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1 unusta harp şiddetli draya göre Rus harbi 
ihverciler sahi 

"Rjev,, de Alman durulu 
vah·m Rus gediği b~yük 

---*---
Şiddetli bir meydan 

yo una 
r 

• 

,,,,. 
• 

Tttn'usta harp eden bü·inci tnqili.z 
orclusu Kuınanclant General Andersoıı 

Kara borsa
cılara karşı 

---*--
Kara borsaellarıa mü
eadele 'iddetıendiril
meli ve esaslı bir 
Jıontrol teşlıilôtı 
lıuruımalıdır •• 

HAK.Ki OCAKOGLU 

Dün matbaaıruza miiracaat eden bjr 
'1Btandaş başından geı;en çok hazin bir 
ınacerayı anlattı .. 

Bu arkadaş bir ka<:" günden beri elin
"" vesikası olduğu halde fırınlardan 
tkrnek tedarikine nıukiedir olanuyor
ınuş. 

Sorn1uş, soru'?tun111.ış. Toprak ofisi· 
nin halka dağıtılmt!? ~arııe n1ikdar•nnt 
iistiinde fırnıJara un tevzi e~·lcdiğine 
kanaat getirıni~ .. Şu halde bu ekmek
ler ne oluyor diye kafasında beliren 
bualin ce,·abını araınağa koyulınuş .. 
Yaptığı tetkikler neticesinde a~çı dük
kanlarında ıneınnuiyet hil3.f1na yüksele 
fiyatla clmtek satıldığını nıü~ahedp ey
lemi~.. Bir tecriibe malıiyetinde bizzat 
ta alıcı olmu~. 

BH3hare yaptığı , ·icdani bir nıü15ha
'la ile a!il't di.ikkannıdan ınubayaa edi
lt>n ekn{.;ğin di!'ter bir vatancla..~ın aç 
kaJn1ası palıasına tedariki münıkün ol
du«unu diisiinerclc sabahın dördünde 
evbıden (tkınu;, Jıangi fırınların a~çıla
ra ekmek sat!ıgını tesbit eylemiş. key
fiveti de polis .e belediye memurları
na haber vcrnıİ"i. Belediye ıncn1urları 
yediden evvel ~azifcleri' başına gelme
dikleri için bir ha~:li bekleıni~. nihayet 
Lin müşkiiliit le cürnıii mc5!hut ;,1aptır
m1~ .. Neticede a.şçıya yirnıi lira rcza ''e
k'ilnıis .• 

Hülfısa ettiğiıniz ~u hik3ycniıı bü nc
tic~ye bağlanabilnıesi için (le za,•allı ar
kada~ın11z u~·kusuz kalmış, nıemurları 
a~t.:ı diikk3nına götüriinceye kadar bir 
t.ayli zahınctlerc katlanınağa nlccbur 
kalmıs .. 

l\fc1~1urlaru1 doğrudan doğruya ifası
na mcchur oldukları bir ,·azifenin yc
ıinc getirilınc~i it.;in bir yaianda~ın kül
fet kabul <'itnesi ne kadar nıeınnuniyetc 
ıŞn,·an bir hareket ise, bu hatcketin aza
n1i kola~:Jığa n1azhar oln1an1ası da o de
rece hazindir. 

llcpiıniz kara hor~a faaliyetinin art
nıasından sikfı~:ctçiyiz. Sırası gelince bu 
DlC\•zu ii1crinde acı acı konusnıalar ya
Jl'J:':oruz .. Fakat cliişiinıuiyoruz ki ]\.ara 
borsacılara ku\•\·et yeren hftdiscJcr yi
ne hizinı cliınizin altından <;ıkı)·or. 

F.~cr kontrol bukkiylc ifa edilıui~ . ya
kalananlar a!{ır cezalara rarptırılmış 
bulunsa bn kara yola d:ikiHcnlcrin 
adc-di hayli ck..;.;ifebilir. 

V c yine her yatanrh.1~ kara borsacı
dan yapılan alı~ vcri~in vicdan harici 
bir hatckc>t b11lundui!,1n1u takdir cyle~c 
bu nıenhus nıc.,.fı•i!in nıiintesh>lcri · kcn
dılerine f;,ıali~.:et ı.ahası bulam~zlnr. 

Ru bahiste nhliık P1c ,..t ... ~ f,..i·1 •·rılü 

ç~k büyiiktiir. 
<Snn11 Sahife t!J Sutun ti da) 

atıldı 
___ .* __ _ 

Jılfedef r~ih.veri 

ikiye ayırmak 
-*

Müttefihler mjhveri il:i~ 
ye böldüfıten sonra Bi· 
zerteden evvel Tunusu 

alma!' istiyorlar •• 
Cezayir, 1 (AA) - Harp muhabir

lerinin bildirc3iklcrine göre, birinci Bri~ 
tanya ordusu Tun usu Bizerteye ba'ğlıyan 
biricik yol yakınında faaliyette bulun
maktadırlar. Bu kuvvetler, mihver ınü
dafaasında bir rahne açınağa çalışmak
tdırlar. 

MiHVER SAHİL 
YOl.'..UNA ATILDl 
Londra, ] (AA) - Royter ajansı

nın birinci fngiliz ordusu nezdindeki 
muhabiri bildiriyor : 

Birinci İngiliz ordusu Almanları Tu
nusun !)imalinde sahil yoluna atmıştır. 
Bugün bu yolda bir kaç saattanberi şid
detli muharebeler oluyor. Tun us - Bizer
te demiryo]u istisna edi1irse bu yol Al
manların yegane muvasala hattıdır. 

EVV,ELA TUNUS 
General Anderson kuvvetli bir hti

(Sonu Sahife :ı, Siitun 2 de) 

LiBYA HARPLERi ___ .* __ _ 

Yalnız -ha
valarda faa

liyet var 
-*

'.frablusgarbe ağır hava 
hücumları yapıldı •• 

Londra, l (A.A) - İngiliz Ye Anıe
ı : kan urakları Trablusa birbiri ardın
ca dalgalar halinde yeni bir taar:ruzda 
bulunmuşlardır. Büyük tahribat yapıl
m!Ş, uçak savar bataryalar muvaffakı
yetle boınba1annu~tır. 

Kahire, 1 (A.A) - Orta Şal'k Ol'du
Jarı uınunll karargfihırun tebliği: 
Keşif uçaklarımız Elageyla civarında 

faaliyet göstermislerdir.. Batı Sirenay
kada zayıf bava faaliyeti olmuştur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4. te) 

·=·- -·-·-----·---··---·----

Almanlar miidafaa harplerine başlamadan evt'el seri darbelerle 
girdikleri bir Şehirde ge c_:it resnıi yaparlarken 

muharebesi oluyot· 
-*-uRjevn in soııaıııarında 

dövüşüfüyor. Rusların 
uVoronejn de de taarru-

za başlamaları 
muhtemel •• 

Londra, 1 (A.A) - Royter Ajaıısının 
Moskova muhabiri bildiı·iyor: Rjev böl
gesinde Aln1anların durumu vahin1dir. 
Şehrin batısında Alnıan miidafaaların
da açılan gedik Stalingraddaki gedikl er
den daha ehemmiyetlidir. Çünkü Ru)'i .. 
ların geçen kış yaptıkları taarruzdnn 
sonra Alınanlar bu lnerkez cephesini 
çok Kuvvetli olarak tahkim eltnişler r~ i , 
Rus zırhlı kıtaları Alman müdafaa h• t
larında derinliğine bir gedik ac:-tık · · n 
sonra kızıl piyadeler bu gedikten küt!e 
halinde geçmişlerdir. Bunlar yanlan 
noktalardan geçer geçmez gediğin sa~ 
ve sol taraflarındaki düsınan nıcvzile r ı 
ne hücun1 etn1işlerdir. B~ kuvvetler ına
y!n tarlalarını temizlemek ve tel örgü .. 
!eri tahrip etmek zorunda kalmıslard;r. 
Almanlara büyük kayıplar verdiriln1is
tir. 

R.JEV ŞEHRİNDE V AZ1YET 
Şimdi Rjev şehrinde tutunan Alman 

kıtaları için durum ümitsizdir. Ruslar 
(Sonu Sahife 2, Sii!uıı 2 de) 

Sovyetlere göre vaziyet 
• 

ALMANLARA GÖRE 
----*----iki mühim -·a-be-ı--·ı 

! erkezcep-
1 Almanlar Isviç
( reye fena kı
l zıyorlar 

Müttefiklere 
yeni bir il
tihak mı? 

Bns orduları her 
yerde ilerlıyor 

! 

! besinde du
l rum ciddi .•. 

Moskova, 1 (A.A) - Dün akşamki 
Sovyet tebliği : 30 son teşrinde Stalin
grad önündeki !atalarımız düşmanın 
n ukavemcthıi kıı·arak 10 ki1ometre 
Eerlemi~ler ve bazı müstahke1n mevzi-

l.ri işgal etmişlerdir. 26 son teşrinden 
30 son teşrine kadar süren muharebe• 
]erde düşman 20 bin ölü vermiştir. 

Merkez cephesinde dü.şınanın muka
(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

1 
1 
·:· 

_İngiliz uça1ılarının 
Isviçreden geçmesi 

ve Almanlar •• 
Berlin, 1 (AA) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : İsviçre gazete
leri ve hükümet erkanı tarafından bir 
klişe halinde tekrar edilen İsviçre taraf
sızlığının İsviçre loprakları üzerinden 
uçan İngiliz uçakları tarafından ihlali 
hadisesi karşısında ne söyleneceğ i me
rak ediliyor. 

Bir Fransız holu So· 
maliden İngiliz top· 

ralı!ar-ına girdi •• 

1 
ı 

' ! ·-· 
Londra, 1 (AA) - Dün akşam öğ

renild iğine göre bUyük bir Fransız kuv
veti Fransız Somalisl hududundan İngi
liz somalisine girmiştir. Bu kuvvet ko· 
mutanı İngliz subay]arile temas halin· 
dedir. 

Bu heyecanh haber hakkında İngilte
rede tafsilat bekleniyor. 

Fransız Filosunun akibeti 

Krnvazörlerden 
il~ti hala yanıyor 

---------~----~~~-

uTulon» un üstü duman tabalıasiyle örtülü • Filo 
ıuımandanı Almanların elinde • İhi Fransız de· 

nizaltısı Cezayire Jıaçabildi .. 
Londra, 1 (A.A) - Visi radyosunun TERSANELERDE KARIŞIKLIK 

bildirdiğine göre Tul0n limanının üze- Londra, 1 (A.A) - Tulonda Fransız 
ri hala bir dunıan tabakasiyle örtülü- clonanınasının feci akıbetinden sonra 
dür. Liınanda Aberi, Dublcx ve Kolber tersanelerde işe 11aşlann1ası enu·cd.ilmiş
k ... ·u\'azörleri elan yantnağ:a clevaın edi- t ... Tersanelerde büyük karışıklıklar çık-
yor. (Sonu Sahife 1, Sütun 3 te) 

Kendi kendini batı1·an Fransız filosundan Dunker1c 
zırhlısı ve M are§al Peten 

Bu harbin en IJüyüfı 
tanlı Jıar~ıll!Jması mer

Jıerz cephesinde 
cereyan ediyor 

Stokholın, 1 (A.A) - Royter ajan
s:.nın muhabiri ı-.ildiriyor: 
Alınan askeri !;Özcüsü İsveç gazeteleri 

muhabirlerine a•ağıdaki beyanatta bu
lunmustur: 

• - .Bu harbin en büyük tank karşı
laşınası Rusyada merkez cephesinde 
oluyor~11 

Sözcü bu cephedeki vaziyetin çok va
him olduğunu kabul etmiş, Kalenin ve 
Trapez arasında Alman askerlerinin 
çok çetin bir imtihan geçirdiklerini söy
lenıiş tir. 
STALİNGRADDA 
Bertin, 1 (A.A) - Stalingrad muha

rebelerinde Ruslar mühim piyade ve 
topçu kuvv«Ierini savaşa sokmuşlar
dır. Düşınanın kayıpları ağırdır. 
Alman tümenleri bütün hatlarda mev

ki1erini ınuhafaza ptmi~lerdir. 
65 Rus tankı tahrip edilmiş bir çok

lorı sağlam olarak ele geçirilmi~tir. 
Binlerce esir alınıruştrr. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 · te) Karcıda lıarp edeıı Sovyet bahriye eııdazları bir ııehri yüzerek geçerken 

Italyanın sonu ne olacak? 
• 

Uiddi kaynaşuıa
lar beklenlliyo ~_ 
Almanlara göre Faşizmin alevi sönmiyeceıı. 

