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tlan münderecatından mesuliyet kabul edilmez ... 

Yl'rzcvJ.-_.. 
0 

«Stalingrad~ cen1tes1nde Sovuetlerin Ahnanları çev-lr~ne 
hareketlerini gösterir harita 

ln~ilizlere Ruslara •• 
~ore ve 

ve Çevri en Mi 
artık kurtulamaz 
Rusya 
Savaşları 

___ .* __ _ 
Almanları yeniden 
IJiiyüfl hayal lıırıl:lığı 
ile lıarşılcqtırmıştır •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Şimal Afrikada ve Rusyada heyecan
lı hadiseler birbirini kovalamaktadır. 

___ .* ___ _ 

Stalingradda ve mer· 
kezde Rus taarruz
ları devaın ediyoı· 

-*-Moskova, 2 (AA) - Roy!er ajansı-
nın hususi muhabiri bildiı·iyor: Rus kı
laları Stalingrad istikametinde doğuya 
doğru ilerleyişlerine arasız devam ede
ı-.k kuşatılan Almanları şeh!'e doğru 
sürüyoı·lar. Ruslar şehrin doğusunda 

(Sonu Sahife 2, Siilw1 5 tc) 

KANLI SAVASLARA DOGRU 
----*·----

"Kaderin biikülmez 

pençesi mihve-ri kati 
tarzda yakaladı" ----·----

İngiliz nazırlarından B. 
«Emeri» nin IJeyanatı 
Londra, 2 (A.A) - Nazırlardan Enıe

ri aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
< - Şiddetli bir savaş bizi bekliyor. 

Kaderin bükülmez pençesi kat'! bir tarz
da Avrupa rnüstebitlerini kavran1akta~ 
dır.> 

:: kurumunun şehrimizdeki fakirler için :: 
§ açtığı aş evlerine beı; yeni aş evinin ila- § 
- vesi kararlaştmlmıı;tır. -
~ Ayrıca ilk ve orta okullardaki 3400 ~ 
E fakir talebeye he'r gün sıcak yemek ve- § 
~ rilecektir.. ~ 

- -= = :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111:; 

Ciimh uriyetin ve Ciimhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedir. YENt ASm Matbaasında basılm1ştır. 

un usta netice yakın ... 
• 

Mayo tarlaları aşıldı, Tunus önü 
eki Mibve dış müdafaası yarı 1 

ALMANLARA GORE ___ * __ _ 

Merkezde 
harp şiddet
le sürüyor 
Volga ve Donda Rus 
hücumları mevzile,sti 

ue pü lıürtiildü .. 
Berlin, 2 (A.A) - Alman tebliği: 

T erekin ~imalinde Alman tanklarının 
bir hücuınu neticesinde düşman geriye 
atılmış ve yüzlerce esir alınmıştır. Vol
ga ile Don arasında Ruslar ağır kayıpla
ra uğradık1arı için ancak mevzii hücum
larda bulunabilmiştir. Don nehrinin bü
yük dirseğinde düşman hücurnlaı-ı bir 
karşı hücumla püskürtülmüştür. Ağır Al
man uçaklatiyle hafif İtalyan savaş uçak-

(Sonu S"lıifc 1. Sütun 2 de) 

____ .* ___ _ 

'fı·ablusgarp • Tunus 
arasındaki Mihver 

irtibatı kesildi 

Alman hınıa ııuuuetleri 
Sicilyaya çelıiliyor ue 
mihverin lıarşı taarru· 

za geçmesi muh· 
temel görülüyo~ .. 

Londra, 2 (A.A) - Fas radyosunun 
bı1dirdiğine göra Alınanlar dün Bizer
te - Tunus kesimjnde ağır tanklar kİıl
larunışlar, fakat birinci İngiliz ordu
sunun ileri hareketini durdurmağa mu
laffak olamamışlardır. Birinci ordu 
ş1mdiden Alman mayn tarlalarını geç
miştir. Bu da n1ihver mukavemet mer
kezlerinin aşıldığını göstermektedir. 
DIŞ MÜDAFAASI YARILDI 
Londra, 2 (AA) - Royterin Tunu

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ALMAN IODIASI 
---·*---

önündeki Mihver dış müdtıfaa hattının müttefiklerce yarıldığı 
bildirilen «Tımus• şehrine umumi bir bakış 

Suikast davasına dün devam edildi 

f j Zafer artık ••Pavlof" istediğ'l 
1 zaman ve sualleri sordu 

Ainıa11la1· Rus cephesinde bir 
tarassut rnevkiinde 

Sabır işi! Suifıast esnasında IJi;~i infilaktan sonra ihin· 
ci.si neden 1Je1denilmiı ue Alman ataşemiliter· -*- fiği otomofJili hadise yerine ne vahit gelmiş? 

Almanya Afriflada ha• ANKARA, 2 (YENİ ASffi) - Ata· lıüyük elçisi fon Papenin katibesi Bn. 
diselerden euuel daU• türk bulvarında Alman büyük elçisi Roz şahit olarak dinlendi. 
ranacafı Ue denizaJtl fon Papene karşı yapılan suikast dava· Celse saat 9.30 da açıldı. Suçlular 

•na bugun·· (Dun'" ) şehr'-'~ g"u· ceza tamam ve hazırdılar. Tercüman Es.ref har ... i zaferin teminatı!. _, w= a u mahkemesinde devam edildi ve Alman (Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 
Berlin, 2 (A.A) - Propaganda nazı- ---------------

n B. Göbels dün piyade subayı mekte
binde bir nutuk söyleyerek geçen kış 
harbiyle tecrübe geçirmiş olan Alman 

(Sonu Sahife 4, Siitun 5 te) 

l\1üttefik orduların Trablus - Bizerte 
~enberini daraltmağa çalı~tıkları bir sı
rada Alınanlar, Doitu cephesinde, 145 
giinltik tecavüzlerinde ~~de __ et.~lcri 
Leticcleri bir hamlede sılip supurmek 
istidadını gösteren nıuazzaın bir taar
ruz karşısındadıdar. Fazla olarak. on 
bir aydan beri fevkalade gayretlerle 
talıkim ettikleri merkez cephesinde da
kikadan dakikaya ağırlaşan bir baskı 
nltmdadırlar. Halbuki Alman sözcüleri, 
pek yakın günlere kadar, Alınanların 
son yaz taarruzunda, Stalingrada ve V ol
gaya hikiın olmayı istihdaf eden. esas 
gayelerine varmı~ olduklarını , Stahngrad 
•avaşlarmda kuvvetle~nin bliylik kıs
n1ını eriten Sovyetlerın, bundan sonra 
harbin gelişiıni üzerinde tesir yapınağa 
muktedir olamıyacaklarını iddia edi-
3 orlardı: Böyle.:e Alman umumi efka
r.na Rusyada kati zaferin kazanıhnası
na ;nundil bir vaziyet yaratıldığı ünıi
di verilmişti. Olayların tekziıı ettiği bu 
ümit gerçekleşmiş olsaydı, hiç şüphe 
yok ki mihverdler bütün gayretlerini 
Akdeııizde teksı[ ederek İngiltereyi bu 
denizden atmağa çalısacaklardı. Yine bu 
•ayede, Süvey~ üzerinden Orta Şarka 
yayılmayı, Asyanın petrol zenginlikle
rine el koyınayı da düşüneceklerdi. 

Tarafsız gözle Rusya harbi 

Mütte[ikleriıı kazandıkları son zafer
ler bu hayal küf<!anelerini birer birer 
)ıkmıştır. Fakat bu~iinkü durumda asıl 
şaşılacak şey, Almanların Rusyada 
kendilerini c11 çok zafere yaklaş1mş te
Jiıkki ettikleri bir srrada ondan en (azla 
uzaklasmıs ohualarıdır. Kaııaatiınizce 
bunun -s sCbebi, Rus mukaveınet.inin 
nıaddi ve nıanevi ölçiisünde nıihverci
)erin ikinci defa olarak aldaıuru!i olına
hmdır. Eğer bii) ük dü~manlarıııın bu 
ölünı kalım sava~ında şut}rla ve iman
la dö\:ii~tiiklerini teslim etıniş olsalar
dı, diinyantn çoktan beri teşhisini koy
duğu realitelere gözlerini kapıyacak
Jardı ve durun1hın bu kadar cabuk kö
ttilesnıiyecckti. Rus~·a, bu ha;pfc düş
man~larını sonu gelıniyeıı . sürı>rizlerle 
karsılastırnu~tır. Geçen sene Rus kı~ı
nuı 

0

ko~kunç salınclcrİ)·le karşıla~an Al~ 
manlar. bu sene. daha ağar ve daha çe
tin bir inıtihana tilbi tutulınaktadırlar. 

Sovyct teca~ü:tiiııdcıı şu reddedilmez 
neticeleri cıkarıuak kabildir: 

ı _ On sekiı: aydan beı-i, nıihverci
lerin yıkılmak ıizere olduğundan belki 
bin defa bahsetlıklcri Rusya lıalfı kor
kun<" bir kuvYet olarak ayaktadır. 

2 :..__ Ruslar, müdafaada olduğu ka· 
dar tecaviizde de harbin seyrini değiş
tirınc~c nınktcdir bir kuv\•t•t oldukla
r1nı ispat etıni'?l,~rdir. 

3 - İngiltere - Amerika ve Rusya 
arasındaki strateji beraberliğinin bir 
masal olmadığı. sırası gelince, üç büyiik 
devletten her birinin darbesini indir
n1ekten geri kalınadığ·ı göri.ilınii~tür. 

Bii!iiıı 111ınla1· &rtık elle tutulan haki
batlcrdir. :\Juhakkaktır ki 2an1an za
hlan kendisine \'Criten ten1ina(a inan~n 
A.ln1an umumi efkarı siıudi So\.·,etlt\rin 

(Sonu Sahife 2, Siitwı G da) 

___ * __ _ 

liierkezde Gıda maddesi satışlarında kar hadleri 
---·------------

Ruslar ağır Teni ka hadleri 
basıyorlar tespiı olundu 

Bern, 2 (A.A) - İsviçre gazeteleri
nin Berlin muhabirlerine göre Rus cep
hesinde durum dün akşam şöyle idi: 

Sovyet taarruzunun ağırlığı merkez 
cephesinde Kalenin ve Troptez kesiıni

ne gecınistir. Ruslar muharebe hattına 
durmad.,; yeni tanklar sokuyorlar. Al· 

(Sonu Sahife 4.. Sütun 2 de) 

Peralıendeci fıim, toptancı Jıim? • Dünden itifJa
ren tatlJilı edilmeğe IJaşıanılan yeni fıtir 

hadlerini aıanıar ceza görecelıler ... 
Belediye. hayatı pahahlandıran mev- deleri· fiyatlarını makul bir hadde bu

zulan ele almak, şehrimiz halkının gıda lundunnak bahsinde her gÜn yeni yeni 
maddelerini temin etmek ve gıda mad- tedbirler almaktadır. Bu meyanda tica-

ret odası ve borsa ile işbirliği yaparak 
gıda maddeleri satışlarında toptancı ve 
perakendeci azami kar hadlerini tayin 
etnıeğe başlamıştır. Şimdiye kadar kilY 
hadleri tesbit edilen maddeleri ve bele
diye encümeninin bu husustaki kararını 
yazıyoruz: 

Teneke peynirinde perakendeci % 
20, tulum peynirinde perakendeci % 
1 7 ,5, kaşar peynirinde perakendeci % 
1 5 ; yağsız teneke peynirinde peraken
deci % 20, gravye-r peynirinde pera
kendeciler % 1 5. 

Sucuklarda (fira dahil) toptan % 
7.5, perakende % 15; pasbrmalarda 
(fira dahil) toptan % 15, perakende 
% 20, bal (teneke satışı toptandır) 
toptan % 7,5, perakende % 20: pek
mek (bir teneke sabşı toptandır) toptan 
% 7,;5 perakende % 20, §Ckerleme
lerde (maliyete ilave) toptan % 10. 
perakende % 20, kuru üzüm ve incirde 
(borsa satış fiyatı esas olarak)" peraken
de ')h 15; kuru yemişlerde perakende 
% 15 dir. 

11 er yerde olduğıı gibi Rus cephesinde ele büyük rol 
O'IJnayo;n tayyareler bir akın es-ıı...ında 

Fabrika mamulAtı pamuk, susam, ra
fine ve diğer bili.mwn nebati yağlarda 
toptan % 5, perakende % 1 O olup hu 

(&nu Sahile 2, Sütun 4 te) 

Martinik adasmdtı bulundıığn için Tulondtı batmaktan 
kurtulan Fransızların biricik uçak gemisi Bearn 

Fransızlar arasında ayrılıklar 

Bir denizaltı_ da· 
ha kurınldn 
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SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Rjev'in diişmesi 
bekleniyor 

Londra, 2 (Radyo) - Rjevde şehrin 
varoşlarından biri Rusların elindedir. 

Roytere göre Rjevin yakında düşme
s; beklenebilir. Almanlar Rjevin doğu
sunda Sovyet baskısı altında birinci 
müdafaa hattını terkederek ikinci hatta 
çekilmişlerdir. 

italyaya ayrı sulh şart· 
ları tefılifinden 
IJahsediliyor .•• 

Londra, 2 (Radyo) - Avam kamara
sında İtalyaya teklifi muhtemel ayrı 
sulh şartları hakkında başvekil Çörçil· 
den sual sorulacağı bildirilmektedir. 
"' nttıı111n11nt!! o•·uu t •• n •• , ., .. 

;~u~Tıi"~rifuififı\1 ,;,iji!u;ıtlı ,,rrttır~rı 11 f,ı 

Anglosaksonlara yar· 
dım edenler hain! 

Vlfi IJir çolı aslıeri erfıci· 
nı Fransız tafJiiyetinden 

çıharıyor •• 
Londra, 2 (A.A) - Fas radyosunun 

bildirdiğine göre Tulondan kaça:ıı dör
düncü denizaltısı olan Gloryö adlı 

Fransız denizalttsı Orana ~elnıiştir. Bu 
denizaltı Tulondan kaçtıktan sonra İs
panyada Valansiyaya sığınmış ve 24 
srıatlık mühlet bitince oradan kalkıp 
Orana gelmisiir. 

