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l':ıo ın'Jnderecatından mesuliyet kabul edilmez ... Ciimhııriyetin ve Ciimhııriyet ese1'l.,.lnin lıekçi&i sabahlan çıkar siyıuf gazetedir. YEN? ASIR Matbaasında ba.sılnıı~tır. 

Afrika mu a Rus cephelerinde harp • • 
vazıyetı 

Mareşal "Rommel,, e karşı yeni bü- Mer ezde ve Stalingradda 
yük taarruz yakın. "Tunus,, un 30 çarpışmalar şiddetlendi 
kilome re yakınında harpler oluyor 

Tunusta üttefiklerin hava üs
ı··nı~·ğü art·ıiı görülüyor 

TABURBAD 
Kahire, 8 (AA) - Müttefik hava 

kuvvetlerinin Libya üzerindeki uçuş
ları yeni Elage" la meydan muharebesi 
yaklaştıkça gerek <ayı ve gerc>k şiddet
çe artmaktadır. 

* Londra radyosundan : Libya _ Trab
lus hududunda •eltizinci ordu Rommc
le yeni büyük taarruzunu hazırlamak
tadır. Topçu düellosu şiddetini artırmış
tır. Hava kuvvetleri sahil boyunca 
mihver münakaksine seri halinde hü
cumlar yapmakiadırlar. Bir çok petrol 
kamyonları ise yaramaz hale konmuş
tur. Düşman tayyareleri kun•ctli bir 
mukabele göste,,niyorlar. 

RESMI TEBL1C 

ISTİR~K EO YO?ı 
z. ne v kasabasına yak:n yerde nı'lı
vcr ta.ş·tlarını .,1itrc.lydz nıe.şi ile ta n, .. 
n ı ~ardır. Sirt Jle Trab,us arasında ~·a .. 
rı yol üzcrind hu'unan M rotada mli
lc ın hedeflere t aıruz cd'lmi:;tir. 

Lib,•a mubarcbe Löl es'ıulc hava faa
Fyetl.;,,inde bir .ırtış gorühü5tür. 

Bin a yı boınbala'\a çalışan b:r 
~-un.\trs 88 düşüriilmiiştür. 

l\Ialta aç•klarında tayyarelerimiz tor
pil ~tan bir Yunkers 88 dü~ürmüşler-
c:r. 
Mütıdik tayyar lcrl 

ne dônın.ü lerdir 

* TUNUS HARPLERİ 

Bir Amerikan ağır topu .llfihver ordıı.lannıı cıtq açarken 

ve umumi durum 

----·*----
INGILIZLERE GÖRE 

* l\ferkezde Alman 
müdafaa hatlarına 

derinlemesine girdi 
.staı·ngJfadda tuzağa 

düJiiJfiildıiiğü bildiJfilen 
Almanıa,.ın durumu.. 

Moskova, 8 (A.A) - Tebliğ: Merke% 
cephesinde Rjevin batısında düşman bir 
kaç noktadan atılmıştır. Ve pek ağır ka
yıplara uğratılmıştır. Alman müdafaa
sında çetin muharebeler olmaktadır. DiiJ 
man bir çok karşı hücumlarda bulun
muşsa da kaybettiği yerleri geriye ala
mamıştır. Rjevle Velikiluki arasında 
daba bir kaç köy elimize ge<"mi.ştir. 

STALtNGRADDA 
Stalingrad bölgesinde şiddetli kar fır

(Sonu 8ııhile 2, Sütun 1 de) 

DARLAN VE SIMAL AFRiKA ___ .* __ _ 
Tun11s kapılarında harp eden A nglo 

Sıılcson.lann Başkumandanı Ge
MTtıl Ayzen HoııeT 

Varlık 

Kahire, 8 (A.A) - Tebliğ ; Elagey
lıının şimal doğusunda hava kuvvetle
rimiz Merselbragede düşmanın top 
mevzilerine hücum etmişler, ik& Mcs
se"mit 109 düşürmüşlerdir. 

Çift motörlü uçaklanmız Sirt körfe-

ek işleri 

Rabnt, 8 (A.A) - Müttefikler ka
rargahının tebhj\i : Teburbada strate
jik değerde tepeler için savaşılmakta
<lır. İki tarafın tankları müc:ıdeleye iş
crak etmektedirler. Hava kuvvetlerı
mizin üstünlüklerın i artırdıklannı gös-

(Sonu s~lıife 3. Slittın 2 de) 

nya ~erçek- Ruslar Dar
en çeın be i~inde landanşüp

• • er ısı 
---*---

Jlu 11ef'gi milli lıa!lıınnıa 
lfdivamız için biJf Jıuvvet 

teşldl edecelttif' .. 
HA}{KI OCAKOGLU 

•ı 

me f> _ j 

* e niza ltı larH karşı 

harp aı·tırılaca 
-*-

Bu maıısatia b-,. Jıomite 
teşıı·ı edildi •• 

Londra, 6 (A.A) - Bu sabahki ln
giliz gazeteler) lngiliz hava kuvvetleri-Varlık vergisi kanununa ll'Öre t4"<kil 1 Yolsuzfuh devam ede:ose fırınlar l!a atııa-~ilen komisyonlar çalışınnlanm sona 1 nin pazar günü Alınan i ıı:alindelti Hol-

exdirmişlerdir. Smıdi talik ve ilan edi- 1 caJı, bizzat belediye ef<meJı ÇsJtaracaJı... 1 landada Filips fabnkalarına yaptıklan 
-, !• •!- hücum hakkında dikkate değer fotoğ-

le ·ek listeler haurlanmaktadır \'C bun- Vilayet ve belediye ekmek işlerine arp:nıııtır. Öğleyın yiyecekleri yemek rafları neşrediyorlar. iki gündenberi Tu-
Jann bumıu, ~arın alakalı maliye ubc- b d .,_ , yeni ir üzen vermek üzere tedbir al- rin bazı aşçıla..~n müşterilerine sabah- nu•ta Tcburba bölgesinde şiddetle hü-
lerine asılma~ı bekleniyor. ırıak üzeredirler. +1n ekmek verdiklerine bile rastlanmış- küm süten çetin tank hücumlan karşı~ 

Varlık vergisi kanununun haıırlan- Bugün İzmir fırınlarında eskisinden ur. aında birinci lngiliz orduaunun oağlam 
bıasına amil olan <ehepleri hepimiz bi- daha fazla ekmek çıkarılacaktır, bu BELE''İYE REİSİ FIRINCILARLA durduğu ve Rus.ı.nn Voronej bölgesile 
Jiyor ve takdir cdiyonız. Harbin tev- maksatla fırınlara fazladan un veril- GÖRÜŞTÜ.. merkez cephesindeki taarruzlan bildiri-
lit efti~i baıı vaziyetlerden istifadeye miştir. Ekmek me\'Zuunda bir çok fırın- Fırıncılar cemiyeti umumi heyet top- liyor. Dün general Katru tarafından 
kı 11..,<an \'e kola~ zengin olmak yollan- cılann ve lokanta, aşçı dül kJru 1 ten- ontısı dün ak!; m Esnaf ve işçi birlik- ~ral Darlan hakkında yapılan deme
bı arıyan bir kısım vatandaşlar manle- !erin doğru yoldan ayrıldıkları nazara (Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) çm uzun hüla•alanru da neşreden gazc
ıd mcmlel«•ttc rok kötü bir hava es-1-------------------------------. teler bunu tefsirden çekinmi}lerdir. Ga
tinnislerdir. İa c maddeleri üzerinde A k } zetclerin bir kumı ba}makalelerini Lord 
)apılan ::eni~ 'pckiilisyon harekelleri mt>rİ an ıarp gay ı·eti pek nıuazzanı... H lifalmn Baltimurdak.i nutkuna hasret-
ıniitcınadiyeıı Ülat tereffiilcri neticesi- ___ mişlerdir. Bundan başka Alman deniz-
nl vcrmi , hayat pahalılığı talmmmülün ·- altı tehlikesinin ehmmlyeti Tc lngiliz 
li tünde bir se".·cve doi;'l'u durmadan ''1'1.411!1,, h arp enı . .,,.. hava kuvvetlerinln ağır vazifeleri de 
l<o•muştur. • • ~ k.e.ydedilmektedir. 
Beş hafta ev•cline kadar vatandaşlar DENJZAL Ti HARBi 

arasında miithi• bir korku ve heyecan denı• ze • n e e e Deyli Meyi diyor ki: 
hükiiın slirü)ordu. ı•ı ı Almanya denizde her gün daha çok 

OOGU AKOENIZOE 

ihver ha
rekete ge
çebilir mi? 
Maruf fJfJf FJfansız ge

neJfall buna llıtirnaı 
11eJfmi310Jf •• 

Londra, 6 (AA) - Muharip Fran
aanın Sıniye ve Lübnan yüksek komiseri 
olup general Deııolün daveti üzrine 
Londraya gelen general Katru mihverin 
doğu Alı.denizde bir hareket ihtimali 
olup olmadığı haltlonda gazeteciler ta
rr.nndan sorulan suale şu cevabı vermiş
tir ; 

- Bö:rle bir fCY jçin evveli Kıbnsm 
ele geçirilmesi l.izundır. Bu iac güç bir 
iştir. Zira Kıbna ile Cirit aruındaki me
safe büyüktür. Diier taraftan ltalyan 
filosunun böyle bir hareket için zanıri 
olan yardıma pek mütemayil olınadıiı 
meydandadır. 

el • 
nıyor 

Amiral Darlan Fronsa mağlilp ol
madan et'vel donanmoyıı ku

manda ederken 
Londra, 8 ( A.A) - Royter bildiri

yor : Amiral Darlaıun şimal Afrikada 
üzerine aldığı vazifeye dair Sovyetlerin 
Londra büyük elçisi Maiski ve Vaşing· 
ton büyük elçisi Litvinofun İngiltere ve 

(Sonu Sahife 3. Siltun 1 de) Hamt pahalılığının nereye kadar (Sonu Sahife 3, Sütun Z de) 
)-üks~lecej;ini ve bu halin nereye "ara- ---------------"--------------------------------

~at::;~s:,~~\~f:'t~~ii~~~~l~~dbir- Bunların içinde d-ün-y-;;ın en büyülı zırhlısı ile ulh Tu·· . ve ln.gı·ıtere 
!eriyle isıiJı,a ~der hir tavtr takınmış- 2 uçaJı gemisi, J toJfpido muhı<ibi. IJ;Jf destJfo31er ' ıye 
lnrdı. 

l\lilh Şcı isnıet inöniiniin Büyük Mil- bfJf denizaltı da Vardır,. 
Jet ille !isinde irat ettiği n ıtuk bükü- Nevyork, 8 (A.A) - Bankeri! adlı 
metin \'Urguneıılar ka1"!1Sında aciz bir büyük uçak gemisi denize indirilmiştir. 
durumda kahnıy:ıcn~ını umumi e!kiira 25 bin ton hacminde olan bu gemi 35 
•nla!ınaaa kari geldi, Meydanı boş sa- mil süratindedir. Böylelikle son hafta
nanlar bu ihtar krırsı ında bir durakla- !ar içinde Amerikan donanma•ına iki 
ma geı;irdilcr. uçak gemisi daha katılmıştır. 

lliikiiml'I ha\•( pahalılığını önlemek, Vaşington, 8 (A.A) - Dün Amerikan 
memleketin ıstıraplarını hafifletmek donanması için muhtelif deniz tezgahla-

rında 77 gemi denize indirilmiştir. Bun
yolunda ciddi w ameli tedbirlere baş ların arasında Niyu Cersey zırhlL•ından 
vurınak kararını verdi. 

Varlık \•ercrio;;.i iste bu kararın netice
]erinden biridir. 

\ .. arlık ycr,.,İsi kanuı1u yalnız hazine
ye gelir temin etmek, harp dolayısiyle 
lıiikürnctin t.ok ıı.rtan ma!"rnrlarını kar
~ılan1ak <'İn ,·npıln1ıs bir knnnn dc~il
dir .. 

Hu knnumın ;,tilıdaf e~·lcdi~i ii~ bii
yiik gaye Yardır : 

1 - Parnnıızın luynıctini artırmak, 
2 - l\I ·nılck~tin ıı;;hrah•nı istismar 

ederek gn) ri m~'ru yollardan para ka
ı:r.nnnlann '-Cr,·etlerjni ('llrrin t('n :ıl
mnk, 

3 - Sinıdi' c kadsr vcrnj kar~ktılı;:ı 
):t•)::ln ki~ s('l('rin haıine<le·1 «nld!k arı 
p:ı r· hıTı ''ne t azinc 'C iad(" cttirn1ck. 

l'arnt!t ·1 kı,1n('tini nrhr ' c''' 
<-dilnıcsi rl' "in ·:ıl•n g · clC'rın rn 11a
~ıı·da ~rı r. r'rr ·i \'ltl''!l. nc 1 ,lıık 1; .ı; ·e-
1<'ri hn~ atı p. lı.ıhtı'> 11 ınn !.a h:r a 1:1. 