ıcCenovan limanı seyrüsefaine Jıapatıldı.. 
Vaşington, 1 (A.A) - Amerika ha

r'.eiye nazırı B. Kordcl Hull şimal Afri
k,ası hakkında beyanatta bulunarak de
miştir ki: 
•- Harpten bıkmış olan İtalyada halle 

ve ordu arasında eiddl kaynaşmalar 
beklersek hayreı edilmemelidir. İtalya
dan buna dair 1'aberler gehniştir.• 

ARNAVUTLARA HİTAP 
Kordel Hull Arnavutlara da hitap 

Ederek şöyle demiştir ki: 
• - İstilaya uğramış olan güzel mem

leketiniıde İ1alyoınlara karşı isyan edi· 

niz. Arnvut milletini hak ve hüniyetle
ı·jndeo mahruın eden Faşistlere kar!1-ı 
s:i3ha sarılınız. Her Arnavudun, her 
Arnavut vatandaşının hakkı almmalı
d.r ve alınacaktır.• 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 1 (A.A) - Alman hariciye 

nezaretinin sözcüsü Çörçilin son nutku 
münasebetiyle ~unları söylemiştir : 

• - Çörçil, İtalyanın ıuedeniyel §bi
delerini yakıp yıkmak için kullanacağı 
bütün boınbalarma rağmen Faşizmin 

(Souu Sahile 2, Sütwı 5 te) 

ON 
• • • • • • • • • • •• 

"Tunu.s - Bizerte,, 
arasında açılan ge· 

dik genişletildi 
Londra, 1 (Radyo) - Asosyeted Pres 

nıuhal:ıirinin bildirdiğine göre müttefik
ler Tunusla Bizerte arasında açtıkları 
gediği genişletmişlerdir. Daha cenupta 
Trablusa münakalatı kesmek için yapı· 
lnn harekatı~ y~ni terakkiler elde edıl
mi~tir. Müttefikler muharebeye her ~a
at daha fazla uçak soktuklarından Al
man hava kuvvetleri darbe1enınistir .. 
Maamafih hava!•rda daha bir çok <id
cı,,tli çarpı.şmalar beklenmektedir 
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Fakirlere sıcak 
vemek veril-
mesi başlıyor 

Basra yolüyle yapılan ihracat 
A 

Tacirlerin bir noktaya 

---·1c---
1Cara IJorsa.cdarla ndl• 
eadele flddetlendif'U• 
meli ve esaslı IJIP 
ltonıroı tetllUcUı 
lnıPulınalıdll' .. 

2' ..... ltey,....... ...... ......pf!llin 8stitnde tJ~ ~Pde .; ....... yiıpd• dikkat etm.eleri lizını fBaşfarab l IDcl Sahifede) 
•-•f ~ ·-•ı• ..... -* Vatandaşları tenvir yolayle bir ta-.,,.,...p duPma ...,... •••-:Ya ~· ..., .. ~·'- awdlta, yapclnn nisana ra(tan ahlaksızhk mücadelesine kıymet 

--ılaıliW•------- -- -

o zaman babası Emin ağa kayıkçılık terde çok dalgın ve endişeli gibi görü- 1UadGP stireceft- •atış lledeffeıeinin ÇallUft aJınınası için nİStU• 'e ehe~i~et 'er~~en diğer taraf!-88 
yapıyordu. Kendte henijz Kahirelilerin yorum. Bu halinizi gördüğUm vakit si- Vilayetin ve Partinin teşebbüsü ile kontrol ışının çok ıyı şekilde tamimi 
önünde oyun oynamağa başlamış. değil- zin b~r~da a~etA sıkılchğınıza hükmede- bu kış İzmirde işçilere ve fakir halka Yoft tesltndJ> lıaydı ntUfıa»eleye flOnulJllGb.. Uzan cel4iğin aısli ıöz önünden azak 
dl: Sonra yavaş yavaş hayııtmm inkişaf cek gıbı oluJorum!.. s:cak yemek veı-ılmesi meselesi halle- Bağdat ticaret ataşeliltznjzden alınan veya Basrada isyasyon teslimi olarak tu~amak ~· . 
devrelerini takip ederek genç kızlık ça- Halbuki ~ sisin tamamılJ'le m~- dilınişttr. Kmlay cemiyeti umumi mer- bir raporda Basra yoluyle ihracat ya- yapılmasının temini icap etmektedir. . ltıra.f ~ylemege ';'l~buruz ki kontrol 
ima er.iftiği günlerde başından geçen terlh bir vailyette 1".ılmıma~ ve g~- ktzi yapılacak masrafa karşılık olmak pan tacirlerimizın dikkat nazarları mü- Tüccarımızın, sattıkları malların be- sıstemımız ve t~kılB.tıınız çok zayıftır. 
vakalar aklına geldi... lUp etlenmen!z lbun telir! Srzi tehdıt ütere 50 bin lira venneği kabul eyle- him bir noktaya çekilmektedir. Rapor- d!'!'llerini zamanında alabilmeleri için Kara borsacılardan yakal~lar, y~a-
Anası Zeynep ona çengilik sanatını eden bütün tehlikelerden kurtuldunuz! .. miştir. da, Basra limanında birikmiş olan emte- •istasyon Teslimi• kaydım aatış muka- lan~yanlarm yanmda hi-: mesabesın-
~ l1nıum1 yerletde raks etme- En tehlikeli dilşmammız olan Mısır va- Kızılay cemiyeti İzmir me"rkezi he- anın fazlalığı dolayısiyle bunlann depo- velelerine koymalan IAZundır. dedir. 
ie bqlam14tı. Bu yüzde" büyük bir jb'h- lüıt aftık ~91Cla bul~muy'!r··: . men faaliyete geçerek Eşrefpap, Yapı- lara yerlettlrilmesi uzun zamana müte- Yine Bağdat ticaret ataşeliğimizden Bir vatandaş maruz kaltlıiı bir sı-
ret ltUamn!Jb. Artık Benli Yosma adı Validem aızi kendı kızı ğibı sevıyor. c•oilı.ı ve Kahramanlar semtlerinde üç vakkıf bulundu.ır.u, bu yüzden mal be- t.caret odasına gelen mr rapord.a, Bas- loııtı yüzünden bir günde dört aşçı 
bllttln llılıt> 'kataıDda berkeıin dllbıde Ben ise bütün dediklerinizi yapmak için büyük ahşap ac:haite inc:asına başlamış- ı;;; t ede mallar tr t dükkinmtfa memnuiyet hilihna ekmek 
d l ~ k nlz .. .. d 11 · · öd . d b' h l" .. raya vuru n ın ansı mua-

o aşı~ ufa bir işaretinizi' bekliyorum!.. Ne tır. 
1 
~l;tr1ınıkn 1e~des~n beildirıril ~Yt.ı muş- n:.elesi ve bu muamelede aranılan prt- 5atalcbimı tesbit ediyor da ne için vazi-

Gilzel engı şiindi avuç d~lusu altın var? Yokaa Mı adarım aakia muhiti a- Aşhanelerde büyük ka:nmlar kaynı- ~u il a arşı aşu ıgı mış ır. v lar ve evrak, transit mallarımız için leli memurlar ciinde on beş, yirmi kişi· 
kazamy~rdu. Babası Em1?. a~a kızının ziıı cenmm mı mluyer?.. yacak ve fUir halka her gün yemek . Buna nazaran, FOB veya SİF - Bag- Basra limanında ödenen re&im ve mas- )'; yakalamağa muktedir olamıyorlar? 
kazandıgı muvaffakıyet zueı;Il! kayık: 'Eler burada .mlnlıyoraamz bunu be- verilecektir. Her fakir aile reisi kabı ile aat veya Basra c.larak yapılan satışların rr.flar, Basra - Bağdat dar hattiyle Bağ- Bunun sebebi ~ıkbr. Onlar remai el
çıbk yapmaktan vaz geçmişti. Benlı metı lııaıuı bildirmeDsiniz!.. birlikte aşbanelere müracaat ederek ~ellerini mall&r depoya yerleştirilme- ciat _ Telköçek geniş hattında tatbik biseleri Be ve muayyen vazife suderin
Yoamanın kazancı hem .babasmı, hem de fsteneniz buradan çekilelim! Bizim yemeiini alacak ve evine götürecektir. den tahsile imkan bulundwnası itiba- edilen tarifeler bakkıncfa geni.; öl .. üde de ıeziyorlar. Uönne kaWliJederinin 
anasım ga~et rahat bır surette yaşat- Kabinde bir lronalJmız var! BiP mftd- Aşhanelerden yemek almak hakkını r.yle, bundan sonra .şatuşların Bağdat maHimat verilmektedir. .. ~ yettiği kadar faaliyet ıöstedyorlar. 
mala kAft ıdL. ,3_ .. ı..ı- __ Lı-.3-bili. · B 1..•'- lanlara bire ~- erilecek . B -ki'.ı-L! · .... .._. ~ •-Kahire kahvehanelerinde oyun oyna- _. ~ oraya ~. nz... u yer ililQ; 0 r uq v tir. u ~ 1ue&1 mesaı ._m..,- o...uaz. 
yan Benli Yosmanın peşine bir çok sev- tfellftinDek belki de .smn hoşunuza gi- İzmirde şjmdilik 5000 kişiye her gün Okuma • yazma . kurstarı açıhyor Muayyen ~ dfilglginlaft ceeeli giiıı-
dablar takılıyor)anh. Genç Jnz bunlar- der!.. .. . s:cak yemek verileeektir. Bu yardım düzlü sivil memurlar taraf .... kont-
dan hiq birisine yiiz "ftrmiyordu.. Tosun beyin bu ~eri ~e Benli nisana kadar muntazam: surette devam rol altında tutulmahdır. Y.........,ann 

Onun geceleri uykusunu kaçıran ve Yoama b!i az d\lfOndü. Sonra .• titrek bir edecektir. ,,

1 
d · dükkinlan kpatdm•hdır ki Mı ite cü· 

d . 'hnt i 1 al ed b' ha 1 sesle delıkanlıya cevap verdi. ---~1111ıe • k ret edenlerin•ıözleri -Ll-~hiJaia. 
d a:ma zı n sg en ır ya var- _._Sizden g8rdüiüm iyiliklerin hatıra- tııucs zm ır,, e o uyup ya• Bir ay b(ak eı.ek";:;:' bir adam 1 0rı . takılan k smı atUnceye adar muhafaq edecejlm. Namık K~malin ölü· bir .......... te.atea ~ e1e verir 

sevdaltllJ' ~ zihninde S:cbtıbu Size bqı çok derin bir minnet duygu- - ld- - - ı b k °'e yirmi 1in ceza De,..... brtarır-
aevlmli hayale hiç bememtyOl'lardı ... "' ... ~ emltı olanuz... ·mu yı onumu zan arı· n nı·s etı• aı·ta ca saı Nyle bir vmuyet emsalini bra bor-
v:~ Benli YC181Da ddna onu dOşOnüyo-r, Bunda bUyUk bir rahatlık içinde,._ saaı.p teşvik etmek =4-• 118 .ıeW-
l(iıdln birinde zihninde kendi kendisi- JIJWUID. Benim 1m ~ şi)r4yet et- ........ ........... .... lir. Çtinldi bir il) ...... ..rıeıiilen 
nın ~ttıiı bu hayalin hem.eri birisi- melrJillııal kap, ettbeeek beDl başlı hiç ,,,,,. ..,,, 17.J//I da fiilten ellmek .. venliii ....... ot. mislini 
ne iulbyacafmı, pek bt't bir kanaat lııir dlnt8ıb Y°1:i;;.Bul =- ~ ŞlındJlıl ıds..., yljzde "''11, llunun yijzde <'80I> f tftllia eMcek deım ı tir. 
şeklinde, mmı,ordu... - -acah.. .... --..... ·--··--- l'ırmlanla --- ...,_ --. el-Benli Yosmanm hayatını ancak bu bir Bugün, vatanperver Namık --.• •• _.,.,_... )eriJMli vesika ...._. ~ 
tek ilmit 1§llı aydınlatıyordu. Eler bu LOllJllYI GORE RUS HIRBJ Kemalin ölümtl yıldönümüne ~üsadif 15 - 45 J'Bf ~asında o~ hiç beti yüzde 64 d~r. Yeni kurslar munta- ekmek te.larik e.__Ni .. menutla 
J}lk Gl'lalıla hafif bJr aydmlık yayan bulunmaktadır. . okuyup. Y~ ~~meyenler ıçııı kualar- za~ surette faaliyet gösteren ve milsbet bir 1aijstima1 meve..,..._ en eanla 
bu Umtt ,.,.._ • ...,. leD9 kıziıı -*- . Biz de en hararetli vatanperverliği da, nahijte ve koylerde aÇll.aeak okuma netıceler alınmıa .seksene baliğ olacaktır. delUWir. a. sum· v illlemek te aa-
bayatı, bnııllslne pek kanıabk görüne- (Baştanh 1 UICİ Sahifede) hemen liemen ilk defa olarak edebiyatla yazma kursları hakkında viliyet maka- Kurslar bu ayın on dördüncü günü eak Slia ve devamh INr kontrol il iim-
eekti ve Dir gece bu ümit ışılı mehtap Rjevde Almanlann beklemediği bir is- halk tabakalan arasına yaymış bulunan, mından kaymakamlara bir taminı gön- açılacak ve iki buçuk ay devaun ederek ktin olabilir e m 
gibi kuvvetli bir tekilde canlanarak tikamettea llöcum ediyorlar. Zaten da- vatanperverliği kadar hürriyet sever- derilmi§tir. 1 Martta nihayet bulacaktır. Kurslara · * 
Benli v ......... ghler) enilınA ~ ba llkbahardan<Wri şehrin dış mahaBı8- liii ve kalemi de bijyük olan Namık Ke- Vali B. Sabri Öney bu ~de kurs- isteyen heııkes devam edecektir. Dün hu mevzu üzerinde diler bir 
bire pufamıftı- teri Rutlum muhasaram altmdachı-. mal haklnncia bugiln mem1eketimizin ların gaye ve faydalanm uzun uzadıya Kurs muallimliklerini yapaçak olan mektup aldım., Bir vatandaş ta Mim8r 

