 
arta"al°ı asılsız ıçın bır sıçrama tah

tası halini alacak ••. 

8. ÇÖRÇ\tE CEVAPLAR 
----*·----

ita/yanlar 
hic korkmı-

Elımelı istihkalılarının azaltılacağı da yalan •••• 
Değişmez gelirlilere şelıer tevzii işi •• 

Ticaret vekaleti gönderdiği bir .ta- dermiştir. 
mimde vilayetten izmirdeki değişmez EKMEK FIY ATI 
gelirlilerle bunların beslemeğe mecbur Bir kaç gündenberi şehrimizde kulak· 
oldukları kimselerin sayısını tesbit edil- tan kulağa bazı yersiz ve mana.sız şayi
mesini istemişti. Vilayet makamı bu hu- alar dolaşmaktadır. Bu şayial&Tda, ek
susta bir liste hazırlıyarak vek3.lete gön- meğin bugünden itibaren izmirdc gUya 

UZAK OOGU HARPLERi 
---*---

''4,, Japon 
rruhribine 
ateş edildi 

-*-

45 kuruşa sablacağı ve nüfus baıına 300 
gram yerjne 150 gram ekmek verilece
ği ileriye süriilınüştür. 

Son zamanlarda yalruz ekmek ıçın 
değil; diğer bazı gıda maddeleri iç.İn de 
bazı düşün~ kimselerin pyialar çı
kardıkları görülmek,tedir. Bu pyialan 
çıkaranların ve ağızdan ağıza nakl~den
lerin kötü rolleri bazı kimseleri aldat
maıktan ve endişeye seketmekten ile-
riye gidememektedir. Şunun bilinmesi 
18zımdır ki hükümetimiz lzınirin, 1..ıan
bulun, Ankaranın ve Zongu]dağın ek
mek ve ekmeklik un ihtiyacını üzerine 
almış, fiyatını da te•bit ve ilan eylemiş
tir. Salahiyettar makamlann teyidinden 

(Sonu Sahife 2, Sütun S te) B. Çörçilin yeni ,.esimleriflden biri 

----·*----
Londra, 30 {Radyo) - B. Çörçil 68 

inci yıldönümü münasebetiyle pazar 
gecesi Londra radyosunda irat ettiği 
hır nutukta müttefiklerin son haftalar 
zarfında kazandıkları muvaffakıyetler
den bahsetmiştir. Çörçil ezcümle de
miştir ki: 

• - Hayatımızı soldurabileeek olan 
tehlikelerin berı:araf edileceğine ve in
saniyete yeniden hizmet için kurtula
cağumzı ümit etmeğe hak kazanmııı bu
lunmaktayız. 
LİBYA HARPLERİ 
Sekizinci ordu mareşal Rommelin 

böbürlenmelerine sebep olan ve B. IDt
lerle Mussolininin Mısın zaptedeceğini 
ümit ettikleri büyük ordudan baki lı:a
lan kuvvetleri önüne katarak 600 kilo
metreden fazla ilerlemiştir. Şimdi Tub
lus kapılarında yeni bir muharebe ol
ması beklenmektedir. 

Bu sırada Amerika ve Büyük Bri
(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

, 
yorlarmış 

-*
Bul~arlar da Alman· 

Jara güveniyof'lar 
-*-

İtalya dti11asının halılı 
olduğunu bildiği için 
korJımuzdur diyorlar 
Roma, 30 (AA) - Stefani ajanaı 

B. Çörçilin son nutkunun resmi ltalyan 
mahfillerindeki akislerinden bahsederek 
diyor ki: 

c - Çörçilin tehditleri ltalyan mil
letine hiç tesir ebneıni§tir. ltalyanlar da 
Almanlar gibi tam disiplin ve soğuk kan 
!ılıkla bütün bu hücumlara göğüs ver
mekte:dirler. Dü~anın hava hücumlan 
milletimizin maneviyatını sarsamaz. Çün 
kü İtalyan milleti davasının haklı ol<lu-

(Sonu Sahife 4, Siitun 2 de) 
Göri.iliiyor ki, Akdcnizde lapılan sa

vaşlar, giilikçe bir İtalya harbi mahiye
tini alınkladır. Çörçil, bıı miilıinı nok
taya ~u sözlerle temas etmiştir: 

tıEğer di.işnıanı, diişilndüğünıiiz gibi, 
Tunus topraklarından atmağa muvaffak 
olursak, cenup İtalyanın tekmil deniz 
üsleri. biitiin mühimmat ve sil:llı rabri
f<aları ve başka askeri hedefleri sistem
li ve tahripkar bir surette devamlı ha· 
'l'a akınlarına uğrıyacaktır. İtalyayı, suç-

Bu muhriplerden ilıisi· 
nin battığı sanılıyor. Bir 
Alman yardımcı gemisi 

intihar etti •• 
Vaşington, 30 (Radyo) - Sekiz bin 

tonluk bir Alman yardımcı gemisi Pa
sifikte kendi kendini batırmıştır. Ame
rikan harp gemileri bu geminin yolunu 
kesmiş bulunuyorlardı. Mürettebattan 
78 kişi esir edilmiştir. 

Çörçilin nutku ve gazeteler nııımnıııııııııııııınıımmrıııı ı 11111111 
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SOll DAKiKA 

(Sonu Sahife 2. Siihın 6 da) 
(Sonu Sahife 2, Sütun <I te) 

0T; 1ın11,,~t11da mihPer1e nıiicac!P1 "' rden 1 ı ı rl ili": kıt ·rı-et1eri11drn Cr ·na rron 
m·uavin kruvazörii 

AMERIKALILARA GORE 
--~*---

Bazı ltalyanlar 
bir ayda Afri
kaya veda edi
leceiine kani 

-*
B. Hitler bütün genel 

kurmay reislerini 
toplantıya çağırdı. •• 

Va§İngton, 30 {A.A) - Nevyork 
Tayınis gazetesinin eski Berlin muhabi
ri bildiriyor: Yan resmi bir ltalyan ha
berine göre B. Hitler başkumandan eı
fatiyle muhtelif cephelerde harp eden 

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

''Mihverciler ölünceye 
kadar çarpışacaktır,, 

•••••••••••• 

INGILIZLERE GORE ___ .* __ _ 
Merkezde Alman 

karşı hücnmu kırılclı 
İngiliz gazeteleri zaf ePlrı Jıazandacağını, faJıat -*--
hal' bin çoJı ~etin olacağını söyliyorfar-JtaJyanın Almanlar ıs bin ölü 

kurtuluşu ayrı sulhta görülüyor... 11erdiler •• 
Lon Londra, 30 (A.A) - Merkez ccp-

dra, 30 (A.A) - Gazeteler baş tTALYAYI BEK'LtYEN hesi.nde Velikiluki ve Rjev bölgelerinde 
makalelerinde Çörçilin nutku ile meş- F1ElLAKETLER i:lüşmanın karşı hücumları tart edilııü'° 
gu]dürler. Umumiyetle izhar edilen ka- Deyli Meyle göre Çörçil harp vazlye-
naat bu nutukta İtalya halkına uyanık- tini incelerken İtalyaya mUthiş ihtarda tir. Burada Sovyet taarruzu başhyalt
lıjı:ını çekecek surette ihtarlar yapıldığı bulunmuştur : c Fransız Rivjerarının danberi düşman muharebe meydanında 
merkezindedir. küçük bir gezinti, Korsikanm havadan 15 bin ölü bırakmıştır. 

ST AL!NGRADDA 
Taymi.s diyor ki : c İtalya!O milleti bir ziyarclle zaptedileceğini düştlnen, St lin d b d Ruslar 

faşist rejimin ba~ına getirdiği be!Alan Yunanistan ve Yugoslavyanm feci du- . a gra. ın oenup ~tısın • . 
görmektedir. Ona yapılan davet yerin- rumlanndan mesul olan İtalya Afrika yeru teralc~cr kaydebnışler, Potelnılr.o
dedir. imparatorluğunu kaybetmiştir. İtalyan vanın 30 kilo met~~ ~atıeında ~ erha !"or 

Mançester Gardiyan, Akdeniz hadise- şehirleri her gün bombalanmaktadır. mayaskayo mevkıını zapt etmışlerdn. 
lerinin İtalya için büyük neticeleri Us- Bütün bunlar İtalyanın başına daha bil- . mı . ırıımın . 1111 , l!R'Jıft 
tUnde bilhassa dumaktadır. (Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) i ı .,,,fıfıfıf ıı .,,.,";' · Ilı .. ı 11111 
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TARıeı ROMAN Yazan : Şahin Af:dll" an 
Su ş:lrkeı· 

kontrol.. fileı . 
haşladı 

••• 43 ••• 

Sadrazam Ali Paşa o ·mll!St .. 
Tosun be~in hahhından gelinmesini ve Benli 

Yosma:';ın gönderilme~ini emretmifti, Falıat ••••• 
Ve Yavuz Ali paşanın gösterdiği bu fenalıkların, döktükleri kanların cezası 

k hıamanca hareket Tosun beyi o ka- olarak, intikn:ncı halk kalabalığı yedi 
dar müt~--sir etmişti ki düşmanına ilişıl- cell:ıdı o dakikada hemen linc ediver

---*----
Şfr-Jıetiıı Anharada 31a
pdan müzalıerelerde 

ileri31e sürd .. "'ü talepler 
Nafia vekil1Ptince t.lyin edilen kon

trol ht'yeti dün hmir suları Türk ano-memesini ve onun takip olunmaması mişti. .. 
emrini vermişti._ 
Vakıa Ali paşa canını kurtarmağa 

mU\ affak o1mu tu, fakat Mısır valil ~ i
n elinden 1 açınnıştı ... 

Tosun bey hadıseyi 1stanbu)da 'üçiın
cü Mehmedin anası Safiye sultana yaz
d Ayrıca Kahire ahalisinden binlerce 
~da ın 'm7.asını havi bir ı • tname 
de 1 tilnbula gonder ldi. 

Bu ıkuyetnamede Ali pa anın Mısır
d ahaliye karşı yaptı;,ı zulümler uzun 
uzadıya anlahlıyordu. 

Nihayet İstanbul Ali pa ~ ı Mısır va
li ğinden azlederek yerine vezirlerden 
b ı;ka bir zatı vali gönderdi. 

Acaba Ali paşa ne olmustu? .. 
Ahalinin eline düşmemek için atıyla 

bırlıkte kendisini hendeğe atan Ali pa
şa hayvanın parçalanması üzerine son
suz çöllerden yaya olarak geçmeğe mec
bur olmustu ... 

GUnlerce yol yürüdü... Hüviyetini 
yo1da rast geldiği adamlardan gizliyor
du. Bu sureUe köylere uğrıya uğrıya 
nihayet lskenderiyeye gelmeğe muvaf
fak oldu ve orada bir gemi buldu ... 

Uzun bir deniz yolculuğu yaptıktan 
sonra nihayet bındiği gemi onu 1stan
'bula kavuşturmll§tu. 
-Ali paşayı İstanbulda, en büyük dev
let adamları arasında himaye edenler 
vardı. Bu sayede Mısırda yaplığı zu
lümlerden ötürü hiç bir ceza görmec;liği 
gibi sarayın gözünden dahi düşmemişti. 
Hatta Ali paşa Üçüncü Mehmedin ölü
münden sonra birinci Ahmet devrinde 
sadrazam oldu. 

Ali paşa aradan uzun seneler geçtiği 
halde Benli Yosmayı unutmamıştı. Sad
razam olduktan sonra, kendisini Kahi
reden kaçmağa me'cbur .eden Tosun bey
den öç almak ta istemişti. Tosun beyin 
hakkından gelmesi ve Benli Yosmayı 
yakalayıp tstanbula yollaması için o 
zamanki M1Sır valisine bir emirname 
göndermişti ... 

Bereket versin, bu emir Kahireye 
varmadan evvel, daha yolda iken Ya
vuz Ali paşa Avusturyaya karşı açılan 
seferde ordunun kumandasını eline al
mış ve Belgrada gitmeğe mecbur ol
muştu ... 

Belgrada varır varmaz hastalandı, 
yatağa d!l,'jtU. Tosun beyden öç alnuığa 
ve Benli Yosmayı. bir kerre daha görme
ğe muvaffak olamıyarak hayata gözle
rini yumdu ... 

* !şte Tosun bey bu suretle bir çok uğ-
r tıklan ve Yavuz Ali paşa gibi çok 
kuvvetli bir düşmanla mücadele ederek 
kız kardeşini onun kanlı pençesine geç
mekten kurtarmağa muvaffak olduktan 
Gonra, eskisi gibi yine Ravza adasıidaki 
köşkte oturmağa devam ediyordu ... 