(tlcınn >.;oJıifc 2. S'ıtıw 6 da) 

mayn tarayıcılarına kadar.Her sınıf gemi 
vardır. Denize indirilen ve ad verilen 

Al~1ANYA · iSPANYA 
----·*----

Alcnanlar ~eçmek 
isterlf'rst> ispanya 

nı u ka Vt•nıt"t edPct>k 
-*

General FJfanlıo bu 
c:·heti baldirdi •• 

Rabat, 8 (A.A) - General Franko 
Alman ordularının lspanyol arazisinden 
geçmeiie teşebbüs etmeleri halinde bu
na mukavemet .-deceğini bildirmiştir. 

Fas r d:yosu Fnsta karışıklıklar çık.b· 
iiı hakl:ındaki f'IYİaları yalanlamıştır. 

harp gemilni arasında bir zırhlı, 2 uçak 
ı?emisl 3 t.orpitomuhribi, bir iaşe gemisi, 
hir destroyer, bir deniz altı, 8 mayo ta
rayıcı. 2 himaye gemisi, bir hususi ge
mi, bir denizaltı avclSl, bir tank nakli
yesi, bir nakliye gemisi, 3 küçilk savaş 
gemisi vardır. Diğer tipler tasrih edil
memiştir, 

BAHRİYE MüSTEŞARTh"IN 
BEYANATI 
Filadeli:ya, 8 (A.A) - Niyu Cersey 

zırhlısının denize indirilmesi töreninde 
(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

• ••Eden,, in be· 
lirtt·gışey edir? 
uRoyteJfn in siyasi mulıaJfJfiri taf'af sız 11e flaJfp 
dışında bulunan her hangi biJf devleti 1ıa31gı31a 
diqüJfeceh biJf şey bulunmadığını tasJfih edi]IOJf 

Londra. 6 (AA) - Royter aiansı
nm siyasi muharriri diyor ki : lngiltere 
hariciye nazın Edenin Avam Kamara.
ıında 2 ilk kanunda harp oonrası mese
lelerine dair aöylediği nutuk etrafında 
Türk bıwnının tcplcisi Londrada kayde
dilmiştir. Türk muharrirleri B. Edenin 
fikrinin aözlerinden daha ileriye gittiği

ni aaruyorlar c "Ye acaba nutkun metni 
tamam gelmedi mH > diye ooruyorlar. 
Hakikat fUdur ki Türk muharrirlerin.in 
bahis mevzuu ettikleri kısım Royter ta
rafından tam olarak verilmiıtir. Edenin 
fikri ne eöyldi ioe a.ynen odur. 

Bu böyle olunca da tarafsıı ve harp 
dışında bulıman he<hangi devleti en lcü
çülı: kaygıya düşürecek biç bir fCyi ibti
"" etmemektedlr. Edenin belirttiği şey 

Bir Aınerikım uçak gemili açık denizlenle ile1'li11or (Sonu Sahife 4, Slitwı 3 te) 

. . . . -. --. . . . 
Merkez ceP.hesinde· 

ki muharebeler 
----*----

ingllizleJfe göf'e Alman· 
Rus maçı halini aldı.. 
Moskova, 8 (A.A) - Royterin hu u

si muhabiri bildıriyor: 
Merkez kesimınde muharebeler Al

manlarla Sovyetler arasında mühim bir 
maç halin! almıştır. Fakat Almanlar hiç 
bir yerde bir mevzii alamamı~lar, al
dıklannı da muhafazaya muktedir ola
mamışlardır. Son 24 saat içinde Veliki
luki civarında tahkimli köyler Ruslar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Kar fırtınası harekatı güçleştirmek
tedlr. 

Kalın kar tabakaları büt\in yol ve 
potikalan kapatmıştır. 



~ANIPB 2 

Re ..;~helerinde harp vaziyeti 
, hashırafı 1 mci Sahifede) 

dır _ehrin şımal ve cenup ba
nfar son 72 saatte bir cok 

ı l: · ar yapmı lıırsa da hiç bir 
J ıc·e cdcmemi,lerdir. 
DOX NEHR1 GECtLMI<::Dt 
L 1 . 8 (A.A) - Rovter Ajan ına 
.c So l et k~talarının Stalingrad c~ 
p b t ı ıd Don nehr·ni gecıniş ol-

1 ına dair ecnebi k::ynaklardan çı
kar .. n hal-, rleri Londrnnın saillhiyetli 
S \y t ileri tekzip etmektedir. Di

Mo kovnd n gelen haber
i lan p k erken obra'k te-

.. k' ... d'rler: 
1NGtI !ZLERtN 
VERDlKIF.Rt HABERLER 
).I k . 8 {A.A) - Royter AJansı

muhabiri bıldiriyor. Merkez 
e Stal'ngrad kesimlerinde 
'ddctl nm · t'r. Sanıldı!!Jna 

t kıt ları imd' Rje\•in cenu
Stı.ılingradın cenup batısında 

ıbiı v'.reler almıc; olan Alman 
vv tler';> 1<- avac;ıyorlar. 

!vIERKEZ CEPHESfNDE 
:\I rk cph s' •fo b'r Sovy • t kili 

A nan \ zilerin d r'nfo . ine ir-
m' bt lunma l el r. R'ev - Vj~ azma yo
l civ ı md üç , 'in J n h ri büvük bir 
rn ıh r o k d ·. Bu ·i kuvv tü 
mevzi ara nda d ·n.olu R ıslar tara
f nd::ın kc ılmi tir n· ryo ..ınun batı 
v doğusundaki k ra volu da kcsilmi.ş
f r. Fi_ enko un geı i:., e alınması Rjev 
\ ıvazma m'in k 1 ·n,. :-rır b·r 1 rbt> 

clir cckt' . 
STALt TGRADDA 
Stalin radın şimal batısında Ka aş 

Viyaşı - St. lingrnd üç ninde luznğa 
d 'cıürUlmüs olan Aln nn kuvvetlerinin 

... 11 mukavemet merkeziyle karşılaşan 
Sovy t kuvvetleri yeni bir ileri h reke
t'ne teşebbüs etmeden evvel mevzilerine 
ç ltilmek ve kU\ veUenmek zan re tini 
d yınuşlardır. 

Stokholm, 8 (A.A) - Sovyetleı Don 
v lnd Seraf'movlç Ye Kozomo kaya 

:ı nd 'k' hat ı ellerind h ' akt dır
ı r Bu h ttın muh f ı T'n O<' nko
nun muvaffakıvet'ni temin edect>k ~ 
l <'a unsurdur.· R ıslana takip ettikleri 
g .. vc Don dirseğinde Sovy t bn k c; na 
mu1·avem t etmekte olan miih'm Al
n kuvvetlerlnl imha etm ·t'. Bu kuv-
v O kcnd'I 'ol kusatan haltı iki ye-
rincl n yararak 31 kilom t-c d 'nl' 'n 
dE' ilı>rl 1c~c n uvaff k oı u ı r F -
k t .imdi Ru toplnrının v ·~uda t r
diklerl b raj h tl•n n · d ucunda çok 

ddetll n ub rebC'l r olmaktadır Bura
d tec; bbüs 'ind b'r kaç r1 r b'r fa
r f ~n cl'ğ ı· t l'af " mekted'r. 

Londra, 8 (A.A) - •raymis gazetesi 
Rusyada. harp durumunu tahlil eden b'r 
yazı ı 1d divor kl: 

Dllşın:ın henUz Ro tofu ve Smol ns
k kaybetmek tehlikesine maruz olma
yabilh·. Fakat bunları tutabilmek için 
başka harp cephelerini zayıflatma~a 
mecbur olduğu muhakkakbr. Stalin
gradda etrafı kuşatılan Alman kuvvet.. 
lerlııin pek yakında teslim olacaklannı 
beklemek fazla nlkblnlik olur. Stalin
grad gibi merkez cephesinde de kusat
ma manevraları dilqnanı fazla zavıf dil
fQnnilştUr. Rjev ve Velikilukide Al
manlara alır darbeler 'ndir'lm'sUr. Bü
tnn bu neticelerin büyUk fedakar klar 
pahasına elde ed· diğ'nden şiınhe cd e
mez. Şimdi buz ve kar fırtınaları hare
katı ağırl stımm; bulunuyor. B nunla 
beraber Rus taarruzlannda darbelerin 
tam zamanmda indirilml.s olması ehem
miyeti hAlzdir. Müttefıkl r • ra ında ve 
dilsmanlardan artık hiç kimse bu harp 
ne kadar silrerse sürsiln Rus ordusu
nun savaş kudreti ve mukavemeti düş
nlalllann harp kudreti ve mukaveme
tind n daha fazla devam edec V•ne 'p
he edemez.• 

Moskova, 8 (A.A) Bu l ahki 
Sovyet teblfğine ektir: 

Stalıngrad endU tri mah lle ınd 
talanmız mevz 'erını tahkim etm· 
"ilsm n gruplar e tt> te ti ed'l 
tır St · "!r dm 'mal b t nda Sovyet 
k tal rı hüc rm 
püskürt r kayıplar 
verdirm de ikı dü 

man bölüğü yok edilnu,tir • 
.Merkez kesiminde kıtalanmız düşma

nın karşı hücumlarını püskürterek ta
"t ruzlarma devam etmiştir. 

Rjevin batısında bir Sovyet birliii 
düşmanın müteaddit kaışı hü unnınu 
püskürtmüştür. Almnnlar t)OO ahi ve 
yaralı vermiştir. 

Rjev - Vıazma dcmıryolu boJ unca 
lotalarımız harekatta bulunarak ıki Al
man piyade bö!ui,ıünü mha ve 8 tankı 
t;ıhrip ctmişlcrdır. 

Nalçıkm C"nun batı ında 2 gün ıçin
de birliklerimi7.den hir kaçı 600 Alman 
oldilrnıilştür. 

ALMAN TEBL!Cl 
Berlin, 8 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Kafkaslnrcfo !-:iddetli muharebeler ol

mu!ıtur. Bombacı müfrezelerimiz i~gal 
ettikleri bir tep!'yi sıkı surett.e tutınağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Terekte 6670 esir, 48 tank ve 94 top 
ele geçirilmiştir. 

Av uçakJan hareketlerimizi destekle
miş ve dilsman kollarını bombafamıştır. 

Don nehrinde Sovyetlerin takviyeli 
taarruzları büyük kayıpl rla t> im bı
rakfırılmt11ır. Alman ve Rumen uçak
ları bu ha.rekeUerde kıtalanmm cl"s-

Jemi lerd'r. 
Kalenin ve Jlmen gölü bölge.cı'nde Al

man kuvYctleri hücuma geçerek cephe
yi 15 kilometre derinliğine yarmı lar ve 
münakale yollarını ke mişlerdir. Bu 
müdafaa muharebelerinde Ru lardan 
2500 den fazla esir alınmış ve p k çok 
top ve harp malzemesi ele gcçirilmi..,crlir. 

Ladoga gölilniin cenuo kesiminde za
yıf kuvvetlerle yapılan bir Sovvct taar
nızu piiskürHilmüştiir. 

~--~-. ....... ~.~~~ 
AMERiKAN HARP G YRETİ 

PEK MUAZZAM 
CBaştaTab 1 ınci Sahifede) 

söz al n bahriye müsteşarı deıni::tir ki: 
c - Niyu Cersey zırh1ıs101n denize in

diril i Amerikan bahriye prof{rnmını 
erçeklf'Stiren yeni bir adımdır. Bu 

proğramla takip edilen gaye batı yarım 
kiires·ni Atlantik. veya Pasifıkte kurma
w a muktedir mua7zam bir donanma vfl
uda getinuektir > 
Filad lfiya. 8 (A.A) - Deniz ndıri
n y ni Nı,> u Ccrsey zırhlısı düı j anın 

n büyiık zıthl~ıdır. Bu zırhlı 52 bin 
tonilato olup bilhassa 9 tane 16 pusluk 
topla mücehhe7.dir. Zırhlı pro "•ı-nmda 
östcr'Jcn miiddctten 18 ay evvel d ni

ze 'ndiriln · tir. 