O gece güzel Çengi ilk defa Olarak Ruslar Rjev _ Viyazma demiryolwnı her yerindeki halkevlerinde törenler izah eylemekte ve alınması arzu edilen köy öğretmen ve eğitmenlerine bir kurs Kemalettin ea6ksiaMle m -.m ..-ı 
Tosun beyi görmtlştü. İbrahim paşanın kestikler( için R,iff içindeki Alın;mla- yapılacaktır. Bu meyanda İzmir halkevi eylemektedir. devre.si .için 60 lira ücret verilecek ve bu ônfinde açılan bir kaiif hdrsadaıi .,.._ 
Oğlunun Benli Yosmaya ltediye olarak nn l2ZllD zannın mukavemet etmeleri de herkesin davetli bulunduğu bir tö- netice hakkında alakadarları tenvir para mahalll köy ve belediye bütçelerin- sediyor. 
9eJ't1lll bıei 1trdanlık genç kızm Dzerin- muhtemel değildir. ren tertip etmrşür. Törene saat 17,30 da Hilen lzmirde okuyup yazanların ni.s- den temin olun~caktır. Tuif e4ilea ,.ere &ittim. Kendi p... 
·~~~=L ~- ~~~~ -----------~----------~~~~~~~ 

A,m .-.ıe, Wu1 ..... .. --&~' MlıTHABEBESt 1 - Namık Kemalin hqatın<Ua bü- LIDfl ya•PLERl ~ dar insan en--=-~- L-- L."::!_ -
fıönen Benll Y-. oa~ veıdtll mald. Londra, 1 (A..A} - ~ Stol;. ytlk adam izleri. (Ziya SOmar) ~ f"1 ~...._ ---. ..-- ..... 
mat ~ kendisine im kadar yük- ldm muhabiri bildiriyor: Rjevin upb 2 - Namık Kemalde vatan ve kahra- (~ iiU!l s.ı.tfi •ıı'b • •A lilf 1 lu ...._ .. 
sek delenle blr hediye sunan deHkanh- için şiddetli bir meydan muharebesi olu- manlık fikri. (Abdulkadir Karahan) Düşman mevzıleri üzerinde uçan av- devini söndüremiyecektir" . Bu tahrı'bat laudcleMii~riDdeı .. ~nar satıalik ,_,.,..., 
nm ben..._1 JU&.-~JC... m-&e-'- ol- -. Son haberlere -re -hrin sokakla- 3 - Namık Kemalin vatan kasidesi r. aıaza ar_.. .muayyen •i ad .. 1

1J11UU vıP"-111.. ·~ 1
-· - s- cılanmız iki Mt:~serşmit 109, Bingazi İngiliz tarihine hazin yeni sahifeler ili- m- .., .. nla .n...... ..:..LW 

muştu... nnda dövüşülüyor. Ruslar altı aydan (Hikmet )llaxdın)- üzerinde bir Yunkers 88 düşürmüşler- ==:;yea ,.. •- JIKW• 
O geceden 80D!'ll da kahvehanede genç Hri §ehrin dış mahallelerine yerleşmif- ' - Nam1k Kemalde kadın tipi. (Ne- dir. Elageyla balgesindeki yolla..-da düş- v~:tmelttesı b;.!lka bir şeye yaramaya- mensucata llir ._. _.. ....._ ...... 

b S. To.m 1ııey bir tok defalar biıiblr- )erdir. Bu 1Wta sonunda, ihtiyatta tut\l- zahet Somar.) man kollan mitnlww atec:ine tutulmuş- c ~NLARA GöRE satıyorlar. 
lerini aörmiltlHdl IWtlfları pôi göniil- lan kuvvetler lijevin şimal doğdsundan ,_ .. Bunlara malın ~ ....... 
teri de blribirine kaynuftı!.. taarruza geçmi§lerclir. Şimdi Sovyetter = ~~--~~~· GGOC tur. ITALY A.NLAR dince •Biz kan. ......,._ ~ 

Oyle b1r zaman gelmişti ki BenlJ Almanları mmamiyle harap olan şeb- 1fe lladaP efı .. sell ALMAN KOMUTANINA NİŞAN Ankaxa, 1 (Radyo gazetesi) _ B. Çör· Hdı.ek ..,..._..im. a gÖlteriyorlar. 
YCl9m& zilıminde ..ıüadıiı hayali buldu- rin içine siıirüyorlar. Viyazma - Smolensl: _.._,,,, de O fıadap Berliıı, 1 CA..A) - Pauı1eai günü çilin nutku etrafındaki akisler hararetli- Koekeat aıdlleaia üzerinde cueya 
tuna kanaat getlrmfşft!.. hattında aylardan beri tutunan Alman ,,-. umumi karardhında şımal Afrika pa- dir. Alman haberler Ajan.sının diploma- eden bu amneleled ......_ •ı ıala-

Aylucllm beri ~ hap} haJd. 801 cenahı baskı altındadır. Bu baskının "'8•- raşütçU tugayı komutanı general Reyn- tik muharririne göre Çörçil doğru konu.. n ~ ..,.1 
at oJmô azere buhmuyorda ve bunun fiddeti .saatten saate artıyor. Rus kay- ""ell rtffl•-• ,,...,, ..,. hard Fon K.laykeyi kabul eden Flilı:rer şan bir adam teılirini yaymaja çalışmış- Bu bale şahit obuı Wr vat ....... 
__...,ıııe ı l'ft' ~ kız pek kuvvetli naldanna göre açılp gedikler genifle- Y' ... ~ T- r-• kendisine demir salip nişanının meşe sa da korkunç hakikatin gülrenk bir se- rimizde bir bldrel tetmıat:- --.-

~x::: =tuat. arbk-1'er ter tflmittir. oe'::taf:'•~••HHH& ~~t~~tn'= ~~:tte~~ l~ı::!:'i!:;~ ~!~in~:r~: diyetine inanahilir .0? 
Mtmlpi, Jlayatuıı aydmlataeapn um- ALMANLARA GöBE sayesinde kazandığı muvaffakıyetlerin duğunu göstermiştir. HUiasa, küçük g~len hu Mdiıd ia 
lultı _. ifll""P aönmele yUz tuttu- Berlln en şiddetli muharebelerin Sob- Kömür bekleniyor tafsil&tını almıştır. 9 Son teşrin tebli- Folkişe Beobahter diyor ki: cltalyan- Wiyük---ları "" ..ticeleri ""11r .. 
~ alna f!D1 1m Wrden bire kendi- pda yapılcblmı biJdinnektedir. Bu ğınde bu hareketlerden kıaca babsedil- lar hür ve kuvvetli bir devlet olmak Koatnl aU _.. a..---a..- -=--
llnl bıinh1dar ıp.de buhmca bGtOn. mevki Rje9in 15 kilometre bdar doğu- • ~ General Klaykenin komutasında- için aavaştıklannı biliyorlar. lngilte- wıa~ ~ -..,-. .._... 
im c1Jıd ır.Mtm.... .. amada RJn • Mo8bva demiryOlu ilze- . ~ ~· ~en ve kok kö~ü- k:. kıtalar arka batlarJa irtı""batlan ke- renin bütün iddialan birer masaldır. zı; &ermek •e 1- ınetmula peeli ıl ft. 

Bu claklbcllı 1Nlhgede U. ~ r:lnWlr. ri ~~r. Platin vapuru bu • sıldikten sonra çölde tecrit edilmiş bir ra İngiltere yalmz ve yalnız İtalyayı l&t, ~ açık fMliJet IBfe,lnaek n-
ahı GltUıaM ..... 8ln1l y_... 6 , . .Aliaaalar V~ yeni Rus toplu- tah11a edılmıttir. Vapur yakmda Havza- durumda kaldıkları sırada üstün lngi- boğmak siyasetini gütmüştür. Mussolinl :Dı..b + W... · 
al ...... ,.._ '9P bu ~ dlftliieeı.. luklarmdaıı bahsediyorlar. Burada bir dan 2SOO ton kok kömiirii. 2500 toa da t.z kuvvetlerine hücum ederek bunla- yirmi .senelik Faşiszim teTbiye.siyle mil· BAKJD. OC.tJrOOLll 
le dofmuı bulunuyordu taarrazun baş~ U7.ere olduğu sanı- maden lcömürii yüldiyerek getirecektir. rm motörlü vasıtalarını ele geçirmiş ve letine bugünkü azmi ve idareyi aşılam.J§- TA •C"--

0..0 b bir anlık YercJeki d8llarm lıyor. Bu kömürler halka dağıblacakbr. bu kuvvetlerle- günlerce süren muhare- tır. YElfl l'IC:AJIEI' = ..mden mUt.neDit bir gıeırtJ STAIJNGRADDA 1 S .sil~ kada~ l~in kön;ıür itinin heleri müteakip .general Roınmelin art- Stefani Ajansının diplomatik muhar- Jl0DıftRttı-az -= w onu ~]erin"'- StaliDl?8d ~de durum Alman- balledilecerıi tem.in edilmektedır. 1 1 rtjL-.... riri de yazıyor: Çlrçilit.i bu s&dıeri söy. v. U.. _.,.,._ ~ 1ar n-ı'-'- '-•- hal 1--'-'-.ıı.;. çı ariy e ı mm tesise muvaffak olmuş- ı . i . t I mill h nl Ticaret. VekAleti mi.i--'-1-:-..1-- B • ... ....._ P..-·Ve ......__. -ı..;-. ..- için uuu_.. fılll' e ge.......,.....,.._, -lllM\IO.ıww-'-- lardır. Bu m··ı.--ebeler esnasında bu .emesı çın ta yan · etini iç a ama- ıı..c.._ı.._,_ ,,....._ 
;::: ~ ~~ ~- ............ ..,,_- DUn nehrin dolu ..ı,tlindeld ınevzn.ı.in ••BE• ..,. rVT··· ...._,.. ması IAzımdır. .urAWlllUl Seran almakta olduju - lira 

1 y.n.ı,ı ~ .. _:.6.ou.. Vı ı ile Don asındaki Alm U kuvvetler kendileri gibi ana kuvvetler- ücretle İzmir mıntakası ticaret müdür.: 
Aman 'lıilıb1>i ~~~- zaptı op. ·ar aıl Jleyannamelerlnf le teması kaybetmiş bazı İtalyan müf- Biz çok harpler geçirmiş bir milletiz. lüğüne tayin ed:ı-:~tir. 

t11• Zlbanle ulllt. = iıınliii1l ha- ~etlerinin çevribneai demektir. ePftll rezelerini de kurtarmışlardır. Harp içinde olan bir milletin büyük fe- ~ 
taı.,:C-1!:! tatlıa..uyoıclu .• k. bı- ALKAN A8KERLDUNfN '! ___ ,,, d~alep~ "h n . d .ALMAN TEBLtat dakik~ ~1abrili8: ~atç~~lıbl~ım geldiğini mc~ıa;~~-~~.+İİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİli ..,T"'. ve yumneı u ...--..ııur e Aem reıs ma a esm e Berlin, 1 (A.A) _ Alınan tebli~·. Si- pe ıyı rız. orçı ızim münferit J',.. lul-- •- 11--•--fa -..ı- _..,. '--- .2-.2• -w. ..,.. RıCATINt öNLl:MEK ıçıN ? 188 nci ,,.,1--1-ta 191 ... ~evde oturan • fi& ~ --.. .,.... ..... ...-, .-ur: .-.-y ~ ucw &ı; ~ uha- _,._ - renatkada mevzii çarpışmalar ~edil- bfi sulhil hbul etmemizi isüyor, biz bu 