Tosun bey bütUn düşmanlarından 
kurtulmustu. Yavuz Ali pasanın beyaz 
ve siyah derili cellatlarından yedisi de 
artık yaşamıyorlardı ... 

Tosun beye kalsaydı, bunlan yalnız 
hapis etmekle iktifa edecekti, fakat aha
linin elinden cclHHları kurtaramamıştı ... 

Esasen Kahireliler Yavuz AU paşa 
kadar bu yedi cellada da diş bilemekte 
idiler. Heriflerin Tosun beyin emrile 
Ravza adasındaki köşkte mahpus tutul
duğunu duyan binlerce halk kayıklara 
atladılar. Kıyıdan açılan kayıklar Nil 
suları üzerinde ileı·liyerek sayısı b'r kaç 
bini aş n r" kiplerini Ravza adasına çı
k rdılar ... 

Bütün bu kalabalık yekpare bir yı
ğın halinde ilerliyerek cellatların kapalı 
bulunduğu b:nanın kapısına dayandı. 
Biraz zorladıktan sonra cellôtları ele 
geçirmek istiyen ahali kapıyı devirdi ... 

Cellatların yedisi de orada bulunu
yorlardı. Halkın intikamından artık hiç 
bir kuvvet onları kurtaramazdı ... 

Ve simdıye kadar işledikleri bir çok 

• 
1 et 

* nim ııirketi muamelatını kontrole bilfiil 
Hepsi birbirind n feci olan bu h di- baslanuştır. 

selerin üz.erind ·bir k Ç gün c i. .. l""a- Bıze verilen malumata göre irketin 
hir de her şey tabii haline nvdet etmiş- An rııda yapılan müzaker,.lerde ileri
ti. Tosun bey ahalinin ricası üzerine ka- ye sürdüğü hazı iddialar ve göstetdiği 
çan Ali paşanın yerine ve yeni vali ge- temayullcr bu şirk tin id11resini ellerin
linccyc kadar Mı ır eyaletinin 'daresini de bulunduranların hüsnü niyetlerinden 
1 ne .lmı b... . .. . 4 üphe ed lme 'ni icap ettirmi tir. 
Kah rc lı ide h=r k c_ undenbeı:ı a... Kontrol heyeti şirk tin dün n 't'b -

vam eden ı.ımumı asa~ıyet .ve he~'.7can ren yaptığı bütün muamelatı bilfiil ida
y.atışmıştı. Herke; yenıden ış ve guçle- ı-e edecek; izmirin susuz kalmaması için 
rılc .1!'e gul olmaga ba l~mıştı .. ; . het türlü kararları alabilecek, halkın bii-

Kose Hamzanın eskı pe~esı verme t" l · · ~ 1 
1 · ti K k E . ğ .. t • 'ht' un arzu arını verme getırmegf' ça ıcıa-ge mış • ayı çı mın a a mus erı ı... caktır 

Kayıkçının karısı Zeynebin ise simdiki · 
rahatı beyde, paşada yoktu ... Ravza ada
sındaki köşkte, adeta evin hanım efen
disi gibi bütün hizmetçilere kumanda 
ediyordu ... 

Tosun be.} iri annesi Bı"ıyigül df' C'ski 
üziintülerden, endi. e1erden kendi~ini 
tamamile kurtarmıştı ... 
Oğlunun düşmanı olduğunu bildiği 

Ali pa'ia Mı.sırdan kaçmıştı. Tosun beye 
fenalık yapmak istiyen hu adamın Mı
sudan .ayrılması Buyigülü pek derin bir 
surette sevindirmişti \'e ayni zamanda 
rahmetli kocası İbrahim paşanın kızı ol
duğunu öğrendiği Benli Y osm!!)'ı haki
ki bir ana sevgisile karşı1amış, onu ken
di öz evladı gibi bağrına basmıı:;tı ... Gü
zel çengiye karşı daima güler yüz gös
teriyordu ve kızın köşkte her elediğini 
hemen o dakikada yapıyorlardı ... 

htc Ravza adasında oturanlar baştan 
b~a memnun, mesut ve mü.~teı-ih bir 
durumda göründükleri halde bunlarm 
içinde yalnız iki kişi i.izüntülü bir vazi
yette bulunuyorlardı ... 

Endişe içinde görünenlerden birisi 
Benli Yosma, ötekisi de Tosun beydi... 

Benli Yosma gece gündüz Tosun be
yi düşünüyordu. 

Genç delikanlı. birbirlerini sevmele
rine rağmen, aralarında bir sevda ya
kınlığı husulüne engel olan sebebi güzel 
kıza halA izah etmiş değildi... 

Ve işte bunun içindir ki Benli Yos
ma Tosun beyin kendisinden yüz çe
virdiği endişesine kapılarak derin bir 
surette üzülmekte idi... 

Bir sabah Benli Yosma erkenden köş
kün bahçesine çıkmışh ... 
Güneş daha karşıki sırtların fütün-

den yükselmemişti. Bahçede, yeı::il yap
rakların üzerinde açan çeşit çeşit çiçek
ler ağlamış gibi duruyorlardı ... Bunla
rın binbir türlü renklerle boyalı görü
nen yanaklarının üstünü inciyi andıran 
çiy taneleri süslemişti ... Genç kıza o da
kikada öyle- gelmişti ki kendisi gibi ta
biat ta matem içinde bulunuyordu ... 

Kendisi gibi çiçekler de ağlıyorlardı ... 
Bu dü~ünce Benli Yosmanın yüreğini 

hırpalayan acıyı büsbütün artırmısh ... 
Güzel çengi bir hurma ağacının öntin

de duran kamış bir bahçe kanapesi 
gördU ... 

Hemen oraya gitti, oturdu.. Kanape
nin arkalığına başını yasladı ve o va
ziyette derin de~in düı>ünmeğe koyul
du ... 

O dakikada güzel kızın arkada bırak
tığı bütün hayatı bir resim levhası gibi 
gözünün önünde belirmeğe başlamıştı ... 

Kahire sokaklarında yalın ayak do
lastığı çocukluk zamanlarını hatırladı ... 

- BİTMEDİ -
·--------~tt~-------

Ticaret müdürü gidiyor 
Konya ticaret müdürlüğüne tayin edi

len mıntaka ticaret mildrü B. Ekrem 
Ediz şerefine ticaret müdürlüğü me
murları tarafından bu akşam bir ziya
fet verilecektir. 

B . Ekrem Ediz cuma sabahı 1zmirden 
ayrılacaktır. Mıntaka ticaret müdürlü
ğünü vekaleten ihracat haş kontrolölü 
E Ali Emre ifa edecektir. 

dün toplandı 

* Su şirketi murnhhaslarivle Ank.ırada 
yapılan müzakere]erin bu. sirkeli temsil 
eden mutahhnsların ileriye ~ürdükleri 
metnlip arasında sirkete ait biitün borç
ların hükümetçe taahhüt edilmesi, mu
kavele mucibince sirkete 15 senelik 
menfaat tutarının tazmini gibi noktalar 
vardır. Bu metnübatın hükümetçe kabul 
edilmesine imkan bulunınamıq·..-

------e-
Bu vıl ·ız ~ 

ı.r 

Fuarı açııacak 
-----*-----

Ticaret vehaletinde 
hazırlılılara ba,ıandığı 

bildirili31or ••• 
Mısırda intişar eden Elmısri gazete

sine Ankaradan bildirildiğine göre, 1943 
yılı İzmir Enternasyonal fuarı hazırlık
larına ticıırct vekaletinde başlanmıştır. 
Hükümet, 9:13 yılı İz.mir Enternasyonal 
fuarının mükemmel bir surette hazır
!anınası için alakadarlara talimat ver
miştir. 

Ayni gazete 1943 yılı 1zmir Enternas
yonal fuarına İngiltere, Mısır ve Ameri
kanın da iştirak edeceklerini ilave et
mektedir. 

----------------~~ Zeytinler toplanma-
ğa haşlanıyor ___ * ___ _ 

Zeytin31ağı relıoltesi 26 
bin ton tahmin 
edilmehtedir •• 

F.ge mıntakaııı zeytin bakım mütehas
sıslığı, lzmir ve Manisa vi1ayetleri dahi
lindeki zeytinliklerde bugünden itiba
ren zeytin toplanabileceğini alakadarla
ra bildirmiştir. 

Şimdiye kadar yalnız dip zeytinler 
toplanmıştı. Bugünden itibaren Üst zey
tinler de toplanacak ve zeytinyağı fab
rikalariyle yağhanelere teslim edilecek
tir. 

Bütün fabrikalar ve yağhaneler zey
tin bakım mütehassslığının sıkı l'°ntro
lü altına alınmıştır. Bu sene fabrikalar
dan en iyi kalitede asidi az zeytinyağı 
istihsaline çalışılacaktır. 

Zeytinyağı rekoltesi 26000 ton tah
min edilmiştir. -----·------Mülk· yeliler 

------*----
Cuma günü bir sofra et· 
rafında toplanacaıııar 

Mülkiye mektebinin kurulu~ yıldö
nümü münıuıebetiyle bu mektepten ye-
tisenler önümüzdeki cuma günü akşamı 
lzmir palas salonlarında toplanarak be
raberce yemek yiyecekler ve mutlu gü
nü aralannda kutlulayacaklardır. 

Şehrimizde bulunan mülkiyeliler 

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

şunlardır: Sabri Öney, Nazmi Topçuoğ• 
lu, İsmail Hakkı Sur, Seyfi Aydın, Rami 
Gökçe, H~ydar, Mithat Oksancak, Şe-

sker ere ait hukuk da rif Remzi Reyent, Ekrem Gediz, Galip 
Metinoğlu. Nazif Jnan, Halil lmre, 
Pertev, Hilmi Öıken, Mehmet Ali Tuz
cuoğlu .. 

va <anunu kabul edildi 
Bu tesbit olunan isimler haricinde ge

rek şehrimizde ve gerek civarlarda mev 
cut mülkiye mektebi mezunları vana 
arkadll§larından ayrı kalmamalan için 
kendilerinin Cümhuriyet merkez banka
sı müdürü Bay Nazif inana adrealerini 
bildirmeleri rica olunmaktadır. 

___________ ....,..._.~---------
i i mtdtilıimıın affı haldıındahi lô~llıa da dünlıü 

içtma:ıda lıatiyet JıesbettL ----~Lııı-.«ııOllt/ltllttN--

Ankara, 30 (Hu:susı) - Büyük Mıl
let Mecl i B. Mazhar Germenin reis
! ginde toplanmıştır. Malatya mebusu 
cnı klı general O:sınan Kop.age'ın vc
f tını bildiren ı ıyaset tezkeresi okun
ınu ve merhur ı.n hatırasını taziz için 
ıkı ka ayakta sükUt edilmiştir. 

Sef rb rl kte \ e fevkalade ahvalde 
kerlere- aıt h kuk davalarına ve ıki 

n cezalarının affına daır knnu
yapılarak bunlar 

müzakeresi yapılmıştır. 
Meclis çarşamba günü toplanmak 

füere mesaisine son verm~tir. 

Ticaret odası adres 
lıitabı hazırlıyor .. 
İzmir ticaret odasınca giizel bir adres 

kitabı hazırlanmaktadır. Bu adree kita
;ııuıııuıııııııııııııııımıııııııııımıııııııııııııııırg hında lzmir ticaret ve sanayi odasında - -; Dı• kkat : kayıtlı bütün tacirlerle ticari firmaları-
§ ~ nın adre.!leri ve iıJtigal mevzulan bulu-
= = nacakbr. Her sene çıkarılmasına çalııı-
§ Sür~tli not tutmağa muktedir ve E lacak olan adres kitabı büyÜk bir ihtiya
~ tash'h işlerini yapabilecek en az or- E ca cevap verecek ve bütün ticaret oda
E ta tah il görmüş iki gence ihtiyacı- § lanna, ayni zamanda lzmir ticaret oda
§ mız vardır. Taliplerin her gün öğ- § 1!ından adres istiyen yurdumuz dı~ındaki 
§ leden sonra saat 18 de matbaamıza : firmalara gönderilecektir. 
: müracaatları § Adres kitabının 943 yılı iptidasında 
:11111111111111111111iliilli1 il llllJJJllllillll lllilllllll ur. t.ıbedilmi:ı bulu nacağı öğrenilmi~tir. 

sabahtan itibare ı; ••• 

Yeni fiyatlarla sigara 
içki satışları başladı 

Yeni F~31atların sigara sat~ları ve nevileri üze· 
rinde tesir 31apacağı sanılıyor •.• 

!nhisaıfar idaresi tarafından tespit ve la ba..::ka cins sigara tedarik ctmektedir
ilfin edilen yeni fi,;atlarla tütün, sig ra !er. Piyasaya dlın çıkarılmış olan Halk 
ve içki &atı ına dün sabah başlannu tır. sigaralarının en büyük kısmı tükenmi§-

y eni fi~ ntlnrın sigara satı lan ve ne- tir. 
vileri üzer'nde te ir yapac gı zamıed 1- fçkilere gelince : !çki kullanmak 
mektedir. Bir çok k'mseler sigara kul- itiyadı olanlar bundan kolay kolay ay
lanmak itiyntlarındnn ayrılmagı bir de- rılamamaktadırlar. Şimdiye kadar piya
.fa claha dencmeğe b amıslardır. Bazı sada bulunm1yan rakı vcsair bazı içki
hmseler d içLiklerı s'gara nevilerini lerin bundan sonra bulunbileceği ümit 
indirmekte ve evvelce ödedıkleri fiyat- cdılıncktedir. 