YÜKSEK FiYArl.A 
Satq ve beyanname 
vcrmemelı-
inönü cnddcsindc 81 ayılı dükkfuı

dn manav Resat Alpak, ayni caddede 
bnkk ıl Cemal Bilgililer, Karantinacla 
ı .anav Yııkup Baykal dükkfuılannda 
ınevcuı kabuklu fıstığı ~ Uksek fiyatla 
attıkları 'dd n~ıyle tutulmuşlardır. 
S. du lah okağında gazozcu Salih 

Zorcr hnkkında vaktinde şekeı beyan
namesi vermediği idd a iJ le adli mua
meleye başlanmı~hr. 

~~~--.a ........... -~-
Kız melıteple,.inde 
BEZ İffTİY ACl 
İzmir g'bi birden fazla kız mcktcbi

~·n ogret m okulu bulunan vilal etlerde 
t ını n için Sümerbank yerli mallar 
pnznnnd n nl na<.'ak malzemeye ait ih
t y. ç listelerinin ma=ır f müdi.irl'i ünce 
tasdık ve t v ·K edilmesi ve yalnız bir 
okul bulunan Ödcmiı gıbi kazalarda tas
dıkc ıhfyaç k mad n hliyac t ri
ne .. re yerlı bezler ,;cr'Ime i S.. cr-

ank mnum mudur 'i·u den • J'ikadar
lara bıld'nl 'ştir, 
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den ya, geldi. 
Anne, sen bana çok ağlıyan çocuklar 

ıyi çocuklar değil dersin amma, ne yaı-
yun. Doğru söylüyorum. Anne gö~ 
rimden bir damla gözyaşı düştü. 

Heman kendimi topladım. Karınnda 
Şöyle e ki seni görüyor gibi oldum, güldüm. 

- Ali Nadir küçük ~llerlni annesin.in 
r k etme, ben on yMıma göz ya .. Jariyle ıslanan yüzünde gezdirdi. 

· rd büyüdüm demek, ha...... - Sen ağlıyoTBUn anne 1 
B k e ın ba;J öğretmen dedi ki: - Ağlamıyorum, benim nasihatler:imi 

« Alı N d . Sen adam olacaksın. iyi her .,,ak't her yerde hatırlayorınm diye 
ç lı ocu w um I> sevinc:imd~n ağladım. 

Hem de eledi ki: - şeker annem, bak, onu unuttum, 
c Sen'n baban nr h stalığından öl- yann bat öğretmen buraya gelecek. M-

düh ninle görü11eeek. 'bir yere gitme emi). 
Ben de: Bir ay sonra Nafize hanım yardım se-
- B bam hıç hasta olmamı§, ~ağlam verler cemiyet.ine mensup başöğretme

bi:- adam im~. Harpte bir kurşun onu nin yard ıniyle zafiyetini geçi.rıni~, bir 
öldürdu. Evimizi yıktı. Ben' annemi yal doktorun yanına maaşla yerl~mişti. 
nız p ri an bıraktı. Dedim. SeneleT akar su gibi durmadan geçti. 

nr.en çalışıyor muh dedi. Tahsılini ikmal için Avrupaya giden 
- Annem tütüne idiyo du ş· d AI d r anneain' d b"raber .. l.irmüı 

(O a1ışamılior D d'm Gö r - beraber dönmüştü. 

YIDll A.llR 
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ulzmir" de şeker 
bulmak im
kansızlaştı 

---*---
Az gelfrlllePe f elıeP 
tevzline başlanıyor-
Bir kaç günden beri İzmirde şeker 

culmnk imkansız bir hale gelmiştir. Bil
hassa çay şekeri mevcudu kalmarnqtır. 
Kara bor ada ;eker fiyatının altı lira
ya kadar l ükseldiği söylenmektedir. 
Yakın günlerde İzmire beş ton kadar 

şeker getirilmc~ine intizar edilmckte
dı.r. 

AZ GELİRLU..ERE TEVZfAT 

ıc\z gelirlılcrc tevzi cdiLnek üzere Zi
ı mıt bankasına 37900 kilo toz şeker ve
r:lm' tir. Bu şekerler kilosu 145 ku
ruştan yarın t~vzi cdılmeğc baslana
caktır. 

Her resmi daırenın mutemedi hazır
ladığı şeker bordrolarını vilayete tasdik 
ettirdikten sonra parasile birlikte Zira
at bankasına ba, vurarak şeker alacak
hr. Nüfus başına ynnm kilo hesabiyle 
seker verilecektır. 

Mütekait. dul ve yetımlerle hm lann 
beslemeğe mecbur oldukları nüfuslara 
eker tevziini evvelce yazıldığı gibi 

halk dağıtma birlikleri yapacaktır. Da
ğıtma birlikleri, kendi mahallelerinde 
bulunan bu kabil nilfus sayısını bir lis
te halinde tesbit ederek Ziraat banka
sından şeker alacaklar ve parası muka
bilinde alakadarlara tevzi deceklerdir. 