- lfe ~ .;.bn b1knnpmn:ı:. Fa- 1 (Radyo) - Royter m bakkal Akif ile Karantina bakkal ~ ıniştir .. H~.va kuvve~ bare~et ha- harbe münferit sulh yapmak için girme- lflllGllleleye töl 
bı -hahm ......_ • .wrlrı! .. Sizin iize. biri~!~~ VtlJerii~- .. lendi- dullah Ozdinçel dükkAnlannda mevcut linde-ki duşınan kollannı bombalamış- dik. Günün birinde barış yapmak icap ola,,,.,.,._ ,..... ı. tMıt Jıi1r .... :var. ıtaMre ._.,,..,_ IUiACn ma u ue llOY şekerler için vaktinde beyanname ver- lardır. ederse bu İtalyanın zaferinden sonra &mir 
.... W ....... ıMlf ..a .._acı.. jlne IÖft, Alm.aQlar Rua taarruzunun medikleri iddiasiyle adliyeye teslim edil- olacaktır. Sulh Çörçilin peğil, ttalyanm .,, __ .;__~~cı Askerlik Şubesi Bat-
Jllll llavMl ~ a ~ ~ plfpnulae mani olni8k W ileri hareke- mi§lerdir. -.u- 1leD' isteğine yapılacak, onu tt'alya dikte ede- ......... guı 
·ii bu vaifiette 'huramn serhılfl! Sizi mft:. tlıal4uulwuwk için Ahmm piyadeleriniiı Güzelyallda tütün ve müskirat bayii ., ... ı1ya t .... fdnln en cektir.> Şubemizde mürettebat fazlası kalı:nış 
tHllir ectecek!.. ıeriaine bunlami mttemeı ricatini men. 1'1ehmet ol1u Faik, diltkhmda inhisar m~azzcan Wçesl Londra radyosundan : Royterin Ber- m ve bunlarla muameleye tabi erler-

BöYle Jltyen delikanlı "'SU"tmda bulu- etmek üzere mal'i:ne tMenkler İtoymUf- memurları tarafından yapılan aranyada Vapnaton, (A.A) - önümüzdeki l;nden aldıtı maltllnata göre, Cenova den (Kimya, derniryolu, Deııiz; friu21-
Dfl l&>ekli]alftanuu çenginia omuzlan lardır. 929 p&ket muht.elif cins sigara ve tiltün eon ~nda kGngreye verilecelı:: olan l!manı seyrlsefaine kapanmıştır, Bunun ka, Harp sanaya güıni(ik ve s8kat sı. 
Mine 1"ıik w lflsıto lauıepeye yak- ~İZ 30 lULOMETRE bulunduğu halde bunlara dair beJamıa- l 00 milyarlık Amerikan bütçesi dünya sebebi İngiliz hava. kuvvetlerinin son nıfmdan) olefarm sevkleri yapılacaim-
~ geQf..l:Utii:J 7anma~. y 1 'A.A) Ro ter IJttdi • JM ftnr:ıedilf fcicllasiyle adliyeye veril- tarih.inin tanfdJjı en muazzam bütçe akı.nJarmda liman tesislerinde Ve dok- cf&n bti~ 3/12/942 gününe kadar 
... 1lft 1kflf ae susuyorlardt. Ara- ft ' \ - y ~-"""· ~ mi§tft. oı.e.ktır. larda yapılan muazzam tahn"batla bir- behemelial şubeye müracaatları.. 

Iarındaki bu sestdz'ik epiyce zaman de- oritanya birinci ordu kumanwwı <!e!ıe- _, ..,.--- Gelmiyenlerin bakaya muamelesine 
ftm Mınfştt ... Tosun- bey ilk olank, er- ra1 .Anderson ufak birlikler kuDanaralı: •AH2'E .,. •.- .ft:i• .a likte Cenova halkından mühim bir kuı- tAbi tutularak askeri mahkemeye veri-
tafllı w ......,.., llaıllllıa. s..t '* az Mihver mUdalaasmı ~e bo"lmeğe ça- ..-.- .,,... mın tahliyesine mecburiyet basıl olma- IEceği ilin olunur. 
lilaeka tathlıimz w yımnqakbl= hllA lışmaktacbr l'r&DUZ kuvvetleri Gabea BIOlfEK Al.HiŞ aıdır. _ ... lliiiiıliıiiiilıiiiiiıiım _____ lll 
muhafaza ediyordu: ft Sfa1as blJaehıhıdea llhl1e cloint 70 8C'il sokakta 30 s9ı1ı evde oturan ALMANLARA YENi BiR DARBE 

_ Ne dil ilnGyor 8U!lUET Sizi l>ugüıi- iletliyorfa~ MU~ Bizerte üssUne lteeep Ojlu Cafer süte kartla ekmek al- Londra, 1 (A.A) - Royt • ajansı IOl:llOODaCMICIOOl-IOODOlllCICI ___ _ 

-----------·-• ____ 30 kilimetre yak~r. dıiı iddia.siyle tlJtulmuştur. bildiriyor : Kwlordu Donla Volga 
.AI.VAN 'i'JmLföt- .. · a,wnda ç,kmuch bulunan düşmanın 
~ 1 (A.A) - ~ titbJi1i: • 0 

,._, ftaiyetini f....ı.ttman bir darbe daha 
;, ...... ""; • .....,,... Alm8n. - ltalyan ~ Tunusta ..... zelsele iJadinn.İttii'. ~ timalinde Don neh-

s .. ~ ilerleyen dUşman kıtalarma hücum et- feMlıetzedeleı4ne J BAW'K• llll'den rinia doiua bo,.unca 6S kilometre uza.. 
ınişlerdir. Dilşnuuıdp esirler ~. WINfll&. Kı•RLı• Mı• RAS nan Alman müdafaa hattında dört aıüs-

- Cezayir w Boa BmaDlanna &va akm- ~ ı.elzelai f~erine tahkem 8'PZÜ zapdetmittir. Kabnuk 
llaıftank S.. ;ı,.,ı 1 P t ve ları )' .......... Biı' dıeBiz ........ -. JÖ!lcleribnek bere tzmir müzisyenleri (JOBNNY APPOLLO) boz JmLmoa doiru ilerliyen Sovyet 

~hari6 t llltlfaiMi~ .. l'l2 bet kaydedilmiştir. Av uÇallarmuz fJd &irliil tarafından kmlay 1mıir mıbesine Tyron Power • Doroti Lamour kUYVealeri OberinOe tebrini geriye al-
~_, cllpnm uçajuu. c1eaiZe dilflh'm~ 37 ''- .. ..;.ıı-ı. ~- ...,_ ı!. G • nuflanhr. Bu tehir Ahnanlann K'.almo-

·~--r;m-----lılili-~Biıbn ~.ikhıfa)mr. • ____ ....... _ .. """'_9til'. ..... .....,.,,_____ r.erare.Qg~ emı kistanda ilerledikleri en. 80n noka olan , ___ İİİİİİİİİİİİİİİİİİİm~~-~~·--~~-;;~~---~ !•11t11111tnt11Nıwuu.ı••••-1 JACK HOLT. :iLK DBl'A Eliata tehmin l 3S lülomette timalliıde-
ll Dikkat _i::. KA N ({ Ç.&G·l dir~ m~ ~an kartı 

~ hiicumJanna mm-.emet ediyorlar. At.. FUAR 

BUGLN 
UCVZ. DEV AML1 KATİNE 
TCBKÇE SÖZL-0. Ş.ABKD.I 

KöYKIZI j Garet 8iintli 110t tutmala mıikte- : llOıll Sleele &JE.•lfl•1 maala,r 1 SOO kayJp daha Termİfldrdir. 
: dir, blfhialilnN ate.n,elrafi hile ve i; ., ________ • ____ .._ .. Rı. imdat orclasa )"eeİ tenılliler elde ~ ........ MPtfn 
5 fUhih iflerİllİ yapôilecek en M li- ~ R&N8LA& : BBa G "() N ....... 'Wr miktar blokban elde etmİf a-. • .-. • . _.. ._. 

GAZiNOSUNDA 
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SOVYETLERE GORE VAZİYET 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

vemetini kıran Rus tank kuvvetleri Al
nıanlann karşı hücumlarını püski.irt
m ü~ ve Sovyet kıtaları ileri harekctle
ı·ine muvaffak~etle de\•am etmişlerdir
Bi r çok meskun yerler geri alınmıştu· .. 
Gündi.iz muharebelerınde dii!;iınandan 
17 tank, 37 top, 40 makineli tüfenk, J 2 
n.alzeme depo:su alınmı~tır. Ayrıca 58 
fop tahrip edılmış \'C Almanlar harp 
mevdanında subay ve er olarak 7600 
ölü. bırakmışlaı,hr. 

Mo:;kova, 1 (A.A) - Öğle üzeri ne.ş
ı edilen Sovyet tebliği : 

Merkez cephesinde, Moskovanın şi
mal batı:::ında taaı·ruzlarımız yavaş, fa
kat devamlı terakkiler arzelml!ktedir .. 
Bu kesimdeki çarpışmalarda bir köy on 
defa el degı~tird ikten sonra elimizde 
kalmı~tır. 
STALİNGRADDA 
Stalingradın ~nal ve cenubunda la

arru:darımız gelişmektedir. Dü~ınanın 
1250 subav ve eri öldürülmüstılr. 

Stalingradın cenup batı.::.ındı:ı ve mer
kez kesiminde kıtalarunız düsmanı ko
valamış ve bir çok e:sirler almışlardır. 

Moskova, 1 (A.A) - Sovyet tebliği

T UNU S TA HARP ŞlDDETLİ 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

cumla Alınan müdafaasını ikiye yarmak 
için araziden maharetle faydlanmakta
dır. Öyle anlasılıyor ki Bizerteye laar
ıuz edilmeden önce müttefikler Tunuııu 
ele geçirmeğe çalısıyorlar. O vakil sahil 
yolu kesilmiş ve Tun us ile Bizertedeki 
Alınanlar birbırinden ayrılmıs olacak-
tır. 

FRANSIZLAR tLERLıYORLAR 
Sa<Y cenahtaki F ran!'tZ kuv,·etlt>rinin 

Gabe~ ve Sfab istikametinde si.iratle 
ilerlediği ,.öyleniyor. 

MOTTEFiK TEBLiôLERi 
Cezayir. 1 (AA) - !\lültefikler 

umumi karargithnm tebliği : 
Tun us ve Bize'rteye dognı müttrfik 

kuvvetlerinin muntazam ilerleyİ'iİ de-
vam etmİ!'tİr. 

Düsman T rablustan bazı kuvvetlerini 
müdafaa İçin r.iınal batıy.t ~öndeormi~tir. 

Şimdiye kadar bi.iyük ;rırhlı kııvvet

Jerle is !?Örı:>n ımittefiklerden nıi.ihiııı lıa
rekı>:tler. bt>klenivor. 

Gabesin simaliude ve Maler yakının
da ıtah an kuvvetleri vardır. 1940 lan
beri Almanvaya çekilen F ransadaki si
lahlar simdi bu cephede mihvı>:r kuvvet
leri ta;afrndan kullanılmaktadtr. 

Cezayir. 1 (AA) - Müttefikler ka
rargahının tebliği : l\'lüttefik kıtalar T u
nusta Cedetdanın doğusunda çarpış

maktadırlar. 

ne ektir : Stalingradın cenup yakınla
rında düşmarun bir çok hücumu püs
kiirtülınü tür. Ba.;ka bir kesimde Al
ınanlnr daha g .... riy~ atılınıştır. Slalin
gradın simal bausında Ruslar biı· müs
tahkem mevkii c le gccirmı;::lcrdir.. 250 
Alman öldiirülmüs, 10 tank tahrip edil
nıi~tir. Stalingrndın cenup batısıIJda 
Ruslar bir ileri hareketinde bulunmus- tır. 

l\'111 !VER I-L\ VA HüCUMLARI 
Kahire. 1 (AA) - Orta şark lngi

liz orduları umumi karargahının tebl i ği: 
Bizerte dokları tekrar bombalanmı;j-

!ardır. Almanlar bu harekt>tı durdur- Pantelaria ac·!.klarında b ir mihver ta-
mağa muvaffak olamamıslardır. <;ılma isahctler. kaydecli!Prek hüyük in-
ı\.mRKEZ CEPHESİNDE filak1ar c;ıkarılmısır. Avizo ve Ceyla 
SİDDETLİ SAVAŞ uçak meydanları bombalanarak tesisle-
Merkez cephesnde dii~manın muka re büvük zararlar verilmislir. 

vemet ini kıran ktalarımız ilerlemiş, bi: Bu. hareketlere İ:7Lİrak ~den uc;aklilrt-
1 • l d . ınızdan ikisi dönmemiştir. 