•• _a a u e en 
külliyet~i •• •• utun a ıvor 

"' ---
Roman31alılar Karadeniz bölgesinden on üç bin, 

izmirdcn 74 bin Jıilo tütün alacalılar ... 
~hrimizdeki alakadarlara bildirildi

ğine güre Romanya tiltün ve sigara mo
f'\< P~:tı meuueketimiz tütli.nlerinden mü
~.ıııı yekuna baliğ olan bir partiyi ınü
öayaaya karar vermiştir. Bu monopol 
Karadeniz bölgesinde Samsun, Dere ve 
Maden cinslerinin birincisinden dör~tin-

Miffi lıorunma mahhe· 
mesinde bir beraet-
Yüksek fiyatla pekmez sattığı iddia-

iyle milli korunma mahkemesine veri
len Anafartalar caddesinde Kemeraltı 

karakolu civarında helvacı B. Ahmet 
Biricik hakkında beraet kararı verilmiıı
tir, 

---o---
NAMIK KEMAL 
Hahlıında lıonf erans
ıar hazırlandı-
Büyük vatanperver Namık Kemal için 

lzmir Halkevindc ayni günde verilecek 
bir konferam serisi hazırlanmıştır. Önü
müzdeki çarşamba günü saat 17,30 dan 
itibaren halkevinde Namık Kemal günü 
yasanacaktır. 

Hazırlanan programa göre öğretmen 
Ziya Somar blTafındaıı Namık Kemalin 
hayatında büv ük adam izlen, munarrir 
arl:ndn~•Mız :<\Ldulkadir Karahan tara
fınc! •n Namık Kemalde vatan ve kahra
man tık fikri, Hikmet llaydın tarafından 
vatan kasidesi, Nezahet Somar tarafın
dan Namık. Kemalde kadın tipi mevzu
ları incelenecektir. 

Bu k.onferanelara her kes davetlidir. 
__ __,ııııırı,,~,o~---

Kömür satışında hile 
E.,refpa,ada kömürcü Halil ÖZçak, 

bir mü~teriye sattığı iki çuval kömürü 
tartbğı sırada kantarın topuna basmak 
suretiyle hile yaptığı iddia.siyle tutul
muştur. 

UZAK DOCU HARPLERi 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

JAPON MUHRİPLERİNE HÜCUM 
Melburn, 30 (A.A:) - Bunaya takvi

lo eler getirmeğe çalışan dört Japon 
ınuhribı uçaklarımızın hücumuna uğı·a
mıştır. Bunlardan ikisinde yangın çıka
rılmış, diğer ikisı ka~mıştır. 
MÜTI'EFİKLERİN RESMİ TEBLİGİ 
Melburn, 30 (A.A) - Cenup batı 

Pasifik müttefikler karargahının tebli
ğı : Buna ve Gunada durum faaliyetli 
olmuştur. Topçumuzun izaç faaliyeti 
baskımızın idamesini temin etmiştir .. 
Ağır bomba uçaklarımız bir Japon de
niz ıe,,kiline hücum etmişlerdir. Japon 
muhripleri Bu.naya takviyeler getiri
yorlardı. İsabet alan bu muhriplerden 
ikisinin battığı sonılıyor. 

Laede avcılarımız gün batarken hava 
meydanına baskın şeklinde bir hücum 
yapnuşlardır. Bta"adaki tesisler de al
e<iktan bombalanmıştır. Yerdeki uçak
lardan beşi mak;neli tüfenkle, ikisi de 
bomba ile tahrip edilıniştir. Atılan di
ğer bombalar yerde duran sekiz uçak 
arasında patlam!§tır. 

Japonlar Milne hava meydanına hü
t•um ·etmişlerdir. 

GUADELKANARDA 
Melburn, 30 (A.A) - Cenup Pasifik

te Guadelkanarda Amerikan kuvveUeri 
ikinci defa olarak ayın 28 inde önemli 
bir faaliyete geçmişlerdir. 

CORÇ ADALARINDA 
Hava kuvvetlerimiz Corç adalarında 

Monda körfezindeki düşman gemilerine 
hücum etmişlerdir. Japon torpidolan 
yeni Corç takım adalannda bazı yerli 
köyleri top ateşine tutmuşlardır. 

KANTONA HÜCUM EDİLDİ 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerikan 

bomba -uçaklarının Kantona yaptıkları 
"'.ıilyilk akında 19 Japon avcısı ve büyük 
bir nakliye uçağı tahrip edilmiştir. Li
manda on bin tonluk bır vapur batırıl
mış, bir başka gemi hasara uğratılmış-

cüsüne kadar olan kalitelerden 13 bin 
kilo tfüün alacaktır. Ayrıca lzmird~n 
işlenmiş tonga birinci ve ikinci kalitele
ı·inden 74000 kilo tütün mübayaa ede
cektir. 

14 birinci kii.nun günü bu satın alma 
ı• i için Bükreşte eksiltme açılmıştır. 