Vişi, 2 (A.A) - 27 Sontc.jrinde Tulo
nu terk eden d:.irt Fransız denizaltısın
dan Iris bir İspanyol limanında silahla
rından 1ecrit edilınistir Le~Jorvo Va .. 
lansiya limanını terk ederek Oraİıa var
nnştır. Kazablanka ve Mar:soven derıiz 
altıları da Ce1.avire varn11c;;lardır. 

FtLOYU BATIRANLAR 
HAKKINDA BiR ALMAN El';lR! 
Ankara2 (Rad:, o gazetesi - -Mad r: ti e 

{Sonu Sahife 4, Sütnn 5 te) 



SAHiFE 2 

~uıkast davasına dün devam t'dildi 
---- ------------------

(Haştaraü 1 ınci Sahiiede) 1 gunu söylediğine göre fi:re refakat şe-
- d l kıl \'e usulünün caddenin sağından el' 

Deuıırcan aynı zaman a Amanca ter- k d -ı -d -- .. k ldu 
cürne de yapmak üzere hazır bulundu· rr.etre ad ardı er? e yurume rot o . 

ı B s b · y ld · ı- -- ı;unu sor ur u. 
~u;mk_ uh'.::!'"tlu. . h.a rı. lo _adşdiı~ reıskıgın· Sa!Ut, ayn ayı·ı sorulan bu suallere 
cıe ·ı a -::ur. er .eyetıy e ı a ma am.ı· d ·- 1 • d d' k' .1 1 k .. C .1 Alt e ver ıgı cevap ar.:ıa e ı ı: 
Pl teın"ı ev eme uzere emı an v ·1· - ta r· h z etlerine 
L - K 1 B 1 · · al - sım maıııen se ır a r 
~ ıntıc:ıv;n ema ora yer erını - t ·ı .ld • - - b 9 30 bazan an-

dılar. ag ı_ o u.gu ıçın azan . , . . .. 
BAY\ ' ROZUN ŞAHADETİ da gıderdim .. Çok zamanlar sefırı ,.ıı~ 
B Rı · . ld B b· . d rünce, kendisine yakla~ır ber~bcr yu-

n. oz çagırı ı.. a asının a ının .. d.. H"d. .. .. ı ı f-k 
Il · l89~ d - ı F Papen· h _ ıur uın.. a ıs~ gunu .s-.; _ır e re ı ası 

,0zı ~ ogur:. u, on ın u , LI d ık " d ki 
· 'k" 'be ld • · 1 d- S 1 ıkan1etgan arın .ırı c ıp uıraı. ura a-

susı ali o;ı o ugunu soy e t. uç u- 1 • • - 1 ı -- 1 b -- d. d- h. b- - - ta cakları ıçın nezaketen yan arına yanaş
ura ŞO). CB l.dr gkolL. r-:e.zdır .. ı, JÇ ırını - r.ıadım .. Vazifenlt' gitmek üzere ilerle
tılmıyor. ı ı erını ogru ve garazsız d. 
o1arak sö_vli,_·ccı?0- .ne \teınln edip etı•1iye- :m. 

~ Pavlof su sual!erin de sorulmasın1 is-
ceği sorulunca d.trhal, Yavol, dedi. Hi- tedi: 
d-.se dolayt>ıyle bilciiklerini yazdiğı bir _ Hadiseden sonra Fon Papenin 
Y-iığ'ıttan okıunak istedıyse de reis ev- d k b " n•ahkeme e o ·unan mektu unda da 
\tela hatırladıklarını anlat:ııd-'>ını bildir- ~kinci hir ınfiltikın vuku bulacağı tah
C,. Hatırlan1adıgı cihetler olursa notla-
rına bakalı.lir d"-"'di. Bn. Rrız anlattı.. n·ıinınden bahsed:lrniştir. Şiındi sahit te 

ayni tahınini .Jlf!ri sürdügüne göre aca
Tıarcüman Eşret Demırcan bu '60~ri be.. bu ikinci inf~i.lkın ne sebeple 'ukua 
cv\'eifı TUrkçey", sonra da Rus%aya çe-- gelmediğini söyicr mi? Perapaia~ ote
vırdı. Sahıt had:scyi şöyle ı.nlatıyordu; 1,ndeki infilak .-ebebi dolayısiyle mi, 

- Saat 10 raddelerinde sefarethane- yok~a başka bir :sebeple mi? .. Sonra 
le ıt. :-tek üzerı! evın1den çıkml!?tıın.. at cmiliterın oıomobılinin bu suikast 
Bu sırada f'on Papcnle refikası Ua lka- tMnii hitdisesind~ oradan Eteciverişini 
n1etgihlıırı11dan çıkmışlardı .. Hen tah- rasıl izah ederlcı~ 
nıJncn 50 rnetre kadar Olerıııdey<lim .. 
ltalya sefaretı bahçesın:n kapalı bulu- İDDİA MAKAMININ SÖZLERİ 
nan orta kapısı onüııde bulunduğum sı- Müddeiumumi muavini Kemal Bora, 
rada arkamda b.r ınfılilk oldugunu iŞit ınfilakın olacağı evvelden bilinmediği
tim .. Geriye ba.-ınca sallanır bir vazi- n._ göre böyle bir hadisede tehlikeden 
yetle yerden kalkn1akta olduklarını ve endi~ veya kortınma. hissi tabiisiyle 
safarethaneye dug:ru ilerledıklcrini gör- ikinci bir infilakın olabil('ceği cihetinin 
clüın. Süratle onlara doğru yürüdüm- tr.hınini tabii oJr:luğunu, Alnıan ataşe~i
Maksadtm onlara yardım etnıekti.. Fon rı~n otomobili o civarda bulunmayıp hft
Fapenle madam Papenü1 arkasında tah- d:seden sonra tesadüfen geJmiş oldu· 
minen 30 • 40 metre gerilerinde duman ğu tahkikatla anlasıldiğını, bu suallerin 
çıkmakta olduğunu gürdüın. Her ikisi sahide tevcihine lüzum olmadığını söy· 
cie baştan aşağı tu7.ı toprağa bulanmış-- !edi ve Pavlofu'l talebinin reddini is-

tı. Büyük elçi : .Bu bana atılmış bir tc~ÜALLER SORULUYOR 
bombadır• ded~. Refika>ı da : •Bu :Mahkeme gereğini düşündü. Pavlo-
:_mba bizim içındı, Allah korudu• de- fun müdafaa hakkını alakalandırdığı ci· 

hetle bu iki sualin sabitten sorulmasına 
karar verdi. Fon Papen : •Benim kulağım gibi si· 

z'n kulaklarınız da tık&ndı mı? ... diye 
sormuştu. Ben •kinci bir infliı.kın da 
c!acağı zanniyle sefire bu tehlikeli mın· 
!akadan uzaklaşmalarını rica ettim. Bu 
sırada şehir istıkametinden bir taksi· 
dn geldiğin de gördüm. · 

GELEN OTO!'d.OBİL 
Şahit reisin bu otomobile dair muh

telif suallerine şu cevapları verdi: 
- Otomobil Yeni şehir tarafından 

Çankaya istikametine gidiyordu. İçinde 
~oförden başka kimse olup olmadığını 
farkedemedim .. Rengi hatırımda kalma
mış. zannederim ye.şildi. 

Fon Papen zabıtaya haber vermesi 
için taksinin şoförüne ; 

•Polis, polis• diye seslendi.. Bu sı· 
rada caddenin karşı tarafından iki ki· 
ıtinin de oldukç• süratle gittiklerini 
gördüm, Fazla ıakip edemedim.. Belki 
hlldiseyi haber vermek üzere polis nok
tasına doğru ko~uyorlardı. Madam Pa· 
pen bana : •Sefarethaneye koş · habeı 
ver• dediği cihetle oraya gittim. 
KAÇIŞANLAR KİMLERDİ? 
RPis sordu: 
- Bu kaçc'aıı sahısları gör.eniz teş

bıs edebılir misıniz? Acaba bu sahıslar 
Fransız sefarethanesine mi doğr.u gidi
yorlardı? 

Şahit - Görür.em tanıyacağımı zan. 
netmiyorum, Fransız sefarethanesine 
doğru yürüyüp yürümediklerini de bi· 
lemero.. Zira onları İtalya sefarethane· 
&. önünde koşuşurken görmüştüm. 

Reisin Pavbf ve Kornilofa bir daha 
d:kkatle bakarak kaçan şalnıların bun· 
ludan birine bt,nzeyi p benzemediğini 
&ormast üzerine de, kaçanların yüzleri~ 
ni esasen teşhis edemediğini söyledi. 
Ve reisin diğer suallerine cevap olarak: 
Madam Fon Papenin mantosunun arka 
kısmında yukarıdan aşağıya kadar kan 
izleri ve et parçaları yapışmış olduğunu 
sefarette gördügünü, infilaktan önce 
elinde büyükçe kınnızı bir paket taşı• 
yan biç bir şah'>! ve her hangi bir oto
mobilin gelip geçtığini görmediğini, ya· 
ralanmış bayanların bir otomobile bi· 
ıı;p gittiklerini de görmecli,,"ini, böyle 
bir şey..:ı kendisı ayrıldıktan <onra vu
kua gelmiş olac&i;ıru söyledi. 

MüddeL· ı.::nt ınııavL~ Kemal Bora 
eledi ki: 

- Hadısc sabahı gayri muntazır bir 
.aziyette cadde üzerinde bir infilak vu
kua gelmiş olma ına göre muhittekile
rin bu yerden uzaklasmak istiyecekleri 
ıı:uhakkaktır. Şahit Bn. Roz bu iki sah· 
~ın kaçı~rnası üzerinde bilhassa te,:ak .. 
kuf etmesi \'aziyetlerindc şüpheli bir 
hal gördüğünde'! midir? 

Reis ayni suali şahide sordurdu. 
•. Şahit-_ onlardan şüphelendiği için de
ğil, hadıseyi gördüğü gibi nakletmek 
irin tekrarladığı cevabını verdi. 

PAVLOFUN SUALLERİ 
Suçlulardan '!t<hide karşı diyecekleri 

rorıı~da. Pavlof şunu •ordurdu; 
- infilak yer.r,in 20 • 30 metre öte

de olduğunu kendi bulunduğu mevkie 
göre mi, ) oksa .Fon Papenin yerine na
zaran mı tayin c·yliyor? 

Şahi.t cc\·abında : İnfilakı duyarak 
ger' donup ~'on Papene mülaki olduğu 
} erd n ıtıbaren 211 - 30 mere mesafe ol· 
auğunu süyledi. 

Pavlof şahidın umumi suı·ette >efa. 
>etlıaıl<'deki vaz,fesine kaçta ha ladığı
n!, hadise günü 5efire te adüfen mi re
fokat ettiğini. elli metre ileride oldu-

Bn. Roz söyle cevap verdi: 
- lkinci bir infilakın olabileceği ihti

maliyle oradan uzaklaşma..'iını tavsiye 
etmekliğim bir bilgi mahsulü değil, 
içimden gelen insiyaki bir hisledir. O 
civarda ataşemiliterin otomobilinin bu
lunmasının bir U.sadüf e~eri olduğunu 
biliyorum. 

KORNILOFUN lS'I'EKLERl 
Kirnl1of ta son iki sualin ve yine Pa

rapalas infilakından bahsederek şahide 
sorulınasını isledı. Bu suallerin daha 
önce cevapları alındığı cihetle ~orulma
~ına lüzum görülmedi. 

Şahidin umumi surette ifadeleri hak· 
kında Kornilof 5u noktanın hatırda ve 
zabıtta olmasını istedi: 

- Usule gör~ şahitler dinlenmeden 
önce maznunla aralarında husumet bu
lunup bulunmadığı sorulur. Vakıa ~a
hitle aramızda sahsi bir husumetimiz 
yoksa da memleketimiz biribiriyle bu· 
sumet halindedir. 
Abdurrahmanın avukatı da şahitten 

sordurmak i~tediği sualleri söylediyse 
de mahkeme bu suallerin iradına lüzum 
görmedi, 

PAVLOFUN SöZLERt 
Bu sırada Pavlof söz istedi ve dedi ki: 
_ Müddeiumuminin ~ahide vereceği 

ifadeyi evvelden telkin etmesi kanunen 
caiz midir? Eski celse1erde şahit Yu~u· 
f;ı ne ~öylemesi liizım _geldiğini Kemal 
Bora adeta bildinnişti. Bu sefer de şa· 
hit benim ikinci sualime cevap verme
den Kemal Bora söz alarak aynı hare
keti tekrarladı. Bundan başka Kemal 
Boradan sorulacak diğer suallerim de 
vardır. 

Kemal Bora buna cevap vererek ez
cümle dedi ki: 

- Memuriyetimiz böyle şeyleri yap
maktan münezzehtir. Bu memleketi· 
mizde olmayan ve olmıyacak olan şey. 
dir. Bize tevcih edeceği suallere gelinco 
kendL•inin böyle bir salahiyeti haiz bu· 
lunduğunu zannetmiyoruz. 