çok meskun mahal i ele geçinnış er ır 25 DENiZALTI BATIRlLDI 
Her karıs topraK iein çok ~iddelli savas ha-
o.n1uştur. Düsmanın bir p;yade ve tank Lonclra. 1 (A.A) - Gazetelerin 

bcr verd;klerine gc>re -:;imal Afrika sa
alayıntn karargahı bozguna uğrntılmt~, hillerinde son gi.inlerde 25 mihver de-
lOOO mih\'er askc:ri öldürülmiliilür. nivltı~ı hatırılmıstır. 
STALİNGRADDA AL1\1AN RİCATI F ASTA GECE Y.\S . .ı\GI 
Moskova, 1 (AA) - Sovyet tebliği- Tnnca, 1 (A.A) _ Fasta geceleyin 

r::e göre Alınaııl~.r S!alingradın cenup ~aat altıdan sonra sokağa çıkmak yasak 
batısında birbirhıi takip pden kaı:sı hü- c-dilmistir. 
cumlarda bulunmuşlarsa da büyük ka- Londra, 1 (AA) - Fas umumi va
yıplar vennekten başk.ı bir netice al- lisi general Noges dün Cezayirde ami
mamıslardır. Alınanlar Stalingradı fa- ral Darlan tarafından kabul cdlmi-.tir. 
n •ame~ı zaptetmek ıııak~adiyle yapınağı ıT AL YAN HAVA HüCUML.ARI 
ta:;arladıklar:ı kati mahıyette taarnızlar Roma, 1 A. .\) - Stefanı ajansının 
için hazırladıklan ıniistc.ıhkem me\~t.iler- aldı<Yı ve 30 son tesrin tarihli ltalyan res
den de atılııuştır.- mi ;ebliğini tamamlıyan haberlere göre 

Stcılingradın cenup batısında mihver- ağır italvan savaş uçaldarile uzun mesa
ciler, son zamanlarda ellerine geç~n feli uçaklar 29 - 30 son teşrin gecesi Ce
yerlerde tutwımağa \'e Rus iledeyişini zayirde bir çok hava. meydanlarına ve 
durdurmağa çalışmışlarsa da . Sovyet bu arada Cezayir şehri yakınındaki hava 
baskısı alttnd:l gerilemislerdir. Iki ınes- meydanile Filipvil ve Don hava mey
kfuı yer etrafında vuku bulan çarpış- danlarına hücum etmis ve birbirini takip 
mafarda 700 Alınan er \"e subayı öldü- eden dalgalar halinde yaptıklan bu 
:rülmüş, 16 top ve bir çok harp malze- akınlar neticesinde bir çok yangınlar çı-
nıesi iğtinam edilmiştir. karmıslardır. Bon hava meydanında 4 

ALMAN ÇEKİLİSİ SÜRATLİ düşrna'n tayyaresi tahrip c-dilmiştir. Di-
Moskova, 1 . (A.A) Cepheden ğer bir çoklarının da hasara uğradığı 

Pra\'da gazetesine gelen bir habere gö- muhakkaktır. 
rC! Almanlar Stalingradın cenup batı- ---------------
sında süratle çekiliyorlar. Almanların HALKEVİNDE 
rical. ettikleri yolun durumunu anlat- Fenni filimler •• 

·mak zordur. Yollar, miğferler. gaz mas- Halkevi salonunda üc hafla müddetle 
keleri ve sayısız Alman a:-kerlerıne ait Pazartesi, Çarşamba \'.e. Cuma günleri 
cesetlerle doludur. saat 20 de başlamak üzere fenni filiın!er 

ALMAN ESİRLERİ gösterilmektedir. Parasız olan ve görül-
Diğer yollar da Rusların \'ermiş ol- ıneğe Iayik istifadeli bu fHimlerden hal

Öuklan .şal ve battaniye parcalariyle kımızın istifadeleri tavsiye olunu~. 
örti1lınüs olan Alman esirleriyle dolu-

Borsa 
clur. Bunlar şimale doğru ilerlt-mekle
cl irler. 

ALMANLARA GÖRE 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ALMAN TEBLİ(;İ 
Berlin, 1 (A.A) - Alınan tebliği : 
Tuapsede dii ·manın hücumları püs

kürL i.Umliştfü. Ruslara ağır kayıplar 
\ erdirilmi~tir. T!!ı·ekteki Rus hücumla
rı da tardedil ıniştir. 

Don ve Volgada düsınan hücumları 
ağır kayıplarla püskürtülrni.isli.ir.. Bir 
karsı hiicumuınuz düsınanı hareket 
rr.evkilerine atmıştır. Donda Rusların 
ıııe\·zii hi.icwnları akim kalıııışlır.. Sa
\'as ucaklarımıı. harekatı desteklemis
t:r. B~ş Hus uçağı düsi.irülmü~tür. 

Uçak :<a\'ar bataryaları da diğer sekiz 
uçaı~ı düşi.irmi.i'!!erdir. Dizim kayıbu111z 
i.iç ucaktır. 

Don biilgesinde ve merkezde düşman 
elindeki demtl-v0lu tesislerine \'e aske
ı i kamplara gc.c.:ıli gündtizli.i hava akın
brı yapılııu~lır. 

29 - 30 son!e;;r!ııcle merkez cephesin
oc ) apılan bi.iyiik tank nıubarebelerin
oe 1024 düşman tankı tahrip edilmiştir. 
Baskaca 128 taat hasara uğratılmıştır. 
LENİNGRADDA 
Bcrlin, 1 (A.A) - Rusların Lenin

gradda c1a taarruza geçtikleri hakkında 
Mo~ko\•a ka~ naklanndan gelen haber
ler B(!rlinde ihtiyatla karşılanmaktadır. 
Söylendiğine göı·e bu 1.ıölgcde mevzii 
muhareb,,Jer olmaktadır. 

DON VE VOLGADA 
Alınan askeri mahfillerinin kanaati

r.E: göre Don ve Vol aa nehirleri arcısın
da ~·e Don kav.;inin ° ortasında durum 
oldukça karışıktır. Tinıoçenko ktı\'\'el
ierinin hu bölgedeki baskısı hala tesi!'i
ni muh::ıfaza l'trnekte. hatta bazı nokta
larda Sovyetlc.rin yeni ihtiyatlar alına
!ariyle bu baskı artmış bulunmaktadır. 
Alıııımlann kanı tedbirleri gelişme ha
lındedir \'e Rtı:ıların ileri hareketine 
mani olmaldadtr. Rus ordularının ham
lesi görü•:ür derecede azalmıştır. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
MerkPz cephesinde Rus taarruzu ağır 

kayıplaı· verdirilerek püski.irt ülmiiştür .. 
Cenup cephesıııde Alman karşı hü

cumlan t<>sirini göstermeğe baslamıs
tır. ----·----Almanların bir ayda 
batıı•dıldarını söyledik· 

ıeri nemiler •• 
Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği 

Denizaltılarımız son teşrin ayında 
1,035,000 tonilato hacminde l 36 düs
man gemisi batırmı~lardır. Bundan baş
ka denizaltılarımız 30 ve hava kuvvetle
rımiz 76 düşman gemisini o kadar ağır 
hasara uğratmışlardır ki bu gemilere 
kavbolmus nazarile bakılabilir. 

Alınan -hava kuvvetleri Karadenizde 
ve 1 lazer denizinde, aşağı Volgada. La
dogada 1 O deniz taşıtını ve bir romor
körü tahrip etmişlerdir. Bunlardan ilcisi 
petrol gemisidir. Muhtelif tipte 26 gemi 
hasara uğratılmı§tır. 

tZM..tR S1C1Lt TlCARET MEMUR
LUô UNDAN: 

(DÜNKÜ NÜSHANIN SONU) 
MORAKABE HEYETi 
Madde 48 - Kooperatifin i')lerini 

devamlı surette murakabe etmek üzere 
umumi heyet tarafından bir yıl için iki 
ki<ıilik bir miirakabe heyeti seçilir. 

ilk murakabe heyetine bir yıl için: 

İntihap olunmu§lardır. 
Umumi heyet tarafından intihap olu

nan mürakiplerin tekrar intihapları ca
izdir. Her hangi bir sebeple vazifesini 
yapamıyan mürakibin yerine geçmek 

ALMAN KA YİPLARI 158 BİN 
Moskova. 1 (A.A) - Stalingrad cep

lıesincleki Sovyet taarruzunda ınih\'er- ÜZÜM 
cileriıı kayıpları 91.500 ü ölü ve 66.500 109 M. j. Taı anto 
esir olarak 158 hin ki!')iye baliğ olmuş- 82 Muhtar Ataman 

üzere heyet ayrıca iki yedek mürakjp 
60 50 60 75 d e seçer. 

1ur. Di.ismamn harp sahnesiı:de terket- ll5 İnhbarlar 
62 50 rı:~ MORAKiPLERiN V AZlFELERl 
50 50 Madde 49 - Mürakipler kooperati-

tı_ği ağır yaralılar bu mikdara dalıil de- 56 İncir T. A Ş. 
g~ ·ıd· 29 Fadıl Öz' urtsever 

62 65 fin tekmil işlerini evrak ve defterlerini, 
59 60 kasasını ve idare meclisinin tutumunu : ır. ,, 

____ .,..,,_ ....... .,.____ 27 Talut Taner 

PorteJıiz bitaraf lıhtan 20 A. Papagno 
58 58 kontrol ve tesadüf edecekleri yoJ.suzluk-
47 47 lan, ehemmiyetine ve değerine göre ida 

1 O Kerim Basaran ayrılmıyacalı.. 39s Yekı1n 57 50 57 50 re mecl\,:ıine, veya icabında fevkalade 

Lizbon, 1 (A.A) - Portekiz reisi:- 223H60 Umumi yekun 
.::ümhuru ''ener.lİ · Karnı ona 1 arafınclan N ~ 5G 

57 50 
o. ·' millete hitaben r.e -ı-edilen b:r mesajda No. 8 

Forlckizin bitaraflıktan ayrılması içın No. 9 59 
6:3 ortada bir cbeo mevcut olmadığı belir- No. 10 

t ilmektedir. Bu mesaj Portekiz toprak- İNCİR 
lan vakmlarınd.ı ccre\•an eden son as- 20 M. Ali K.ırde:şler 
keri hareketler dolayısi~ le endiseye dii- 23959 Eski ye!{ un 75 75 

~en ve sinirlenen Portekizl lere icralı- 23979 Umw11i yektın 
lık vermistir. 9800 kilo Zeytinyağı 

YE Tj NE!'\RiYA1' 
127 138 

KÜLTÜR - On Jıeş ~Unde bir intişar 
eden İzm irin. bu k ıymetli gazetesinin 
3 i.inrü "ayısı cıkmıslır. Ac;ıın KültUrün 
«nic"n bedbinii?~ «Aydınlık, karanlık>, 
Dr. Apti Muhtar Bilginerin cDeha ve 
cinnet>. Cıhat Gökcekin cBugünü ya
sıvan insan>. lrfan Hazarın cYamanlar
ia· bir konusma>, İsmet Kültürün cBu
gün ktiyde neler oldu~» 1Ihan 1Ierinin 