~~~-------~~ 
Otve saman 
azanıi fıyatları 

~~~-.. ~~~~ 
942 _ 943 mahsul yılı ıçin hükümet 

t.uafuıdan hububat !ıyatlarınw yüksel
t:lme i üzerine ot ve saman azaı.n1 fi
yatları hububat fiyatına göre ayarlan
n.ıs, dökme h • .lindc iyi cins temiz kuru 
~yır otunun kito u yedi kuruş, tel bal
yc.lı iyi cıns tcmız ~yır otunun kilosu 
10, dokme halınde iyi cins samanın ki
losu dört, balya nnmış ıyi cins temiz sa
manın kilosu yedi kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. 

Ticaret \ ckillet.nclcıı gelen bır tanılın
de, bu ıiyaf aruı ot ·e samanın istihsal 
edildiği mıntakarnn en çok 25 kilomet
re civarmclnki ıskcJc, istasyon -.·e diğer 
teslıın mahallerindeki nlhat toptan sa
tıs f'yatlnrı olduğunu, dnha uzak mesa
felere nakledilen ot ve samanlar için 
25 nci kilomctr~den itibaren ihtiyad 
?ı.ruri olnn nakil mnsraflannın alıcı ta
r .. f ından tediv~i icap ettiği bildirilmiş
f r. -u---GAZ YERİNE 
Sn satmr~~aı•!-
Abdi.ılkad·r hanında tamirci Abdur

rahman Kaçarla Om n Hepgezcrin Sa-
lıh 'Ji İbr h'm E eye tenekesi 22 lira
oan ıki ncke gaz nthklan ve İbrahim 
E"en n tcnekele.:.i a tıı,'1 zaman içinde
kın'n gaz olmayıp Halkapınar suyu ol
du y•unu gördültil idda edılmiş ve tah
kık ta ha lnnmı.ştır. 

--o---
ö em·ş Ka 'malıamı 

..;..;ın.\,':) ... ıe.t emrlıu? alandı 
Ödemi k l m:ık ı B. İhsan Kurla-

' riı e al ndığı i itılmiştir. 

Ciııuhw et Mer ez Bankası şehri
miz müdürü b y Nnz f İnan arkadaşı
mızın dün bir er t evladı olduğu 
memnunivctle hab r alınmıştır. B. Na
zif İnann ve sayın ıcfikalarına tebrikle
rhnizi sunarken vavru •a uzun Ömürler 
d~lel'1%.. 

lzmirde az sene içinde oöhret kazan
dL Şimdi namuslu, terbiyeli, mesleğinde 
ihtisası kuvvetli bir doktordur. 

Her ltcııin saygı ve takdiderle andığı 
doktor Ali Nadir fakir, fakat çok sabırlı. 
çalı kan, doğru, iyi bir kadın olan Nafi-
ze hanımın oğludur. Ve timdi 36 yqım
dadır. Bir ikiz ilci oğlu. bir kızı var. 

f ,.te hayat böyledir. 
Bazen ızttraplan, acılan bir araya top 

lar, bazen de bir anda kan kan kor
kunç bulutlan dağıtır, günqler doğar. 

Nafize hanım oğlunun çocuklanm ok
prlcen: 

- Görünen dağa tcı varılır. 
Allah bilyilktilr. Bunlann da milrilv

vetini bana gösterir. 
Diyor. 
SabU"dan kuTvet, kUYTetten nete Ye 

saadet doğar. 
(SON) 

YENf~AT 

l'ORKB DOCRV 
:lsmail HakJıcı Baltaclolhmun cftrb 

Doğru• adlı değerli bir eseri intişar et.
miştir. Okurlarımıza tavsiye edem 

KÖYE DOCBU - On h8ll günde bir 
çıkan bu değerli köycillnk derg· 'nin 
59 uncu saylSl intlpr etmiftir'. 

yağlardan alıoac~k ebati 
. 

vergı 

Aynen vergiye tibi ka
zalar tespit olundu 

Heıe müessese istihsal e ttlğl yağların m;hdarını 
ertesi ayın on beşine 'lıadar bildirece'lı-

Yai istihsal eden mıntakalar arasın
da ne0ati yağlara ait muamele vergisini 
aynen verece.le olan kazalar tespit edil
mittir. Bu yerler Burhaniye, Erdek, Ed
remit, Ayvalık., Bandırma, Buraa, Mu
danya, Gemlik, lnegöl. M. Kemalpaşa, 
Orhan Gazi. Yeni Şehir, Manisa mer
kezi, Soma, Akhi ar, Kırkağaç, Aydın 
mer1te7İ, Nazilli, Söke. Cine, İzmir mer
kezi, ödemi,, Çe~me, Tire, Bayındır, 
Karaburun, T orbnlı, Kupdası. Urla, 
DikiJi, Kemalpa~. Seferihisar, ve Fo
çadır. 

ZABITADA 

Vergide kilonun tutarı matrah olarak 
kabul edilmittir. Her mileMeae, :ietihsal 
ettiii yağlann miktarını ertesi ayın on 
betine kadar hükümete bildirmeğe mec
burdur. Mükellefler vergi miktulan bil-

dirilmeden önce :ıynen vergiye tAbi tu
tu1mıyacak ve daha önceki imalattan 
vergi aynen alınmıyacaktır. Tahakkuk 
ettirilen vcrzj miktarları bir haftada 
gösterilen yerlere teslim dileccktir. Tes
lim depolan, mücsşsenin bulunduğu 
yerden en çok 25 kilometre uzakta ola
bilecektir. 

Ekmek kartı ve kupoııu satanlar 

Bir şebeke yakaland1 ve 
adliyeye teslim edildi 

Göztepecle eleııtrllı~ All bl1'I naemar olan ü~ Jıl· 
şlden efımefı ııarı ıarı tedarllı eıml$ 

Başdurak. ca.c:ıu alluıda 10 sayıh dük- nin evi hemen ara.nmst ve 9 adet aiır 
kanda aşçı Abdullahın ;yanında çırak iJÇi. 54 büyük ve bir adet de çocuklara 
12 yaıında 1brahim. Cüzelyalıde. 921 mahıu• ekmek kartile 36 adet büyük 
sayılı fırından 28 adet çocuk kartile ek- Ye 8 adet ağır i,çi günltik ekmek kupo
me.k alma.k ietemiıtir. Vaziyeti tDphcli nu bulunarak mmac:lere edilmittir. 
görülerk yakalanan lbralama. h'I bı-tla- Ali verditi ifadede bunlan biri memur 
n dr:mck almak üzere Ulltaa Abdullahııı olmak üzere üç ki§iden aldığım iddia 
kendieine tc.bm ettiiinl .öylem.lttA'. etmİ§tir. Ali ekmek kartı dip koçanlan-

AKI Abdullah ta tutulmuıtar. Ah- nı Göztepcde 2 sayılı halle dağıtma bJ:r-
dullah demiıtir ki : 1iii reisine •ererdr. ycnilerile t~il et-

e - Bu kartlan Göztepcde 61 inci ti~ini ye sattıjı kartlardan eline geçen 
sokakta 36 ...,-ılı evde oturan elektrikçi SO linyı hadi.eye ilmini kUlfbrdwiı 
Aliden aldım. Ali her zaman beftll lunt palbnnM:ı Mu.tafa Mminde blrilN iade 
ve ekmek kuponu getirerek eatay. cttfiini lbeyan ve iddia ey1emlftl'r. Daha 

Bu ifade Dl.tana elinde~ hir eoara diier ilç kitini& de almaa ifadele
ip ucu olmuıtur. Almaa teıtibat &zerine. :rinden ip çok .-na1J1 olduiw anlatı1-
elektrikçi Ali aıçt Abdullaha 53 büyük. mıt ve dün maznunlar haklarında tutu-
9 ağır iıçi ekmek kuponu satarken cü11- lan evrakla mlll1 konınma ma.Lkemeai
mümeıhud halinde yakalanmııt.a. Ali- ne vedlmi,lıenlir. 

Bir genç anıcasını bı
çakla vurup öldürdü 

-----
Cinayete anne.sinin sefJep olduğu, llabasının da 

yapdım ettltf id dla olanayor-
Gccdeyiıı saat 20,30 da Tepecikte 

Yeni mahallede bir cinayet iflcnmiıtir. 
Bu mahallede beşinci tokalcta 5 9 ıayılı 
evde oturan canbaı: KBzımın Jca1W1 Ze
kiye. Kazımın kardcfi Ethemle bir ağız 
münakaoasına baılamııbr. Münakap 
kavga şeklini alınıt ve bu 8lrada eve ge
len Kazım kansile birlikte Ethemc kara
:ıılık vermeğe başlamlfbr. Daha .onra 
canbaz Knzım öz.bükün onaltı yqmda
ki oğlu Nezir de eve gelerek amcasının 
öyledi?i sözlere fena. halde ainirlenmi~ 

ve ltamasını çelcip amucaaının önüne ve 
arkasına saplnm v ba~ışlJr. S 1 ya
mda bir adam ol n Ethem aldığı ağır 
yaraların tesi:rlle biraz sonra ölmüotür. 

Zekiye, oğlu Nezir ve kocası Kazım 
katllden maznun olnralt tevkif edilmif" 
!erdir. Kazımın öldürme esnasında og
hına yardım ettigı de iddia edilmiştir. 
Maznunlar adliyeye verü.miılerdir. 

Bir yelfıenJI battı.. 
Çeıme limanında kayıtlı Abdullııh 

Alpa ait yedi tonluk Karakan yelkenli 

Yerli MaJlar haftası 
Hazırlıfıları-
on üçüncü t3.Sarruf ve yerli mallar 

haftası önümiluleki cumartesi gUnll 
başvekilimizin bir n\rtku ile açılacak
tır. Tasar.ruf haftası hazırlıklarına İz.
mirde de devam edilmektedir. Cwnarte
si günil saat 15 te Ticaret ve sanayi 
odası umumt ~tibi Jl. Turgut Tnrkoğ
lu Halkevinde tasarruf ve yerli malla
ra dair bir konferans verecektir. 

#
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kayığı evvelki gün lzmirdeıı iki ton 
odun yükliyerck Çqmeye hareket et
mit. Komutn burnu mevkHnde rüzglr
laruı tesirilc yelken direği kınldıiından 
devrilmiı. batmıştır. 

Kaptan ve iki tayfa yüzerek büyük 
bir güçlükle sahile ç.&mak ıııuretile can
lannı kurtarmışlardır. 

BİR ARABACI 
YARALANDI •• 
Knrantlnada 200 z.üncü sokakta l 9 

sayılı evde oturan B. Burhanedclinin al
dığı bir araba odunu götürmekte olan 
MC"hmet oğlu Ahmet. beygirlmn ürk
mesi iizrine devrilen arabası altında ka
lar k ğır surette yaralanmışhr. 

320 LİRALIK 
E İSE CALINlfJI .. 
Fahreddin pap caddesinde eczacı 

B. Lütfinin 342 s:ıyıh evine giren bir 
hırsız tarafından 320 lira kıymetinde 
elbise ve saire ralın~ır. Hırs!% aran
maktadır. 

C RLARLA 
r1CARErtMtZ .. 
Macaristanla yeniden akdedilecek ti

caret anla§ID&G müzakerelerine Pqte

cie devam edilecektir. Bir heyetimiz. bu
gün Ankaradan Peşteye hareket ede
cektir. 

Tıcaret iŞermuı iyi yürı.k\!Sl için 
mevcut usullerde bazı tadiller yapıl
ması iki tarafça da istenmiştlı. 

TURKÇE ŞAHESERLER 

HAFTASI 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

ALKAZAR MURASARASI 
UMUMUN isTF.t.IYLE YEN i KOPYA 
KAHVECİ GVZELt 

TÜJtKÇE MATBUAT GAZETESİNDE 
ANKARA.DA it MAYIS 1M2 GENÇLİK BAYRAIUI VE BÜTÜN 

RENKLİ AFRİKA.DA YAM YAM DANSLARI .. 
SEANSLAR : KAHVECİ: 11.30 - 15.40 - 19.40.. (Cumartesi, Pazar 

AI.KAZAR : 13.15 - 17.15 - %1.15 9.15 te Ba~1ar .. ) 

\""arlık 

Ver'fİsi 
---*---
(ffa..,t •• rntı 1 ınci ~hifc-dt•) 

dir. lltm~ı karşı baska bir \Ok siddl•i 
tedbirt<"r de :ıhrınhiJirdi. ftlnhf<.'klrlt'ri 
gciziinii yıldırac;ık çarelere has \ urul 
hilirdi. litkin paramızm fazla -emis~ 
la k" metten fliiı;ıncsi, istira kudretiniı 
zaafa uğraması J.Ja lı has~na bir fehlik 
lt-skil eyte-rdi .. 

Hin:ıcnale.Yh hiikiimet bir tnraft 
\'\lrguneulan ve vergi ka~akc;ıları 
mali tedbirlerle <.ezalandınrken, diğ 
t. raftan da Jth asadan muazzam bir ye 
ktinu ~l·ri t:ekm<'k voluyle ıtaramızı la 
mcllc.udirmek imkanına sahip olarakt 
ki lııı tedbirin ııınumi ra,·dalarını co 
)alunda hisw~ !emeğe lıa~lı~·a('ağı.mı · 
~üplıe ~oktur. 

.Nitekim ,·arlık 'erıisi kaunu çıktı 
ğı giiııden itilıarcn bütiiıı piyasalara b 
~iikunet h&kinı olmu~. bir çok emt 
tiyatlarıllda oldukca aiihim sukatl 
kaydetl ilmiştir. • 
Şimdi yine hir duraklama devrind• 

buhm ııyorıu. 
Yarın verıi talısı1itı baş1aJU1C11 y 

den hazı fiynt rfüsmelerine şahit olm 
miimklindür. 

Tahmin edild~i gihi ~ - 308 miJ 
yon liranm piy~dan cekilmellİ lııir iMi 
ra darlığı yaratfıicak, spddiüıqa.aı 
&eni~ faaliyette buhma....,...._ lloft 
nu ödemek zorunda kalanlar ellttillde 
ki nıa11an pi\'asaya an:ıe4eceUtrdiı 
i\laJ pl~kteıı, ıııi1'Ma78 p)ıanim• 
maktan müte\ ellit pahahLk k Rret 
ı;iderilmiş olacaktır. 
V~ulara t.ıu.a e.lilecek 

mükellefiyetler tle .,..ı;.. imek t 
kil edecek, bir ~ 1ı:hM ... .. .. fen: 
~ oldaki diret ve ~ Jmaca)ı 
hr. 

Herke. bfasıaa iJice ~ 
tir ki pJTi llMISrD ,...... .. eldf' ed' 
mif servetler hl( Wır - ..aiplerin 
yar olamıyaaldJr. lltilrliJMJt ...._ ıöı 
dilif1 ......... ~ Ml1 bndula ...,. 
ınlan ~ a)'lr1 et.efe •alt~ 
dinlir. 

Bu çeşit imanlar haricintle ....... 
şerefiyle ~.ma,. ........,_. ıelht 
bunlar kenılilenne tahmil edilecek ın 
kelleflyederi seve sne öıiiyece1deriiı 

Cihaom vaziyeti röz1ed•dıd11 illıli 
dedil'. DOtün milletler kan ve <'Dn v 
gisi cidiyo~1u. Db: ise hanşm nimet' 
den ~.mn1 derecede i~tifade edebile 
hir durumda bnlanoyomz. Bizi b 
mazharfyefe ka\"uştur:ın ordummu 
ku\•vctini artırncttk mfikelleftyetleri 
tan borcu sayncnk nta-..ı-.an.ız 
serlyettedirfor. Rtmlar lriittln urlıl 
mu icabında memleket emrine vennel 
te tereddfit göstermiyecek t.eani• 7' 
rekll insanlnrda. 

Varlık vergisi bir kalkınma knn;:l 
dur. Hayır1t nef~ni fle fOk y 
da müşahea eylemekle pnu duyaa 
!muz11 sflphe etmiyoruz .. 

HAKKI OCA.KOOLU 

-~--~""""""---
"'Çorum,. rlaki zel-
zelcnıu zararları ___ * __ _ 

Çorum, 8 (AA) - Dün nlinin 
yasetinde yapılan bir toplantıda vil&yc 
teki son yer sarsıntılarından zarar 
renlere ilk yardım olar:ık 1500 lira " 
rilmiı tir. Ayrıca lozılay genel merlce ' 
ce de yardımlar yapılmıştır. 

Yer sarsıntılarının sebebiyet verd 
zaratlara dair vil"yete gelen .on ma 
mata göre 1 O vatandaı ölmüt. 2 vata 
daı varalanrnı!.tır. ( 61 5 ) ev tamam 
yılulmı1t 786 ev oturulamıyacak deı 
cede hasara uğramıştır. Altmıttan fa 
hayvan ölmü tür. 

Siliıh altına çnğırılau yedek subay 
İzmir Yerli Askerlik Şubesiııden 
Aşağıda kayıt numaralan yazıh 

dek subay ve Askeri memurlar çağri 
m1şlardır. En geç a1tı $iıı içinde şul 
ye mürncaatlan lAzım ır. 

Gehniyenler hakkında Aakerl C 
kanunumm 64 üncll maddesi h 
leri tatbik edilecektir. 

Sicil veya kavıt :numaralan: 
17065 
18533 
48467 

TÜRKÇE SOZLO • SARKI 

KöYKIZ 
Filminin BVGVN 
SOHU-. Görndyen 

leresonFJRSAr 
BALKONLAR SALOJ 

25 kurtJş 
MAriNELER : J.J5 
J.45 • 6.ı5 ue 845-
AY YA ED 



DARLAN ~t Sii)ıAL kffüKA 
(Haştarafı ı inci ~nhiicde) 

.c\meıikaıı lıükii.netleri nezdinde teşeb

Ştl'f1AL AFRlKA MU· 
HAREBELERİ 
(Baştsrafı 1 ınci Sahi{cde) 

büste bulunarak düsüncelerini bildir- teren emareler vardır. 
'klerı doğruduı. Bu hnbcr Vaşingtuıı- Rnbat, 8 (A.A) - Tunui)un 30 kilo-

da ne dogrulamr.ı , ne de yalanlanmı~- metre batısında 'l'cburbada cctin ıırn-
tıı. Maamafıh B. Lilvinofun Amerikan h 1 d · · c.rebe eı· evaın <'<li\'oı·. Iki tara! ta 
'ı.i ki.iıııetiyle bıı uıescle elrnfında gö- hava faaliyetini artn·;nı~lır. 
.ic;melerclL' bulunduğu ögrenilmiştir. Cezayir, 8 (A.A) - Ccz;.ıyir ra<lyo-
Sovyet gazeteleri Darlan anlaşması· ~unun bildirdiğifie göre Teburba bbJgc

r:ın mm ııklrnt mahiyetini kabul etmek- smde tank muh:.l'·ebe.si şidcl •tk dc\'üm 
e lıeralJer DarlC!D gibi uzun müddet <:diyor. 
teı·eddütlcr geçnmi~ \'C Almanya ile iş HA VA HÜCUML RI 
bı.rliği s;yasetind~ hu karlar ileriye git- Kahire, 8 (A.A) _ Dün Tunus de-
)İs l>ir adamı Sovyet1erin itimatsızlık- ınirvollan ickıat bombaıdıınan ctlıl-

1 karc.;ılmlığını bclil'tmektcdil'lcr. ıniştiı-. Tunus_ Bı~crte ve Lagokt mcy-
YENİ A~LAQMA danlat·ı da ooınb:ı.lanuııştır. Sfaks :ıı.;ık-
Loııdı·a. 8 (A.A) - Britiş Ünaytecl farında bir c1ü~!l'<ll1 geınisiı;c mitralyöz 

Presin siıııal Afrika ımıhaLirine göı·e ;:e hücuııı cdilmişiir. 'l\.yyan,;ct· kaıni
Şimnl Afrika ordulan başkumandanı ~~ n \.islerine döıı;nü:ilerclir. 
geneı·al A~ zenhowrlc bntı Afrika umu- FRANSIZ K J·.SİMİNDE 
mi valisi Bm·a1.son arasında bir anlas- Rahat, 8 (A.A) _ Şinrnl .\frikad<1ki 
ma imzalanm!.!.ia. Bu anlac:maya göre, Fransız ordusu uınu1Hi karargfıhının 
batı Afrika m.ihver alevhincleki müca-,, tcbiiği : 
elekle müttefik de,·letle1·le isbirliği yap- Tunu-:ta kuvvcllenm!ziıı Luttuğu l::.c-
nıağı kabul etıni~tir. Dakarda ve bilti.ln dınc1e v.ıziyette ka~·de değer bir ı;ey 
tüh Afrikada bulunan hnva ıneyclanl:ı- yuktur. 

Borsa 
ÜZÜM 

2.rn Feyzi ÖLakar 
216 İnhisarlar 

G:1 Dinar ınulısulat 
40 Hayim Kori 
:.!\i Uifat Btı:mı 
J O Cemil R:ımiz G. 
1 O Hr,yaii Böl'ekçi 

GfJl Yekfuı 
228!J03 E ... ki yekun 
229i:i04 l:-mumi \'ekun 

Ko. 7 
J,, .. o. 
No. 
Nn 

8 
!.l 

10 
tNCiR 

ıi-t incir T. A. Ş. 
'i .ı İbrahim ~ inasi 
1~8 Yekun 

244G5 E~ki yekun 
2460?. Umumi :ekt:ın 
3050 kilo Zeytinyağı 

ZAIDRE 
:r~ ..;uval F.~sulye 

188 cuval su~mn 

56 50 59 
56 50 5i 
59 50 59 50 
60 50 HO ;:ıo 

57 liO 
75 75 
ü3 (''' ),, 

Gl 

(i8 
10 

119 121 

51 50 51 50 
G6 G8 

ı·mdan miiltcfik uçaklım istedikleri :;:e- Tı\Yı\IiSIN l\JUTALAALARI 
k'ld f d 1 kl d 11.l" lt f'k h ~·::':'"-';~..C.--//~.,r.r./~A~~ r:ı e ay a anaca - ar ır. n u e ı - arp Lcındra. 8 (AA) - Tayınisiıı a,,kt>r'l g k J> d l\ 
\'e ticaret gemiler' Dal.ar ü..si.inden is- n.uharriri şöyle diyor: ~ An ~ara \3 yosu § 
tifade edecekleri gibi buradaki liman Tunu:.ta en iy hava meydanları Al- :'i - § 