Her hangi bir maznunun iddia maka. 
mından sual "°rdurmağa hakkı olmadı· 
ğından Pavlofun talebi mahkemece red· 
dedildL 

PAVLOFUN iSTİDASI 
Bundan sonra Pavlof mahkemeye bir 

istida verdi. Rusçnsını da okumağa kal
kL<h İ.sc de ınüs:ıade edilmedi. Pavlofun 
bu istidası da yine Kemal Boradan ba· 
histi. Aşağı yukarı dediği şu idi: 

«Eski celselerin birinde benim gibi 
kendisin[ ilme vermis afif bir adama Ke
mal Bora caniyane -emeller, hareketler 
iı.:nat etti.. Benım glı.ya Roma ve Sof
yadaki sulkastlerde alakalı olduğumu 
öğrendiğini, ancak vaktin darlığından 
tafsilatını getiremediğini beyan etti. 
Aradan geçen aylar zarfında Kemal Bo
ra benim tercüme halimi halletmek ı.e. 
ı;ebbüsllnU yürüterek ithamlarını te
yide zaman ve imkan bulabilirdi. Bana 
11;u isnatlarda bulunduğu şu salonda 
lrendisinin beyanabndan vaz geçtiğini 
ve yanılrtı ış olduğunu söylemesini de 
beklerim_ Aksi takdirde bize karşı vazi
fesini suiniyetle ifa ettiğin~ kani olarak 
kanunun bana bu hususta verdiği hak· 
!arı kullanrnağ-a mecbur kalacağım.> 

B. KEMAL BORANIN CEVABI 
Buna karşı Kemal Bora söz alarak de

clı ki, 
- Pavlof afif bir ilim adamı olduğunu 

söylüyor. Yaptığı işler müvacebesinde 
kendisiyle kafi derecede tanışmış bulu· 
nuyoruz. Evvelki duruşma celsesinde 
Pavlof hakkında bazı malfunata deste-

UAR GAZINOSUNDA 
Bu Aksam MAK ALLA:'.'lf Caz Orkestra•iylc 

Per~emhe eğlencesi yapılacahtır •• 
Yl"mekli ma'ialarınızı ev,·eldep anıtaje etmen~zi rira ederiz .. 
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yardım 1 1 

-*
Halıimiyeti Milliye olıu· 
lundalıi yolısuı talebeye 
yardım artırılacafı 

Vali B. Sabri Öneyin huzuriyle Gôz
tepede Hakimiyeti milliye Uk okulunda 
bu okula devam eden talebe velilerinin 
·~tirakiyle bir toplantı yapılmıştır. Top
lantıda okula devam eden fakir çocukla· 
ra yapılacak yardıınlar tetkik ve müza
kere edilınistir. 

Hakimiyeti Milliye okuluna devam 
eden fakir çouklaı·ın :Jyecekleri öte
clen beri temin edilmekte idi. Bu defa ki 
toplantıda kaloriyi artırmak, gıdanın 
k"litesini >·ükscltmek işi göri..işülınüş. 
bilhas3a bu kış mevsinıinde çocuk!arı 
giydirmek icin daha bü)•ük fodakiirhğa 
ihtiyaç olduğu düşünüln1üştür. 

Seçilen yeni himaye heyeti faaliyete 
geçerek y;:.pılan yardımlarla ınektebc 

devam eden talebenin bu kış mevsimin
clC' beslenmelerini ve iyi giyinmelerini 
temin edecek surette icraata ba~lamıştır. 
Okul himaye heyeti faaliyet'nin iyi sc· 
merclcri yakında görülecektir, ----·-----
Devlet hissesi 
bu~davı ver

miyenler 
---k---

2 erlıeh ve ı lıadın 
halılıında talıibatta 

bulunuluyor •• 
Bornovada Tarlabaşı sokağında 10 sa· 

yılı evde oturan rençber Mahmut Toron. 
Ücüncü Yaka sokağında 56 sayılı evde 
rençber Hasan Yemişçi ve aynı yerde 
oturan Hanife !sıklar hakkında koordi
nasyon heyeti k·ararına ınuhalif olarak 
devlet hissesi buğdayı ödemekten imti
na ettikleri iddiasiyle kanuni ınuamele 
yapılmaktadır. -----·-----Hal kevi nde Na1n1k 
Keınal töreni yapıld1 ___ * __ _ 

Büyük vatdnperver ve fikir adam1 
Namık Kemalin ölümünün 48 nci yıldö
nümü dolayısiyle dün halkevinde geniş 
ölçüde bir tören yapılmıştır. Kalabalık 
ve Münevver bir kütle önünde muharrir 
ve edebiyat öğretmeni Abdulkadir Ka
rahan, Ziya Sumar, Nezahet Sumar ve 
Hikmet Haydın söz alarak Namık Ke
malin şahsiyetini, idealini ve mücadele
lerini belirtmişlerdir. 

Bu arada Abdulkadir Karahan Namık 
Kemalin vatanperver ve kahraman ola
rak hüviyetini yeni bir metodla incele
miş, Türk fikir ve edebiyat tarihinde 
vatan duygusunun gelişmesi hakkında 
esa.•lı bir etüd bulunmadığını belirtmek
le konusuna girerek Namık Kemalde 
V'atan sevgisinin tesadüfle doğmu~ değil, 
ırk, veraset, hayat, tarih zaruretleri ve 
fikir olgunluğu neticesinde hararet ve 
kuvvet bulduğunu delUlerle ve vesika· 
!ara dayanarak göstermiştir. ----·-----Cumartesi ve pazar 
tıünfıü maclar •. 
·Bu hafta da lik maçlarına devam edi· 

lecektir. Cumartesi günü yapılacak maç· 
!ar şunlardlr: 

Saat 13,45 te Pamuk Mensucat • Yün 
M nsucat, orta H. Sabri Armağan, Yan 
H. M. Şenkal Atıf Kutluoğludur. 

Pazar günü karsılaşacak takımlar da 
şunlardır: 

Saat 13 te Demirspor - Ateş, Orta H. 
Simsaroğlu, Yan H, Mustafa Şenkal 
Sabri Armağan. 

Saat 15 te Göztepe - Altınordu, Orta 
H. M. Bayra, Yan H. Fehmi Eriş ve Fa
ruk Kantaroğludur. 

---o---
Sigara ve selıer 
beyannamesi 
vermem isler •• 
Kahramanlarda 1397 nci sokakta 13 

sayılı evde oturan bakkal Mehmet Al
bayrağın dükkanında mevcut tütün ve 
sigaralar için, 1203 ncü sokakta 
56 sayılı evde oturan bakkal 
Ali Aybeyin dükkSnında mevcut 
şeker için vaktinde beyanname verme
dikleri iddia edilmiş, haklarında kanun! 
muameleye ba~1anmı.~tır. 

re.s olduğumuzu, durıışma gününün ya· 
kınlığı hasebiyle tevsikine imkıln bula· 
madığımızı söylemiştik. Mahkeme he· 
yeti bilmüzakere bu talebim.izi davanın 
mevzuu ile allikalı görmeyerek reddetti. 
Reddedilen talebin tekrarlanması asıl
dır. Biz bu işi unutmuş göründükse Pav
l<>fun ela işe aynı kıymet ve ehemmiyeti 
vermesi icap ed~rdi. D3va dosyasına in
t•kal eden bu noktada simdi ısrarı da 

caMUtf~~ KALDI 
Diğer şahit Kostantin çağrıldı, gel· 

memi~ti. Davetiyenin tebliğ edilip edil· 
mediği de belli değildi. Yeniden tebligat 
yapılması, sayet Türkiyede değilse ne· 
reye gitıiği, ne zaman geleceğinin !ah· 
kiki, Şakir Ziya hakkında baroca yapı· 
lan muamelenin öğrenilmesi için duruş
ma ayın 9 ncu Ça~amba gününe bıra
kıldı 

•• •• 
nı.ın esrarı akta yata ---·---o 

Sarhoşluk yüzünden bir 
cinayet işlenildi 

Almanları yeniden 
hü}lülı hayal lıırılılığı 
ile lıarşılaştırmı~tır •• 

!St:Vlili'I BiLGiN 

(Baş taralı l mci Sahifede) 

bütün cephe üzerinde tecavüzde olması 
ıuuaıntnas1111 kolaylıkla <'Özemiyecektir. 

---------....... ~-------
Evvelki gece saat 22 buçuk sulannda 

Peştemalcılarda yol üzerinde bir şahsın 
kanlar içinde cansız olarak yatmakta 
olduğu görülmüş, keyfiyet zabıtaya ha
ber verilntl..~. nöbetçi müddeiumumi de 
hi\di.,qe yerine gitmistir. Yapılan tahki
kat neticesinde bu sahsın J\1.enen1enli 
Servet oğlu Arif AvÇar olduğu, 40 ya
sında, bekar, kimsesiz ve öteden beri 
icki ile meluf bulunduğu anlaşılmıştır. 

Zabıta evvelfi bu adaının ötedı:-n beri 
yntıp kalktığı yeri öi:,"I'enmi~. kimlerle 
dü~üp kalktığını tahkik etıni~tir. Bu su
retle elde edilen malilmat arasında 
ınaktulün dört senedC'n beri ıneşhur sa
bıkalılardan Şekercioğlu Nuri, diğer 
adiyle Ruhi ile sıkı arkadaşlık münase
betleri tesis eylediği iiğrenilnıi.ıjtir. 

Bu sayede Nuri - Ruhi gece yarısı 
evinde Üzerindeki kanlı elbi~eyi değişti~ 
rirkcn yakaiann11ştır. 

Ruhi evvela Arifi öldürdüğUni.i söyle· 
mis.<e de bilahare sarhoşluğu geçip aklı 
ba!?ına gelince cinayetten haberi oiınadı
~ını iddia etmiştir. 

Yapılan tahkikattan Ruhinin evvelki 

GIDA MADDESi SATIŞLARIN· 
DA KAR HADDi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

gece maktulle birlikte Kordondaki mey
hanelere giderek i~ret etliği, her ikisinin 
de fazla sarhoş oldukları anla.>;ılmışlır. 
Yine zabıtanın teshil ctıiğ:ne göre Nuri 
veya Ruhinin bu cinayeti işlemesine se
bep sarhoşluğudur. Cinayetle bıçak ve· 
ya tabanca kullanılmamıştır. Ruhi ne
dense eline geçirdiği büyük bir ta<la 
maktulün başına bir kaç defa vurmuş, 
onu yaralamış ve öldlirmüştür. Ruhinin 
üzerinde bulunan 12 liranın da maktule 
ait oldug:u anla~ılmıştır. 

BİR '.rRAMVAY 
KAZASfOLDV 

Dün 38bah Salhanede bir traınvay ka'· 
zası olınu~tur. Ahmet adında bir çivi .. 
ciye tran1vay çarpnıış. yaralanan çivici. 
Tedavi allına alınn11slır. Bu yüzden 
tramvaylar bir Il'.üd<let~ i~leyeıneı11i1tir. 

Aqı:o sMrrette varaladı •• 
Bornovada oturan Hasan Yemisçi, 

kendisine sarkıntılık ettiğini iddia etti
gi kahveci Vasfiyi başına sandalye ile 
vurarak ağır surette yaralamı~tır. !la· 
san tululmustur. 

INGILIZLERE VE RUS· 
LARA GDRE 

(BaştaraCı 1 inci Sahilede) 

İngiliz kaynakiarından verilen haber
lere göre Sovyet taarruzu bilhassa n1er· 
kez cephesinde ~eniı; inkh;aflar ,·adet
ınektedir. Bu t~ca,·iizdc Ruslarnı !2iın· 
diJe kadar elde ettikleri en ıniihiın ne
tice dü~ınanlarını kı~lan1ak i~in hazır
t:ıdıkları bir hat Wn geri atmak suretiy· 
le buzlu steıılerde sa,-a1a n1echur etme· 
lt•ridir. Fakat Ruslar asıl hedeflerini 
tcskil eden Rjcvi alınağa muvaffak olur
lttrsa bu takdirde vaziyetin bir kat da· 
ha cidileteceği muhakkaktır. Zira o za. 

1 man Viaznıa • Smolcnsk • Vitebsk ~e
Jıirlıtrine da:yaııan Alman n1iidafaa nıü· 
sen(".,( her taraffan taarruzlara uğnya· 
cakhr. Böyle bir darbe doğuda Alman 
<J.rdnlaruıın vnzivetini ~ok gii~leştirece
ği ~iiphesizdir. 

$EVKET BİLGİN 

FA~LA FİYATLA 
İLAÇ SATIŞI .. 
Bornovada yliksck fiyatla Kinoplaz= 

mın ve Atabrin sattığı ihbar edilen Os
man Acun tutulmuştur. 

yağlar da zeytinyağında1ci 
rına tabidir. 

satrt şartla- Peskavaka. Persokaraka mevzilerini 

···-Çiç;k-hastalı- i' 
~ına karşı 

tedbir alınız Hayvani yağlar (krema, sadeyağ, te
reyağ, kuyrukyağı gibi) toptan 'ro 5, 
perakende % 1 O. 

Bakliyat (bakliyata dahi[ bütün mad
deler) toptan 7o 5, perakende % 10, 
pirinç { taptan satı§larda aynca ~Ô 2 lira 
payı kabul edilmiştir.) Toptan % 5, 
perakende % 1 O, bulgur toptan % 5, 
perakende "ı 1 O, patates (fira dahil) 
toptan r; 7,5, perakende % 15, zeytin 
tanesi {fira dahil) toptan % 7,5 pera· 
kende % 15, kuru soğan toptan % 7,5, 
perakende % 1 5, kuru sarmısak toptan 
% 1 O, perakende "'o 2 O, leblebi, no
hut, çekirdek, fıslıkta toptan 7n 15, pe
rakende 'ö 20, lcavrulmuı fındılc. ve ba
demde toptan o/o 1 O, perakende ~o 20 
azami kar haddi kabul edilmiştir. 

Ya~ meyvalarda azami kar hadleri 
(han faturası Üzerinden ve fira dahil) 
perakende 7o 30, yaş sebzelerde ayru 
şartlarla perakende % 25 tir. 

Yemeklik zeytinyağında azami top
tancı kirı % 5, perakrndeci karı % 1 O 
dur. Yalnız perakende olarak doğrudan 
doğruya müstehlike satış yapan bakkal
lar kilo olarak aldıkları malı litre olarak 
•attıkları takdirde litre satışına aynca 
yüzde k8.r koyamazlar. Bu kilo olarak 
alınıp litre olarak satılan yaidak.i fark 
perakende kar lc:arşılığı sayılmı.ştır. 

* Toptan ve perakendeci azami kir had· 
leri tesbjt olunurken, ~u şaTtlar da esas 
olarak kabul edilmiştir: 

Bir malın borsada bir defa sabşı ve 
borsa fiyah eıaıtır. Borsadan mal alan 
toptancı, aldığı malı diğer bir toptancı
ya satamaz. Ancak fzm:ir belediyesi hu
dudu haricine sevkedilmek şartiylc di
ğer bir toptancıya satmakta seri>esttir. 

Borsadan alınan malların toptan sah .. 
şında o/n 5 kir haddinin içine toptancı 
tarafından yapılması müteamil olan mas
raflar dahildir. Şehir haricinden müba
yea edilip do ... ·udan doğruya toptan
cı tarafından pr;"tkendecilere satılan 
mallarda mahalli rayicine uygun olduğu 
tevsik edilen faturaya İzmire kadar olan 
nakliyet ve zaruri masranar toptan kR.r 
haddi olan "ı 5 il~ve edilir. 