.:\Jı> ve>, Nihat Acemınin «Bugünün 
re.:;'m sanatı> yazıları ve Kemal Y1lya
şarın hikayesi bilhassa lav~iyeye layik 
münderecatını teşkil ediyor. 

~~~_,,.._,...,......~7--/-~.Q"J.X'r.r/~~7".J:f'"~=~ 

U Ankara _!,ladyosu §

1 1 BUGONKU NEŞRiYAT 
~/.1'9J"'...O-/-'J"J"'J"~...o""...o"'/.#"J'"~~ 

7.30 Program ve memleket saat aya
n, 7.32 Vücudumuzu çalı~bralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 _ 8.30 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 12.30 Pl'ogram ve 
memleket saat ayarı, 12.33 Müzik pl. 
J2.45 Ajans haberlel'i 13.00 - 13.30 Mü
zık : Kürdili hicazkar ınakamınçlan ~ı:
kılal' 18.00 Program ve memleket saat 

F~/~-0""...Q"/~~, ayarı 18.03 Müzık: Fasıl heyeti 18.45 
§ Tnrihın kmJ sahifesi Müzik : Radyo dans orkestrası 19.30 
~ t I\lemleket saat ayan ve ajan:- haberleri 
il ~Ian 1 Sal tana Ss 19.45 Müzik : Yurttan sesler 20.15 Rad-
~ inııı. 1 yo gazetesi 20.45 Müzik : Bir marş öğ-

1 -· r ti R K c E •• reniyoruz . .' 21.00 Konu~na (Evin saati) 
PERSEl\IBE GÜNÜ. 21.15 Müzik pl.. 21.30 Temsil - Kimgil 

S :desi .. 21.50 Müzik : Riyaseticüınhur 
§ La" e "E Tan' ~a 8 b~mdosu 22.30 Memleket saat ayan, 
8 ~ ajans haberleri Ye borsalar 22.45 - 22. 
s~.,.~~ı::ıaa~R 50 Yarınki program ve kapanış .. 

surette toplanacak olan umumi heyete 
bildirmeğe mecburdurlar. Ortaklar umu 
mi heyetinin davetini icap ettiren sebep· 
1er, ve yolsuzluklar hakkında hazırlana
cak rapor ticaret vekaletine de verilir. 

MORAKiPLERIN SELAHıYE.TLE~ 
Ri VF. ME.SULiYETLERı : . 

Madde 50 - Ortakların menfaatle
rine muhalif hususları men için selahi
yetlerini kullanmıyan idare meclisi aza
larile myrakipler ~ahsen ve müştereken 
mesul olurlar. Mürakipler idare meclisi 
toplantılartnda istişari reyi haiz buluna
rak müzakereye iştirak edelbilirler. 

Madde 5 1 - idare meclisi azalarının 
toplu olarak işten çekildikleri ve yerine 
geçecek yedek azalar bulunmadığı tak
dirde, miirakabe heyeti derhal ortaklar 
umumi: heyetini İçtimaa çağırr, ve yeni 
idare heyeti seçilinceye kadar eaki heyet 
vazifesine devam eder. 

FASIL : V 
BıLANÇO VE NETıCE 

HESAPLARI 
HESAP YILI : 

Madde 52 - Kooperatif her sene 3t 
kanunuevvelde bütün aktif ve pasifle
rinin envanterlerini yaparak bilanço ve 
netice hesaplannı tanzim eder. Envan
terler, bilanço ve netice hesapları umu
miheyet toplantılarından en az 20 giin 
evvel mürakiplerin letkikine arzohınur. 
Umumi ıheyet toplantı!!ından 15 giin ev
ve-lki müddet zarfında her ortak. koo
peratjf merkezine müracaalia, envantn
leri ve ortaklann liste!>İni tetkik ve hi
lançosumın ve mürakip raporunun bir 
suretini alabilir. 

Ticaret vekaletince, kooperatife ·tip 
muhasebe ve tip bilanço tavsiye edildiği 
takdirde, kooperatif bu tiplere göre mu
hasebeııini kurmağa ve bilançosunu tan
zim etm•ğe m~burdur. 

- SONU YARIN -

lZMtR BELED1YESİNDEN': 

1 _ ·Tepecikte Tebhirhane itiihaz edi
len binada bazı tadilat yapılma ı, fen iş
leri müdürliiğündeki keşif ve şartname
si veçhile kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmustur Kesif bedeli 12600 Enı. mu
vakkat l~min;tı 9.!5 liradır. !halesi 
16 12/ 942 Çarşamba günü saat 16,30 
dadu·. 2490 sa\ ıh kanunun tarifrıı duhi
linde hazır1an;nıs teklif mekt llpları iha
le gi.ini.i azami s~aj 15.30 a kari ..ı r <':tCii
men rivasetine ve1'ilir. 

2 - ·Behceı Uz Cocuk hastdhane:-'nin 
gir is bahçe ~kapılar; ile tesi.c:aı kana lınrn 
yapılması, fen isleri müdiirlği.ii.indcki 
ke,,if ve sartnamesi veçhile açık C'ksilt
meve konulmuştur. Ke~if b<>d~li 3610 !i
ra 

0

5G kuru~, mu\•akkal teminatı 4q5 1i
ra 80 kuruştur. Taliplerin teminatı i~ 
bankasına yatırarak nıakbuziarıyle ilrn
le tarihi olan 16 112 9-12 Çar;;atnba günü 
saat 16 da encümene miiracnalları. 

3 - Kültürpark hayvı:ınat bahçt:si ya
nındaki şa~al suyu satış yeri b ir sene 
müddetle kırava \'erill!ecktir. Muhrıın
men bedeli ic~n 150 lira muvakkat te
minatı 11 liı-a 25 kuruştur. Tat:plerin te
minı:ıtı is bankasına yatırarak mnkbuz
Iariyle ihale tarihi olan 16 ı: '!J.12 Çar· 
samba günü saat 16 da enciinwnt> ıniira
~aatları~ 2, 6, 10, 14 6739 ('.-\06:~) 

sgFERtHtSAR ASL!YE 
HAK1:.VlLİGİNDEN: 

HUKUK 

Seferihisarda mukim karısı H<ıtice 
Çulpan aleyhine açtlğı (boşanma) dava
sı Üzerine: Urla Sıra maha11e.ıinde 1 No. 
lu e\'de oturmakta iken ahiren orasını 
dahi terk edetr.k ikametgahı h<>zınnın 
mechul kaldı <'> ı anlaşılan Urlalı ölü Ha
san.kızı Hati~~ve hukuk usulü ınııJıaİ{e
meleri kanunu~un 141 nci ınadde~i hük
müne göre ilanen tebligat yapılma.sına 
karar verilmiş ve ınuhaker.ıe!lin 
15/ 12 942 Salı saat 1 O a talik cdilınb 
muayyen giin ve saatte muhakemeye 
gelmediği veya kanuni bir vekil gtiııder
mediği takdirde hakkında gıyap mua
melesi yapılacağı ilan oluntır. 

6760 (30G.t) 

R~~/...coı"'...r.,.....r.r~~_,.~~ı·· 
K A:.kcr hastanesi 

RÖNTGEN :MÜTEHASSISI 

DR. HALİS 'J'EMEL 
İkinci beyler sokak 81 No. da ye-§ 

ni aı;tığı mmıycnchnnede her gün § 
hastalarım k.ıbule haıılanu.'ihr. i 

R TELEFON No. : 4465 
N~.,._,~~_,_,,...,....,._,.,,._,.~.,,._,_,,,.,..,...,......,,....r~\'! 

NAZlLLl ASLtYE 
KEMESfNDB;N; 

HUKUK MAH-

Davacı: Nazilli istasyonunda Revizür
lükte garclivagon Niyazi Azman faraf•n
dan İzmir ikiçeşmelikte Uzunyolda 148 
No. lu evde Selim kızı Sıdıka aleyhine 
karılık vazifesini yapmadığından ·müş
terek haneye dönmesi lüzumunun ihtarı 
hakkında Nazilli asliye huim1~ mahke
mesine ikame ettiği dava üzı>rine yapıl
makta olan muhakeme: 

Müddeialeyha Sıdıkaya göntlet·ilen 
adreste bulunmadığından davetiyesinin 
bila tebliğ iade edilmesi üzerine ilanen 
tebligat ifasına karar verilmis 01ınakla 
mahkeme 22/12/942 Salı gÜnü saat 
9/30 a talik edilmis bulunmakla müddei
aleyhanın ya bizz'at gelınesi veya bir 
vekil göndermec;i aksi halde hakkında 
gıyap kararı çıkarılacağı ilan olunur. 

(3061) 

DOKTOR 
SAMİ SALİH 

. Yeni açtığı muayenehanede sa
bahları 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fırına bitişik No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineınası arkasında 

Cümhuriyel bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 3410 

SAHİFE J 
zızw 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak· 

' . taş ın en son estTı 
(AJtmriiya) kolonyasının ciddi ra

kibi ze~·k, sanat, bedayi hep bir arada 

hilal t.czanesı 
~ımma:;c;:c:.••••••••-•am;*~,..ı;a;;..;....&_ •. - ·::r1 ;alUilV 

, 

Türlı Haua Kurumu Çine şubesi tarafından : 
Şubemizin bu seneki kurban deri ve bağırsakları artırmaya konmuştur. 
ihale 8/ 12 / 942 salı günüdür. Talipler hava kurumu suhelerine müracaatla 

şartnameleri görebilirler. 
Ve l:ıer türlü tafsilatı alabili[ler. 29 30 2 4 6718 (3044) 

İLAH 
İzmir Defterdarlığından: 

t Necati Yücesovlunun kazanç vergisi borcundan dolayı tahtı hacze alınmıt 
olan bir adet dem.ir para kasası tahsili emval kanununun hükümlerine tevfikan 
3/ 12 / 942 tarihine müsadif persembc günü saat ( 14) te bilmüzayede saılacak
tır. 

Taliplerin yevmi me7Jcurde Başdurak şube:si tahsil şefliğine müracaatlan ilan 
olunur. 6778 (30'68) 

Manisa Daimi Encümeninden: 
- Vilayet hizmet otomobiline a.it 16X50 ehadtnda 6 adet dıs lastiği 

pazarlık suretiyle satılacaktır. 
2 - Taliplerin 4 12 942 cuma günıi saat 11 de Mani.;a vilayeti daimi encü-

menine müracaatları ilan olunur. 6767 (3067) 

Torbalı Malmüdürlügünden: 

Cinsi 

Tepeköyde kain Torbalı kazası 
hükümet konağoı. 

Keşif bedeli 
Lira K. 

1547 44 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

116 10 

2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa göre yukarıda yazılı 1-) 4 7 Ura 44 
.kuruş bedeli keşifli Torbalı hükümet konağının tamiratn 1 12/ 42 tarihinden 
itibaren 15 gün müddele eksiltmeye konulmustur. 

15/12 94-2 tarihinde ihaleai icra edjJecek olan hükümet konagının tami• 
ratını icraya talip olanların depozito akçeleriy]e ~·e banka teminat mektuplari
le birlikte Torbalı malmüdürlüğüne münıcaalları ilan olunur. 

6768 (3065) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : ısss 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası •. 
Şube ve ajan adedi :. 2!2 

Zinıs" ve ticaıi her nevi Buka muameleleri 

PARA BİRiKTiRENLERE 28.800 LhlA 
:IKRAMlYE VERECEK 

Ziraat bÜıkasında lru.ınbarab ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az {50) 
lirası bulunanlara senede 'defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pUina göre ik· 
ramiye dağıblaeaktu : 

' Adet 
t 

' 40 

• 
LOOO Liralık - . 

i.000 Lira 
Z.000 • 

• - . 1.000 • 

100 
120 

• 
• 
• 

100 
51 .. • 

• 
• 

4.000 1 

~.000 • 
4.800 • 

160 • 2G • 3.20\l • 
DİKKAT; Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O Uradao aşağı dUşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazl~yle ve:i~ece~. 
(Kur'alar senede 4 deta, 11 Haziran '1 EylUl, 11 Bırınclkanun 11 ~art 

tarihlerinde çekilecek.tir.). 

tZMtR SlC!Lt TlCARET :MEMUR
LUôUNDAN: 

Zindel Kozaroğlu tıcaret unvaniyle 
tzmirde Çangırı Çar~u;ında 6 numaralı 
mağauıda zeytin yağı nebati yağlar ve 
diğer maddeler üzerine ticaretle İ;itigal 
eden Zindel Kozaroğlunun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 4692 numarasına ka~·ıt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

DOKTOR - OPERATOR 
RAİF AKDENİZ 
Doğum ve Kadın H:ıstalıklan 

nıiitehassısı .. 
Hastalarını her gün Birinci Beyler 

sokak No. 42 de muayehanesinde 
8 l,abul eder. TELEFOFN : 2923 
!l Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
• 1 - 13 (1166) 
~...ocr...oco-"~.r....-~....coı-~ 

H· 1'. PFf ırhnta ile mii:ı:eyven \'e 194:; modelleri altından pırlanta 'e clnrn..,l:ı mi.ize,~cn Bayan kot.saat 
ı .ı_ ıs h .ı ın 1~· .'. ~ .: .··,.~1,'.e' · uı iı>s C'icek \'e plıildarı ki.İ•"'Jcri ,.e Erke I· 'ii?:iikleri:yle nisan :'t iizüklen pe11; en. a, an yuzııı!lt Ye so ". • ır~ · • .'. r:- . · ·· · . · d ~· 

k " · " 1 ı· d ı··, 111ir Vili~ etinde muhterem mustcnlerıınıze gost cm1ckle ıftıhar e ece(ız .. ya ınna scrgı rn ın c " . 
Sergi yeri larihi ayni "'117.<.'tcde pt'k yakında ilan cdill•cl'ktir. 

SİNGER SAATLERİ 



'l'BllJ ..... 
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}Harp vaziyetlerine asker giizüyle bakış KiSi ~OREI sıvış 

-----· * 
JIPONLIRLI HARP 

Sovyet taarruzlar1 bü- "Rcünyon,, Gonada Ja-
yük bir ehemmiyet aldı adası Dego- ponlar iyi

-----------------~,~------------~-
Rus 1 ar lıütün Alman cephesini boydan IJoya yıfı· 
malı istiyorlar, Rje11 • 2'ropez taarruzuna ifıi 

milyonlalı bir Rus of'dasu yapıyor-
azetesinden : Stal'ngrad 

me} d n h r besin· ik.nci plana atan 
Sovyetl r·n Rjev ve Tropetz taarruzl rı 
bütün ı;iddetile devam etmekted r. Al
man b kumandanlığının dikkati ·md 
bu cephe üzerınde toplanmıştır. St lin
gr dda hıç bir esaslı deği iklik :>oktur. 
Sovyetler bir çok Alman tankı tahrip 
etfkler;ni bildirmişlerdir. Bu cephede 
hır ısıikrar görülmeğe başlanmı ise de 
'mdi asıl büyük taarruz Rjev - Tropelz 
ara ında baslamıştır. Sovyetler Mosko
vada topladıkları iki milyon ki i "le bu 
taarruzu yapmaktadırlar. 

Rjevdeki Almanlann durumu neza
ket keshetmiştir. Zira bu sehire giden 
ikmal yollarını Ruslar kesm·şlerdir. 
Rjev - Viazma arasındaki yol da Rus
lar tarafından kesildiği cihetle Almanla
Tın esaslı bir irtibat noktaları kalmamış
tır. Diğer taraftan Rjevden 120 kilo
metre mesafede B" eldeki Sovyet taar
!UZU Alman ordularının gerilerini tehdi
de başlamıştır. 

Almanlar büyük inatla dövüşerek 
Sovyet taarruzlarına karşı koymağa ça
lı maktadırlar. 

T ropetz cephesindeki Rus taarruz.la
n takip ettği istikamet bakımından çok 
onem ta ımaktadır. Leningrada giden 
demiryollarından birisi Sovyetler tara-

fından kesilm· tir. ikinci bir dem· olu 
da tehd t ed imek üzered·r S Sov-
yetler b nu da ke er r T 
Lenin r da k d r l z n 40 
rel k c phede Almanlar km rini n
e k b"r demıryolundan }apma;a n ec
bu ola klard•r. 

Viazma - Rje\ - Vıbel İstıkamet nde
ki harekatta Almanların tutunma~ l ça
lı tıklan çıkıntı kopanlmadık~a Sov} et
lerin Letonya hududuna doğru ileri Y lİ
rüyü le'rine devamları ne derece} e ka
dar mümkün olacaktır bilinemez. Bu 
t kdirde Almanların Harkofta olduğu 
gibı b"r plan tatbık ederek Rusları geri
lerinden yakalamağa çalışmaları müm
kündür. iste bu sebeple Sovyetlerin da
ha önce bahis mevzuu olan çıkıntıyı ko
parmağa calışmaları daha kuvvetle 
muhtemeldir. 

Alman başkumandanlığının Sovyet
lere bu mücadelede ne derecede fırsat 
vereceği şimd lık kestirılemez. 

Sovyetler bu biiyük taarruza teııeb
büs etmekle Alman cepbesini boydan 
boya yıkmak mak adını takip etmekte
dirler. Y ptığı kesiflerle bu taarruzların 
bir gün belirmesi ıhfmalini göz önünde 
tutmuş olan Alman başkumandanlığının 
da ordularına buna göre bir durum al
dırmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Alman • Soyyet ler harbi 

Ruslar "Smolensk,, e 100 
kilon etre yaklaştılar 

" lljev,, Alman kumandanı vard11n isti vor 
-------------------------Stokholm, 1 (A.A) -- Rjevle Nevel 

arasında müthiş bir bmk muharebesi ol
maktadır. Veliçte mühim Rus piyade 
.kuvvetleri Smolensk isükametinde iler
lemekte olup Ruslar bu şehirden 100 ki
lometre mesafede bulunuyorlar. Berlin 
mahf llerl Rus baskısının çok şıddetli 
«» du unu gizlememektedirler. Maama
fih karşı taarruzlar sayesinde Alman 
m faa hattının elde tutulduğunu ilA
ve ediyorlar. 

STALtNGRADDA 
Aynı mahfillere göre Stalingradda 

Rus hücumları yavaşlamı tır. Sovyet 
uçakları tarafından atılan beyanname-

• lerde Alman mlidafilere mukavemetle
rının faydasız olduğu bildirilmiş ise de 
bu beyannameler bir netice vermediğin
d n korkunç imha harbi devam etmek
tedir. Sovyet birlikleri Kotelnikovaya 30 
ilulometre mesafeye yakla mı lardır. 
Aşağı Donun iki sahilinde Stal n raddan 
Ro tola ve Krasnovara giden saha ıki 
tarafın hoy ölçüştükleri büyük hır m y
dan halini almı tır. 

Rusların insan ve malzeme üstünlük
! ri ne olursa olsun Mareşal Timoçenko 
d manını muhtelif parçalara ayırma
d kça imha edemez. 

ÇEMBERDEKILER 
iMHA EDıLECEK 
Londra. 1 ( Radyo ) -- Ro.} terin 

muhabiri bildiriyor : Stalingrad etra
fında alınan bir çok Alman esiri steplere 
doğru sevkedilmektedir. Vo}ııada ge
miler ve şatlar asker ve mühimmat ta-
ımaktadırlar. 
Rusların şimdi bir tek endişeleri mu

hasara edilen dü!lman kuvvetlerinin kaç 
maıına müsaade edilmemesidw. Ame
rikan muhabiri Voltekara göre Kızılor
du muhasara edilen Alman kuvvetlerini 
imha etmeden Stalingrad taarruzlarını 
genışletmiyecektir. 

Londra 1 (Radyo) - Brotkastin Kor
poreyşin"n Mo kova muhabiri bildın
:'> or: Sovyetler Almanların anudane mu
kavemetıne ragmen ilerlemekted rler. 
Rjev etrafındaki çarpı malar son saf-
h ya girmiştir. Rjevın eheınmiyetinı Al
manlardan fazla takdir eden yoktur. Do
kuzuncu Alman ordusunun kumandanı 
29 Sonteşrin Pazar günkü nesajında 
cunları bildırm · tir: 

cVaziyet fevkalade ciddidir. Sovyet 
tankları ve süvar· i hatlarımızı yarını -
li'rdır. Yardım istiyorum. Yardım bugün 
gelmelidir, yarın çok geç olacaktır> 

Son nutkun yankılan 

8. Çörçilin nutku, Ame
rikalılar ve Almanlar 