tesisleri de mültefiklere tamamen ac;ık manlul'ln clinde.:lu·. Pıke u<'akları ye- H BUGhNKU NESR•YAT § 
tutulacaktır. n!den meydana <;ıkmıştır. Müttefikle- ti U ~ S 
Diğer taraftan garbi Afrika limanla- rin bu zamanda hir duraklama kaydet- ~~·,~~~~~./'./~....O':Y"..f'"/J"'...o; 

rmda göz hapsi altında bulunan Fran- melel'i luı.::.süre C:eğcr. Dü~rn.ıu bundan 7.:rn Prograıı\ '.'e memleket saat tıya
sı:r. ticaret ve harp gemileri müttefikler ı. !ifade edl'rek 1 (.'pı i.i başını kuvvetlen- 1·1, 7 .:32 Vücudumuzu çnlı .tıralım.. 7. lO 
.ie birlikte mih\ er aleyhinrleki savaşta dıreccktır. Mıhv~t" Tuııusa gec~cle l500 Ajan..; haberleri i.55 - 8.:JO Müzik: Hacl
yeı' alacaklardır. Amerika bu maksatl:ı h şilık bir takv:,>- e kuv\•cti geçir;yor. yo salon orkeslrc:sı 12.::JO Prugraııı ve 
derlrnl Da.kara biı he.ret gönderecektir. ı:k k:ıııunun L;rinei hııftasıııdaki hldi- mt:'mleket saat ayarı 12.33 Müzik ( Jl.) 

----•---- seleı· mlitlefıklcdn bu cephede heni.i:t. 12.4::; Ajans haberleri 13.0ô - 13.30 Mü-
NORVJ:.:CTE i-i:al'i hücuma gererek b;r \·~ziycttc ol- zik : Muhayyer ve Hicaz nı:ıkaınların-
1as.e ihtiyacının çoğu ınadığını i::;pat ı.>lnıiı;:tır. 8 inci İn~iliz aan «arkılar l::,\.iJO Progr.ım ve memle-

. oı·dusun<lan da y<ırdmı umdm .. ıııalı<lu·. ket s .. nt ayarı, 18.03 MUzik : Fa~ıl he-
temin ediJnt~.. l\'lüthiş }uğınurJ ;u· hu orduıP:ıı ileri ha- ) ı::ti .. 38..15 .Müzıl~ : Radyo dans orkcs-

!Zl\UR ASLiYE 2 NCt HUKUK 
HAKlMLtô!ND:f~N: 942/2 108 

Salih kızı A1ivc Benli tarafından ko
cası İzmir Kurtulu~ ııınballesi 8.56 so
kak 3 S.."lyılı k:.ıhved~ kcıhvcei Haşim ya
nındn <'ski P. T. T. tC>vzi memurlarından 
Ifnr;an Benli aleyhine' açılan boşıınma 
davllsına dair da\'Ctive Jfac::ının ikamet
gdhmın mcçhuliyeti~c mt'lmi !zmir Ye
ni Asır gazetesinin 17 11 942 tarih ve 
11381 sayılı nl.ishasiyle 4 '12/942 günü 
saat 10 da mahkınc<1e hazır bulunması 
ilanen tebliğ edildiği h:.ılde Hasıın mah
kemeye gelmediğinden h:ıkkmcln mua
meleyi gıyabi~·c ierasın:ı. ve muh::ıkeme
ııin de 24/12 942 Çar~amba gi.inü saat 
10 a ta:ikine k:ırar verilerek usull'n tan
zim kılınan gıyap karan teblrnnamcsi 
mahkeme divanhanesine tı-1L1<. cdilmic:tir. 
IIasanın tayin olunan glin ve sa~ttc 
mahkemede hazır bulunması aksi tak
dirde bir dahu mahkemeye kab·ı1 eltiril
miycceği tebliğ m:ıknmm::ı kaim olmak 
üzere ilan olunur. 6!)07 (31~6) 

Oslo, 8 (A.A) - Norveç ticaret ve rekelini geciktimıişl!r. Ba kuıa uğrı- ırası .. rn~30 M~mleket ~~~t ayarı ve 
h~şe nazırı Bleyer halkın 7.aruri gıdı:ı , aıı ~Inı·ınla.rın ,1~f .. s aı, l'lı· .· nıans lıaı>ederı 19.45 Muzık : Yurttan ~~...e~....c.r~...--..r.r..rJ.:IO""J.:>r".r/.....-..oacl 

.. - , . ' ~ ... ı ' .ırı ıçın va- 1 ·ıo ı - R d . ?Q 4- M" Asker hastanesi 
maddeleri ihtiyacının sc• enin en bil- kıt bırakılınamalıdır. Fak~t teynkkuzla s~ks cr.B .. '"' h. al:Jk ~. ~k·~. ~~z.:~csı .w • ;:ı 

2
u
1
- 8 r.öNTGEN l\IÜT. • EHASSISI 1 

yUk kısmı için temin edildiğini bildir- o~.i.ine f1cç:Icb.lecek ogır t.:!ılikc·;er gc- 7~ : ır : . iur ·us~ Obren~orı:_z.. · 8 D.R ~ ALJt\ TEME 
miştir. Almanyadan 280 bin ton hubu- çırmcn n_ de zamanı dı•gild!r. j I\.onuşm~ (~vm saati .. ). 21.l~ ~uzı~;:: : 1 • .rı.-ııa ~ L 
bat, şeker ve tereyağ ithal edilmiş, bu- DEYLI .\'.'lEYLE GÜRE Şan soloıarı 2L'ı0 Temsıl - K.imgıl aıle- İkinci beyleı soknk 81 No. da ~·e-
na muk:ıhil bu memlekete balık veril- Londrn, g (A.A) _ l>eylı l\le.rl ga- si.. 2Ui0 Riyasclicümhur ~andosu 22.3~ ni açtığı mu.ı}·cuchnucdc her giin 
mi'1tir. zct0.sinin askeri nüinckkidi Tunus har-11\lcmlckct saat oyan, aıans h~berlcrı § Jıasialarııu k.lbule bnşlruruştır. 

----·- b.nden su sı.ırntlc bahsı?<liyoı·: ve borsahr 22..15 - 22.50 Yat,nkı prog- 8 l'F:LEFON No. : 4 Ui5 R 
YA.. ZA KADAR <1\mtı:;la lVIihven.! kaN;ı kuvvctc-e za- ı ıam ,.c kapam!l.. ıl~!:r//..oo-...-..c;~:.--~~-<::ecr~~:;,;.: .. G 
Mlhver Afrilıadan Y,1f bulunurlarken harekette geciktik .. 1 ~ız~.n-~....-~~~~..r.,,...J"~" KIRKACAC ASLiYE HUKUK 

Y l t~: kuvvetlerle harekete geçmedik .. § GÜZE" y .ALJLILAR 8 MAHKEMESlNDEN: 
cd~arıltı.rsa... Bugun kaış.last.• ·ınız mi.i~külatın "'C· iJM • RI K k w B 1 1 " •. d ır . 
Baltimor, 8 (A.A) - tngiliz büyük el- bebi budur. H~lhuki Bizerte - Tun"'us ?dunun en i~·isi (u:ı:nu ZEYT1N) Ok ıkrl aı;:~_cı~f ,daKır -~~u_y un .1~. uschyınul 

çisi Lord Halifaks 1940 senesinde rnilca- k · d l ' h k 1 . dJr .. l\fnhaUcıııze ncJmı~ken almakla ll u u kırcı ın <ın ıKametoc.uıı. meç 
d l d 1 kal + l Ravsın ]~ yer deşen kmıl ver :.ubv\l'.ct erı nc<'h c·!iniz .. S•)l,~lık ~)arak kesil-§ karısı Akhi.sanıı Çoban Hasan köyün-

e c e yanız mı J!l~i terenin içinde omrne ın or ut,u ·acar tccru e ı as- . ': u ' • d M t·-r k -z 1. 1 h' 

1.ikede olduğunu hatırlatan beyanaımfa te .c-kkı.l. d~l>ıl ıdı .. ~ İN ÜNÜ CAD. NO. 1112 lan z.ına sebeblyle bo~nnına da\·asmın 
bulunduğu durumun ne derecede teh- ),ederden mü '" • . ;;· . . ııu~tır. Ucuzdur.. i en . us ""a ızı e tıye a ey ıne açı-

dl:'mMir ki: ~NLARA GORE • . J ~~~.;'"J"'~/J'"..e.0'9J.)ı"'~.r~~...:. cari dul'Uşma::ırnrfa: 
« _ Bugiln vaziyet bam başkadır. Berlııı,. 8 . (~ . .t~~ - .~ske~ı bır kay- Bu baptaki du\i a arzuhalı ve davetiye 

Bununla beraber öntlmi.izde cetin daha ı~ek_tım bıldirıld•gıne gcıre 'lcburba ke- lZl\.UR BELEDIYESL.~DEN: davalıya gazetecle ilfuı suretiyle tcblil'r 
bir çok savaşlar vardır. Eğer bu kış sın~ınde z:ıilı~·er kl;lvvetlcri iş?al ctt~- Kömür fiyatlarına yaI»lan zam sebe- edilmiş ve davalı d<lveti knnuniyey: 
sonunda simal Afrikada Mihver elincte lem .mc~'Zıl:~ı tanı.mı v~ tahkim etmı~- biyle hava g:ı..zı tarife.sinin yeniden tan- icahet ctmediğ'nden gıy~p karan veril
kR1an sahil kısmım da dü.c;n~andan tC'- lerdır. Ingılız ve Amerıkun kuvvetleri zi..o:ll kap ettiğinden belc<liye meclisinin mJı; ve mahkeme 11/12 '$l42 Cuma gLinü 
!lllzleyerek elimize gccirchiÜrsek büvük. Tunusun dağhk blilgesinc doğru cenup 15/12 ' 9-12 Salı günü saat 1G da fevkalil- saal 9 7.sı talik kJluın1li o.lJuğunclsn ıa-
b " doğu istlknnıettnd~ çcklllyorlar. Bunlar de olnnık: toplanması uyğun görürmüş- rlhf Handan itibaren be!= giln içinde itl-

lr '" ba!<arnmı o1.ıı<'..ıt~t7..:. h t" S & b 1 d' t 'fi · :1 mü im tesisleri ve bu arada Teburba- ur. aym azanın e e ıy<"ye e.şrı .en raz ve gıyap masrafını tediye etmediği 
Eslrlerln-z•ın~irlerl ıı~n cenubunda müh.im biı- dağ mevzii- ilan olunur. takdirde bir daha davalının mahkemeye 

• ııı bırakmışlaı·dıı-. lyi t:ıhkim edilip RUZNAME: ko.bul cdilmiyeceğine da!r olan gıyap 
söJ:ülmesi tefdlf edildi inatla müdafa:ı edilen bu mevzi hi.icum- kararı tebliğ makamına kaim olmak 
Londl'a, s (A.A) _ Bemden bildiri!- la zaptcllilnıi~tir. l - Geçn~ zabıt hülas:::sının tasdiki. ilzere ilamm tebliğ olunur. 

diğine göre İsviçre, milttefik devletler ~ .... Q- 2 - Hava !{azı tarifesinin yenilenmesi. 6882 (3132) 

ınenafiinl müdafaa eden bir dost sıiatiy- IH•~ILIZ G-Azır_TELEQI \~JE 6915 * (3131) ----
le Almanya ve ln{{iltere hilkilmetlerlne u ; _ r- n il o-.....,._,_,.A:l"""~..f'".rA:l"'.,,....cr.r~..,-~~.r~R 
harp esirlerinin zencirlel'inin sökülme- U ilUll! 1 U - Kültürparktn. açık olan memuri- DOKTR ltEMAL 1 
sini tc-klif etmi~tir. Nı ,,, D n u r~ı yetlerc müsabak:ı ile memtır almacağın- OSMAN BOZKURT 

---- _ ı t-;a-;;tnr.aıı 1 inri Sahifede) ~an ~:ı:ta. _mekt~~ ıı:c~unJ.arından ask.er- . 
. ' lık fııh hızmetını bıtirmış olanların ıın- Iznıir i\kın!ekel n~stanesi 

Al.M AN'Y AYA g~".1.ıle.nmi.:d batırmnk!I\ bizi yenecei:ri-ı tihan günü olan 10/J2/942 tarihine ı·:ı.:.t- Asabİfo miitcha~c;ısı 
Bı•lgari~tandan da ~ı unut dıyor. Almanya b:ziın batırdı- lıyan Pcrsambe "Ünü saat 10 da evrakı ELEKTRIK TLDA VİLERİ 
i f lı gımı~d,m fazla denizaltı yapınaktı:ıdır. ı mLisbitcle~·iyle bll'likte beledi:ı,·e riyase- Her gün öğleden sonra hı:ıslala-
~Cİ {J dece ••• D~.nızaltılara ı ~arş~ miic?delcm:zi yalnız tine mi.iracaatları ilan olunur~ rınt kabul eder .. 

Londra, 8 (Radyo) - Bulgaristandan mudafaa ted::ıırlerır.e ~~nha~ır hır:ıkmı-ı 6904 (3128) • YENi ADRESİ: İkinci Beyler, Ha-
'.AlınAnyaya işçi kafiJeleri göndermek yarak karii taarruzlar ı1:ın daha kuvvetli cı Mahmut sokak No. 71 
için kuvvetli propaganda yapılmakta- bir hale koymalıyız. KIRKAGAÇ ASLlYE l:IDKUK 1 - ıs H 3 
ciır, Bu1gar miihendis ve teknisyenleri- Başvekilin biriııci ve Sir Staffor<l 1\f.AHKEMEStNDEN: 942/226 ~~~~~o--~.rr"" -
ı1in bu sayede Almanynda biJgi ve tec- Kripsin ikinci reisliğinde denizaltılara Kırkağacın zora mahallcsinde.n Mus
ı·iibelerini artıracakları söylenmektedir. karşı bir mücadele komitesinin teşkil tafa kızı Nazire Önen tarafından kocası 
FRAHSA • İ~PA. YA edilmiş olmasını memııunivetle knr~ıla- ikametgahı meçhul Gördesli Ali Dede 

nz ve bunu denizaltı harl;inde yüksek oğlu Zati aleyhine i.knme olunan bo~an
ffHdUdU €1.C lıJ)or.. bir kumandanlık kurulm:ısı fikrini ileri- m::ı ile nikahın ve çocukları Ramazanın 
Cenevre, 8 (A.A) - Latl'ihiln Dö ye süren mare~al Smut.suıı teklifine doğ- bu evlenmeden miitevellit cocuklan 

Jenev gazetesi Fransız - İspanyol hu- ru atılmı'I mühim bir ndıın sa) makln- bulunduğunun si.ibuliyle sicili nüfm:a 
dudunun yakında yeniden açılacağını yız. key.fıyetin tescili hakl:::ındaki dtl\'anın 
yazıyor. Bu hudut Fransımın müteba- ALMANYA ÇEMBER IÇıNDE KırkaJaç asliye hukuk mahkemesinde 
ki kısmının da .ş6alinden beri kapalı Deyli Skeç -şöyle dıyor : Müttefik davacı \•ekili Mehmet Hulu.si huzuri)lc 
rulunuyordu. stratejlıi mihveri boğmokta olan bir ve dnvalı Zatinin gıynbmcla yapılnn açık 

1 .. ..-..:-.o~:l-Q_a_ ır....,_07•-•-a-a wa• i 
!OKURL~ r'11ZIN uO ŞlE J. 
.... C_b_bWlı_D_..,_.._.~~ı.- _,_ l<W61•!• 

BiR OGRE TıuEf~H~ GOZUYLE ___ * __ _ 
h •• 
~un Diun '' 

Geçen gün pazar tatili olmasına rağ
men bir okulda yapılan çocuk babala
Tiyle toplantı ve konuşma dolayısiyle 
öğretmenlerin, ana ve babaların tatille
rini bile yarınki Türkiye için seve seve 
hnrcadıl:Jannı gördüm ve içim haklı ola
rak m leki ve ulrnıı:ıl hislerle doldu. Şu 
satı ı yazdığım anda gözlerimin önün 
de geçit resmi yapan geçmişin acı hatıra 
ları bugünün saadetini de billur biT renk
le el:settirmektedir. 

düğümdür. 1942 yazında Bitlerin İngil- dur ma sonunda: 
kreden başka dü,mnnı yoktu. Hakjki D..'lvaeı Naı..i.re ile Zatinin 1339 senesi 
bir Afrika cephe i mevcut de 1Udi. Bun- Eyltıl ayında nikfihlarının ahkamı sabıka 
elan sonra lngilizler Mısır cephesini sağ- zamanında icra ve bu tarihte ev<:!lendiklc 
lamlaAtırmışlardır. Bizzat Hitler şark rinin ve keza ahkamı sabıka dairesinde 
cephesini açtı. Çember böylece Bitlerin ve Ey1Cıl1341 tarihinde davah Zatinin da
üzerinc kapatılmıştır. vacı Nazi.reyi şuhut mahzarında tafük 

Yıllarca evvel çemberlenmden şika- eylcdiğbıin ye Nazire ile Zatiniıı evJen
yet eden Almanlar bugün gerçekten melerinden çocukları berhayat Rama
çmber içine alınmışlar<lır. zanın 1340 senesi Eylıll ayında dfinyaya 

geldiğinin subutiyle sicili nüfusa keyfi
yetin kayıt ve tesciline ve bakJye (300) 
kunı§ ilam harcının d.lvalıdan tahsilini? 
temyizi kabil olmak üz.ere 6/11/942 ta
rihinde karar verildiği tebliğ makamına 
kalın olmak üzere iUn olunur. 

1Z.M1R 2 NC1 SUIJH HUKUIC HA
KtMIJGfNDEN: 
Davacı hazinci ınaliyc vekili avukat 

Sadık Boratav tarafından 1znıirde Sala
hattin oğlu mahallesinde 102\ı sayılı 
sokakta 8 numaralı Giritli Zebranın 
e'rinde müstcciren mukim Nevzat ttnal 
aleyhine 942/ 499 numara ile açılan ala
cak: davasında 7.abıtaca da yapılan tahki
kat neticesiııde ikametgahının meçhuli
yetine binaen ilanen tebligat yapılması
na 1'e muhakemenin 29/12/942 saat 9 
huG~ğa talikine karar verilmiştir. 

Yme gelmez veya tarafınızdan bir ve
kil göndermezsen.iz hakkınızda gıyap 
karan verileceğine dair işbu davetive 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir 
nüshası da adliye divanhanesine talik 
kılınmak suretiyle i1un olunur. 

6883 (3127) 

!ZM:iR ASI.JYE 2 NCt HUKUK 
HAK!IVIL:tC!NlDEN: 942/2128 

SAHİFE 3 

EGE BÖLGESiNiN EN GOZEL VE RANOIMANLI IZMIR 

Toros Cam ve Şişe Fabrikası 
MERSİNLİ 

•• rJI. Reşat Düşünür ve Nuri Oz 
Her tüılü su 'c çay bardakhu-ı liiıııbu, lamba ~i~clcri, surahi. kava
noz ve bilfımuın ziiccaci~·c ede yatı sipariş kabul 'c deruhte eder .. 

İı.mir - .ı\lsancak 1156 ncJ So. TELGRAl· : CA.'11Ş • İZ::.\IİR 

* 5.wg;w '* 
inhisarlar Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 

A~ağıda cins ve miktarı yazılı erzak gerek münferiden ve gt"Tebe mliçte
mian bir ay içinde pazarlıkla satın alına~aii;ındun isteklilerin ilan tarihinden iti
baren bir ay içinde yiizde 7 ,5 Lemin:ıt ııkçeletil~ birhkte müdürlüğümüze mü-
racaatları. !VTuh<ımmen 

Alınacak malın Fiyntı Tutan 
Cinsi Kilosu Kuru<ı L K. 

Kuru fasulya. 8000 55 4400 
Nohut . 8000 65 j200 
Siyah mercimek sooo 68 3-ıoo 
Börülce 4000 4S 1920 
Sadeyağı. cUrfa, D . Bakır> 1200 430 5160 
Zeytinyağı 1500 158 2370 
Sa1ça 450 90 40'i 
Kırmızı biber 150 170 ?--... :>J 
Soğan 1700 21 35 7 
Ye~il sabun 200 100 200 
Odun 50000 3 ı ıoo 

Yekun 25167 
9 16 

İzmir Def*erdarlığBn dan : 

% 7.5 temnat 
L. K. 

330 
390 
255 
144 
387 
ı 77 İJ 
30 37 
19 13 
26 78 
15 

112 50 

!887 53 
6A71 {31 H} 

- İzıııir defterdarlık binasının birinci katında yapı1acak 62 70 lira kı=-§ıf 
bedelli medhal rüzgarlığı ile camlı mercii ven cnın.tk:-mı 'e siitun ı. lpbmalım 
açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - rvtuvakkat teminat.akçesi 471 lira olup ihaleyi miitt>akip ih11le bt'cl,.li 
üzrinclen yüzde 1 S şe iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme 2 1/12/942 pazatt~i ~iir:ü ~aat 14 te i\.lılli Eml\J... :nüz:ıvedc 
salonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler kesifname ve .. artnameyi !\1ılli Emlfık miidi.irlii<?iind<' r,örcbi
lirler. 

5 - Eksiltmeye iııtirak edecek olı:ınlar, 2490 sa:ı- ılı krınur.un 2 ve 3 iincü 
madde1erinde yazılı evsaf ve şeraiti hai ~ olduklarını gösterir vesıknlarmı komi-
yona ibraz etmeğe mecburdurlar. 9 18 682 1 (31 '33) 

İzmir C. Müd~eiumu ndliği~den : 
Pirinç ~aklamak suretile milli korunma kanununa muhnlıf harekcttca surlıı 

i zmirde A san sör ln(inü C. 18 numaralı dükknnda bnkkal Y nko kızı Kndt'n 
Adato hakkında İzmir asliye ceza mahkemesince yapılım duru .. mnsı ~onundı:ı : 
Suçu sabit görülen suçlu Kaden Adntonun üç ny .nıüdclc•lc hapsine 200 lira 

. ağır para cezasile mııhkıimiyetine bir ay müdcletlc diıkkS.ııımıı kı:ı!)atılmasma 
ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve 118 kilo Bursa p'rincı1c 22 kilo no
hııt ve 80 kilo fasulyanın da miisadereıı İne 1 l /2 942 tarihinrle k r lr verilerek 
hükmün katileştiği ilan olunur. 6913 (3110) 