* Perakendeci tabirinden maksat kilo 
ile ve bir çuvaldan aşağı olmak üzere 
doğrudan doğruya müstehlike mal sa
tan demektir. Eğer toptancı kilo ile mal 
iatarsa perakendeci ki.r haddi olan yal
nız % 10 u ahr. 

lzmirde Keatanepazarı denilen çarşı
da yapılan (satışlarda bir çuval dahil) 
satışlar toptan satış olarak kabul edilmi' 
tir. Toptan satışlar azami % 5 kar had
dine tabidir. Yine bu çarııda kilo ile 
müsr~hlike yapılan satıılarda yalnız pe· 
rakendeci kirı aLnabillr. Kestanepazarı 
toptan satışlan faturaya tB.bidir. 

* Belediye encümenın1n bu kararları 
dünden itibaren mer'iyete girrnif bulun~ 
maktadır ve buna muhalif hareket eden· 
ler ceza göreceklerdir. 

~ptettikten sonra yeniden 8 kiJometre 
l:adar ilerlemişlerdir. Şimdi Stalingra
dın şimal ve şimal batısından gelen de· -~----
miryol!ariyle D ... n nehrinin teşkil etti- rcendinize ve bütün 
ği üçgende çok ilerlemio bulunuyorlar. 
Almanlar burada az zamanda çok kuv· ailenize çiçeh a$ıSı 
'etli istihkiı.ınlaı· vücuda gelinneğe mu- yaptırınız-. 
vaffak olmuşlardır. J.'akat Sovyet bas-

Bazı hudutlarımız civarında Çi· 
kısı çok şiddetlı olduğundan Alınan çek hastalığı görülmesi üzerine bir 
mukavemeti kmlmı~tır. Alınan karşı ihtiyat tedbiri olarak bütün memle- ı 
l:ücuınları tankların yardunı olmaksızın kel dahilindeki okullarda çocukla-
p:yade kuvvetleri tarafuıdan yapılmuı- ra Çiçek ~ısı tatbiki icap elmiş ve 
lır. Bütün bu karşı hücumlar püskür- aşı tatbik edilmiştir. 
lülmüs, yeniden bir çok noktalar ele lzmir vil&yetinde korkulacak de-
geçirilmiştir. Alman subayları ümit•iı recede Çiçek hastalığı yoksa da 
durumu askerlerden gizlemek için elle- herkesin Çiçek aşısı yaptırması fen-
r.nden geleni yapıyorlar. Fakat Alınan n1 bir icaptır. Her yaştaki vatan-
esirlerine göre askerler de vaziyeti an- daşlar kendilerine Çiçek aşısı yap-
Januşlardır. Almanlar muvasalesi kesl· tırmalıdırlar. Her hangi sıhhi bir 
len birliklere uç~klarla yiyecek ve mü· sebep bu aşıyı yaptırmaınağı icap 
himmat yetiştiriyorlar. Kuşatılan bir· ettirmez. 
liklerin kurtarıln1asına artık nıaddeten Bütün belediye mıntakalarında 
imkan kalınamı~tır. ve merkez hükümet tabipliğinde 

RJEVİN BATISINDA meccanen vatandaşlara aşı yapıl· 
Londra, 2 (A.A) - Royter bildiri· maktadır. Çiçek aşısında yaş haddi 

yor : Rjevin batısında Alman müstah- mevzuu bahis değildir. 
kem noktaların. zapt için şiddetli mu· Siz de hemen en yakın belediye 
harebeler olmaktadır. Rus hücum kol- ı mıntakasına veya hükümct tabipli

ğine n1üracaat ederek kendinize ve-
ları Alman ınür:lafaa kuvvetlerini yavaş ya yavrularınıza Çiçek aşısı yatı-
yavaş yıpratma:':tadırlar. 1 rınız! 

Londra, 2 (A.A) - Sovyetler mer- •:·-·---·--·---·:• 
kez cephesinde ve Stalingradda Rus 
mukavemetini kırarak bugün (dün) 
de ilerlemişlerdir. Almanlar merkez 
cephesinde ellerindeki bütün ihtiyatları 
harbe sokmuşlardır. Son 24 saatte Sov
yetler bir müstahkem mevki ile bir mes· 
kiin yeri almışlardır. 

Donda Stalingradın batısında kuşatı
lan Alınan kıtalarının imhası işine Sov
yetler devam etmektedirler. Alman kar
şı hücumlarına ve fena hava § artlarına 
rağmen te~hbüs Ru~ların elindedir. 
Son 24 saatte iki bin dü,man subay ve 
eri öldürülmü~. 40 tank ve 24 blokhavz 
ele gcçir1lmiştir. Alman mukavemeti 
Stalingrad - Kaıaç • Potelnikov müsel· 
lesinde toplarunL<lır. Stalingradın şiınal 
, aroşunda temiz~eme işine devaın edil
ıni~tir. 

Moskova, 2 (AA) - Geceki Sovyet 
kbliği elli Alman nakliye uçagının 
t..hrip edildiğini haber vermektedir. Bu 
uçaklar kuşatılmış kuvvetlerin ikmalin .. 
de kullanılmakta idi. 

Stalingradın cenup doğusunda Rus 
ıataları eriştikleri müdafaa hatlarını 
muvaffakıyetle muhafaza elınişlerdir. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
Merkez cephe~inde Rus taarruzu te

rakki etmiş, daha bir çok mesklın yer· 
ler kurtarılmışttr. Bu yerlerden birisi 
Rjev - Viazma civarında mukavemet 
merkezi haline konmuştu. Üç bin Al
ınan askeri öldürülmüştür. 
Şimdiye kadar merkez cephesinde 

clüşmanm ölü olarak kayıplan t..Miben 
25 bin kişidir. 
STALİNGRADDA 
Moskova, 2 (A.A) - Sovyet tebliği: 

YENİ NEŞRİYAT 

KÖYDE AKŞAM Öğretınen H. 
Bedi Fırat tarafından ilk okul birinci 
devre için bu nam altında şiirlerden mü~ 
rekkep yeni bir kitap çıkarılmıştır, 

Stalingradm şimal batısında müstah
ken1 bir mevkii müdafaa eden dü...cmıan 
kuvvetlerine kar~ı taarruzlarunız de
vam etmiştir. Almanlar yandan taarru· 
c:a uğranı.ak ihtimalinden endi.<>e ederek 
çekilmişler, millıim mikdarda harp 
malzemesi bırakmışlardır. 

MUHAREBLERIN TAFSiLATI 
Mo•kova, 2 ( A. A) - Sovyet tebli· 

ği: StaHngrad cephe1'inde küçük Alman 
gruplarının hücumları püskürtülmüş ve 
9 dü9man sığınağı ile dört topçu batar· 
yası tahrip edilmiı.,tir. 

Don nehrinin sol kıyısında düşmanın 
müstahkem mevzilerine girilmiş ve 300 
askeri öldürülınüştÜT. 

Stalingradın cenup batısında yeni 
mevzilere yerleşilmiş ve 25 müstahkem 
mevziyle 20 mitralyöz yuvuı tahrip 
edilmiştir. Bu kesimde bir Alman tabu
ru ezilmi~, 4 tank tahrip olunmuştur. 

Dobrovski kuınandasmdaki kuvvetle
rimiz 19 müstahkem mevzi ve bir zırhlı 
ıtiınağı tahrip etml!Jler, üç bataryayı 
susturmu~lardır. Başka bir kesimde 25 
müstahkem mevki, 20 miltralyöz yuva
sı tahrip edilmi:,, tarafımızdan zaptedi· 
len bir mukavemet merkezinde bir düt
man taburu imha ve dört tank tahrip 
edilmiştir. 

MERKEZ CE.PHF...51NDE 

Antre eaınlarımızın kırılmasına sebep olan izdihama, havalaruı bo
zukluğuna rağmen BİR HAFI' ADA : 12750 seyirci tarafuıdan 

rVRKÇE • S'ÖZLV • ŞARKILI • MUSİKİLİ 

Merkez cephesinde bir kesimde kı· 
talarımız bir çok ka~abaları zaptetmiş.. 
lerdir. Rjcv - Viazma arasında bir kö-
yün Zaptı için vuku bulan muharebede 
50'l .A.lman subay ve eri öldürülmü"tür. 

KöY KIZI 
Filmine gösterilen emsalsiz rağbet reklanılarınuzııı doğruluiunu 
i pat etmiştir .. Şimdiye kadar hiç bir !ilme gösterilmiyen rağbet ve 

telefon, yazı ile vaki müracaat üzerine : 
l.lS - 3.4S - 6.15 ve 8.45 matinelerinde daha BİR KAÇ GÜN 

gösterilmesine devam edileceğini sayın nıü~tcrileriıııire şükranla 
arzederiz .. 

TA~_-YARE SİNEMASI 

LENINGRADDA 
l .. ~ningrad cephesinde çeteciler 3 de

miroylu köprüsünü uçuTmuşlar, müna· 
hli'ıtı durdunnu•lardır. Bir ba•ka çete 
grubu bir Almar. müfrezesine hücum 
l'tmistir 

DÜn Almanların 7 uçağı düıürülmü, 
ve ikisi de yerde tahrip olunmuştur. 
Bİ ESİR KAMPI ALINDI 
Moskova, 2 (A.A) - Solnikova ya

kınında yapılan bir baskında düsman 
elinde bulunan bir esir kampı kurtarıl· 
mıstır. Bu kampta bir çok köylüler de 
vardı. Esirler arasında gıdasızlıktan her 
gün yüzlerce kişi ölüyordu .. 
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Borsa 
ÜZÜJU 

u77 H. Elbirlik 59 50 
100 Mustafa Bodur 59 25 
85 İnhisarlar 56 
77 Mahmut Yorgancı 58 
55 İ. Şina i Ergir 58 
47 Derviş Cafer 58 50 
46 A. Papagr.o 49 
40 1\1. izıniI"uglu 58 
51 P. Klark ve Mi. 57 
24 M. Sait Usta o. 65 
20 Şükrü Ugur 59 25 
20 H. Baki o. 49 
11 Kaptan Hulüsi 65 
10 Eyip Sabri Akyol 67 50 
8 Fahri GUncc 75 
8 Dinar :'vlaru;ulfit 70 

1279 Yekün 
223860 Eski yekün 
225139 Umumi yekWı 

No. 7 
.l'io. 8 
No. 9 
No 10 

İNCİR 

60 
59 25 
58 
59 
58 
61 
49 
58 
64 
65 
59 25 
49 
65 
67 50 
75 
70 

56 
57 50 
59 
63 

20 M. j. Taranto 85 85 
14 İncir T. A. Ş. 78 78 
12 M. Ali Kardeşler 71 71 
46 Yekun 

23979 Eski yekun 
U025 Umumi yekun 
13800 kilo zeyt.nyağı 115 120 

IO""...o""//.l""'/J"'~///..;"'"/.-:r/..r,,.,r-.-:~~;;,-:.ı:;:~ 

1 
Ankara 2ladyosu ı 

BUGUNKU NEŞRiYAT § 
acr...ccrJ.)'""_,...ACCICICICioı-'...0-~/.l""'~J':>"""/~ 

7.30 Program ve memleket saat aya
n 7.32 VücuduniUZu çalıştıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pi.) 
.!2.30 Program ve; memleket saat ayarı, 
12.33 Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 llfozik : Şarkı ve türküler 
18.00 Prograın ve mem!eket saat ayarJ 
18.03 Müzik : Çıfte fasıl 19.00 Konuş
ma (Ziraat saati.) 19.15 Müzik (pl.) 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Müzik : Nihavent makamından ~arkı1ar 
20.15 Radyo gazetesi 20.4;; Müzik (pi.) 
21.00 Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Mü
r;;k : Müz;k sohbetleri 21.45 Müzik : 

lZMtR SlC!Ll TlCARET MEMUR
LUô UNDAN: ALMANLARA GÖRE 

-*-(Baş taralı 1 inci Sahi!ede) (DÜNKÜ NÜSHANIN SONU) 

!arı merkezi Don kesiminde hareket ha- FlY AT FARKI DAôlTIMI : 
lindc bulunan oldukça ehemmiyetli Madde 5 3 - Kooperatifin umumi 
dü~man kıtalarına hücun1 etmiştir. Don safi fiyat farkı. gayri safi hasıli.ttan her 
nehrinin merkez kesimiyle tlmen gölü türlü masraflar. faizler amortisman ve 
c:varındaki şiddetli muharebeler h§.lfi provizyonlar ayrılmak auretile tespit 
devam .,.tınektedır. Ruslar beyhude tc- olunduktan sonra, bu umumi safi fiyat 
~€bbüsleri esnasında çok ağır kayıpla- farkının azami yüzde 1 O nu idare mec
ra. uğramı~lar, n5 tank kayıp ctmi~ler- !isi ve mürakabe heyeti azalarına ve 
dir. azami yüzde 5 şi kooperatif memur ve 

Alman hava kuvvetleri düşmanın pi- müstahdemlerine ikramiye olarak da
yade ve tank kıtalarını, topçu mevzile- ğıtılır. Ancak idare meclisi azalaTile mü
rini. ikmal yollarını ve asker gruplarını rakiplere 300 zer liradan memur ve 
bombardıman etmi,tir. 22 tanka bomba müstahdemlere de iki maaş nispetinden 
isabet ettirilmiştir. fazla ikramiye verilemez. 

ikramiyelerin tevzilcrinden sonra ka
lan miktarın yüzde 5 şi adi yedek akçe

Berlin, 2 (AA) - Askeri bir kay- ye ayrılır. Ce<i kalan fiyat farkı ortak * 
naktan bildiriliyor: Doğuda merkez ke- \ 

d d ve ortak namzetlerile ortak o mıyanla-
~iminde muharebeler evan1 e iyor. 
Bol~evikler burada mühin"I zırhlı kuv- rın şirketle cereyan eden muameleleri 

nispetinde ayrılarak ortak ve ortak 
vetleri sava~a ~okmu~lardır. Ruslar bir namzf'llerine ait fiyat farkı kooperatifle 
çok silah kaybetmişlerdir. 