FAHİŞ FİYATLA 
YAG SATISI •• 
Birinci Aziziye ~ahallesinde oturan 

seyyar yağcı Remzi Kilerciler 120 kuru
şa satılması ieap eden bir litre yağı 1 60 
kuruşa sattığt iddiasiyle tutulmuştur. 

~~~_......_ _______ _ 
EKMEK VE SEKER 

IHTiYACLARI 
( Bastarafı 1 mci Sahifede) 

de anlaşıldığı üzere ekmek fiyatının ar
tırılmasını icap eden yeni bir vaziyet 
had.is olmu!J değildir. Bu itibarla çıka
rılan sayiaların tamamen uydurma oldu
duğunu her lı:~ mantıkiyl" dahi kolay
lıkla anlamaktadır. 

SEKER TEVZJATI 
Memur, müstahdem, miitekait, dul, 

yetim vesaire gibi deği,mez gelirlilerin 
ilk kanun 942 ayı şeker ihtiyaçlarının 
karşılanması için valilikler emrine yapı
lan tahsisler ticaret vekaleti tarafından 
vilayete bildirilmiştir. Bu isi İzmirde zi
raat bankası idare edecektir. Bankaya 
bu hususta talimat gelmiştir. 

Her ôaireııin miitemedi, kendi daire
~indeki memur sayısına göre parasını 

ziraat bankası veznesine vatırarak şeker 
alacak ve hu şekerleri formülii daire
sinde memurlara dağıtacaktır. Her ala
kadarla beslemeğe mecbur olduğu nüfu
sa be,er yüz gram ~eker verilecektir. 

Beklenilen bu !!ekerler lzmire henüz 
getirilmemi~tir. 1~amafih Uşak şeker 
fabrikası tarafından hazırlandığından 
bugünlerde getirilmesine ve tevziata 
hafta sonunda ba~lanmasına intizar ey
lemek lazımdır. 

ALMANLARA GÖRE 
(Raştarah 1 inci Sahifede) 

. MERKEZDE VE ŞİMALDE 
Merkez kesimmde ve hmen gölünde 

bütün Rus hücumları akim kalmış, 135 
tank tahrip edilmiştir. 
DİGER HAVA HÜCUMLARI 
Volge. sahill~rinde düşman kolları 

bombalanmı,ştır. Taşıtlara ve ağır düş
man siU'ılılarına büyük kayıplar verdi
rilmiştir. 

Fena havalara rağmen bombardıman 
tayyarelerimiz Ruslara pek çok kıy
metli harp malzemesi kaybettirmişler
dir. 
KALENİN - TROPEZ ARASINDA 
Berlin, 30 (A.A) - Bolşevikler ayın 

28 inde Kaleninlt. Tropez arasında hü
cumlarına devarn etmişlerdir. 105 Rus 
tankı tahrip edilmiştir. 

tlmeniu doğusunda ayın 29 unda ya
pılan hücllll'!lar t<ırdedilıniştir. 30 düş
L"lall tankı tahrıp edilmiştir. Bu kesim
de çok kar yağnuştır. 
MİHVER MEVZİLERİ SAGT .\M 

Berlin, 30 (A.A) - Salahiyetli aske
r) mahfillerde doğu savaşları haklo.nda 
aşağıdaki malumat verilmektedir: 

Ruslar merkez. cephesinde kendileri
ne büyük kayıplara mal olan taarruz
larında Alınan ve müttefik müdafaa 
mevzilerine girıneğe muvaffak olama
mışlardır. Cephenin Rjev kesimindeki 
tank muharebelerinde düşman 148 tank 
kaybetmiştir. 

tır. .. . 
ALMANLARA GORE HiNT 
OKYANUSUNDA DURUM 
Berlin, 30 (AA) - D. N. B. ajansı

nın öğrendiğine göre Hint okyanusunun 
cenup bölgesinde şimdi daha fazla müt
tefik gemileri batınlmaktadır.. Mada
gaskar ile Moza.nbik arasında denizaltı 
tehlikesi artmıştır. 4800 tonluk Daring
ton vapuru bu sularda dün batırılmış
tır. Gemi 1939 da yapılmıştı. 

Italyaya 
aplan 

1 tarlar 
(Hastarab ı ınci Sahifede) 

lu liderlerinin hh' bir zaman dtisiinmc
diJ,lcri bir tarzda harp sahnesi lıaline 
koymak iınkiuunı bulacağız. .Bü,\ le 
miitlıi~ bir tcca\ fö:c maruz kalmayı iı.
teyip istememek hususunda karar ycr
ıneJ. ital)an milletinin bileteği i~tir .... 

lugiliz. basvckili, İtalya halkına bir 
ihtar malıi~ etinde olan bu sözleri) le 
ör.iinıiizdeki gıinlcr ve haftalar içinde. 
cıı fclfıkctli tecrübelerin İtalya iizerin· 
de ~ ;ıııılacağııu aıılatnıak isfomiştir. ilk 
defa olarak ıniitkfikler stratejisinin nııa 
hatları belirmektedir. Anlaşılan ikinci 
cephe bahsıncla müttciiklcr, Fransa 
luırbine tekaddi.un eden giinlcrindc, l\la
jıno karsısuıda Alınanl:ınn diisündiik
lcri gibi. düşiinmcktcdirler. O zaman, 
.Majinodan geçmenin imkansızlığını, Al
ınıııılar, şimalde a<:ık bırakılan kapıları 
zorlnmnk suretiyle telafi etınislerdi. 
1\lfütefiklcr U,\ ni eyi .} apmak ni;·etiıı
dedirlcr • .Mih\"criı. en zaif tarafı, miida
fonsı c.n giiç olan kapılar İtalyan toprak
larıdır. 

Alnıım ordularının Doğu cephesinde 
lıü~ iik nforlcr kazandığı, marc~al Ro
mcl ordusunun Mısırı istilnya hazırlan
dığı günlerde İtalya, kora bir impara
torluğu kayhC'tmis olmanın acılarını bu 
~eni futuhatla <,ıkararağını iiınit edi
~ or, hele tehlik,. lmlutlannın Doğu Ak
dcnizdc teknsiif etmesinden memnun 
giiriinii~·ordu. lldftalardan beri, bu du
rum temelinden deği~mi!itir. Mihverci
ler Rus;vada ıniidafaaya çekilmi~lerdir .• 
Rus ordulan diişmanları üzerinde diin
yayı hayrette bırakan devasa bir t:l6!
yik yapmaktadırlar. Bu tazyik· ne gibi 
neticeler verecektir, bilmiyoruz.. Bu
nunla beraber asikardır ki durum Al
manyanın miittefiki İtalyaya el uzatma 
lm.dretini büyük mikyasta azaltmı~tır. 

fogiliz baS\ C~İ)inin UUlldan C\"vel 
b~r ba~ka nutkunda söylediği gibi 
ultalya Fransanm yıkılmak ü:ıere ol
duğu bir saatte harbe girmi~ olmasının 
mahzurlarını ve acılarinı en tanı suret
ten duymağa ba~lamı~tır. 

Romacla ~u hakikate kimse gözlerini 
yumamaz ki İtalyan toprakları artık 
Britanya iislc.rindcn kalkan uçakların 
wrlukla erişebildikleri 1500 • 2000 ki
lometrelik mcsa[cde değildir. Bu mesa
fe kısala kısala her saat başı İtalyan lle
hfrleriııe akınlar yapılmasını mümkün 
kılacak kadar }akınlaşmıstır. Hele Bi
zerte kaybedilirse, vaziyetin bir kat da
ha feci olaca~ındıın kimse ~phe ede· 
mez. 

Bir Amerikan gazetesi Akdcnizde \"e 
Rusyada ayııi :1.amanda inkişaf eden te
ca\'ii:r.leri bu harp tarihinin kati . aatle
ri olarak vasıflandırmı."?hr. Çörçil nut
kunda ayni kanaati belirtmekle beraber 
11Son zaferin :\akın olmadığını, harbin 
daha uzun zaman .sürmiyeceği, başka 
acı ve kanlı ıstırap sebepleri bulunını
yacnğı iimidini beslemenin doğru olmı
yacağını• anlatını;?hr. İngiliz ba~\'ekili 
1.A wuı1adaki sa\ a 111 Asyadaki \'uruŞ
ıııalıırdan en·cl bitmesi ınümlciindür •• • 
sözleriyle de miittefiklerin bütün gay
rt·tlcrfoi Avrupa iizerincle teksif etmek 
kararlarını tel it etmiştir. Japonya ile 
fıesaıılasmak ikinci plana bırakılmıştır .. 
Nasıl ki mihyerciler ewela Rus~·a ile 
hcsaplaşmağı akıllarına koymuş. bulu-· 
rıuyorlardı. Onlar bu {asa\'vurlannda 
mu,·a((ak ·olaınlllLlar. Bakalım mütte
fikler daha talili çıkacaklar mı? 

ŞEVKET BİLGİN 
AvuJıatlıh hanununda 
DeğlşfldHı .... 
Ankara, 30 (Telefonla) - Avukat• 

Lk kanununda Jeğişiklik yapan ye.nı 
proje ile mecburi sigorta usulü ka1dın
larak bir yardımlaşma sandığı kurul• 
maktadır. 

----o---
İKİ KAYMAKArd 
Vehcilet emrinde •• 
Ankara, 30 (Telefonla) - İncesu kay
makamı Mahmut. Nedim ve Ürgüp kay
makamı Mahmut Şahin vekAlet emrine 
alınmışlardır. 

---o-.--
Suilıast davası 
Çarıamb:ı~a •• 
Ankara, 30 (Telefonla) - Suikast 

davasına Ankara -ağır ceza mahkeme
uinde çarşamba sabahı devam edilecek• 
t:r. Bu celsede dinlenecek olan iki şahi· 
de davetiyeler ~önderilmiştir. 

---o----
AHKVMLAR 

Linyit ocaldarında 
çalıstırıfıyor" 
Ankara, 30 (Telefonla) - Garp lin· 

yitleri kömür madenlerinde çalıştırıl• 
mak üzere ilk p:ırti olarak 300 mahkilm 
Oeğirmisaza gönderildi. 

339 ııııar ve bunlarla 
muame eye tcibi 
olanı ra ••• 
IZMIR ASKERLiK ŞURESINDEN: 

339 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi ve yoklama kaçağından asker ed,i. 
len gümrük, ölçme, kimya, istihkam ve 
sanat eratını~ sevk edilmek üzere der• 
hal şubeye müracanl:t ve müracaat etme
yenlerin nskerlik kanunularına göre ce
za]nnacnkları ilan olunur. 
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ÇÖRÇtllN NUTKU ÇOK 
MOHIM 

(Ba§tarafı l inci Sahifede) 

tanya kuvvetlerinin şimal Afrikadaki 
hareketleri dikkat nazarları çekmiştir .. 

Sonsuz tehlikelerle dolu olan bu te
~cbbi.is hayret \•erici bir surette başarıl
l"t'ıştır. Bn bir ~eşkilfıtlanma misalidiı' .. 
Bir kaç yüz bin kişilik bir ordunun bü
tün teçhizatiyle berabeT deniz aşırı ül
kelere ıasınınası, hatta saati saatine, 
dakikası dakikasına bütün tehlikelere 
rai\men muayyen noktalarda harekete 
~ecmi~ bulunnıas; Britanya ve Ameri
kan kumanda heyetleri arasında mü
kemmel bir anlaşma ve arkadaşlık sa
yesinde kabıl olnıu.ştur. 
DENİZALTILARA DARBE 
Mesele konvovların mihver denizaltı

farından kaçıp kurtulmalarından ibaret 
değildir. Mihver denizaltıları asker çı
karma sahalarında on günlük çarpışma
da kati surette ezilmişlerdir. Kaybedi
len her yük gemisine mukabil bir düş
man denizaltısı batmlmıştır.n 
YENİ HAREKETLER 
Çörçil Afrikanın ve düşman çizmesi 

altında inliyen biHiln Avrupa sahilleri
ıLn kurtarılması için yapılacak hareket~ 
lcrden de bahsetmi~tir. (Nutkun bu 
'kısmı dünkii sayımızda ne~redilmi:jtir.) 
İTALYAJ\'IN BAŞINA GELECEKLER 

İngiliz bnşveküi sözlerine şöyle de
vam etmiştir : 

c - İtalyadaki Faşist devleti suçlu 
lıderlerinin hiç rlüşfüımedikleri bir taı-z
da harbin faaliyet merkezi haline konu
lacaktır. Afrika ne bir duraktır, ne de 
bır nihayet noktası. Biz Afrikayı bir 
sı~rama tahtası olarak kullanmak niye-
t:ndeyiz. . 

ALMAN HAVA KUVVETLERI
NIN DURUMU 

RUS VE INGILIZLERE GÖRE 
(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

Merkez cephesinde bir kaç müstah
kem nokta ve meskun yer a~ıştır. 

DON NEHRİ CİVARINDA 
Moskova, 30 (A.A) - Sovyet haber

ler bürosunun hususi tebliği : 28 son 
teşrinde kıtaların11z düşman mukave
metini kırarak Don nehrinin doğusunda 
dört müstahkem noktayı daha zaptet
mişlerdir. Bu noktalar düşmanın başlı
ca mukavemet nıerkezleri idi. Arınolisk 
ve Örmaya kasabaları işgal edilmiştir .• 
24 son tesrinde düsmandan daha üç bin 
esir alın~ıştır .. B~ suretle yalnız Sta
lıngrad cephesinde ayın 14 ünden beri 
aldığımız esirlerin mikdan 66 bin su
bay ve ere baliğ olmuştur. Ayni dev
rede düşmandan 2000 top, 3955 mitral
yöz, bir kısmı sakatlanmış ve bir kısmı 
s~ğlam halde 1379 tank, 6000 kamyon, 
4677 vagon, 10700 at, 127 harp malze
mesi mühimmat ,·e ia,şe deposu alınmış
tır. 

Yine Stalingrad muharebelerinde üç 
motörlü 72 nakliye uçağı tahrip edilmiş
tir. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
Merkez cephesinde de düşmanın bü

yük yedek kuvvetlerini sa\"aşa sokınak 
suretiyle yaptığı bütün karsı taarruzlar 
büyük kayıplariyle kırılarak hücumla
rımlz devam etmiştir. Birkaç meskOn 
yer kurtarılrmştır. 

Daha 55 top, 68 mitralyöz, 8 tank, 15 
harp malzeme deposu elimize geçmiştir. 
49 Alman tankı tahrip edilmiştir. 4800 
er ve subay öldürülmüşlür. 

* Londra radyosundan : Merkez cephe-
sinde mihver müstahkem bir noktayı 
kaybetmiştir. Takviye ve levazım ge
tirmek hususunda güvendiği yeni esas
lı bir demiryolu da kesilmiştir. · 
MERKEZDE GEDİK GENİŞLETİLDİ 

Madde 37 - Her y1l idare meclisi 
azası içlerinden birini reis ve rli
ğer bini de reis vekili seçerler. 
İdare meclisi, reis ve reis bulunma
dığı zamanlarda vekilinin davetiyle top
lanır. Davet mektuplarında görüşi..ilecek 
maddelerin yazılı olması ir:rp eder. Mü
zakerelerin muteber olması için mevcut 
azanın nısfından fazlasının içtimada bu
lunması Iazımdır. Kararlar mevcııdun 
ekseri~-etiyle verilir. tdare meclisinde 
reyle.r şahsi olup vekalet suretiyle rey 
verilemez. Özürsüz olarak biribiri ardın
ca üç toplantıda bulunmayan idare mec
lisi azası istifa etmiş sayılır. 

YEDEK AZALARIN 
V AZlFELERl: 

Madde 38 - idare meclisi azası, mü
masil faliyaeti olan ticari şirketlerin ida
re meclislerinde bulunamazlar. Üçüncü 
derecede dahil olduğu halde ebeveyn 
ve müteallikatı aym idare meclisine aza 
intihap edilemezler. 

Madde 39 - 1dare meclisi; müdür ile 
azalarından müntehap iki azadan müte
şekkül olmak üzere bir idare komitec:;; 
seçebilir. ldare komitesi meclisi idareye 
karşı mesul ve onun hukuk ve vazifele
rini haizdir. 

Madde 4.0 '-- !dare meclisinde açıla
cak azahklara umumi heyetçe seçilen 
yedek azadan sırasiyle en fazla rey alan
lar getirilir. 

Madde 41 - İdare meclisi azac;ı en 
fazla üç yıl müddetle seçilir. Bu müd
det nihayetinde ilk idare meclisi azası 
tamamen tecdit olunur. 

Ondan sonra ilk iki yılda kur'a He ve 
daha sonra da kıdem itibariyle her yıl 
iki aza çıkarılarak yerlerine başkalan 
seçilir. Çıkan azanın tekrar seçilmesi 
caizdir. 

1DARE MECL!StN!N TEMStL 
VAZİFELERİ VE SALAHfYETt: 

7.30 Program ve memleket saat aya
r;, 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
J2.30 Program ve memleket !:iHat ayarı, 
1~.83 Müzk pl. 12.45 Ajans haberleı·i.. 
13.00 - 13.30 1\li.i.zik : Pcşre,· ~arkı ve 
türküler 18.00 Program ve nıcın1eket 
saat ayarı, 18.0:~ Muz:k : Radyo salon 
orke<:trası 18.45 Müzik : Fasıl heyl'ti .. 
19.30 Memleket .c:.aal ay:ın ve aj~ns ha
berleri 19.45 Müzik : Odn müziği 20.15 
Radyo gazele;;i .. 20.45 r.ıüzik : Solo ve 
Düolcır 21.00 Konuşma (Evin saati...) 
21.15 Müzik pl. 21.30 Konuşma (Posta 
kutusu .. ) 21.45 Müzik : Klasik Türk 
mlii'Jği.. 22.:rn Memleket saat ;,;yan ve 
ajans haberleri 22.45 _ 22.50 Yarınki 
program ve kap.mış .. 

MENEMEN tCRA MEMURJ.UôUN
DAN: 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu Bir bap 
hane ve 5 dönüm iç~nde zeytin ağacını 
havi bağ ve biri 15 diğeri 30 döni.im 
tarlanın 43 de 19 hisse.si 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası : Hane Ka
sım paşa mahallesi Kumru soka~ında 
bağ l\/Iahmut efendi çiftliği mevkiinde 
taı·lalar Taşlı burun mevkiindedir. 

Takdir olunan kıymet : Bağ (210) li
ra. Hane (350) lira ve tarlaların beher 
dönümü 15 lira kıymetindediı·. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün. saat: 

18/12/942 cuma· günü saat 11 de Mene
men icra dairesindedir. 

İLAN 
Eshi$ehir Nal ıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konan iş Eskişehir -Afyon hududu yolunun 64 + 220-
79+920 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve in§aatı olup bedelü (292671. 
40) lira olup hususi şaıtnamt" mucibince rayiçte husule gelen yükselmeler müte• 
ahhide ayrıca ödenmektedir. 

2 - Bu işe ait şartnameln ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme sartname•İ 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık i leri genel sartnamesi 