~~~ ...... ..,1111 .. mmlill .. &s .... 11;1aeuEMM ...... 1111 .. 111111111 .. !ımıilllWllElllll•'Q~ift!W~~ı•Ldllillllı~lllll 
... 

Gizli çiçek 
l:.czacı Kemal K. Ak. 

1 . tas ın en son €serı .. 
(Altın.rüya) kolonyasının ciddi ra· 

kibi ~e' k, san.il, bcdnyi hcıı bir ar::ıdtı 

hıial .tczanesı 

6906 (3129) 

Osman Fi:k.ri kı2'.ı Hayriye tarafından 
kocası İzmir Eşrefpaşa 617 sok.ak 12 No. 
da Kava1alı Tevfik oğlu Hakkı A.7M 
aleyhine açılan boşanma davasına ait 
davetiye hakkının ikametgahının. meç
huliyetine mebni !zmir Yeni A.5ır gaze
tesinin 21/11/942 tarih ve 11385 sayılı 
nüshasiyle 3/12/942 günü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunması ilanen teb
liğ edildiği halde Hakkı mahkemede ha
zır bulunmadığından hakkında. muame
leyi gıyabiye icrasına v& muhakemenin 

Halis Platin pırlanfa ile nıüzcyyen ve 1M3 nıodelleri altından pırlanta ve elmasla müzcn·cn Hayan kol ımat
leri, bayan yü:ıiiğfl ve şövalye, Klips., çi~ck ve plakl:ın, küpeleri 

« Eti senin, kemiğı benim~ diyerek 
belki ömründe ,:k defa mektebe çocu
ğunu l-nydettirmek için uğrayan ve bir 
clahn ayak ba,mıyan dünün ana ve ba
hasına mukabil bu~ün 61k sık okulla ve 
öğretmenle temas eden. bir varlık var. 
Bu varlığın vasfı okulla evin el ele ver
mesi, nilc ocaklarının gittikçe okullaş
masıdır. Kisaca, okulla§an aile ve aile 
sevgi ini tamamen iktisap eden okul kar
•,ı§ındayız. Bu hal yavrulanmızın en ha
kiki sancletidir. Mazinin tek taraflı bile 
olmıynn çocuk itinasma mukabil. bu-

ünün el ele veren iki önemli muhiti, ev 
w• okul dimhuriyetin en par]ak ahide
'dir. 