~~~~~~·~---------

Bir Alman flÖl'UfÜ • Aınerllıalılar memnun • De· 
mofıPaslleıe l"n fazla lylmsePlllı zararlı.. 

Ankara 1 (Ra yo gazete ı) - Alman 
r dyo un gore B. Çörçilin son nutkun
d harb · n d ha ne kadar sürece ınin tah
ı. nı k bıl olmad gına dair sözlerı İngi-
1.2. umun • efkar.nı tatmın etmemiştir. 

AMER1KADA .MEMNUN1YET 
N \ :> or n l n haberi rde ıse Çôr

çıl n nu kunda Avrupada harbin kaza
nı} ınd n sonra tngılt ren n biıtun 
kuvv 1 r ~le 1aponyaya karsı sava a 

AVUSTRAL A KUVVETLi 
---•·---

Jaoonlar nere-
den hücum 
edebilirler? 

d dece nın bel"rt m·ş olması Bır
!esık d vletl de buyuk memnunlukla 
k r ıl nmıc;tır. 

AŞIRI 1Y1MSERL1K FENA 

Yıne Nev~o k haberi nutkun bilhassa 
a ırı bir iyim.serlıg n öniınü almak mak
dına dayandı mı tebarüz ettırmekte

d"r. Zira son zamanlarda tehlikenin çok 
azaldıgına inanmak temayülü vardı. 

YENi JAPON KAYIPLARI 
---*·---

ekiz ge ileri 
t orpillenüp 
batırıldı 

lün oldu ce geriledi 
-*-v·slNIN VALiSi ADA tÇLE· 

RİNE CEK LDI 
r . 1 (A.A) - Vısıdm b' a· ·ıl

ore Rci.inyon adasındakr ahil 
b tar) ı d ya çıkan kuvvetlere k . 
iırcn bir at açmıştır. Vali Ober küçük 
bır ·freze ıle icerıye ç kilmi tır. Halk 
ve memur!, r derhal D gole ıltıhak ct
mi lerd r. Muste nleke mcmurlaı ından 
b ı ı adanın ıdaresınc memur edılmi tir. 

Muhnrip Frctnsızlardan bu harekette 
ol n k mse olmam4jtır. 

Londra, 1 (A.A) - Reünyon adası 
1642 ne "nden beri Fransaya iltıhak 
eım·s bulunuyordu. Şimdı Hür Fransız
lara ıltıhak etmiştır. 

--~---~ıww·--~-
Polonya 1Ja111elılli 
Amerllıa:va gl"I .. 
Nevyork, 1 (A.A) - Polonya baş

vekili ve başkomutanı general Sikorski 
B. Ruzveltin daveti üzer1\ıe Amerikaya 
gelmiştir. 

. -·----FRANS1Z FtLOSUNUH 
AKİBETI -·-• (Başı.aralı l mci Sahifede) 

r 1 Markı :'> nı e e kadar 
t,•r an nın k tutul cagını bıldir-
n · tır. 
Ş 1dı t r çalış-

a o lamı tıı 
H. vuzda bulun n Strazburg harp 

ge ı uç n e r deı iıılıktt! su ıçmde 
latıyor. 

İKI DENİZALTI CEZA YİRDE 
Cezayır, 1 (AA) - Tulondan kaç

ı•.aga muv f k olan dört Fran ız deniz 
a 1tısından 2 ı Ce:z \ rın iç limanına sı
gınına a muvaff.ık o mu !ardır. 

Londra, l (AA) - Berlın radyosun
cıa Al nan ozcı.i ü dün akşam Tulonda 
b .... tırıl n Fr n donan na ı komutanı 
ı>ınir l Dô Labörd olmcdıgini söyle
m t ı. m ral ge•n l rıylc b te ınti
har mek kararını verm ıse d · mare
., .. I P tenin son d kikada müdahale ı 

r n bundan v gcçmı tır. 
Bar lon, 1 (A.A) - Fran ız deniz 
k !arına goı.., Tulonda mt har eden 

F n:::.ız donanma nın komutanı aınıral 
Dölabord Almanların e ındedir .,. e sıvil 
o' arak Teksan Pı O\ an ta goz altına alın
ı.ııştu·. 

YENİ DO.' ANMA YAPILACAK 
Vişı, 1 (A A) - Deniz kuvvetleri 

ba kumandanı amiral Abrial deniz su
ba;') larına ve erlerıne hitaben ne retti
gı b"r me ajda }.ütün Fransız mılleti gi
bı denı cıler n n ,. mareşal Peten etra
f,nda sıkı hır halka te kil etmelerini, 
d slplin ruhu ile yeni b r donanma ya
ratılaca ını bıld nnıştır. 

Monitör gazett:sı •Vazifemizi hatırlı
~ alım başlıgı altındaki yazısında ·Me
yus olınıyalıın .. En büyük üınidimız ya
cmak a2:1nımızd r .. Mareşahn on nut

kund ı s<.ızlerı 1 atırlıyalım. Fransa öl
mıyecektir.11 dıyor .. 
VIŞİ KUVVETLERİNİN TERHİSİ 
Londra, 1 (A.A) - Vişi ordusunun 

terhısı bugün bıtecektir. Bahriyenin de 
terhısi bitmek uzeredir. Günde üç bin 
k"si terhis olmaktadır. 

TERHiS Bl1Tl 
Londra, 1 (A..<\) - Hitlerin emrile 

terhis edilen Fransız ordusunun terhisi 
ııi bıtm tir. Deyli Meyi gazetesine gö
re general Fon Rü et Fransada yeni ni
zama adık yenı hır ordu kurmaga calıs
maktadır. Fransız ordu kadrosuna men
ıup subaylar hakkında incelemeler ya
pılıyor. Bunlardan itimada şayan görü
lenlere açılacak kurslarda Alman strate
jisi ve na yona} so yalızm n esasları öğ
retilecektir. 

TULO U ıT AL YANLAR 
KULLANACAK 
T ulon limanı yalnız ltalyanlar tara

fından kullanılacaktır. Himler Vısiye 
gelerek Lavllle görütmiııtür. 

TULONDAKI öRFl iDARE 
Moskova, 1 ( Radyo ) - Tas ajan

sının Cenevre muhabirinin bildirdiğine 
gore Tulonda örfi idare ılin edilmiştir. 
Akd~niz kıyılarındaki bazı mıntakalar
dan sivıl halkın çıkarılması emredilmis
tir. 

TULON F ACIASl VE MiHVER 
Ankara. 1 ( Radyo gazetesi ) -- Tu

lon faciası mihver mahfillerinde tefsir 
t'dilmekted r. 

Bir Alman gazetesi bu münasebetle 
di or ki : 

Fransız donanması Trafalgar muha
ıebesinden sonra ehemmiyetli hiç bir 
muharebe yapm:ımıştır.Avrupada daima 
lngilterenin aleti olarak kalmıştır. Bu
günkü ordusuz donanmasız Fransa Av
rupanın umumi mukadderatına tabi ola
c ktır. 
ıTAL YANLARA GöRE 
ltalyan radyo u diyor ki: 
M ttef k d vletler n hayet pek fazla 

um it bağladıkları Fransız aonanmasını 
da kal' betm · lerdir Bu sayede müttefik
ler ikinci cephe i ini kolaylaştırmak istı
.) orlardı. Tulon ışgal edilseydi geçen 
harpte Selan"ğin oynadığı rolü oynıya
caktı Fran ız fılosunun burada kendi 
kendini batırmaaı lngilız donanmasının 
ışini güçleıtirmi§tir. Diğer taraftan bu 

-*-
JAPON ASKERLERi SAHiLE 

KADAR SOROLOO 
M lburn, 1 (A.A) - Müttefıkler 

ı ınumi kaıarga. ndan bild"rıldiğinc gö
re Bunada muh.ırebeler şıddctlenmiştir. 
Müttefikler cephesi Gunanın doğusun-
d ahile ,·arını tır. 