D) Tesviyei turabiye !llO~e ve köprüler fenni sartnamesi milli şoseler umu-

mi istikşaf sartnamesi 
E) l lusu~i şartname 
F) Ke<ıif cetveli, fiyat bordrosu, metraj 
G) Oc.cık grafikleri olup bu şartname ve evrak bedelsiz olarak 'afia mü

dürlüğiinde göriilebilir. 
3 - Fbiltme 16'12/942 tarihine müsarlif çar.ıamba günü saat ( 15) le ;"\a

fia mücHirlüğ-ünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - F.keilımeye girebilmrk için isteklilerin 
a) ( 15 45 7) liralık mU\·akkat teminat vermesi 
b) En az (80,000) liralık bir inoıaat jşi bruıardığına dair bir bonservisi ve 

bu işi idare edebilecek mali iktiradı haiz olduğuna müş.ir bir banka 
Tefernası ekliyerek eksiltmenin yapJ.lacağı günden en az üç gün evvel 
bir istida ile '.'1afia müdürlüğü ne müracaat ederek alacağı bu eksiltme
)' e istirak vesikasını ibrıız etmesi şarttır. 

6 - Teklif meklupları yukarda 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Nafia müdtirlüğiinc makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönd 
erilecek mektupların nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmi~ olması 
ve dış 7arflann mühür mumu ile iyice kapatılmıs olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 4 ( 305 l) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . 
• • . ~ Devlet Demır Yollarınaan . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vaktinde yüklenmiyen veya bo~altılmayan vagonlardan alınmakta olan tnti

li -edeYat ücretll"ri 1 1 1 /943 tarihinden itibaren saat ba!lına iki dingilli vagon
lar 2 ve dört dingilli vagonlar da 4 liraya çıkarılmı§tır. Daha çok bilgi İe-
lasyonlıudan verilir. . 6735 (3056) 

D. D/208 nolu mesajeri tarifesi 1/l21942 tarihinden itibaren dahili nakli
yatta ağırlığı 100 kılo kadar olan parçalara da teıımil edilmiştir. Fazla bilgi İ!l-
tasyonlardan verilir. 6734 (3055) 

İzmir Valııflar Müdürlüğünden : 
100 lira muhammen kıymetli Tamaşalık mahallesinin kutucu sokağında ka

in mazbut Selahittin oğlu vakfından 75 metre murabbaındaki 66 nolu arsanın 
mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere pey altına alınmı_ştır. 

ihalesi 25/12/9 H cuma günü ı;aat 1 O dadır. 
Talip olanların vakıilar idaresine müracaatları ilan olunur. 675 7 (30)6) 

Savaşı kısaltmak için düşmanla ha
"1.·alarda kabil oiduğu kadar büyük öl
ç,üde çarpışmalar yapmak hedefimizdir. 
Alman hava kuvvetinin zaiflemeğe baş
ladığını gösteren işaretler vardır. Düş
man kayıplarını dolduramıyor. Uçakla
nnın kalitesi düşüyor. Büyük Britanya 
Amerika ve Sovyet hava kuvvetleri ise 
durmadan süratle artıyor.• 

RUSYA HARPLERİ 
Rusya hakkında Çörçil .sunları söyle

mistir : 
" - Afrikada elde ettiğimiz başarı

lar ne kadar sert ve kati olursa olsun 
Rusyanın doğuda indirdiği misli görül
memiş darbeleri bir dakika bile nazarı
nuzdan kaçınnan alıdır. Bütün dünya 
Rusyanın kullanabildiği devasa kuvvet
lere hayretle bakmaktadır .. Bu sırada 
ehemmiyetli neticeler veren muazzam 
muharebeler en şiddetli safhasına gir
mişlerdir. Hitlerin zaiflyen ordulan yi
ne milthiş bir Rus kışı karşısındadır-

Londra, 30 (A.A) - Royter ajansı 
bildiriyor: Rijev ve Velikiluki arasında 
açtıklan gedikleri genişleten Rus ordu
lnrı ilerlemektedirler. Hava faaliyeti 
geniş bir cephe üzerinde devam etmiş
tir. 
Alınanlar VelikUuki ve Lovel arasın

da kaybettikleri mevkileri geriye almak 
için mUhim takviyelerle karşı taarruz
lar yapmışlardır. 

Rjev ve Viazma arasındaki şiddetli 
muharebelerde Ruslar zaptettikleri ye
ni hatta tutunmaktadırlar. 

Madde 42 - Kooperatifi, resmi daire
lerde mahkemelerde ve üçüncü şahısla
ra karşı idare meclisi temsil eder. Sta
tüde ortaklar umumi heyetine ait bulun
duğu sarahaten. yazılı işlerden madası 
idare meclisi tarafından yapılır. 

IDARE MECLİSİ 

1 - tşbu gayrimenkulün artırma 
şartnamesi 28/11/942 tarihinden itiba
ren 530 numara ile Menemen icra da
iresinin muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için açıktır. nanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak isti
yenler, işbu şartnameye ve 942/530 dos
ya numarasile tnemuriyetimize müraca
at etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nispetinde pey 
veya miill bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

Manisa Defterdarlığın
dan: 

lar.ıı . . 
FRANSIZLARIN V AZIYETI 
Çörçil şimal Afrikanın müttefiklerce 

i galini müteakip Almanyanın Fransa
ya karşı takip edeceği siyaseti önceden 
kestirdiği, bugün işgal altında olan ve 
olmıyan iki Fransa kalmadığını ve Fran 
sız milletinin arlık gözlerini açarak 
müşterek dava için birleşeceği husu
sunda general Degolün kanaatine işti
rak ettiğini söylemi~ ve Tulon intiha
rından bahisle demiştir ki: 

• - Fransız donanması son çare ola
rak kendi canına kıymakla şerefini kur
tardı. Şuna mutlak kaniim ki Tulon
da bu donanmadan yükselen dumanlar 
ve ateşler arasında Fransa hakiki yolu
nu bulacaktır.ıı 

Çörçil İngilizlerin zaforde ve mağhi
biyette metin kaımak kararından ba
hisle şimdiye kadar hiç bir '·ait ve ke
hr.nelte bulunmadığını söy !emiş ve şa
ir Rudyard K.iplıngin uEyer• başlıklı 
manzumesinden beyitler okudul...-tan 
sonra daha bir çok zorlukların mevcut 
o1duğunu hatırlatmış ve demiştir ki : 

• - Ben kendı hesabıma henüz har
bin uzun sürmıyeceğine inananlardan 
değilim. Daha önümüzde muhataralar 
ve tehlikeli yollaı vardır. Birliğe, disip
linle ve anlaşma ile davamızın zaferine 
c1oğru yürüyelim.. Zafer hakkında an
laşmazlık ve zaferden sonraki meseleler 
için kavga etmı) elim. Selamet bunda
dır.• 

KANLI OLA )'.LA.HA DOGRU 
Çörçil Hitlerin kuvvetli orduları, 

gızli polisi buluııduğunu, bütün Avru-
, pa üzerindeki hakimiyetini hatırlatmış 

"-e Avrupa ile Pasifikteki davaların hal
lı için savaşa şddetle devam gerektiğini 
söylemiştir. Demiştir ki : 

c - 1942 yılının sonu kanlı olacağa 
benziyor. Biz, gıtgide çoğalan kuvveti
mizin verdiği emniyet ve vicdan huzu
riyle, istikbale ı:>ınniyetle bakıyoruz .. • 

TRABLUS ALINACAKTIR 
B. Çörçil. kehr.ınetlerde bulunmaktan 

hoşlanmamakla beraber müttefiklerin 
Trab!usgarbı alacaklarını kuvvette um
cuğunu da söylemiştir. 

l\~.....-..rJ7J"/~~~~=ao.: 

1 
DOKTOR 

H!KME!' ALADAO 
Kadın hastalı.klan operotörii ve 

§ ooliUM MÜTEHASSISI 
Si Memleket hastanesi nisaiye ve veli-

diye servisi muavini ... 
Birinci Kordon Tayyare sineması 
~ndc No. 206 .. Telefon: 4032 

R~cccooooccc=~ 

~ Tarihin kı7.Il sahifesi s 

GEDİKTEN KÜTLE HALİNDE 
GEÇİLİYOR 
Stokholm, 30 (AA) - Royter ajan

s~nın muhabiri bildiriyor : Merkez cep
hesinde general Zukofun kumandası 
altında buluna Sovyet ordulan Mosk.o
vanın şimal batı&mda Alman hatlarında 
açtıklan büyük gedikten kütle halinde 
&eçmektedirler. 

Ruslar ileri hareketlerinde Sovoso
koln.ilti kapılarına ge1m.İjlerdir. Bu şe
hir Letonya hududundan 99 kilometre 
uzakta bir kilit nıevküdir. 

Borsa 
ÜZÜM 

363 İnhisarla~ ida. 53 
325 Manisa Bağ. Ban. 61 50 
162 ıt Elbirlik 57 
72 M. İzmiroğlu 57 
56 Şükrü Can 65 
37 H. Uyar 58 
22 H. Avni Özgür 62 50 
20 Tahir Erdem 62 

1057 Yeklliı 
222405 Eski yekiln 
223462 Umumi yekfuı 

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

İNCİR 
155 M. Atanın 
107 M. H. Nazlı 
44 İncir T. A. şir. 
33 İZzi ve Ali Fesçi 
26 Faile Soydan 
20 ~ge 

385 YekO.n 
23574 ESki yek\Uı 
23959 Umumt yeldin. 

2600 kilo Zeytinyağı 

ZABiRE 
70 çuval Kumdan 

126 çuval bakla 
111 çuval Fasulye 

34 ·çuval Burçak 

71 
78 
80 
80 
66 • 
80 

128 

36 
34 
51 50 
45 50 

58 25 
61 50 
59 
57 
65 
58 
62 50 
62 

56 
57 50 
59 
63 

74 
78 
80 
80 
85 
80 

128 

36 
34 
51 50 
45 50 

KARARLARININ İMZALANl\iASI: 

Madde 43 - İdare meclisi toplantı
sında verilen kararların zabıt defterine 
geçirilmesi ve zabıtların toplantıda bu
lunan aza.Iar tarafından imzalanması 
mecburidir. Verilen kararlara aykın 
reyde bulunan veya müstenkif olan ad
lar karar altına muhalefet veya istinkaf 
sebebini yazarak irn.zıa. ederler. Muhale
fet kooperatifin hayati mevzuuna tealltık 
ederse bu takdirde muhalif kalan aza 
keyfiyeti derhal münıkabe heyetine :res
men bildi.rmeğe mecburdur. A:r.Alar ida
re meclisinde konuşulan şeylerden baş
kasını haberdar edemezler. 

iDARE MECLiSlNlN MESULiYE.Tl 
Madde 44 - idare meclisi., koopera

tifinin işlerinin iyi görülmesinden, def
terlerle heaaplann düzgün tutulmasın
dan, kayıtların doğruluğundan, me
murlann istenildiği. §ekilde iş görmele
rinden ve müenesenin paralariyle kıy
met ve mallann istenildiği §ekikle sak
lanmasından umumi heyete karşı mes
uldur. 

Ortaklar umumi heyeti, mes'uliyeti 
mucip hali görü1en idare mecliai azaları
iu azlederek yerlerine diğerlerini inti
hap ve i~u aza aleyhine kanuni takibat 
icrasına tevessül eder. Mes'uliyeti mu
cip hali görülen idare mecliai azaları 
aleyhine ticaret vekaleti dahi dava aça
bilir ve ortaklar umumi heyetini fevka
lade olarak toplanbya çağırank keyfi
yeti kendilerine bildirir. 

MODOR: 
Madde 45 - Kooperatif müdürü 

idare mecliai karariyle tayin olunur ve 
ipaTe meclisi kararlartnı tatbik, şirketi 
idare meclisi namına mahkemelerde 
ve üçüncü şahıslara kar§ı temsil eder. 
Kooperatifin itleri müdüT tarafından 
idare olunur. 

idare heyeti müdürün teklifi üzerine 
kooperatifin umumi lıeyctç.e tasdik edi
len kadrollll <lahilin<le memurlarım ta
yin eder. Müdür idare meclisinin ve tef'" 
kil edilmif9C, idare komiteşinin tabii 
azasıdır. 

Madde 46 - tdare meclisi azasının 
kooperatifle, ortaldtk. muameleleri hari
cinde, İf ppmalan memnudur. Mevzu 
kanunlarla kooperatif ıtatüaü ve ortak
lar wnumi heyeti kararlan bilAfına yapa

p:ıoc:ıoc:ıoc:ıoc:aı:ıc:ıoı:ıoı:ıoı:ıoı'°•oooocooc cakları iJlerden tevellüt edecek mesllll-
ASAB~e!~~~~ "'"'iSi yet ve zarar ve ziyandan idare ıneclis.i 

1.x.r. ın.u·.ı.·~ azalan phaen ve mÜ§tereken ve müte-
Doktor - N'ôroloğ se1si1en meMtldürler. 

HİLMİ DEMİRON'A!' Madde 47 - idare meclisi azalan 
B ikinci Beyler sokak 79 No. da ka- ber zaman i~ten çeldlmek hakkını taıır-

1
§ Hastalanm her gün öğleden sonra lar. Çekilen azanın İ.f gördüğü zamana 

bul eder. TELEFON : Z1Z1 ait meşullyetl l>eş bilanço yılı devam 
1 _

13 
eder. 

.oaacıcoaaaaau~aacıcıcıcıcx - SONU YARIN -

Bürhan~ttin ve Seniye 
Tepsi Iskeçleri 

H. A L K E V 1 N O E 
PePfemlle günü alışaını S.JO da 

Raltıeuinde Gala s1111aresl ~Kan ı Saltanat 
si .. r Ü R K c E •• Östadı iza.nı Abdülhak llAm.itten parça ve 

PERŞEMBE GÜNÜ İskeçler •. Berlln Dans mektebinden diplomalı 

L A • 'F Ta ' .., Seniye Tepsi klasik, estetik danslarını 
~ 8 e \ - D 8 gösterecektir •• Yerler ntunaralıdır .. Gişe açıktu •. 
~~.r.r.r_,.~_,.~....o--..r....oa:G4:oı:x;ıcX)l:::ıac~x ·~.r~~~aoc~~acaooc"°cıoooo=oo=co~.,~~~ ft 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müspitelerile bir
likte memurlyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde. hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. !kinci artırma
sı 28/121942 pazartesi saat 11 dedir. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenl~r artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat alml§ ve hun
ları tamamen kabul etıniş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmaz veya satış istiyenin 
alacağına .rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunupta bedel bunların o gayrimen
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere ar
tırına onbeş gtin daha temdit ve on be
şinci günü ayni .<1aatt<ı yapılacak artır
mada, bedeli satış isliyenin alacağına 
riicham olan diğer alacaklıların o gay
rimenkul ile 1emin edilmiş alacaklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilme7..se iha1e yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde para:t-•ı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan k1ınse arzebniş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona,. ra
zı olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. İki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler için yfrr.de 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalınaksızın 
memuri.yetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Mahcuz 4 parça gayrimenkul yultan
da gösterilen 18/12/942 tarihinde Mene
men icra memurluğu odasmda işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi daire
sinde satılacağı nan olunur. 

6733 (3052) 

Salahettin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

l\IÜTE!.- \SSISI 
Hastalarını her s;ı;Ün ÖRlevin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane.
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

• Ev: 3459 . .. ._., -·-•-a_o_ -a- ·-•-•m:n_D_ (• 

MAN1SA SULH HUKUK HAK.tM
Llô.iNDEN : 
Manisanın Sultan mahallesi Varlık 

sokak 15 nolu evde ikamet etmekte 
iken 16/2/942 tarihinde vefat eden as
lan A]qehir nüfus sicilinde 50 hane 7 
cilt 16 sahife noda kayıilı Ahmet çavu
şun mirasçılan kimlerden ibaret oldu
ğu mahkemece yapılan aramalara rağ
men tespit olunamamıştır. 

Kanunu medeninin 534 ncü madde
sine tevfikan tarihi ilandan itibaren 3 
ay zarfında veraset ilfunile birlikte 
mahkememize müracaat edilmediği tak~ 
dirde terekesinin hazineye de\•ir ve tes
lim olunacağı ilAn olunur. 

6737 (3054) 

4305 numaralı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komUyonca varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve adresleri kendilerine tarh edilen 
vergi miktarını gösteren cedveller 26/ 11 /942 tarihinde defterdarlık maliye 
,ubesindeki ilan levhasına talik edilmiştir. 

Alakadarların bu ilanları okuyarak vermeleri lazım gelen borçları talik ta
rihinden itibaren on be~ gün zarfında şube vezne~İne makbuz mukabilinde tes-
lim etmeleri rica olunur. 26 29 1 4 1-4 ( 3018) 

Tiirlı Hava Kurumu Nazflli şubesinden : 
942 yılı kurban bayramında şubemiz tarafından toplanacak kurban deri ve 

bağırsakları açık artırmaya çıkarılmıştr. 
1 - Verilen pey layık had görülaüğü takdirde 8/12/942 salı günü saat 