§~~..o:r~J"O)=cocr:ıcıcıcı. de 26/12/942 günü saat ın a talikine 
8 DOKTOR • karar verilerek usulem. tanz:ha 'kılman 
8 HİKMEr ALADAO gıyap ~an tebliğnamesi mahkeme di-

l 
Kadın hastalıklan operatörü ve vanhanesine talik edilmiş olduğundan 

DOCUM M1.ITEHASSISI Hakkının tayin olunan giln ve saatte 
Memleket hastanesi nisaiye ve veli- mahkemede hazır bulunması veya bir 

Bu~ünden itibaren 
salonla- ında 

"Ankara Palas" ın iist 
·teşhir ed.livor 

Cümhuriyet ya"lmısıı 1 Bugiin her şey 
nindir, senin idndir. Cünkü sen cüm-

1 .. • \ tİ'"l t~t kendisisin. 
H. BEDİ FIRAT 

d. · • · i vekil göndermesi abt takdirde bir da-ıye ı:ıervısı muavlD ... h 
0 a mahkemeye kabul ettiıilmiyeceği 
S Birinci Kordon Tayyare ı;ineması tebliğ makamına kaim olmak ilzere ilftn 
~ hitişi~rinde No. 206_ Tele .... focn

0
:
0

4
0
0
0
3Z•:XX olunur. (31'!t5) 

Kr~oooc=o~~- .., 
SiNGEB SAATLEBi 



.~AHIFE 4 YENIASIR 

INGIL TEREDE iAŞE iŞi ____ * ___ _ Jiaı-p \'aziyetleriııe asker gUz~i) ı~· bakış 

''Stalingrad,, da kati ne- Çayırlar 
tice daha uzayanıaz tar'~ halini 

St<J ingradda fl:i taraftan bfrin•n lıaıti netice alı y 0 r 
a• ası zaruridir . Rusyan n ü~er carh~le· _ *-

rinde ve A. fri a:!a vazi:vet ·! ere yiyecelı$fZ 
ne gore Ro::.tof ve Vo- ~ akrıt bu haber. ne. Ru lar. n ii Al- Jıa:ı--na!'ı: tek:iF.te j e R 

d ıhtl~ntta bulunan Alm.ın cnlaı tcyıt ctı ıemic;tir. 
ku•:vc c ıı n ,,uratlı müdahalelerı .:n- M0:;konıd n llnıcn dün HaJP .. :Z «ieği •n 
~ ·nete Don büyük kav i içınde şimal- ızan. n 600 ~ u t:tr lıl~ · rıh Lond a 8 (Ra 'yo) Britcllya zira-
ocn cenuba do~,ru yöneltılmış olan \C t, rruı:u her fm ""ddern· • t rı. akt dır. a• n 'ıı Lord Hud.,.on l!l43 hasadının 
<:::ır ırmagına doğru başlıyan Rus tanr- Rjev - İlmen "olU böigt'" nde nmk .. b"l c.:n Y '< '• d 1~ çıkarılın,..,, için daha400 
ruzu bü~ük bir muvaffakıyet vennı ... e ı., rruza r. -:n., olan Alman l uH·1:tle- 1-..n l ekt r ca)uın tiıiilü tarfolnr hali
d-. harp siddetle devam etmektedır. Her ri 15 kilometre derinlh~ın ~ n·n k dt'- ne. ( \ ! ne i m.ıksadıyle faali:ı.-ette bu
iki tarnfın henüz belli başlı bir mU\·af- mirvolunu keı;mı~lc-rdiı. lun.rıak adır. N .. zır bdtün kaynakların 
frkıyetı belirmemiştir. B~una mukabıl Ruslar dn Rjcvden seft rhN· cdilecct:,'ni sö~ lemıs ve şunları 

Sovyetler bu tnnrruzda şimdilik 50 t.zanan. hi.ıtün Alman ıkmal yull ı .. nı ilfl\·c etmiştir: 
60 bin esir alınaktan başka bir şey ba- bir kac noktadan kesmi .Jerdir. .. .. 1 cBu sene kendi gayretlerimizle elde 
~ramamışlardır. 300 bin kadar tahmin Bu karışık <lmumn nazaran buyuk 

1 

c.tli•,imiı: nc·tit' ler Büyük B.ritanyanın 
olunan buradaki Alman kuvvetleri yok Y.uvvctlerlc ba lunmı~ CJlaıi Sovyct ta- tarih"ndc en büyük hasc.dı toplamnınıza 
edilememiştir. Almanların bütün gay- a!'ruzları bu ku~ın da belli ba1lı muvaf- imkfın vcrmistir. Gelecek sene bunu da 
retlerinin neticesi de ancak Stalingrad- fakıyetler gösterememiştir. Viazma, gcçınclıyiz. Yiyı.:ceksiz kalınak tehlike
öa tutunabilmekten ibaret kalmıştır. Rjev, Velikilukı gibi bir takını mühim sine maruz de!;.ıiıiz .. Önüınüzdekı ayla
Bununla beraber unutulmamalıdır ki şehirlerin hala Aimnnların elinde olma- rın ihtiyacı temın edılmiştir. Bununla 
bu söylediklerimiz ancuk bugünün du- sı bun~n bir del!ııdir. bcrabcı· hiç kim enin kendi keyfi için 
rumunn göredir. Önümüzdeki kuvvet- AFRIKADAKI HAREKETLER fazla istihlakta bulunmaması lazundır. 
lerin çok dcğişık safhalar nrzetmesi Afrika hareketlerine gelince, Tunus- Denizaltı tehlikesi geçen harbin. en 
büyiik bir imkan içindedir. Sovyetlerin ta Teburbn eh arında gayet şiddetli sa- fona dc\Teslndt! olduğundan daha bü
mihvcr kuvvetlerini imha etmeleri im- vaşlar olmaktadır. Fakat yeni gelişme- yüktilr. Bereket versin ki mukabil ted
kanları olduğu gibi mihverin Sovyet lcr hakkmda bir haber yoktur. bırlerimiz de dü~mnn denizaltıları için 
kuvvetlerini harekete geçtikled yerlere Oldukça firızaıı olan bu arazi bölge~ 1 geçen harpteJdnden çok daha kor
atma ı veya ihata etmesi de imkan için- sinde müttefikbr tutuıımağa çalışmak- kunçtur. • 
öedir. tadırlar. 

Zrıten buradaki durum her iki tnraf Libyada önümüzdeki hnfta içinde yc-
fçin de ayni olarak kalamaz.. Harbin ni bir İngiliz hamlesi beklenebilir. 
b:risinin lehinde diğerinin aleyhinde General Mongomeri askerlerine : 
bHcc ği muhakkaktır. •Alınanların Libyada tutunamıyncak-

Di-er noktalara gelince; Voronejin Iannı söylemiş idim. Bu hedefimiz de
ş.•mal batısmdn yeni bir Rus tanrı-uzu ğışmemi tir. Düşmanı Alrikadan atnca
b~şladığı Stokholmdan bildirilmiştir. ğız .. • Demiştir .. 

ltalyada tahliveler 
.1 

ve tedbirler 

• • • • 
nayı ışçı erı s -

• •• ame esı g rece e 

--o ... --
~ ııı A. macs .. armo· 
P ili ~P c~E öliailü 

Potsdrun, 8 (A.A) - ikinci Vilhelmin 
ikinci oğlu olan Prens Fredrik - Eytel 
kalp sektesinden ölmüştür. Prens yedi 
temmuz 1883 tarıhinde Potsdamda doğ
mustur. 

----
HAVA HUCUi,ILARI ___ * __ _ 

aa 
Bü;yülı eh ıer hallı an sürat e bo tı aca ... -*-
Roma. 8 (A.A) - Resmi makamlar mnarif müdürlerine emretmiştir. Şi 1 F ·nsa ve intfl· 

halkın büyük şehirlerden hızla tahli- SANAYİ SEFERBERLİCİ tere de hiicuma 
yesi için lazım gelen tedbirleri almışlar- Romn, 8 (A.A) - Neşredilen bir ka- Uğradı.. 
cır. rarname Ue bütün sanayi müesseseleri Londra, 8 (A.A) - İngiliz avcıları 
' Roma. 8 (A.A) - Gazeteler B. Mus- cicrhnl seferber hale konulncaktır. Hollanda sahillerinden Dortmund- Ems 
solininin büyük şehirlerdeki halkın Bunlardn çalışan işçiler asker imiş l>nnalma kadar uzanan a.razi~e faali
başka yerlere naklini emrettiğini yazı- glbi sayılacak ve hiç bir vesile ile işle- yettc bulunarak kanal tesıslerıne, mar-
yorlar. r.!.ni bıraknmıyacaktır. şandiz trenlcrınc, lokomotiflere hücum 

Maarif mwrı, Botai de şehirlerden . . ~ mahk el etmişlerdir. Dortmund - Ems kanalın-
nakledilen çocukların tahsil ve terbiye- Suçlu ışçiler askerı em ere ve- d iki b .... k kl' t · bet ı 
&erinin devamı için tedbirler alınmasını rlleccktir. t.J~. uyu na ıye .şa ı ıso a mış-

---------------'~ Şimal Fransada bir lokomotif uçu-
M1sır Ba". vekili Ame· Ahnanlar Fransız po· rıılınuş, ıı ı hasara uğratılmıştır. 

';:( Britanya açılddrında üç düşman ge-
• t . tt lisi nio i aasını ta misine taarruz edilmiştir. İkisi sakat-ı·ı { 3 ya m l 0 ll e ar• ~ • lanmış, diğer Uçüncilsü isabet almıştır. 

lıgJ-101 bildirdi Jep etmişler Bu harekattan altı tayyaremlz dön-
memiştir. ---* *·--- FİLİPS FABRİKALARINDAKİ 

t!:' 1· '" d U TAHRİBAT BÜYÜK ısır ile Demofır siler ~ ansız PO ısın en ço Londra, s (A.A) - Hollandadaki Fi-
arasındald bağ.. Degolcu imiş.. l!ps imalathanelerine yapılan tanrruz-

Kahire, 8 (A.A) - Parlamento aza. Moskova, 8 (A.A) - T~ • ajansına dn ika edilen tahribatın genışliğini gös
larından bazılarıı.uı toplantısında bir göre Almanlar Fransız polismm tama- teren fotoğraflar bugünkü gazetelerde 
nutuk söyliyen bnşvekil Nahas paşa men dağıtılarak yerini Alınan polisınin n şredilmiştir. Amsterdamdan gelen ha
:Mısırı müttefik İngiltere ve diğer De- almasını Vişi hükilmeünden istemişler- berlerc göre bu şehir borsasında Filips 
mokrasilere bağlıynn dostluk bağlarını dir. . . . eshamı üzerinde muamele yasak edil-
kuvvetlendirmek için her fırsattan is- Vı.şideki Alman konsolosu Fon Min- miştir. 
tifnde ettiğini söylemiş ve Amerika re- da b~ .münasebetle Fransız. hlik:ümctine Londra, 8 (A.A) - ngiliz hava nazır
isicümhuru Ruzveltc bir mesaj gönde- verdiği notada Alman polıslerı yanın- lığının tebliği : Diln sabah İngilterenin 
rerek mihver kuvvetlerinin Mısır top- dn hususi bir polis teşkilatı da vücuda cenup batı snhil çevresinde üç düşman 
raklnrından atılması hususunda Amcri- getirileceğini bildirmiştir. Minda, Fran- av uçağı kısa bir uçuş yapmıştır. Tay
kan kuvvetlerinin oynadığı rolden do- sız. polisin büyük kısmının Degolcü ol- l arclerin top ve mitralyöz ateşiyle az 
hıyı minnettarlıvm bildirdiğini ilave duğunu söyle~ir. hasar ve insanca kayıp olınuştur.. Bu 
etmiştir. Hususi müfr&eler Almanya ile sıkı uçaklardan biri tahrip edilmiştir. 