STALINCRADDA olan muam~leler;nin nispetinde kendi-
lerine risturne edilir. Ortak olmıyan1a

Stalingradda muharebe yeniden şid-
detlenmi~tir. Alman ve Romen kuvvet- ra ait fiyat farkının yüzde 5 şi koopera

tif propaganda, kültür ve neşriyatı için 
lt-ri bazı yerlerde karşı taarruzlar yap- fon olarak ayrılır. Yüzde 45 şi fevkal
mı .. Iardır. ade yedek akçeye geçirilir. Mütebaki 

Kalaçın cenubunda Ru~ ke!!İf müfre- yüzde 50 si kanuni vergilerin tenzilin-
zeleri pi.iskiirtülmii~tür. d 

en sonra ayni teşkilata bağlı memurla-

HALKEVİNDE 
Fenni fil.;mıer •• 
Halkevi salonunda üç hafta müddetle 

Pazartesi, Çarşan1ba ve Cuına günleri 
saat 20 de başlaınak üzere fenni !ilimler 
gö.sterilınektedir. Parasız olan ve görül
meğc layik istifadeli bu !ilimlerden hal
kımızın istifadeleri tavsiye olunur. 

KARŞIYAKA 
MAKBULE KEBARE 
D;kiş yurdunda tedrisat başladı .. 
Kadroya göre daha hir kaç talebe alı

l>acağmdon kayıt muamelesi bir hafla 
temdit edilmistir. İstekliler derhal mü
rocaat etsinler.. 8 '12/1942 salı günü 
kayıt kapanacaktır. 
Be~ ayda maarif müdürlüğünden mu

s•ddak diploma verilir. 
Kaytı saalleri : Pazardan maada her 

gün sabahleyin 10 - 12 arası.. 
ADRES : Kar~ıyaka Yeıni~çipaşa so
kak No. 5 
3-4-5-6 (3072) 

rın kurdukları yardım sandığına devro-
lunur. 

YEDEK AKÇE : 

Madde 54 - Kooperatifin adi ve 
fovkalade yedek akçesi hudutsuzdur. 
V c muhtemel zararlara karşılıktır. Ti
catet kanununun 462 inci madde ine 
tevfikan ayrılmış bulunan adi yedekler 
2999 sayılı kanunun 2 6 ıncı maddesi 
mucibince menkul kıymr.-tlcre yatırıla
bilir. 

Madde 5 5 - Her senenin koopera
tif propaganda ve kültür fonları birlik 
veya federasyon emrine, bunlar kurul
muş olmadığı takdirde, tjcarct vekaleti 
emrine verilir. Yedekler ise, Kooperati
fin tasfiyesi sonunda lzmir incir ve 
Üzüm Tarım Satış Kooperatiflcrj Birliği 
teşkilatına bağlı memurlar yardım san
dığına, bu mevcut o)madığı takdirde 
sigorta veya tekaüt sandığına verilir. 

Fevkalade yedek akçeleri ise koope
ratifçe ihtiyaç halinde sermaye gibi de 
kullanılabilfr. 
KURULUŞ MASRAFLARI : 

!il.matın vekalete veya vekfiletin bu işle 
tavzif edebileceği memuruna tevdii mec
buridir. 

PROTOKOL 

1 - lkinci maddedeki (ortaklarına 
muhtaç oldukları kredi yardımını yap
mak) fıkrası kooperatifin bir istihlak 
müessesesi olması hasebiyle kaldırılml§
tır. 

2 - 3·üncü ınaddede müessesenin adı 
(!zmir İncir ve üzüm Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği teşkilatına dahil me
murlar istihlak ve kredi) kooperatifi
dir. lbaresindeki ve (kredi) kelimesi 
kaldırılmak suretiyle tashih edilmiştir. 

3 - 5 nci maddede kooperatifin müd
deti 30 sene olarak tashih edilmi•tir. 

Aslı gibidir. • 
Altmış kuruşluk damga pulu üzerine 

2 1/10/942 tarihi ve T. C. Ticaret ve
le.illeti teş.kilatlandınna müdürlüğü res
mi mührü ve imza okunamadı. 

işbu mukavelename icra vekilleri he
yetinin 23/10/942 tarih ve 2/18797 
sayılt kararnamesine jstinaden tasdik 
o}unur. 

Otuz kuruşluk damga pulu üzerine 
21/10/942 tarih ve T. C. Ticar•t ve
kaleti teşkilitlandırma müdürlüğü res
mi mührü ve imza okunamadı. 

lZMfR BELED!YEStNDEN: 

1 - İsmet Kaptan mahallesi 1334, 
1335, 1362, 1363 ve 1~70 •ayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre murabbaı 
kesme taşlarla döşeme yaptırılması 
ve 1360, 1361 sayılı sokaklarda mevcut 
1025 metre murabbaı döşemenin kesme 
taşlarla esaslı tamiri ve 1362 sayılı so
kakta yeniden 150 metre boyda kanali
zasyon yaptır1lması işleri fen işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile bir ay müddelle Pazarlığa bırakıl
mıştır. Keşif bedeli 20039 lira 15 kuruş, 
muvakkat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle 9/12/942 (dahil) 
tarihinden 23/121942 tarihine kadar haf
tanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encümene müracaatlar1. 

2 - Şükrü Saraçoğlu bulvarının, İs
met paşa bulvariyle Kazım Dirik cadde
si arasındaki lnsmının ve Neceti bey 
caddesinin, Gazi ve İsmet paşa bulvarı 
arasındaki kısmının parke ~lariyle ye
niden yapıL'llası ve Şükrü Saraçoğlu 
bulvannın Gazi bulvarı ile Khım Dirik 
caddesi arasındaki Adi taşlarla döşenmiş 
kısmının parke taşlariyle esaslı tamiri, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
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(SATILIK ZEYl' İN MAH$ULiJ) 
D. D. 8 iNCi iŞLETME KOMiSYO; 'UJ\,DAN: 
idaremizin Alsancak fidanlığında mevcut toplattırılmış tahn\İnen (5000) ki• 

lo zeytin mahsulü açık artırmaya konulmustur. lhale~i 5/121942 cumarte~i gÜ• 

nü saat t 1 de Alsancakta iş:letme binasında yapı]acaktır. 
Kilosunun muhammen bedeli on dört kuruş olup isteklilerin (52,50) lirahk 

muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gc1meleri lazım-
dır. Şartnamesi i~l~ıme kaleminde görülebilir. 6809 ( 3085) 

Tire C. M. Vmumiliğinden : 
1--larman yerindeki arpalarını suba~ıya te!'tbit ettirmemek ve kaçırmak surctile 

milli korunma kanunu hükümlerine muhalif hareket ctme-kten suçlu Tirenin 
4 Eylül mahaHesinden Recep oğlu Mehmet Bozan ve Dumlupınar mahal1e!'!İo
dcn Osman kızı Emir Ay~e Kiraz ve Kaplan köyünden Mehmet Hasan I ık 
hakkında Tire Asliye ceza mahkemindc yapılan duru,ma sonunda: Suçları "a
hit olduğundan milli korunma kanunun 41 56 5ayılı kanunla dcği~en 55/1 
maddesine tevfikan l'V1t-hmct Bozanın on lira Emir Ay~enin üç lira, Hasan hıı
ğın sekiz lira ağır para cezalariyle mahki'ımiyetlerinc ve yedlerindcki arpaların 
hükümetcc tayin edilen fiyat mukabilinde ait olduğu mercice "atın alınmasına 
ve masarifi suçlulara ajt olmak üzere hiikmün ilS.nına karar verilmiş ve keıbi 
katiyet etmiş bulunduğu ilan olunur. 6786 (3074) 

Tire c. M. Vmumiliğinden : 
Dükkanında bulunan tulum peynirini sahşa arzctmcmek suretiyle milli ko

runma kanunu hükümlerine muhalif hareket etmekten suçlu Tirede Karamü
Jazim hanı caddeı;inde Mehmet oğlu 31 O doğumlu hc]vacı Hüseyin Uz oğlu 
hakkında Tire a. liye ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda suçu ııı.abit 
olduğundan hareketine uyan milli korunma kanunun 4180 sayılı kanunla de~i
şen 32/2 ve 59 /3 maddelerine tevfikan beş lira ağır para cezasiyle mahkümi
yetine elde edilen peynirin müsaderesine ve yedi gün dükki.nının kapatılmasına 
ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve hüküm hlAsasının dükkanının göze 
çarpan yerlerine yapı~tırılmasına ve masrafı suçluya ait olmak üzere hükmün 
ilanına karar vcrilmiJ? ve kto,bi katiyet etmiş bulunduğu iJan olunur. 

6787 (3075) 

Tire C. M. Vmumiliğinden: 
250 kuruşa satılması icap eden tcrcyağını 350 kuru~ satmak ve sah$a anet

mt-k suretiyle milli korunma kanunu hükümlerine muhalif hareket etmekten 
suçlu Tirenin Karateke köyünden Mustafa kızı 60 yaşında Ayşe Güngör hak.
kında Tire asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda suçu sabit ol
duğundan hareketine uyan milli korunma kanunun 4180 sayıh kanunla deği
şen 32 A. B. ve 5913 maddelerine tevfkian otuz lira ağır para cezasiylc mah
kU:miyetine ve elde edilen yağların müsaderesine ve maırafı suçluya ait olmak 
üzere hükmün j).inına karar verilmiş ve kesbi katiyet etmi'.' bulunduğu ilkn olu-
nur. 6788 (3076) 

'J'ire C. M. Vmumiliğinden : 
250 kuruJ& sattlmaıı icap eden tereyağını 350 kuruşa "atmak ve satışa ar

zetmek suretiyle milli korunma kanunu hükümlerine muhalif hareket etmek
ten ouçlu Tirenin Dere mahallesinden Mehmet oğlu 314 doğumlu Mustafa Yö
rük hakkında Tit"c asliye ceza mahkemesinde yapılan duru~ma sonunda suçu şa
bit olduğundan hareketine uyan milli korunma kanunun 4180 sayılı kanunla 
değişen 32 A. B. ve 59 /3 maddelerine tevfikan on beş 1ira ağır para ceza.sile 
mahk.Umiyetine ve cJde 

0

edilen yağların müsadert-s.İne ve masrafı suçluya ait oJ... 
malt üzere hükmün ilanına karar verilmiş ve ke~i katiyet etm1$ bulunduğu ilan 
olunur. 6789 (3077) Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle

ket saat ayarı, ajans haberleri ve bor
salar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış .. 

KİRALIK DEPO 
Madde 56 - Kooperatifin kuruluş 

masranarı nihayet ilk beş sene içinde 
kapatılacaktır. namesi veçhile bir ay müddetle pazarlı-1-----------------------------------

1ZM1R S1CIL1 TlCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

!zmirde Mimar Kemalettin caddesin
de 53 numarada manifatura ticaretiyle 
iştigal eden Nuri oğlu Enis Sevilin ve
fatına mebni ticarethanesinin kapatıl
Ciığına mütedair veresesi tarafından ve
rilen. beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4694- numarasına 
kayıt ve tescil edilmiş olmakla esas kay
dı terkin kılındığı illin olunur. 