J 6 da ıube binasında veya telgrafhane de makine ba§ında ihalesi yapılacaktır. 
2 - istekliler şartnameyi lstanbul lzmir Aydm Denizli Uşak Ala~ehir, Ti

re ödemiş şubeleriyle şubemizden her vakit görebilirler. 
29 1 3 5 7 6717 (3043) 

İLAN 
inhisarlar Sarap Fa1Jrilıasından: İZMİR 

1 - Halkapınarda Şehitler caddesinde bulunan fabrikamız binasında yangın 
söndürme tcııisab ! O/ 12/942 günü saat on beşte fabrikada müteıeklcil komi•
yonda açık eksiltmeye konulacakbr. 

2 - Ketıif bedeli ( 9040, l 5 ) liradır. 
3 - Jlk teminat ( 696,42 ) liradır. 
4 - Ke~if ve ıtartname fabrika müdürlüğünde her gün görülebilir. 

• • 25 27 29 1 3 6632 (3009) 

TEGE KUVVET ŞURUBU~ 
Umumi za.fiyel dermansız.lak ve kemik hastalıklarına 

karşı kullanılan başlıca kuvvet şurubudw. 
Fiyatı 95 kuruslw. Her eczanede bulumu. 

T. iş Bankası 
Kü~üfı tasarruf hesapları J942 ilıramlye plctnı 
Keşidcler : Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağmtos, 2 ikinci teşrin tarih'lermde yapıhr .. 

ı '• 2 iKRAHİYELERİ-
ı adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet '150 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Ura 
40 adet 108 Liralık 4000 lha 

50 adet 59 Liralık ışoo Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lin 
200 adet 10 Liralık 2000 Lira 

tZMtR stctı..t TİCARET MEM'UR
LUô.UNDAN: 

Ahmet Kaban ticaret unvanile imıir
de E.5ki mahkeme önünde 462 numaralı 
Ömerağa hanında her nevi yaş ve kuru 
sebze ve meyve ve sair mahsuller üze
rine kabzımallıkla iştigal eden Mehmet 
Kabanın işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4691 mı
marasma kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 6758 (3057) 

~==c====~===== 
DOKTRKEMAL 

OSMAN BOZKURT 
lzınir l\Jcmleket Hashınesi 

Asabiye müt.ehas~sı 
EU~K'l'RİK Tf,DA VILERİ 

Her gün öğleden sonra hastala-
8 rını kabul eder -

I
~ YENİ ADRESİ: İkinci Bc~·ler, Ha

cı Mahmut sokak No. 71 
1-13 H.3 

iı1r..o"'~~_,~.,.,.., .... ~.R 

İZM1R BtR1NCİ SULH 
HAK1MLİô.1NDEN: 

Güzelyahda Emin oğlu Mustafa 
karısı Azize tarafından evvelce 76 
sokak 6 sayılı evde oturan !talyan ta 
asın.dan Yorğiyadis kızı Anastasya al 
hine açılan izalei şuyu davasında nan 
yapılan davetiye teb1iğine rağmen mil 
deialeyh duruşmaya gelmemiş ve b 
ve1d1 göndermemiş olduğundan gıy.ah 
da dw"U,şma yapılmasına ve gayri m 
kul keşif ve icabında taksim işinin 1. 
12/942 saat 10 da icrasına karar v.er 
ıni§ olduğı,ı ve yine gelmez ve bir ve 
göndermezse gıyabında taksim ve d 
ru,Şma yapılacağı ilan olunur. 

-



SABIPE • :s i 

Harp vaziyetlerine asker güz:iyle bakış FRANSIZ IFRIKASI ___ * __ _ 

"Stalingrad,, da yeni bir "Degol,, c 
fırtına yakın gibi... verilmeli 

«Stal"ngradn da Almanlar e111erfşslz durumları· deniliyor 
nı diizeltemedller, Ruslar da büyüfı bir imha -*-
)'a~arnadı·Merlıezdelli Rus taarruzuna gelince. F Ar.;SIZ S K 

R d)O zetesine göre Stalingrad ve erektir. Çünkü Berlin de bunu ku\vet- • n LAR, ANGLO A • 
D n k v "nde her iki tarafın taarruz ve le ıhsaıı etmi t r. SO 'l f... " fı N 1~JTAR 

tTALYAYA HOCUMLIR -
* 

lngilizlcr 
bir akın 

daha yaptı -·-TORINONUN YARI NÜFUSU 
B SK~ YERE TASINDI 

5 - l!l.W'RA NUN ••r.ı 
!2 c 1 

Panıuk lu mensucat dağıdı laca k 

Buna dair talin&atname 
hazırlanması bitti 

kar ı taarruz! rı şiddetle devam ed"yor. MERKEZ Cf.Pl IF5i~DF. , O ( zl 
S md"ye k dar ne Almanlar kendileri Moskov nın b tı ınd k m h le- Lon 1 3 • 3 AA) - Hüı- Ftansı arı Londra, 30 (A.A) - Fena havaya 
iç"n elver" iz olan cephe durumunu dü- re gelince: Sovyet kayn ğından alınan u umı k r r ruıı "bildiriyor : 22 ikinci r<.t m n uçaklarımız dün !':·mali !talyaya 

Memur, mütelıait, müstahdem, mallil ve dulla"' 
yirmqer metre pamıılılu aıacaJ:IGI' 

zeltmeğe muvaffak olmuıtlar, ne Sovyet haberlere göre hü.> iık bir cephede Sov- te r"nde Fransadan aşağıdaki mesaj 1 ar taarruz etmislerdir. 
orduları düşmanı bir bölgede kıstırarak yeller lerlemcktedir. Vıtebskten LE>nin- alın r : « Ş"mal Afrikadaki kurtarı- TOR1NO ALEV 

Ankara, 30 (Hususi) - Memur, müs
tahdem, mütekait, malıil ve dullara Sü
me.rbank yerli mallar pazarlarından da
ğıtılacak 20 şer metre pamuklu mensu
cat tevzi talimatnamesi hazırlanmıştır. 

pamuklu mensucat dağıtımından istif?.· 
de edeceklerdir. Tevziat bir defaya mah 
sus olup umumi surette halka yapıl .. 
cak beşer metre tevziatla ilgili değildir 
Bu tevziden istifade edecekler nüfuı 

tezkerelerini göstermek suretiyle hal· 
ka yapılacak tevziattan da faydalana
caklardır. 

büyük bir imha harbi yapabilmi lı:>rdir. nrada \IZ<ınan d miryolu Neval nc1tri cı hareketlerinden dolayı İngiltere ve DEN1Z1NE DöNDü 

b d 5 6 "' Ameı 'ka bükü ıctlerine ı::ükran ve min-Stalingrad ölgesin e - gün evvel ha- bölgesinde kesilmiştir. Bu habı-Tlere :.-
sıl olan cephe durmakta esaslı hiç bir inanmak caizse bu takdirde Ru lar Le- net rlık duygularımızı bildiririz. Ge-

neral Jirodu ve general Degole iltihak 
eleği i.ltlik vukua gelmemiştir. Alındığı tonya hududuna 100 kilometre bir me- eden bütün hür Fransızları hörmetlc 
veya verildiği bildirilen meskun yerler safeye :yaklaşmış oluyorlar demektir. selamlarız. Fransız milleti her zaman
ya istikrar bulmağa başlıyan cephe üze- Rjef ve bu mevlc..iin takriben 200 ki- kinden ziyade general Degolün etrafın
rinde veye bunun gerilerinde kalmış lometre batısında Veliki Levki mevkii da mtittehit bir varlık teşkil etmektc
aahaların içerisindedir. Stalingradın ti- arasında cereyan eden muharebeler baş- dir. Şimdi kurtarılan şimal Afrika im
mal ve cenubundan taarruza geçmiş lıca iki istikamettedir. Bunların biri doğ- paratorluğunun Degol eline verilmesini 
olan Sovyet ordulannın tehrin batısında rudan doğruya cenuba doğru Smolensk ısrarla istemekteyiz. :. 
birlettikleri ve büyük Alman kıtalarım istikametinde. diğeri Letonya hududu Bu mesaj her zümreye mensup bir 
tam çenber içine aldıkları hakkında roy- istikamettindedir. Sovyet iddialan her çok Fransızların imzalarını taşımakta
ter tarafından verilen haberi teyit ede- iki taarruzun • ,.liştiği merkezindedir. dır. 
eek bu ana kadar hiç bir haber gelme- Alman iddiaları ise bütün gediklerin 
miş olması bu haber üzerindeki ıüphele- karşı taarruzlar sayesinde bertaraf edil
ri kuvvetlendimıit bulunmaktadır. Sta- diği yolundadır. Hatta Alman başkomu
lingrad .okaklannda hila muharebele- tanlığının tebliğinde arkası çevrilen Sov 
rin devam etmesi Alman baş komutan- yet kıtalarının imha veya esir edildiğj 
Liının buradaki ordulan geriye çekme- iddia edilmektedir. 
ie teşebbü etmiı bulunmaması ihtiyat- AFRiKADA 
baki ordulariyle ~üyük ölçüde bir karşı Libya cephesinde ve Tunus bölgesin-
hücuma geçıne9i ihtimallerini kuvvetlen de esaslı bir değişiklik olmamıştır. Müt
dirmektedir. tcfiklerin Tunus önlerinde taarruzları 

Önümüzdeki günlerde hu çevrelerde devam etmiştir. Fakat gelişmeler gayet 
ikinci bir hrbnanın kopmasını beklemek azdır. 

B. Çörçilin nutku ve Almanlar 

lngiltcre müthiş bir yıl 
geçirecek diyorlar 

Almanlara göl'e mihver deuletlel'i blrlılrlerln· 
den ayrılamaz oe Angıo Salısonlar Afrllıada 

gayelerine erlfememlflerdlr-
BeTlin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı 

~ildiriyor: Çöıçilin nutku tam ona yakı
llT vasıftadır. Çörçil durumun iyi taraf
lannı açıkca anlatmlfbr. Fakat korkunç 
lıakikatl artımeeine imlEh yoktur. Eea
een o ingilterenin mülhit bir eene daha 
aeçireceiini kabul etmiftir. Çörçil ken
Clisini dinleyenlerin cesaretini artırmak 
için caizlere tıer, kan ve göz yaıından 
l>aşka bir feY vat etmiyorum. Güzel ha
~ere kapılmayalım:. demektedir. Jn
ailiz baıvekili Alman denizaltılarının 
arzettiii telılikeyi sakhyamamJ§tıT. · Di
ler tarahan timal Afrika harekatında 
:Angloaahonlann hedefi mihver kuvvet 
terinin imhUı olduğunu da gizlememit
tir. Angloeak.onlar bu sayelerine erite
snemiılerdir. Harbi Avrupaya getirmek-

AFRIKADA NISBI BiR DUR· 
GUNLUK VAR 
(lllıftanfi 1 iDd Sahifede) 

Bu vasi harekete iftirak eden mütte
fk tayyarelerinin hepsi salimen dön
n1 üşlerdir. 

FRANSIZ TEBLieLERi 
Cezayir, 30 (A.A) - Fransız umumi 

kararg8hınm tebliği : Tunus cephesinin 
Fr&llSIZ kuvvetleri tarafından tutulmak
ta olan kısmmda kayde değer milhim 
bir faaliyet yoktur Kıtalarımız daha 
evvelki günlerde zaptettikleri mevkileri 
tahkim etmişlerdir. 

BtZRTE VE TUNUSTA 
YANGINLAR 
Kahire, 30. (A.A) - Yapılan hava 

hücumlarında Bizerte ve Tunusta bü-
7ük yangınlar çıkanlmıştır. 

Küçük bir sahil gemisi alçaktan hil
euma uğrıyarak hasara uiratılm1ştır. 

ALMAN HA VA HOCUMLARI 
Bcrlin, 30 (A.A) - Tunusta tngiliz 

taşıt kolları bombalanmış, düşmana bü
yük kayıplar verdirilmiştir. Savaş uçak
larımız 15 tank tahrip etmişlerdir. 

Cezayir, 30 (AA) - Şimal Afrika 
Fransız kuvvetleri başkumandanlığuun 
tebligi : 

MüttefıklerlP. ı.şbirliği yapan kıtaları
rr.ız doğuya doğru hareketlerini geniş
lPtmi•derdir. 

Mihver uçak 1&1 ının Konstantin şeh
r n vaptıkları taarruzda on yaralı var
dır Bir cok saatlı bombalar atılmıştır. 
LİBYADA 
Kahire, 30 (A.A) - Tebliğ : Libyada 

n uttef k kıtala?'ın harekAtı hakkında 
bıldirilm değer bir şey yoktur. Ha
va harekatı bu~Un de küçük mikyasta 
olmu tur. Uçak savarlar bir Alman 
tayy. rl'sini düsilı ınüşlerdir. 

Cumarte i günü bombardıman uçak
larımız Trablu:.taki gemilere ve iç li
n an te i 1 rinc hücum etmişlerdir. 

At 1 n bomba!aı- rıhtımlar ve plcktrik 
s, ntr ı u erind patlamı tır. i<>pan:, ol 
rıhtı d b r t C'aret gemisinde yangın 
c.kaı · tır. İ ede başka yangınlar 
,.<' ınf • ar da olmuştur. Çifte motör
lü k d niz tay aresi tahrip edilmi tir. 

M1HVERE GÖRE 
B rl n 30 (A.A) - Askeri mahfılle-

" dun Alman - İtalyan uçakları 
Ag d b ın s mal ve cenubunda seki-
zjn i tng lız ordusunun ileri teşkıllerine 

ten ibaret olan ikinci gayelerini de düş
manlarımız elde etmemişlerdir. 

* Berlin, 30 (A.A- - Alman hariciye 
Dazırlığı mahfillerinde Çörçil radyoda 
söylediği nutuktan bahsedilerek İtalya
nın şerefine ve mukavemet iradesine da
ir olan kısımları tebarüz ettirilmiştir. 
Mihver devlerini birbirinden ayırmak 
için yapılan bu tetebbüsler ilk değildir. 
Çörçil bir yıl evvel de böyle td-ıditler 
savurmuştu. Çörç.ilin ve ona benzeyen
lerin bilmedikleri teY ıudur ki nasyonal 
eosyalizm ile faşizmin cevherleri Alman 
ve İtalyan milletlerinin ideallerinden 
yoğrulmuştur. İtalyadaki sanat eserle
r:nin hava hilcurclariyle tahribi İtalyan 
milletinin savaş azmini sarsamaz. 

B. ÇORÇILE r.EVAPLAR -·-(Baştarah 1 inci Sahifede) 
ğunden emindir.:. 

1TAL YA HAZIR 
Roma, 30 (A.A) - ltaljan hükümet 

mahfillerinin kanaabna göre İtalya Çör
çil tarafından işaret edilen imtihanları 
karşılamağa hazırdır. Çörçilin tehditle
ri İtalyan milledni korkutamaz. 

BULGARLARIN CEVABI 
Sofya, 30 (AA) - Çörç.ilin nutku 

hakkında Bulgar radyosu şunları belirt
miştir: 

Çörçil .on nutkunda Almanyanın 
kudretinin azalmış olmadığını ve şimdi
ye kadar ancak pek az kuvvet sarfetti
ğini söylemiştir. Yalnız ltalyaya asker 
~ıkarmak meselesi hakkında hayale ka
pılmaktadır. Bu hususta Alman makam
lan hiç bir milletin Avrupa kıta•ına 
ayak basmak kuvvetinde olmadığını 
söylemektedir. Aydan aya batırılan va
pur tonajının srttığı bir sırada İngiliz
lerin lataya a ker çıkarma tesebbüsü 
gülünç olsa gerektir. Bu tonaj son ayda 
bir milyon tonilatoyu bulmuştur.. 39 
aydan beri ilk clefa olarak rakam bu 
kadar yükselmiştir. 

yeniden hilcum etmişlerdir. Havalara 
hakim olan mihver kuvvetleri yeniden 
sekiz düşman uçağını tahrip etmişler, 
üç tank ve 7 zırhh otomobili hisara uğ
ratmışlardır. Bir diğer mihver hava 
kuvveti beş tank ve üç zırhlı olomobili
ni tahrip etmistir. 

Berlin, 30 (A.A) _ Bab Sireıiaikada 
motorlü İngiliz kıtalarına ve çadır 
kamplarına hava kuvvetlerimiz tarafın
dan yapılan taarruzlarda yangınlar çı
kanlmıştır. 

ALMAN TEBLtôl 
Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği : 

Ş"mal Afrikada İngiliz - Amerikan fi
losuna karşı muvaffakiyetli harekatta 
ayın yedisinden 25 şine kadar 165 bin 
ton hac:ninde 32 vapur batırılmıstır. 100 
bin ton bacmindP 15 ticaret gemisi ve 
taşıt büyük hasara uğratılmıstır. Bu ge
milerin de batmıs olmalan muhtemel
dir. 391 bin ton hacminde 65 vapur ha
sara ugratılmıştır. Bunların uzun mtid
det kullanılmdları imkansızdır. lki 
zırhlı, üç uçak gemisi hasara uğratılmış
tır. Beş kruvazör, beş muhrip, beş hi
maye gemisi tahrip edilmiştir. Diğer 28 
harp gemisi ha ara ui!ratılmıştır. 

~J.:Q"".;:ıcccc"°aaaaı:x:ıaaaaaaaaac 

Olen lıızın cesedi 
soğamamış ve yüzü 
sararmamJJ-

Madrid, 30 (A.A) - San!ander 
kasabasında ölen bir kızın cesedi 
öllimün üzerınden 24 saat geçtiği 
halde soğumcıdığı ve çehresinden 
kan çekilmC'd ği doktor ile papasın 
dikkntini celbctmis, kızın gömülme· 
s·ne müsaad<! edılmcmiştir. Damar
ların elastikiyetini muhafaza etmiş 
olması da dikkate şayan görülmüş
für. Doktorlar bu meraklı hadise 
'lr m guldürler. 
JOOCaccacoooc~cccaoaoaocaoo:' 

REONYON AOASI 
---*---

Adanın rAter-
kezi Mütte
fiki ere geçti 

-*
Adana ahalisi cisi · 
durumuna gi,.,,.elı 
istemiyormuş 

Vişi, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diriyor : Reünyon adasını i§gal eden 
Degolcü deniz kuvvetinin kaptam Rişar 
ada valisine bir ültimatom vererek ada
nın derhal teslimini istemiştir. 

Vali haksız bir tecavüze uğradığını, 
adadaki Fransız otoritesinin bugünkU 
ıEOr durumda halkın huzur ve emniyeti
ni müdafaadan başka bir şeyle meşgul 
olmadığını, Reünyon adası halkının 
Fransız hAkimiyeti altında kalmak is
tediklerini ve İngiliz hılkimiyetine gire
rek asi durumuna düşmeğe raZJ olma
yacaklan cevabında bildirmiştir. 

ADANIN MERKEZİ 
MÜTI'EFİKLERDE 
Port Lui, 30 (A.A) - Reünyon ada

lannın merkezi olan Sendenizdeki rad
yo merkezi muharip Fransa namına ya
~ ına l>aş1amıştır. 

Visi, 30 (A.A) - Reünyon adalann
öa Fransızların mukavemeti bu sabah 
8 45 te nihayet bulmuştur. 