Va ıngton, 1 (A.A) - Yeni Ginede 
Gunanın dogusunda Japon hatları üze
r.ndc vukubulan hava çarpışmalarında 
iki müttcfık uçağına mukabil 7 Japon 
ucağı düsürülmüstür. 

SALOMONLARDA 
Uçan kaleler Salomonlarda bir Ja

h.onvoyuna taarruz ederek on bin ton
hık bir şilebe tam isabet kaydebnişler
dır. Konvoya refakat eden on Japon av
c:sından üçü tahrip edilmiştir.. Bütün 
Amerıkan tayyaı cleri salimen dönmüş
lc:rdir. 

Vaşington, 1 (A.A) - 28 son teşrin
de Guadclkanar bölgesinde Lunga ır
mağı boyunda Amerikan tayyareleri 
gı:nı faaliyet gostererek mühim sayı
da silah ve mühimmat tahrip etmişler-
d r. • 
RESMİ TEBLIÔ 
Melburn, 1 (AA) - Teblig : Buna

oa muharebe gclı ı:yor ve şiddetleniyor. 
Hava kuvvetleri, kara ordusunun hare
kdinı destekliy(/r. 12 Japon tayyaresin
d n miırekkep hır teşkile hiıcwn eden 
av uçaklarımız 17 uçağı düşürmüşler
d;r. Bız ıkı tayyare kaybettik. 
Betıyor bogazmda bir bomba tayya

remız bir japqn avcısını düşürmüştür .. 
Moresbıd gec leyin hır düşman teşki

j; tesirsiz bir hücum ~apmı.ştır. 
Port Darvınd' bir Japon keşıf uçağı 

ı-chir uzerinde uçmuştur. 
----~--~~~--~~ 

Amerilıanın 11erdlği 
yfyecelı maddeleri 
Va~ington, 1 (A.A) - Amerika zi

raat nazrı borçlandırma ve ödünç verme 
kanunu hükümlerine göre şimdiye ka
dar müttefiklere bir milyar 700 milyon 
ton ağırlığında yjyecek maddesi gönde
rildığini söylemiştır. 

--- o- --
Japonya ölüm • lıalnn 
naücadeleal YGJnYfH'
Tok~ o. l (A.A) - B. Kurusu Amc-

r.kadan dondüktcn sonra ımparntora 
n•üzaheret cemıyetinde beyanatta bu
lunmu ve demıqtir ki: 

- As~ a harbuıın ilôncı yılına azim 
\ e giıvenle girmekteyiz. Zira bu har
b n başlangıcı 1 ılk kanunda bu tarih
te Amerikanın bızc verdiğı nota inanıl
n;ıyacak derecede tahı·ık funizdi ve J a
ponyanın bı.itün hayat haklarını ınkar 
ediyordu. Asyada giriştiğimiz mücadele 
bır olüm - Kalım mücadelesidir. Ame
rıka ta arladıgı ekonomik programı 
gerçeklestirırse bütün dünya Amerıkan 
esareti altına gııecektır. 

- -..-o- --
Son İngiliz 11e Alman 
Ha11a hücamlaPı.. 
Londra, 1 (A.A) - lnailiz uçakları 

c.ün şimal Fransadaki hedeflere, demir 
yolları üzerınde lokomotiflere hücum 
etmı , bir çok hasarlar vermişlerdir. 

ALMAN HÜCUMU 
Londra, 1 (A.A) - Dün birkaç Al

man uçağı İngıltereye taarruza teşeb
büs etmi tir. Bunlardan bırısi. İngiliz 
nhıl bahrıyesı tarafından dü üriilmüş-

tür. 

İtalyanlar IJüyülı lıir 
vapuP lıatırmıılar 
Roma, 1 (~ A) - Jurnala Ditalya 

... zete ı, b r it :yan denızaltısının yir
mı hın tonılato hacmındeki Oren Sid 
vapurunu batırdı' ını :'>azım tır. Son za

anlarda vard mcı k uvazör haline if
rağ edı).en bu vapuı·dn iki bin asker 
vardı. Uç torpıl abetı alan vapur der
hal batmıstır. Mürett~bat sandalları 
denıze indirmek için ancak vakit bula
bılmişlerdır. Ayni İtalyan denizaltısı 
c'aha evvel 17 bin tonluk Hellas vapu
runu da batırmı tı. 

AmePllıa d alllli 
lstlfıraz yapıyoP .. 
Madrid, 1 (A.A) - Vafingtondan 

verilen bir habere göre Amerıka maliye 
nazırlığı, dokuz mı]yar dolarlık yeni bir 
dahili ıstıkraz aktedecektir. Çıkarılacak 
hisseler yüzde 2, S faizlidir. Bu hi88eler 
zafer bonplarile de değiştirilebilecektir. 
Bunların en mühim kıamı hükümet tara
fından hamillerine 196 3 - 1968 yılları 
arasında ödenerek itfa edilecektir. 

VRUGVAYDA 
Cilmhurreısı seçimi 
Boyne Ayres, 1 (A.A) -- Cuma gü

nü Urugvayda yapılan resicumhur seçi
mi hakkında pazartesi günkü rey tasnif
lerine nazaran Kolorado partisi diğer 
partileri çok ger· de bırakmıştır. Bu parti 
16 7 bin rey kaz nmıştır. -·-. 
Ruslara yCIJ'dıma giden 
FPansız havacdarı.. 

Moskova, 1 (A.A) -- Nôrmandı 
F ranaız hava pilotlannı tetkil eden 60 
tayyareci Mo!kovaya gelmişlerdir. Bun-

ez L AL ES 
l'ff 

SON HABER 

Parti Meclis i(rı·bu toplandı 

Hariciye Vekili 
günlük olayları 

15 son 
aıılattı 

B. Huınan Menemencioğlunun izahatı allıqlarla 
Jıarfılandı • Sanatlı6P Naşide yaPdan-

Ankara, 1 (A.A) - Cümhuriyet halk 
partisi meclis grubu umumi heyeti bu
gün ( dün) saat 15 te reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisliğinde top
landı. Celse açıldıktan ve geçen toplan
tının zabıt hülasası okunduktan sonra 
kürsüye gelen Hariciye Vekili Numan 
Menemencioğlu verdiği i~atında ge
çen 15 gün zarfındaki hadiseler ve mem
leketimizi ilgilendiren siyasi meselelere 

temas etmiş ve uzun izahlarda bulunR• 
ruk alkışlar ara ında kür üyü terk et
miştir. 

'Bundan sonra Trabzon mebusu Halit 
tarafından verılen sanatkAr Naşide yar
dımda bulunulmasına dair takrire maa
rif vekili Ha.san Aü Yücel cevap vere
rek ilk günlerden beri eaııatkAra yar
dım edildiğini beyan ettikten sonra top
lantıya son verilmiştir. 

lstanbulda aş evleri faaliyete geçti 

Kızılay kurumu bu iş 
için "700,, bin lira ayırdı 

HER FAKiRE GÜNDE BiR KAP sır.AK YEMEK VERiLiYOR 
İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Şehrimizin 

muhtelif semtlerinde açılan Kızılay aş 
evleri bugün (Dün) faaliyete geçmiş, 

fakirlere birer kap sıcak yemek tevzi 
edilmiştir. Bu tevziat mart nihayetine 
kadar muntazanıen devam edecektir. 
İlk sıcak yemeği bulgur plavı teşkil et
miştir. 

Her aş evinden yemek alacak olanla
ra, üzerlerinde hangı saatte müracaat 
edecekleri yazılı bulunan kuponlar da
ğıtılmıştır. Tevziattan istifade için bu 
kuponları göstermek ve saatınde milra
caat etmek lazımdır. 

Kızılay cemiyeti bu hayırlı ış için 
700 bin lira tahsis etmiştir. 

Matbuat um m müdürü Alman 
orta elçisine ziyafet verdi 

Ankara 1 (A.A) - Matbuat umum 
müdürü Selim Sarper Alman orta elçisi 
şerefıne bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
elçilik erkanı, Türk basın birliği reisi 
Falih Rıfkı Atay, İstanbul mebusu Edip 

Servet, Ajan.s umum müdürü Muvaf
fak Menemencioğlu, hariciye vekaleti ıs
t:h barat umum müdürü Abacıoğlu, Al
ınan matbuat ataşesi ve Alınan basın 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

--arlık vergisi komisyonları 
işlerini birtirdi 

Ankara, 1 (Hususi) - Salahiyetli 
makamlara gelen malfunat varlık ver
gisini tesbit için kurulan komisyonlar
dan hemen hepsınin tetkiklerini tamam
lıyarak listeleri hazırlamış olduklarını 
gösteriyor. Sadke bir iki viliyette lis
teler tamamlanmak üzeredir. Kanunda
ki esaslar dairesinde listeler bugünler
de ilin edilecektir. Komisyon kararları 
kati mahiyette olduğundan vergilerini 

15 gün içinde tamamen ödemiyenlerden 
ilk iki haftada yüzde bir ve iki fazlasiy
le alınacak bu müddet geçerse kanun
daki tahsil yollarına müracaat oluna
caktır. Ankaraya gelen haberlerden ko
misyonların çalışmalarınd.m memnuni
yet verici neticeler alındığını da göste
riyor. Bu vergi ile elde edilecek vari
~atın ilk tahminlerden fazla olacağı an
laşılmıştır. 

Memurlara kumaş datıtılması 
yılbaşına doiru bqlıvor 

Ankara, 1 (Yeni Asır) _Memurlara 
verilecek kumaş, ayakkabının dağıtıl
masına yılbaşına doğru Diyarbakırdan 
başlanacak, sonra Erzurum, Trabzon 
yerli mallar pazarları tevziata başhyarak 

bunu Elizığ, Malatya, Sivas, Samsun, 
Gaziantep, Adana takip edecektir. Önce 
erkek sonra kadın kumqları sonra 
ayakkabı dağıtılacaktır. Tevziat bir se
nede bitecektir. 

MECLiSE VERiLEN TiCARET SANAYi ODALARI KANUNU 
~~--~---~·~~-------

Ankara, 1 (Husus) - Meclise veri- ler merkez odasında kurulacak mıntaka 
len ticaret, sanayı, esnaf odaları ve bor
saları kanun layihasının 15 inci mad
desiyle tıcaret vekaletine muayyen bir 
iktisadi bölgeyi temsil etmek üzere 
merkez odaları kurmak salahiyetini 
vermektedir. Bölgeye ait müşterek iş-

meclislerinde görüşülecektir. Diğer ta
raftan lüzum görüldüğü takdirde mer
kezi Ankarada olmak üzere ticaret, sa
nayi, esnaf odal&rı ve ticaret borsaları 
federasyonu kurulacaktır. 

i~ eni k urulacak fabrikalar 
Ankara 1 (Yeni Asır) - Tesisatı hariçten 
ve nakli mümkün olan yerlerden geti
rilmek suretiyle memleketimizde bazı 
imallthane ve fabrikaların kurulması 
yolunda muhtelif teklifler alınmıştır. 

Teklifler alakalı makamlarca incele-

n~yor. Bu arada eski elbıselerin yününü 
ıpliğini ve sairesini ayırarak yeni ha
le getirecek bazı tesisatın nakli de 
teklif edılmişi.ir. Hükümetçe yapılan 
tetkiklerin sonunda bu fabrikanın mem
lekete nakline müsaade olunmuştur. 

Buldan ve Çörumde zelzele · 
~~~--~-~·~~--~~-

Buldan ı (A.A) - Bugün( dün) saat 1 Çorum, 1 (A.A) -- Dün dört yer sa~ 
5,15 te bi; yer sarsıntısı olmuştur. Hasar sıntuıı olmuştur. 21,20 deki sarsıntı ol-
yoktur. dukça şiddetli idi. Hasar yoktur. 
~ ... ~ 

Vapurda 45 günlük bir çocuk buluodn 
İstanbul, 1 (Yeni Asır) _ Geceleyin 145 günlük bir kız çocuğu bul~~muştur. 

Köprüden Boğaziçine soa seferini ya- Sıhhatte . olan ~uk Darulaceze:r'e 
ıfan Şirketi Hayriye vapurunun birinci gön8;rilmiş~r. Ç~cugu ~ırakanın k m 
mevki kamara.r.ında, kağıtlara sanlmıs oldugu tahkık edılmektedır. 

~"'>"-.: ~:--..~""'"" <...; ~ ~-' 
KREDi KOOPERATiFLERi BlR TUGLA IMALATHA· 
MUKAVELESiNDE DECi· NESl ÇOKTO 

ŞEN MADDE Ankara. ı (.;::~) -- Gölbaşında 
Ankara 1 (Yenı Asır) - Kred" koo- ıkametgah gibi kullanılan bir tuğla ima

peratifl ri ana mukavelesinin 64 iıncü 
maddesi degıştırıldi, yeni şekle gore du- lathanesi çökmüş iki çocuk ölmüş yara-
rum kazancın yüzde 50 sı ·edek ak d> a nan kı ki · Nümune hastahane ine ge-