6800 (3083) 

~~~AY" ... '-~l!'A!r/.oı-".J.:JO' 

DOKTOR 
CAHİT CANKAT 

Güzelyalı Pazarı önünde 
Muayeneh&ne ve ev No. 1 

=---...r~========= =====:-: 

İkinci Bey lcr sokak Abidin zade 
hanında Sümtrbank yerli Mallar 
pazarının satı~ deposu olan daire 
bilômum e~yayi tüccariye deposu 
o)aı·ak sene :-::.~ından itibaren kira
ya verilc-cektır. 
Taliplerin İ.<mir Pamuk Mensucat 

T. A. şirketinde Metin Şam lıya mü
racaatları rica olunur. 

3 4 5 6 (3073) 

Z A Yt 
İzmir Tilkilik orta okulundan almış 

olduğum pek iyi dereceli 939/50 genel 
sayılı diplomamı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü kalmadığı 
i1fin olunur. 
İzmir Koca kapı mh. 1091 sokak 3 
nolu evde mukim 340 doğumlu Meh
met oğlu Sabri Sinekli. Okul No. 2179 

6798 (3081) 

İzmir Gümrülıleri Ba~müdürlüğünden : 
Levazuu ve satı~ servisi ilBn tahtasında müfredatı yazılı (219) lira kıymetin

deki kuru fasulya He tahta ve sair eşyaların 8 '12/942 salı günü &aat 14 de ale
ni müzayede ile satı::'ı yapılacağından talip olanların ayni gün saat 12 ye kadar 
depozitolarını baş müdürlük veznesine yatırmaları yatırmıyanların da müzaye-
deye dahil •dilmiyec•kleri ilan lunur. 25 3 6631 (3008) 

Türlı Hava Kurumu Nazilli şubesinden : 
942 yılı kurban bayramında şubemiz tarafından toplanacak kurban deri ve 

bağırsaklari açık artırmaya çıkarılmıştr. 
1 - Verilen pey layık had görüldüğü takdirde 8 ( 12 /942 salı günü saat 

16 da §Ube binasında veya telgraPhane de makine başında ihalesi yapılacaktır. 
2 - İst•kliler . artname); lstanbul İzmir Aydın Denizli Uşak Alaşehir, Ti

Tt- ödemiq ~ubeleriyle şubemizde-o her Vakit görebilirler. 
29 1 3 5 7 6717 (3043) 

İzmir Defterdarlığından : 
Ali kızı Dudu varisi Ane Budemlinin borçlanma bedelinden yeni şubeye 

mevcut 320 lira borcunun tahsili zımnında mutasarrıf olduğu Umurbey mahal· 
]esinin 1523 ncu papaga11 !l:okağında kiin 1397 ada 22 parsel sayıda mukayyet 
l 4 taj numaralı ve Q20 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evjnin kati ihalesi için 
müzayedesi 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Talıplerin kati ihale günü olan 7 / t 2/942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 28 3 6660 ( 3035) 

İLAN 
İnhisarlar $arap Fabrilıasından: İZMİR 

1 - Halkapınarda Şehitler cadde•inde bulunan fabrikamız binaıında yangın 
ıöndürm• tesisatı 1O/12/942 günü saat on beşte fabrikada müteşekkil kom;s
yonda açık eksiltn1cye konulacaktır. 

2 - Kctif bedeli ( 9040, 15 ) liradır. 
3 - ilk teminat ( 698,42 ) liradır. 
4 - Ke$if ve qartname fabrika müdürlüğünde her gün görülebilir. 

25 27 29 1 3 6632 (3009) 

Bu~ün LALE ve TAN' da 
E•ki ROMA'nın ölüm \'e sefahat kayıuyan tarihinden ölmez bir eser, 

KA -Lı SALTANAT TÜRKÇE 
CLAUDETTE COLBERT - CHARLES LAUGTIION - FREDRİC 

• t ARCH - ELISSA LAND l gibi dört sönmez yıldızın ibda ettiği 
bu şaheser le beraber 

GI.ZLI. E1tı~1·R· DÜNYA HARBiNiN SON FiLMi 
ıvı! (LUrK OF NAVY) 

BÜYÜK ORKESTRA - HAK.İKİ SANAT FİLMİ 

LALE TEL. 2753 S E AN S LA R : TAN TEL. 4248 
K. Saltanat: 12 - ı:i.30 - 19.15 1 K. Saltanat: 13.45 - 17.25 - 21.05 
Gizli Emir: 14.05 - 17.50 • 21.35 Gizli Emir : 15.50 - 19.30 
C'ımıartesi J0.20 de, Pazar 9.20 de Cumartesi ve Pazar ıfuıleri 10.05 

başlar... te baııJar. 

ZARAR KAPANMASI 

Madde 5 7 - Kooperatifin zararları 
evvela fevkalade yedekle kapatılır. Bu 
kAfi gelmezse adi yedeğe müracaat edi
iir. Bu da yetmediği takdirde sermaye
ye müracaat olunabiür. 

FASlL: VI 
AYRILMA VE BiRLEŞME 

Madde 58 - Kooperatif lüzumu ha
linde umumi heyet kararile kendi mın
takası dahilinde bulunan diğer bir iıtih
lak kooperatifine iltihak veya böyle bir 
kooperatifi kendine ilhak edebilir. 

Madde 59 - Kooperatif mevzuu ile 
alakadar olmak üzere mevcut bir bir
liğe gireceği gibi, ayni neviden :~oopc
ratiflerle yeni bir birlik te kurabilir. Ko
operatif memlekette teşekkül edebile
cek kooperatifler milli birliğine de gi
recektir. 

FASIL: VII 
FESiH 

Madde 60 - iflastan gayri bir se
beple infisah eden kooperatifin, infisa
hını müteakip tasfiycai icra olunur. Ko
operatifin feshine karar vermiı o)an 
umumi heyet ayni zamanda tasfiye me
murlarını da intihap eder ve intihap 
edilmiş olan tesviye memurlarının mün
feriden veya müçtemian idareye mezun 
kılınmalan hususunda da aynca karar 
verir. 

FESHtN 1LA.NI: 

Madde 61 - Feshine karar verilen 
kooperatif, keyfiyeti az3.mi birer hafta 
fasıla ile üç defa ilan ettirir. !!An.nameye 
şirket tayinlerinin şirketteki hukuklan
nı n;hayet bir sene zarfında müracaatla 
ıspat etmeleri lüzumu dercolunur. Bu 
müddetin mebdei üçüncü ilan tarihidir. 

TASF1YE MEMURLA.RINıN tŞTEN 
EL ÇEKTlRtL.MELERl: 

Madde 62 - Tasfiye memurla.rına 
umumt heyet her zaman işten el çektire
bilir. 

Bu takdirde yerlerine başkalarını in
tihap ve tayin eder. 

MEVCUDUN TAKJSlMI:: 
Madde 63 - Feshine karar verilen 

kooperatifin bütün hesaplan kapandık
tan sonra sermaye mevcudu ortakları 
arasında hisseleri nisbetinde iade olu
nur. Ancak 53 ncil maddede yazılı ol
duğu veçhile teşekkiil eden yedek akça
lardan ortakların hisse istemeye hakları 
yoktur. 

TESFlYE SONU: 

Madde 64 - Tasfiyesine karar verilen 
kooperatifin evrak ve defatirl tasfiye 
sonunda tasfiye memurlarının veya aHl.
kadar bir şahsın müracaatı üzerine mü
essese merkezinin bulunduğu mahalde
ki ticaret mahkemesi tarafından tayin 
olunacak bir yedi adle tevdi olunur ve 
bunlar 15 sene muhafaza olunur. 

FASIL: VIIl 
UMUM! Htl'Ktl'MLER 

Madde 65 - Ortaklarla kooperatif 
arasında bir ihtilaf zuhur ettiği takdirdi' 
a!Akadar ortak mürakıplara müracaat 
ile hakkını arayabilir. 
Mürakıp tarafından verilmiş olan ka

rarın ortaklar umumi heyetinde temyi
zen tetkiki kabildir. 

ğa bırakılmıştır. Keşif bedeli 36088 lira, 
38 kurtI§, muvakkat teminatı 2706 lira 
60 kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle9/12i942 
(dahil) tarihinden 23/12/942 tarihine 
kadar haftanın Paza<ctesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 16 da encümene mü
racaatları. 

3 - Kumaşı belediyeden verilmek 
üzere 13 takun odacı ve hademelere el
bise yaphrılma.sı, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
260 lira muvakkat teminatı 19 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 9/12/942 Çarşamba günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

25, 29, 3, 8 6639 (3012) 

* Karşıyaka 1850 nci sokak döşe-

Tire c. M. Vmumiliğinden : 
65 kuruşa satılması icap eden pirinci 90 kuruşa satmak suretiyle milli ko

runma kanunu hükümlerine muhalif hareket etmekten suçlu Tirenin Küçük ka
le köyiinden Mehmet oğlu 330 doğumlu Abdullah Erdoğan hakkında Tire u
liye ceza mahkemesinde yapılan duruıma sonunda suçu sabit olduğundan ha
reketine uyan milli korunma kanununun 4180 sayıh kanunla deği~en 32. A ve 
59 /3 maddelerine tevfikan beş lira ağır para ceza.siyle mahkUmiyetine ve elde 
edilen pirincin müsaderesine ve yedi gün dükkanının kapahlmasına ve bu müd
det zarfında ticaretten menine ve hükmün huli.sasının büyiik harflerle yazıla
rak clükki'inın göze çarpan yerlerine yapı._ tırılmasına ve masrafı Mlçluya ait ol
mak üzere hükmün ilinına karar verilmiş ve kesbi katiyet l!'lmİ• hulunduifu ilU 
olunur. 6790 (3078) 

Tire C. M. Vmumiliğinden : 
77 le.urup. satılması icap eden peyniri 90 kuruşa satmalc aureti)·le milli k.o

runına kanunu hükümle:rine muhalif hareket etmekten suçlu Tire Bahariye ma4 

hallesinden Mustafa oğlu 320 doğumlu Faik Karaoğlan hakkında Tire asliye 
ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda suçu sabit olduğundan hareke
tine uyan milli korunma kanunun 4180 sayılı kanunla değişen 31, 3 ve 59. 3 
maddelerine tevfikan beş lira ağır para cczaa.iyie mahkG.miyetine ve e1de rdi
lcn peynirin müsaderesine ve yedi gün dük.lc:&nının kapatılmasına ve bu müd
det zarfında ticaretten menine ve hüküm huli!'.Bsının büyük harflerle yazılarak 
dükkinının göze çarpan yerlerine yapıştırılmasına ve masrafı auçluya ait olmak 
üzere hükmün ilinına karar verilmiş ve lc:e~i katiyet etmi, bulunduğu ilin olu-
nur. 6791 (3079) 

mesinin beton olarak esaslı tamiri işi 
yazı işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli 14508 
lira 40 kuruş, muvakkat teminatı 10881----------------------------------
lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı iş İzmir Defterdarlığm dan : 
bankasına yatırarak makbuzlariyle Maaşlarını 1zmir emvalinden alan Mü tek.ait malül ve yetimlerle vatani hizmet 
14/12/942 tarihinden 25/12/942 (dahil) mukabili maaş alanlara cüzdanlarında yazılı nüfusun her birine ve bir defaya 
tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar- mahsus olmak üzere paTası mukabllind de Sümerbank. yerli mallar müeseesele
ş.amba ve Cun1a günleri saat 16 da eneli~ rinden verilecek olan yirmişer metre pamuklu mensucata ait sıra numaralı kaT• 
mene müracatlan. neleT 1 /K&nun/942 tarihinden itibaren mal sandığından eshabına tevzi edil-

29, 3, 7, 12 6729 (3046) mekte bulunduğu alakadarlara ilan olu nur. 6811 ( 3084) 

Madde 66 - Kooperatif ticaret ,.~<a
letinin kontrölü altında çalışır. 1 r
ratifin inkişafını takip ve kontrö~U !e~
k.il maksadiyle her türlü vesaik ve ma-

Halis Platin pırlmıta ile ıniizenen \'C 1943 modelleri altından pırlanta ve elma.•la müzen en Bayan kol ••i
leri, havan viizüaii ye sövalye, Klips, çi~ek ve pl3klan, küpeleri ,.e Erkel: yiizlikleriyle nisan yüzilkleri l'.ı, 
yakında· ser~i halinde İzmir Vilayetinde muhterem miişterilerinıize göstermekle irtihar edece~iz .. 
Sergi yeri tarihi ayni gazetede pek yakında ilan edilecektir. 

SİNGER SAATLERİ 



İF'E ~ 

Harp -vazıyetlerine asker göziiyle bakış 

erkez cephesinde Al
manların vaziyeti nazik 
s·talingradda Rus taarruzu dura1ıladı • 'J'un:.ss· 

ta mihver 1ıar$ı taarruza geçti .• 
R dyo z <'nden: Bundan ı.ı gün 

evv sı l'n r d bölge>inde ,. Don kav
sın b.. n a·"'ırlıklariyle Alman - Ru
men ord rı ·zerine atılarak ilk gün
lerde s ri eli:-.nıeler kaydeden m~yon
luk Suvyet orduları Almanlar için bu 
c phede bliyUk buhranlı bir duru:n \ •· 
rattıktan sonra kar-.ılannda beliren ı\1-
T'1:Jn mukavemetiyl~ durak1amağa n1C'C

bur olmuslardır. Bugünkü hareketler 
~tralejik harekt>t1erden z:yade taktik 
sahadaki hareketlere inhL•ar etmbtir 
Sovyctlerin yeni aldıklarını bildirdikle
rr meskU.n yerler bundan on gün evvel 
alınan yerlerin 7 - 8 kilonıetre ilerisin
dedir. Krasnador - Stalingrad yolunun 
bazı noktalarını kesmeğe muvaffak olan 
Sovyet cenup ordusu işgal ettiği nokta
ları tahkim etmektedir. Sovyetleri buna 
mecbur eden Alman ve Ruınen mukave
metiyle karşu taarruzlar olduğuna süp
hc edilemez. Alman - Rumen kıtaları 
elverışsiz durum1annı en kısa zamanda 
düzeltmek içi:ı Sovyet cenup ordusuna 
karşı oldukça geniş bir ka · ı taarruza 
gir'şmi bulunuyorlar. Bu karşı taarruz
larda alınan netice hakkında malumat 
yoksa da Sovyetlerin tuttukları mevki
leri tahkime başlamaları bu taarnızların 
kend'ni hıssettirecek kadar müh= ol-

duğu:ıu gö!i=lern1ektcdir. 
Sovyetlcr şimalden taarruza ecen 

ordularını yeni ihtiyatlarla tcıkvi~ di-
yorlar. :\iücadele •,n na bir ç 
süvar v 'ı otör iı r t · 
ın ktedir. 

MERKEZDE 

nı 

t-

~lerkezdr R · v - Trop z ceph le !"ln

de duru:ıı nt'zaketini mu!uıfaza eı.rvor. 
Rj v - Ncve hattında Sınolen.-k - V·az
ma _ Rjev - Nevcl çıkıntısında Alman 
nıcvzilerini dünküne nazaran bugün da
ha tehlikeli bir durum almağa baslamı" 
gCirüni.iyor. En tehlikeli durumda olan 
Rjevin henüz za.ptedilmcnıis olması bu 
c0 phe kısın ında Almanların ne derece 
bliylik inatla savaştıklarını göstermekte
dir. Tropetz cephesindeki taarruz!ar 
hakkında yeni bir haber yoktur, Görü
nü~e gÖrf" Sovyet taarruzlarının büti.in 
ağırlığı Mo,kova L•tikametinde biiyük 
bir çıkıntı te.::kil eden Alman mcvzilerj 
üzerinde top?anmıshr. 

LIBYADA 
I.-ibya cephesind dün d ÜnP.mli bir 

hareket olmam: tır. Tunusta mihverci
ler bir ka,.,;ı taarruza geçmlşlerdir. Al
man te1>ll"ino g··re d~ an müt ddit 
yerleı·dcn çıkar !mı , b r k e alın· 
ıruştır. 

B. ,, &ussolini,, iyor ki: 
Kimse Inı!İliz hava a "ınl 

rından kork .L t) or 
-

m 
YENi A.SIR 

= zm -· LiBYA MUHAREBELERi 
------*·----.. 

!2ZS 

DARLAN FAALiYETTE 
---*---

lngiliz iler- Bir lnıpara- . 
J • • J k k Fıyat kontrolünü kolaylaştn·mak için 

s ô N~-"l :~ :;' -'"A 13 E ~ 
,. . . . . .. . ...... •· '~ 

7_. ••• 

eyıjı ya- tor~ k . dn- Alıcıların satıcıdan fatu
va~:mış seyı_* ur u ra isten esi mecburi 

ALMANLAR HAVA HÜCUM· KENDİSİ DE «DEVLET REiSi)) 
l ARINI ~1ETHEDİYOlLAR SIFATıNI ALDI 

-*-Berlin. 2 (A.A) - Sekizinci lngiliz 
ordusunun batı Sirenaikada !!!imdiye ka
dar bulundurdu ";u kuvvetler bir zırhlı 
tümenle Yeni Zelanda piyade tümenin
den ibarettir. Son 24 saatte batı Sirena
ikaya veni İngiliz teşkilleri gelmi~tir. 
Bunların ara~ında 1 O uncu İngiliz zırhlı 
tümeni de vardır. 

ALMAN HAVA HOCUMLARI 
Barka ve Agedabya arasında yollar

da bulunan lngiliz tümenleri uçakları
mız tarafından devamlı olarak bomba
lanmı~ ve makineli tüfek ateşine tutul
mustur. Geceleri de devam eden bu hü
cumlar Jngiliz ileri hareketini yavaşlat
mıştır. General Mongomeri Mısırdan ye
niden bir çok av uçakları getirmesine 
rağmen hava kuvvetlerimizin te!ll:irli fa
aliyetine mani olamamıştır. Hava mu
harebelerinde İngilizler Üç uçak kaybet
mişlerdir. Buna mukabil iki avcımız üs
lerine dönmemiştir. Agedabya yakınla
rmda bir İn ~iliz hava meydanına a1çak
tan hücu~ ed.iL11i iki lngiliz uçağı ya
kılmış, di~er 8 uç ' mak n li ı<ifek ate
~İne tutulmu tur. 

lı -oıuz TEBL!Ct 
Kahıre 2 (A.A) - Orta sarıc İngiliz 

t biig: Dün Eiaııeyla civarında topçu
r.-ı.ız dil$man topçusu ile muv<J.ffakıvetli 
b·r muharebe yapm1'tır. Devriye faali
etimız devam ediyor. tleri bölgeler 

dzc 
0

"l<le cer~yan eden hava muharebe
de 3 d" man avcısı dü~ürül.nü<. di-

cr bazı u aklar da ha ara uğratılmış
tır. Hava f~1ali:ı. eti umumiyetle mahdut 

u.::tur. 

-*-Londra, 2 (A.A) - Amiral Darlan 
şimal Afrikada bir Fransız imparatorluk 
konseyi kurmuş ve bunun ilk toplanttsı
na başkanlık etmiştir. Darlan mareşal 
Peten namına konseyi açtığıpı bildirmiş, 
Fransız şimal ve batı Afrikası umum 
valisi general Noges, Buvason, Şaten ile 
general Jiro ve general Berjere toplan
tıda bulunmuşlardır. Amiral Darlan 
devlet reisi .sıfatını almıştır. Konsey 
Fransız şimal ve batı Afrikasının ana 
vatanın kurtuluşu için müttefikler yanın
da savaşa devam etmek azim ve kara
rında olduğunu bildinniştir. ----·--·----1üttefik ler Oakar1 

kullanacaklar 
---*·---

BU HUSUSTA MÜZAKERE· 
LER CEREYAN EOIYOR 

Londra, 2 (A.A) - B. Eden avam 
kamarasındaki beyanatında Dakar üs
sünün kullanılması hakkında şimal Af
rikadaki Amerikan ba~kumandanlığiyle 
batı Afrika umumi va1isi arasında mü
zakereler cereyan ettiğini bildirmiştir. 

B. talin er1ıez 
Cephesini gezdi •• 
Sofya, 2 (Radyo) - Bulgar radyosu

na göre B. Stalin doğu cepbesinin orta 
Jnsımiarını ziyaret etmistir. 

Ticaret velıôleti yeni bir Jıarar hazırladı 
Ankara, 2 (Telefonla) - Tacir sı

fabnı haiz hakiki ve hükmi şahısların 
vermek üzere hu husu~taki 9 sayılı ka· 
tara bir Fıkra ekleyen projeyi başveki.

sattıkları mallar için fatura vermeleri ve letc tevdi etmiştir. Karara şu Fıkra eklt"rı· 
alıcıların bu faturayı, satıcı1arın da fatu- mektedir: 
ranın bir kopyasını muhafaza etmeleri « Tacir sıfatını haiz hakiki ve hükn1i 

şahlSların ticaret için faturasız mal !'!atın meoburi olmasına rağmen bazı alıcılar 
almaları yasaktır.» 

fiyat murakabesi yapıldığı sıTada satıcı· Bu suretle satıcı fatura vermek mec ... 
ların fatura vermediklerini j}eriye sür- huriyetine t8bi tutulduğu gibi alıcı da 
mekte ve fatura jbrazından kaçınmakta.. fatura almak mecburiyetinde kalacak
dırlar. Ticaret veki.leti bu vaziyete niha.. hr. 

Bütün toptancı kar had
leri tespit olunuyor 

Ba$1ıca ticaret odaları mümessillerinin i~tiraJıi 
ile istanbulda ya1ıında bir toplantı yapılacaJı .. 
İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Bütün 

toptancı tacirlerin kar hadlerini tesbit 
etmek üzere ·Ankara, İzmir, Samsun, 
Mersin gibi büyiik ticaret odaları mü
messillerinin iştirakiyle İstanbul Tica-

FRANSIZLAR ARASINDA 
AYRILIKLAR 
(Baştaraü l ınci Sahifede) 

dolaşan bir şayiaya göre Alman gizli po
lis reisi Himler B. Lavalle son bir an
laşma yapmak için Fı·ansada bulunmak
tadır. 

ret odasında bir toplantı yapılması ka
ı arlaştırılınıştır. Bu toplantı ay içinde 
yapılıp neticeye vaı·ılacak ve yenj sene 
başında toptancı kar hadleri tatbik 
edilmeğe başlanacaktır. 

...... ~~ 

Pendi1ıte bir tren 
Kazası oldu-
istanbuı, 2 (Yeni Asır) - Pendikte 

bir tren kazası olınus, demiryolu ma
kasçısı Ah ma.1evra yapmakta olan 
marşandiz treninin altında kalmış ve 
iki bacağı kesilerek ölmüştüı-. 

Roma, 2 (A.A) - Stefani Ajansı bil
djriyor: Façyo korporasyonlar meclis n
de Düce bir nutuk söylemiştir. Düçe 
r.utku~a normal zamanlarda hatta 
nutuk söylemeği sevmediğini hatırlata
rak başlamış ve şunları söylemi.şiir: 