~~~-----___,--------~ 
ÇORÇILIN NUTKU VE 

GAZETELER 
• -------------*----~--------

( Baştara h 1 ind Sahifede) 
yük felAketler geleceğini de anlatmakta
dır. İtalyan şehirlerinin gittikçe artan 
bir şiddetle bombalanması veya bomba
lanmaması İtalyanların arzusuna kal
~tır. Başvekil yaptığı ihtarda geçmiş 
4kın1ann ancak gelecek hücumlann çaş
nısını verdiğini haber vermiştir. Her
halde nutuk İtalyan milletinin kalbinde 
tekrar tekrar yankılar uyandırmış ola
caktır. > 

AMERtKALILAR DA 
AYNt FlK1RDE 
Amerikalılar da İtalya ıçm biricik 

kurtuluş yolunun müttefiklerle ayn bir 
sulhten ibaret olduğunu belirtmekte
dirler. 

· DEYLl HERALDA GÖRE 
Deyli Herald Çörçilin sözlerini mu

azzam haşanlara bir bakış cümlesile va
sıflandıtarak diyor ki : c Akdenizde 
Büyük Britanya ve Amerika yanyana 
çalışıyorlar. Uzak Şarkta Anferika ve 
Avustralya omuz omuza dövUşüyorlar. 
Rusyada Sovyetler yalnız başlanna 
harp etmekte iseler de kazandıklan 
son muvaffakiyctlerde İngiliz - Ameri
kan yat'dımlarının ve bilhassa büyiik 
miktarda Alman hava kuvvetlerinin 
Afrikaya çekilmiş olmasının tesiri var
dır. :t 

ÖLÜNCEYE KADAR. .. 
Deyli Tclgr f Cörçil gibi vatanda!';la

rını ac:ırı nikb"nli v E' kapılmaktan sakın
ma va davet eden yazısında diyor ki : 
c Dfü:manın öliinc ye kadar çarpısaca
f na kaniiz. Biz." knti zaferi getirecek 
olan muhar heler çok çetin ve çok kan
lı olacaktır. Bununla beraber neticeden 
emin olabiliriz. > 

tNGtLlZ CESARETıt 
Mançester Gardiyan 1940 • 1941 sene

leı inin ön cephesi ismini taşıyan ve da
hiliye nazırlığı tarafından çıkarılan ki-

Kahire, 30 (A.A) - Torinoya karşı 
yapılan hava hücumunda yüz bin yan
gın bombasile ilk defa olarak her biri 
dört tonluk yüksek infilaklı bombalar 
atrlmışhr. Bir İtalyan tebliği şehirde ya
pılan hasarın çok biiyük olduğunu bil
dirmektedir. Büyük kuvvetlerle yapı
lan bu akından yalnız bir uçak dönme
miştir. Pilotlar bombardıman esnasında 
hedef bölgelerinin bir alev denizi hali
ne geldiğini, muazzam binaların birbiri 
ardından yıkıldığını gördüklerini söyle
miı::lerdir. 