~~~--•--~~~ 
çöRçiL VE r.ıussou;-.;ı UZAK DOG. U HARBi 
Çörçilin sahsun hakkındaki tahkırıe-

-~~-................ --~-
SiL İNiN DURUMU 

Sovyet radyosuna göre B. Hitler Tu
lon hadisesi müsebbiplerinin muhake
tnesini emir etmiştir. Bu muhakeme Ri
om davasına benzemiyecek ve süratle 
intaç edilecektir. Müsebbipler şimdiden 
tevkif edilmiş ve isticvapları başlamıştır. 

Kazanın Maı·şandiz makinistinin dik
katsizliğinden ileriye geldiği anlaşıl
maktadır. 

- Harp dünya ölçüsünde büyümüş. 
sahası muazzam surette geni1':lemi ve 
bittabi uzamıştır. İtalyan milleti zekidir. 
Fropagandaya ve bilhassa fevkal_ade 
zeki olmayan propagandaya ehenımıyet 
vermez. İtalya harbe girişinin 30 uncu 
ayına girmiştir.ıı 

Düçe İtalyan mllletinln kendi sesini 
duymaktan memnun kalacağını söyledi
ği zaman sürekli alkışlarla karşılaşmış 
ve son 18 aylık harp hadiselerinin bir 
tarih~esini yapmıştır. Jtalyan Başvekili 
demiştir ki: 

c - Bu müddet zarfında Rusyaya kar
~ı harp açılmış, japonya harbe girmiş, 
İngilizler ve Amerikalılar sima! Afrika
ya cıkısmışlardır. 
Rusyanın askeri kudreti benim için 

bir sürpriz teskil etmemlştir. Yalnız 
Rus askerinin kalitesinin bu derece iyi 
olduğunu sanma.mı tını.> 

Düçe Kızıl ordunun iyi dögüc;tiiğünü 
teslim etmiş fakat Alman asker'nin dü -
mana üstün olduğunu söylemi•tir. 
Japonyanın harbe girmesi münasebe

tiyle de beyanatına şu suretle devam et
mı tir: 

c - Harbi da ima şeytanca isleyen bir 
..ıdam vardır, o ela Ruzvelttir. O Ameri· 
kalı annelere çocuklarının Amerika dı
fına gönderilmeyeceğini vaad ettiği hal· 
de bile bile harbi istemiştir. japonyanın 
üçlü pakta girmesi zaferin mutlak bir 
garantisidir. Zira japonya erışileınez ve 
yenilmez bir memlekettir. 

FRANSIZ AFRİKASI 
HADiSELER! 
Bu 18 ayın 3 ncü mühim hadisesi si

vıl giyinmiş Amerikan subaylnrile üni
[ormnlı Fransızlar arasındaki anlaşma
dır. Uzun zamandan beri bunu biliyor
duk. Şimal Afrikaya asker çıkarmak 
anlı bir hadise !eski! etmemi.şiir. Bu

nun neticesi olarak bütün Fransa işgal 
edilmi~tir.> · 

ITALYAN ŞF.HIRLERININ 
BO:\IBARDL\lANI 
Diıçe Tulon hadisesinin de bu hadise 

ile alrtka:--ını belirtıniş ve sözünli İta1)an 
ehirleri.n ·n bombardımanına nak~ederek 

d m' tir ki: 
c _ Bu nevzu i..izerinde çok mübala-

ğa ya ı 'ır. lnoi!izler 1tals an şehir-
le b 'ıa a ~alkla me kun rna hal-
le] rini ombala naktadırl r. tıalyan 
mıll 'r.in İngiliz ve Rus milletinden da
ha az mukav .. n hır biinyeye sahip ol
du' · rını ksı sabit olunca~"' kadar 

cağım. 

Çörçil sözlerini İt I} an ınıl-
1 ıva : ... ımızı 7.ann tmis e nl
Büyiık şch:rlerimizde kıın-

El~ c. i 'd akınlarından kork .. 
makt dır K dın ar ve cocuk1ar talı· 

1 ~c d kt dırler. 
ARKAD \N HANÇERLEME 
B Fran~avı arkada 1 ı;ıncerle<lt-

.. :m ddı ,1 .,. ; ftalya 5 haz.irar.-
h· h ırm arar v(rmi ti. Fran-

nnın y ılnca h nüz hılın:-Yı~yordu .. 
!.ununla lıcr her Alınan ku . anda he

t t kn k ' -ıl r yüzünd n müd, -
ll on haz :~nda olma ını rica r.~-

ir. İ 'ya Fr0 r ,Jarın Alp ordu u
r hüc 1m t' an Fral"! 1z donc.n
n a ı ve hn\'n kuv"·elleri olıluğu g.bi 
c.uruyorc1 u. İ•aı ... -.• Fransay.a Çür("ilin ıd
CJ etLği g.bi h..-n,.er d::u besı \'lırn)\1S 
<'' a bile hatırlamak larnndtl' kı Galler 
t

1t·vrinden beri Fransa bel' i yu1: defa 
l ·z arkaaan hancerlemişlir 

r.ne gelınce o bir kont oglu, ben bir de-, * 
mir~i oğlu.)uın .. Bununla beru~r kcn- Ja(JOnfal'Jll uasitikte· 
cl.ını Çorçılın çok !evkınde ~orıncktc- r 
yim. 

ALMANYA VE İTALYA 
İtalya ve Alnı,.nya arasında arkodaş

lık günden gUnc derinle iyor. Zira da
vamız bird;r.,. 

HAVA HÜCUMUNDAN ÖLENLER 
B. lVIussolini ~:on İngiliz hava taarruz

luında 1876 ki~'nin oldüğünti bildir
mjştir. 

İTALYA. IN HARP KAYIPLARI 
Harbin başından beri İtalyanın zayi

atı hakkında vc-ı dıgı rak ara. göre 
ltalyan ordusu ><ırk bın ölü, 80 bin ya
ralı, 23~ bı ıı esır ve 37 bin kayıp ver
n.iştir. Donanın.anın zayiatı 33500 ölii, 
l·ava kuvveılerının zayiatı 2000 ölüdür. 

ki bütiin ka)ıpları 
"2-0 

;) " bin kişi 
-*

Birle$i1ı Amerillanın 
JıayıpJ.arı ise elli 

b"nden ibaret •• 
Vaşington, 2 '(AA) - Bahriye na

zırı albay Knoks Japonyanın harbe gİr
diğı gündenberi Pasifikte Japon kayıp
larının 250 bin kişi olduğunu, Amtri· 
kan kayıplarının ise 30 bini Filipinde ol
mak üzere l'lh bin ki~iye balığ olduğu
nı söylemi tir. 

----*·----
Şili kendini Mihver 
devletleı·ile harp 
halinde sayıyor 

-*-
Şili dahiliye nazırı· 

nan mecliste 
söyledilıleri .. 

Sntiyago, (Şili) 2 (AA) - Mebusan 
rrıeclisinde müdafaa kanununun müza
keresinde dahiliye nazırı şunları söyle
mistir: 

•· - Şill Demokrasilerin yanında he
men hemen harp halindedir .. Şu halde 
harbin sıkıntılarına hazırlanmalıyız .. • 

BERLtNE GöTüRüLEN 
FRANSIZLAR 
Riom mahkemesi suçlularından Man

del ve arkadaşları Almanyanın talebi 
üzerine Berline nakledHmişlerdir. Vişi 
hükümetinin Parise taşınacağı hakkın
d&ki bir haberi İngiliz radyosu vermiş
tir. 

Tulon, 2 (A.A) - Bu gece şehirde 
tam bir sükfuıet hüküm sürmüştür. Dı
§fil'ıya çıkma ve şehirde gezinme ser
best bırakılmıştır. 
Yarı batmış bir geminin cephaneli

ğinde yeni infilaklar olmuştur. 
İşçiler önümüzdeki günlerde te"a

ned€ çalışmağa başlıyacaklardır. 

-~~---~ ....... ·~~~ 
Bir Japon torpido 
muhribi batırıldı .. 
Melburn, 2 (A.A) - Cenup batı Pa-

sifik umumi karargahının tebliği; 
DPnizaltılarımız birisi torpido muhri

bi olmak üzere bPs Japon gemisini ba
tırmış1ardır. ___ .....,. . .....,., ___ _ 
AMERİKADA 
Seneıııı gelirler 
tahdit ediliyor .. 
Vaşington, 2 (A.A) - B. Ru:tvelt se

nelik gelirlerin 25 bin dolarla tahdidi 
hakkındaki kanunun tatbik •ahasıru ge
nişleten bir proje hazırlamıştır. Bu had 
esham ve tahvilata ve bankalara yatı
rılmış paralardan gelecek gelirlere de 
teşmil edilecektır. 

İTALYAN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 
Ankara. 2 (R .. dyo gazete i) - İtal

yan ~ehirlerine yapılan ha\'a akınları 
Mil5no gazetelerinde uzun boylu tahlil 
edilmektedir. Gazteler bu &kınların 
n:illetteki savaş azmini \C imanını bir 
kat daha artıracağını yazmaktadırlar. 

Tun usta netice yakı 
Vişi, 2 (A.A) - Fransız askeri kuv

vetlerini yeniden teşkilatlandırrnağa 
memur edilen amiral Plato radyoda şi· 
mal Afrika kıtalarından mareşalın 
emirlerine aykırı olarak mütecaviz Ang
lo Saksonlarla birleşen general ve su
bayların vatan haini olduklarını söyle-

------~-.....~~~ 
İNGİLTEREDE 

Popolo Ditalyu diyor ki: Bu harp ne 
l.ııdar şiddetle :darc edilir>e o kadar 
frci bir hal alacaktır. Fak .. t İtal}nn 
milleti Diiccnin etrafında sıkl surette 
toplanmıstır. 1\'1 !?Pt şimdı ırı~dı· ı tl1-
l:üye baglılıgını ;ilahla ispat etmek şu
uru içinde tutu_ınaklndır. İngilizler bu 
azmi bilselerdi fıalyanın iç mukaveıne
tini zayıf! 'm•k ksebbüsl~rıne bu ka
dar söz ilft\·• · elnıezlc-rdi. 

---ollııMıı"'W·"""""'" __ _ 
TARAFSIZ GÖZLE RUS· 

YA HARBİ 
(llaştarafı 1 inci Sahifede) 

man ınüdafa.ası hı bir nuktı.da yarıl
maını tır. 

DON - VOLGA ÇEVRESİNDE 
Ru<lar Don _ Volga çevrelrinde kısa 

bir fasıladan soma yeniden faalıyete 
ba lamıı;lardır. Almanla, kar ı hiıcum
l;.rda bulunmu,Iar<a da durumu kati 
o1arak lehlerine c;evirmcgc muvaifak 
olup olmadıklar• bılınmıyor. 

Stalingraddaki vazıyet hakkında nla

ll.ınıat alınaınaınıo;;tır. Ruslar Don vo 
V'olga nehirleri arasında taarruz1arın:ı 
dc,·am etı ıi \~rc1r. Fakat bir Alman 
karsı taarruzu ':ıunları hareket noktala
rına atını tır. Bü)o ük Don kav:;inın ıçin
ae de Rusların mevziı taarruzları hil
t'-rıliror. 

Diğer taraftan oı ta Don kesiıninde 
Ru ların veni taarruz hazırlıklarını ôn
lcmek için Almcr. ha\ a kuvvetleri Rus
lcırın gerı hatlarına uid th hücun1lar
ria bulunuyorlar 
İLMEN GÖL! NDE 
Dün İlmen gö!ünün cenup do".:.... ı.:n

c/a da Ruolar taarruza geçm:~lerdir. 
ALi\IA. LAR HAYRETTE 
Tribün dü J•n~v gazete inin Berl'n 

nıuhajiri Ru Jnnn cephe}... durmadan 
ı,.enı zırhlı kuv\!ltler ~tirdi.ık1crin· ve 
l\usla.ı.,n bu muazzam iht ntl • k r ı
s nda Beri rıdc <ı, nrt du el , un } a
zı} or. 

HAVALAR NASIL 0 

Bir Alınan g<..Letcs. Rus kı ın;n he· 
nüz şiddl·tli de\·:-eye girmedig,ini y1. zı· 
~ or. İlınen güründe ve daha şinı~lde ha· 
rnrt't dercct'. i sıfınn a1tınd on d rere· 
dir. Stalingradd~ ancak geceleri •oi:uk 
f,ıı.ladir. Batı K•fhsyada i'e hn' al ar 
•!.ınını tır. 

-~-~~--....--~~-- Yeni mo!>il31e 
almalı yaa1ıs .. ( Uaştarafı l ınci Sahifede) 

sa kru-51 hareket yapan ordu kararga
lıındaki hususi muhabiri bildiriyor: 

Mih\'erın Tunus şchrı önündeki dış 
ıı üdalaa hattı 'Vleceze!babın zaptı üze
rine İngiliz hücum kıtaları tarafından 
.i'""rılınıştır. Bu kuvvetler arasında ko
mandorlar da vardır. 
İRTİBAT KESİLDİ 
Razat, 2 (AAı - Tunustaki Fransız 

kuvvetlerı Gabe::. kesin1!ne doğru iler
lemelerine devam etmistir .. 
Fransız yüksek komutanlığı Trablw;

la Tunus arasınJakt mihver kıtalarının 
•rtibatını kesrneğ, muvaffak oLnuştur. 

UÇAN KALE!..ERİN HÜCUMU 
Cezayir, 2 (A.A) - Şimal Afrika 

uınuıni karnrgiihının tebliği : Uçan ka
leler Bizerte ve Tunusu bonıba1anıışlar
dır. 

Tunusu ele g~çirınek için yapılan ı-;a
va tıı kati safha!)ına gırdiği zannedili
~·or. Fran ız kuvvetleri Tunus şehrinin 
55 kiloınct re cenubunda Pontdufasha 
t>hrine varmışlaı dır. 

HA VA AKINLAR! 
L<mdra, 2 (A.A) Şimal Afrika 

umumi karargrıhının tebligi : Dün Tu
nus bölgesinde h~va faaliyeti devam et
ınistir. 6 n1ihver uçağı dü~ürültnüştüı-.. 
BizLm be uçağınıız kayıptır. Bu uçak
lı.rdan iıçlinün pilotu sagdır. 

İngiliz uçaklatı Bizerte rıhtımına, ha
\. a ıneydanına akınlar yaparak bir han
g'u.rda yangın ı.,·ıkarmıslardır. Uçnklar 
Bizerteden ayrılırken ba~ka hangarlar 
da venıyordu. 

Diger tayyarel~r Gabc ve Sfaksa hü
cuın elmişlerdir. 
MİHVERLE EİR TEMAS DAHA 
Kara kuvveıltrimiz Gabe• - Sfaks 

Lascıbaları arasındaki dağlarda bazı 
Pokt.alarda düsınanla temasa gelrnişler
cl:r. 
ÇARPIS~IAL!.R 
Londra, 2 (A.A) Şimal Afrika 

l·uvvctlcr· umuıni karargfihının diinkU 
lcbl. i ~ Tunu t .. \·ariyet lehirnize inki-

f etmek! d r. ~liittefık kuwetlcr Ce
L1 J n!n dot1uı.;·ıncla ve .IV1atör yakının
da du m::ınla ç ıı pışınaktadırlar. Bizer
tt.nu1 dün gccekı boınbardımanı p~na
c nda ucakların1~.t.dan atılan bon1balar 
tloklara isabet ederek dört Alman tay
) aresini tahrip etnıiştir. Uc,-aklarımız
c:-.n biri dönmemiştir. 
MİHVERİN KARŞI HÜCUMU 
Rahat, 2 (A.A) - Fas radyosu bu 

:~bah şin.a] Afrıka Fransız umumi ka-

r&.rgahının şu kbliğini neşretmıştir: 
Karşı hücum emareleri vardır. Kıta

larımız Fas köprüsünün şimalinde yer
leşmişlerdir. 

CEPHEHATrl 
Cezayir, 2 (A.A) - Müttefikler umu

mi karargahından dün alınan malfuna
ı,, göre Tunustaki umumt cephe hattı 
ş: mdi şöyledir : 

Negre burnu Je Serrat burnu arasın
cia ve Bizertenin 65 kilometre kadar 
mesafesinde sahilde kain bir noktadan 
kalkan cephe cenup doğu istikametin
de giderek Bizertenin 40 kilometre ce
nup doğusunda bulunan Matör dolay
larına kadar geln1ekte ve buradan Tu
r.usun 15 - 20 idometre mesafesindeki 
Cedeydanın doğusuna, oradan da Tu
nusun 48 kilometre cenubr.daki Pont, 
C:ufa,ha ilerlemektedir. 

ALMAN HAVA KUVVETLERİ 
ÇEKİLİYOR 
Cezayir, 2 (AA) - Şimal Afrika 

Lın1uıni karargfıhından : 
Müttefikler ta1·afından devamlı bir 

ourette bombalanan Bizerte hava mey
danının hemen hemen kullanılmaz bir 
hale geldiği bildırilmiştir. Alman hava 
kuvvetlerinin T Jnustan Sicilyadaki ha
va üs1erine çekilmekte, olduğunu göste
ren belirtiler vardır. 

Kahire, 2 (AA) - Hava kuvvetleri
·miz Sicilyada nıuhtelif hava meydanla
nna siddetli akınlar yaınışlardır. Tunus 
?Cıklarında bir mihver ticaret gemisi 
t atırılmıştır 
Vaşington. 2 (Radyo) üneyted 

Pre• bildiriyor: Bir Amerikan kıtası 
Mecezelbap ınuharebesinde Cedeyda 
hava meydanına baskın yaparak yerde 
Yünkers 88 tipinde 30 tayyareyi tahrip 
etmiş, üç yüz esir alınıştır. Altı zırhlı 
arabası da tahrip edilmiş, hava meydanı 
kullanılmaz hale konınu0tur. 

MiHVER TEBLICLERt 
Bcrlin. 2 (A.A) - Alman tebliği: Tu

nusta A1rniln - İtalyan kuvvetleri karşı 
hü(!uına geeerck au ... manı bir çok yer
lerden çıkarınıslardır. Bir çok esir alın
mıştır. Dii~manın paraşütçü müfrezeleri 
imha edilmiştir. 9 dü~man tankı tahrip 
edilmi tir. 1\ln1an avcıları kayıp vcrme
dE'n sekiz 1ngilız uçağı düşürmüşlerdir. 

Roma. 2 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Tunustaki çarpışına1ar Mihver lehin

miştir. .. . 
FRANSIZ TABIIYETINDEN 
ÇIKARTMALAR 
Londra, 2 (AA) - Vişi radyosuna 

göre Fransız toraklarının istilasına yar
dım ettiklerinden dolayı üç tuğgeneral, 
bir albay ve bir yarbayın Fransız tabi
iyetinden çıkarılması kararnamesi çık
mıştır. 

-~---....~-....·----
ALMAN IDDIASI 

(Baştarafı i inci Sahifede) 
ordusunun önümüzdeki aylarda kış mu
harebelerinde düşmanı mağlUp etmek 
kudretine inanarak gireceğini söylemiş-
tir. 

AFRlKA HAD1SELERt 
Nazıra göre Almanya Afrikada hadi

selerden evvel davranmak ve harekatın 
inkişafını beklemeden faaliyete geçmek 
azmindedir. 

!KlNCt CEPHE 
Yine Göbelsc göre düşman ikinci cep

henin açılacağını illin ettiği halde bunu 
açmak cesaretini gösterememiştir. 
ZAFERİN TEMtNATI? 
Bu arada harp denizlerde devam et

mektedir. Son aylarda kazanılan deniz
altı muvaffakıyetleri muharebelerin ne-' 
ticesi hakkında hiç bir şüpheye yer bı
rakmamıştır. 

SON ZAFER? 
Göbels zamanın müttefikler için ça

lıştığı iddialarını çürüterek demiştir ki: 
- Son zafer artık bir zaman ve sabır 

meselesidir. Bugün üzerinde savaşılan 
topraklar Almanyaya aittir. Nasyonal 
Sosyalist ihtilalinin başladığı işi bu harp 
bitirecektir. 

Londra, 2 (A.A) - İngiltcrede alı
nan bir karara göre genç evliler ve lu
husa kadınlarla evleri bombardıman 
o.eticesinde tahrip edilmiş olanlardan 
maada aileler yeni mobilya satın ala
mazlar. Bu tedbirle hem ham maddeler 
hem de mobilya sanayiinde çalışan ame
lenin istihsal gayretleri tasarruf edil
mektedir. 

-~~-....... ~ ....... -~--
AMERİKAN 
Hapr filosuna yeni 
birli1ıler lıatılıyor 
Vaşington, 2 (A.A) - Bahriye na-

r.ı.rlığının bildirdiğine göre Pearl Har
boura Japonların taarruzu yıldönümün
de Meksika körfezindeki tezgAhlardan 
altı büyük mayn gemisi ile bir torpido 
nıuhribi ve bir iaşe gemsi merasimsiz 
olarak denize indirilecektir. 

-~~-....... •-....~~--
ÇİNDE KITLIK 

Çunking, 2 (A.A) - Honan ve Ho
pei hükümetleri kıtlığa karşı tedbir al
tnışlardll'. 

-~~---tt ....... ·-~--
HOLLAHDALILAR 
Harp için İngiltere-ye 
para veriyorlar .. 
Londra, 2 (AA) - Hollanda veliah

nar tayyare istihsal nazırı Stafford 
d: prenses J uliananın zevci prens Bcr
Kripse dört avcı tayyaresinin imali için 
20 bin sterlin veı miştir. Prens daha ev
vel de Hollanda tebaası arasında top
lunan ianelerle 13 bomba tayyaresi ve 
bir torpido muhribi in~asına yetecek 
para vcrıniştir. 

ı 

\'eni Dünya sinemacılığının yeni ve kuvvetli GRETA GARBO'su 

İNG İD BE KM AN 
Tara(ından ·abane bir güzelli ktc yaratılan S~VENLERİN, 
LENI,ERİN ve AŞKI TAN JY ANLARIN F 1 L M 1 .... 

İŞKENCE 
Diğer ro ilerde 

SEVİ-

ROBERT "10 'TGOMERY GEORGG SANDERS 
Yarm matinelerden itibaren E L H A M R A Sine

masının yeni biiyü J< zaferi olacak. .. 
DiKKAT : Localann evvelden kapallınlmasını rica ederiz. 

de inki.şaf etmi.ş. arazi kazanılmı~tır. Bir 
çok esir aldık Bonda ve Cezayirdeki 
tesisler şiddetle bombalanmış, limandaki 
demirli vapurlarda yangınlar çıkarıl- • 
mıştır . Beş Spitfayer düşürülmüştür. '•••••••••••••••••••••••••••••••~ 