Londra, 30 (A.A) - Cumartesini pa
zara bağlıyan gecede Torinoda mühim 
cndü.c;tri merkezinde bir çok yangınlar 
çı.ıta:l'ılmı tır. 

TOR1NOLULAR 
MUHACERET EDİYORLAR 

Torino şehrindeki nüfusun yarısını 
teşkil eden 300 bin kişi sıklaşan hava 
akınları üzerine başka yere naklolun
muştur. 

ŞlMALt FRANSADA 
Lankastcr uçaklrından birinin pilotu 

İngiliz tayyarelerinin dönüşlerinde şi
mali Fransa üzerinde 23 mihver uçağına 
rastladıklarını ve bunlardan Uçünün dü
şürüldüğünü bildirmiştir. 

-~~~.-~--~---

FiLO BATARKEN 
----------------·-------------

K u nı anda heye-
t• de şerefle 

öldüler 
-*-

Bir Fransız denizaltı· 
sına İspanyollar 

el rıoydu 
Londra, 30 (A.A) - Bir Fransız ga

zetesine göre Tu1onda kendi kendini 
hotıran Fransız filosu 22 bin tonluk es
ki bir z.ırhlı, 26561 tonluk iki muhare
be kruvazörü, on biner tonluk dört bü
yük kruvazör, 7690 tonluk üç ikinci sı
nıf kruvazör, otuz bin tonluk bir uçak 
gemisi, yektin tutarı 25 bin tonluk 32 
muhrip ile yekw tutan 22500 tonluk 
25 denizaltıdan ibarettir. 

* Bern, 30 (A.A) - Bazeler Nahrih-

Ekmek ve ekmekli hububatla sair eŞ· 
yanın dağıtılmasına dair meriyete ko
nulan talimatnaı)'le ve kararnamenin 
yedinci maddesine dahil kimseler bu 

Mebus ~eçimi kanunu 
yakında değişiyor •. 

Yeni Jdylhada esaslar eslıisl gllll lıalmalıta, tat· 
lıllı yeri olmıyan hülıüınJer lıaldll'dlnalıta oe 

rnulıtellf meuzuat bir areaya toplanmalıtad• ... 
Ankara, 30 ( Telefonla ) - Mebusan mekte, nispet değiştirilmemekte ve intl

seçimi hakkındaki yeni kanun lAyihası habatın icra tarzında da değişiklik ya
Meclisin çarsamba günkü toplantısında pılmamaktadır. Yalnız ruhani kimselere 
görüşülecektir. seçim işlerinde vazife verilmesi kaydı 

Mebus seçimleri 20 eylül 1324 tarihli kaldınlmış, halen seçim işlerinde tatb.ıt 
intihapı mebusan kanununa ve bunun edilmekte olan mevzuat bir araya top-

1 tad.ll ·1 k 1 :ı..··k·· 1 lanmıştır. zey ve ı ene onu muş nu um ere y . 1a ih ·· d T"" k. .. . . . enı ay aya gore e ur ıye cum-
gore y~pılmakta ı~ı. ~dekı kanunun huriyeti dahilinde mebus seçimi vilA-
muhtelif mad~ele~ınd~ ımam, ?8Pas ve yetler itibarile yapılır. Her vilAyet bir 
hahamlara seçım ışlerınde vazifeler ve- seçim dairesi, her nahiye bir seçim §11-

rilmiş bulunmaktadır. Devletimizin la- besi itibar olunur. Türkiye cumhuriyeti 
yıldık vesfile taaruz teşkil eden bu hu- halkından her kırk bin nüfus içbı bir 
suaun düzeltilmesi temin edilmek ve mebus seçilir. Seçim dairesinin nüfusu 
muhtelif kanunlarla tadillere uğrayan tırk binden aşağı olsa dahi mebus seç. 
intihap mebusan kanununun tatbikatın- mek hakkıdır. Seçmenlik şartlan ve 
da tereddüdü mucip olan cihetler tavzih mebusluk şartlan lAyihanın muhtelif 
ve ikmal edilmek üzere yeni lAyiha tan- maddele.rinde gösterilmiştir. Tl1rkçe 
zim edilmiştir. Layihada eskiden olduğu okuyup yazmak bilmiyenlerin mebus 
gibi seçim iki deı·eceli olarak kabul edil- seçilemiyecekleri de tasrih edilmi§tir. 

Alman hariciyesi Sark işleri 
şeflerinden biri ııeldi 

~---~~---------~ 
Ankara, 30 (Telefonla ) - Matbuat den orta elçi Şverbel bu Abah ,.mtmı-

beyetimizin son Almanya seyahatinde ze geldi. Matbuat umum müdürü Selim 
heyetimize Almanya dahilindeki dolaş- Sarper tarafından karşılandı. Şverbel 
malannda refakat etmiş olan Alman şerefine Sellin Sarper tarafından yarın 
hariciye nezaretinin prk işleri teflerin- (bugUn) bir ziyafet verilecektir. 

Amerikalılar "14'' j(Ln içinde 
büyük bir q-emi yaptılar 

Sanfransisko, 30 (A.A) - Birleıflt devletlerin batıdaki deniz in§aat tezalıli
lannda 10500 t.onluk blr şilep H gün ve bir saat 9 dakikada tamamlanmq, de
nize indirilmi§ ve tam yükile denize açıllDl§tır. 

Rumen ticaret heyeti Ankarada 

tcn gazetesine göre Tulonda batınlan 
Fransız donanmasının amiral gemisi 
Strazburg batarken amiral Dölaport ve 
kumanda heyeti gemide kalmak iste
diklerini söyli:xerek gemiden çıkmamış
lardır. Filonun battığı esnada Alman 
uçakları harp gemilerinin Tulondan İstanbul, 30 (Husus!) - Müddeti temaslar başlıyacak Romanya İnhisar
kaçmalanna mini olmak için ümanm bugün bitmekte olan Türk - Rumen ti- l&r idaresi de memleketimizden 84 bin 
ağzına bOmba yağdınnağa devam etmİ§- caret anlaşması yerine kaim olacak ye- kilo yaprak tiitün alamak istediğini bil
lerd~r. ni anlaşmanın akdi için on kişilik bir dirmiftiı'. Bu tütünlerin 7.t bin kilosu 

Bffi DENİZALTI BARSELONADA Rumen heyeti ~bah geldi. Yann An- birinci ikinci kalite İmır malı olacak
Madrid, 30 (A.A) - Tulondan ka- karaya hareket edecektir. Çar§8111baya tJr. Temaslar başlamıştır. 

çan Dis adlı Fransız denizaltısı Barse
lona iltica etroi4tfr. İspanyol makamla
n denizaltı kumandanına limanı terk 
etmek için 48 saatlık bir müsaade ver
mişlerdir. Gemi bu müddet zarfında 
hareket etmediğinden otuz kişilik mü
rettebatı göz hapsine alınmış ve deniz 
altının kaçmasına m8ni olmak için ma
kinelerinden bir kısmı sökülmüştür. 

~~~-----~-~~ 
AMERIKALILARA GÖRE 

* 
genel .kurmay reislerini Breıteegadende 
ayın beşinde bir toplantıya çağmnJttır. 
ltalyan kurmay heyetleriyle Alman kur
may heyeti bu meyanda Alman hava 
generali Milh Romada bir aakert konfe
rans yapmışlardır. 

l•kenderiyenin aulı:utunun beklendiği 
günlerde general Rommelin ıahsına bü
yük itimat healiyen bazı Roma mahfil
lerinde timdi bütün mihver kuvvetleri
nin en çok bir av içinde Tunus ve Trab
lustan çekilec~leri söylenmektedir. 

Denizyolları navlunlarına zam 
• 

İstanbul, 30 (Hususi) - Denizyolla- ı ri1diğine göre zam Pendik civarında 
rının yUk navlun tarifesine yaptığı zam kurulacak büyük sivil tersanenin arsa
yarın İstanbuldan hareket edecek ·va- sının istimlAkiyle tersanenin inşası mas
purlarda tatbikine başlanacaktır. Bildi- raflarına tahsis edilecektir. 

Makineye 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Al.il AHI.AR 
Jloroeçteld IHlflOll
ı ....... lstedlleP .. 

'Stokholm, 30 (A.A) - Norveçteki 
Alman makamları Almçlara alt b tttun 
e§Ya vagonlarmm derhal Almanyaya 
iadesini Norveç demiryol idareabıdeıı 
iatemi§lerdlr. 

Cedeydanın doğa.tanda 
mullaP.elıe flddetle 

delHllll edlyol'" 
Londra, 30 (~.A) - Şimal Afrikada ~•~.---

ki müttefikler umumt karargAhı resmt Kali p yaıtflllllllda 400 
tebliği : Cedeydarun doğusunda muha- öli, 200 yaıralı IHU' .. 
rebeler devam etmektedir. Müttefik Baston, 30 (A.A) - Dl1n Bostan klu-
uçakları Bizerte doklarına karşı bir ge- bünde çıkan yangında 400 kip ölmtıf, 
cc akını yapmıştır. Hedefler üzerinde 200 ki§i yaralanmJ§tır. 
bombaların patladığı görülmüştür. İle.. ._.,,

111111
, .,., __ _ 

ri hatlar üzerinde devriye gezen av .a 
tabı bahis mevzuu ederek diyor ki : Bu tayyarelerimiz 4 düşman uçağı tahrip A L il A Jl Y • 
kitap Büyük Britanya yalnız başına etmişlerdir. Av uçaklanm12dan bbi ils- Rıuyadald ........ ini 
harbederken adalanmızda yaşıyan hal- silne dönmemiştir. I' fı t llllf 
km gösterdiği sonsuz cesaretin ve ye- Londra 30 (A.A) _Şimal Afrikada- • O GI' ~ • 
nilmez iradenin MkAyesidir. ki müttefikler wnumt kararg8hınm teb- Berlin, 30 (A.A) - Alman iaşe na• * ~n Brotke Rusyadan zaptedilen dolu 

ÇöRÇlLtN NUTKU VE VlLK.l liğinde ismvi geçen Ce~yda ;!-'un~u ~; bölgelerinde istihsal derecesinin Al• 
V . t 30 (AA) V d l V"lk" zerteye baglıyan demıryolu uzennde manyadaki istihsal derecesine vardığını 
aşıng on, · - an e ı ı Tunusa 20 kilo·netre mesafede ehem- . . · · · ,._,_, 

Royter muhabirine asağıdaki beyanat- . tl" b' d ' 1 k k kta- ı;bylemıştır. Almanya ıçın çok ı~WDIU 
t b 1 t • • mıye ı ır err.ıryo u avuşa no · elan bütün maddelerin istihsalinde bü· a u unmu ur . dı B h · · ı edilm. 1m 

- V'rtst ç·· ·u B'" ··k B 'tan sı r. u şe rın ışga v ış 0 . ası yük gelişmeler vardır. 
. c 1 von orçı n uyu n ra müttefiklerin doğuya dogru yemden 
ımparatorlugu tarafından başarılan ış- . , 1 d'kl · · ··st rmekt dir -...-----
ler hakkında verdiği izahat bir şaheser- ı.;er e 1 erını go.:.. e · Malffta IHdan ue Jraçan 
dir. Çörçilin Avrupaya ait harp sonrası BjR YUNA.il A.___ mll-L 
meselelerinden bahsettiğini duymakla ........ ge .-.-
bahtiyanm. Bu meselelerin harp bilme- Denizaltısı lıatll'ddı L ON D R A, SO ( A.A ) - SUratli 
den halledllıni§ olacağına bir çok kimse- Jlerlin, 30 (A.A) - ~ tebliği : bir hücum botu Manşta bir Alman va
lerin inancı vardır. Ancak meseleler Denizlerde Pıtyon adlı Yunan deniz purunu yakmış, bir diğerini kaçırmıftır. 
yalnız Avnıpaya değil, Am 0 rika ve As- altısı mahmuzlarutrak batırılmış ve mil- üçüncü bir Alman vapurunu da hasa-
yaya da aittir. :t rt:ttebab esir edilmiştir. ra ufratmı~tır. 