Reis Ruzvelt cevabında Amerikalı- ı~birliği istiyen Doryo taraftarlanndan 
!arın Mısırlıln.n demokrasi memleketle- l-urulacaktır. ·----ı1nin ülkülerinı paylaşır görmekle gu
rur duyduklannı tebnrUz ettirmiştir. 

~~~~-~~~ ,.,.,.,_ __ _ 
EK ~EK tŞLERI DO· 

ZELTILECEK 
-*-(Baştnrafı 1 inci Snhifede) 

len bınn ındn ynpılınıştır. Toplnntıda 
bulunan belediye reisimiz B. Reşat 
Lcblebicioglu fırıncılara hitap ederek 
ekmek mevzuunun chcnuniyeünden ve 
r:ıstlanan suiistimallerden bahsetmiş, 
fırıncıların ekmek ihtiyacını temin hu
susund.'l kendılerine dUşen vazifeyi 
t:lm bır vurtseverlikle yapmalan lilzu
rııunu ahlatmıştır. 

18 ~qındalıi 
İngilizlerin asJıerr ği 
Londra, 8 (A.A) - İş nazın Bevin 

1~ yaşındaki gençlerin askerlikleri hak
kındaki kanunun avam kamarasında 
ikinci müzakeresi münasebetiyle demiş· 
tır ki: 

• - Bu gençler 19 yaşına girmeden 
evvel deniz aşın yerlerde harQ snhaln
rma gönderilmiyeceklerdir. • 

~--- ----
Amerilıan insan il.ayıbı 
57207 den ·baret •• 
Vaşington, 8 (A.A) - Harp haberler 

.. ~ .. ----
SULH. TÜR Ki YE VE 

1 GiLTERE 
* ( <>paJ!lfl?S J:>UJ t IJ1W?J§ug) 

yeni dünya nizamını kurmadan önce 
Almanyanın ve Japonyanın tecavüz 
kudretlerini kırmak zaruretidir. Bu ni
zam hakkında da Edenin dediği şudur : 

c Herhangi bir beynelmilel teşkilatın 
Hk vasfı sulhu korumak fikrinde olan 
devletleri tamamile temsil etmektir. > 

NOT : lngiltere hariciye nazırı B. 
Edenin bu telgrafta bahis mvzuu olan 
nutku 3 ilk kanunda Royterin verdiği 
metin tamamile muhafaza edilmek şar
tile neŞTedilmiştT. 

Vaşinrton, 6 (A.A) - Vandel Vilki 
Jngiliz milletine hitaben neşrettiği bir 
mesajda hatp sonrnsı durumu hakkında
ki düşünclerini §Öyle bildirmektedir : 

WWW !SSil!S1!2E! - S:S !k L - L!! • ssms ™ 

JAPON DENtZ KAYIPL~R I 
---*·-.---

Ne diyorlar-
mış, haki
kat nasıl? 

-*-
.Japorda •ın verdilıleri 
'a an.~Bc.lr il.'e Amerilıan 

ceva ıı •• 

Parti Meclis grubu diin toplan<fı 

Kin. sesiz gençler hak
kında ne S?ihi tedhir
er al ı" ı görüşüldü 

Va ıngton, 8 (Radyo) _Japon yük
Sl'k kuınandanlıgı jnpinyamn harbe gir-
diği gündt'n beri bugüne kadar son 12 t velıfili Zongu!dalı Jıömür oc:afılarındald 
ay içinde 49 harp gemisi kaybettiğini, ··e .... ı·f fıaZG"G da'r azahat verdı.·. 
20 hnrp gemisinin ciddi hasara uğradı- wı.~ 3 " " 

ğını ve 65 japon taşıtının da battığını Ankara, 8 (A.A) - C. H. P. Meclis K1MSES1Z GENÇLER 
itiraf etm~tir. grubu heyeti bugün (dün) saat 15 te VE ÇOCUKLAR 

Bu itiraf, Pcl\l"l Harbur baskınında reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Oranın Rüznamede lstnnbul mebusu General 
hasara uğrayan büti.in Amerikan zırhlı- riyasetinde toplanmıştır. Kazım K.arabekirin memleketin bazı 
larmın yeniden hizmete girdikleri bil- Celse açıldıktan ve geçen toplantı yerlerinde görülen kimsesiz gençler ve 
dirildiği bir zamana rnst!am~tır, zabıt hültısnsı okunduktan sonra kürsü- çocuklar hakkında hükümetçe ne gibi 

Amerikan deniz mahfillerinde mev- ye gelen lklisat Vekili Sırrı Day bu tedbirler alınmakta olduğuna dair tak-
cut kanaate göre japon itirafları baki- 1 'nd Zo ld k riri vardı. Takririn okunmasını ve hil-
kati b. ,__ bild' kt d. B t ayın çı e ngu a maden havza.sı-

n ır KJsnı~ru . . ırme . ~ ır.. n ı- nın Çamlı ocağında iştial eden Grizo yU kümet namına takrire cevap veren Da .. 
nlan harp gernılerını~ ~d.edim yüz, ha- zilnden bir çöküntü hD.sıl olduE,runu ve biliye Vekili Recep Pekerin dinlenme
tınl~ıı taşıtlnrın cıde~ını ıse 120 olarak alınan teknik kurtarma tedbirleri hlla- sini mUteakip bir çok hatipler söz alm~ 
tcsbıt etmek dnhn dogrudur. Buna muh- . . . ve bu mevzuutı içtimai bilnyemlzdeki 
tenıel olarak batınlan 20 harp gemisiy- fına olarak bu. elim vakad~. ş~w~~ye k~- ehemmiyeti tebarüz ettirilmiştir. Ha
le hasara uğratılan 60 taşıt iluvc edil- dar 63 amelenın mafilesef oldugu tesbıt tiplerin bu beyanatına hükümetin de iş. 
melidir. edilmiş olup aramalara devam edildiğini tirak ettiği alakalı vekaletlerin bu mev· 

Amerikan bahriye mahfilleri cbu za- ve hadise üzerine adll. idari ve teknik zuu esaslı bir surette etUd ederek tek
yiatın ehemmiyeti bilhassa japonyanın tetkik ve tahkiklere. devam edilmekte rar partiye daha hazırlıklı olarak gel· 
istihsal kudreti bnkımmdan ölçülmeli- oldubrunu, vazifeleri uğrunda hayatları- mesine fırsat ve imkfuı verilmesi Maarif 
din demektedir. Zira japon kaynaklan nı kaybeden işçilerin ailelerine hükil- Vekili Hasan Ali Yücel tarafından tek· 
donanmasının duçar olduğu kayıplan metçe tazminat verilmesinin tekarrilr lif edilmiş ve grup umumi heyeti hükil· 
kısa uunanda karşılamağa muktedir de- ettiğini ve bu kabil hadiselerin tekerrür met t.ırafmdnn yapılan bu teklifi mem-
ğildir. etmemesi tedbirlerinin de alınacağını nunlukla ve ittifakla tasvip etmiştir. 

Y.E!Nl JAPON UÇAK Gl!."MlLERt bildirmiştir. Ruz.namede başka madde olmadığı 
Tokyo, 8 {A.A) - Bahriye sözcüsU İktisat Vekllinin bu izahatını müteakip için reislikçe !:ıat 18,10 da celseye niba-

ro.dyoda japonyanın yeni zırhlılnn de- rüznameye geçilmiştir. yet verilmiştir. 
nize indirdiğini bildirmiştir. Bunlar bil
hassa yeni uçak gemileri olup şimdi ha
rekata iştirak etmektedir. 

-~-,,,,_., ,.,.,.,_ __ _ 
ÇÖRÇtLIN ~1ESAJI 
---*·---
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Jap n • ı·ıası altında 

bulunanlara bir 
hitap ••• 

Londra, 8 (A.A) - 1ngiliz ~ekili 
B. Çörçll şimdi jnpon işgnli altındaki 
memleketlerde bulunan İngiliz vatan
daşlarına radyoda hitap eden bir mesa
j ındn bazı Bıitanya arazisinin istilasını 
hntırlnttıktan sonra de~crtir ki: 

c - Bugün durum deJ;ıişıniştir. Fena 
teçhizatlı, fena hazırla.nmış, sayıca az 
bir kuvvetin bir sene ancak inatcılıkla 
kendini müdafaa etmiş olması hemen 
hemen bir mucize teşkil eder. Bugiln ise 
birleşmiş milletler hücuma geçiyor. ja
pon istilasına karşı koyan bizler, yani 
Malezyalılar, Hintliler, Çinliler ve Bri
tanyalılar hep birlikte güzel bir nizama, 
mesut bir hayata doğru gidiyorduk. Bu 
yürüyüş ancak muvakkaten durmuştur. 
japonynnın mağlup olacağı zaman - ki 
japonyn muhakkak ezilecektir - arka
daşlığınuz snadete doğru devam için da
ha iyi yollar bulacaktır. Kalplerinizi 
!:ağlam tutunuz. Sizleri unutmuyoruz.• 
Çörçil, japonyanın yaptığı cinayetleri 
ödeme zamanının yaklaştığını, bu hu
susta jnponynya hiç merhamet gösterile
aıiyeccğini de söylemiştir. 

----

Londra, 8 (A.A) - 1ş Nazırı M. Bc
vin gençlerin askerlik yaşı olan 18 yaşı
na girmeden önce tescillerini derpiş eden 
kanun 15.yihasının ikinci müzakeresi 
münasebetiyle şu beyanatta bulunmuş
tur: Bu gençler 19 yaşına basmadan de
niz aşırı ülkelere göuderilmiyeceklcrdir. 
önUmUzdeki çetin muharebeler göz
önünde tutulacak 12 ayın çok uzun bir 
t.n1.im devresi olınadığını anlarız. 

B. ÇÖRÇtl B R SUALE 
CEYAP VERDi 

ütüncü ere kredi açıl
ası tetkik ediliyor 

neon 

Ankara, 8 (Telefonla) - Gıda mad 
deleri ve ihtiyaç eşyası üzerinde stok 
yapılmasına ve binnetice spekülasyona 
mani olmak üzere bankaların kredi ver
meleri men edilmişti. Mühim bir ibrnç 
maddesi olan Tiltün mahsulünün dış ti-

carctimizde oynadığı esaslı rol gözönUn
de bulunduruLırak esasen satışı muay

yen mevsimlere münhasır olan bu mah· 
sül için tütüncUlere kredi açılması tet
kik edilmektedir. 

a et~ iç~n fev
sisat istend· 

·~~----_,_~--~~ 

Ankara, 8 (Telefonla) _Milli Mildafaa Vektileti 1942 mali yılı bütçesine 60 
milyon lira fevkalade tahsisat ve:ı ,esine dair kanun projesi blitçe encUmenin
de görUşüldil. Meclisin yarınki toplnntısmda projenin mUstacellyeUc görUşUl
mesi ihtinınli vardır. 

,,Vatan" kapatıldı 

Ankara, 8 (A.A) - Açıkça kışkırtıcı yayımından dolayı 1stanbulda çıkan 

Vatan gazetesi iki ay müddetle kapatılmıştır. 
.:::.<. ............ ~~-.,..;.; 

İS'J' AHBVL A. 
Bir motör battı.. 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Şileden kö
mür yükiyle limanımıza gelirken Mus
tafaya cıit 80 tonluk motör Beykoz ön
lerinde fırtınadan batmıştır. Mürette
battan altısı kurtulmuş, biri boğulmuş
tur. 

istanlJulda mangal 
Jıömürü ~oğalıyor 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Mahrukat 

ofisince sipariş edilen 500 vagon Mangal 
kömürU iki gilne kadar şehrimize geti
rilecektir. Diğer partilerin de bu ay 
içinde getirilmesi bekleniyor. Böylece 
şclırimlzde külliyetli mikdarda Mangal 
kömürü b~ olacaktır. 

meydan muharebelerinden biri ve çetin 
bir savaşı olacaktır. Çünkü Almanlar 
dövüşeceklcrdir. Almanlar gerçekten iyi 
askerdirler ve dövi.~c;meğe a1..metmişler
dir. 

TUNUS HARBlNDE VAZIYET 

Dış mernlelıetlere 
Donmuş baldı satıldı 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Şehrimiz-

den Frigorifik tertibatlı vagonlarla An
karnya bnlık sevkine devam olunuyor. 
Yeniden on bin kilo Uskumru gönderil-
miştir. 

Aynca Mukavva kutular içinde de 
250 bin kili donmuş balık da ilk defa 
olnrak dış memleketlere satılmıştır. 

---o---
FevJıalade Jıazanç 
fıanıınu lôyUıası 
Ankara, 8 (Telefonla) - Evvelce 

Meclise verilmiş ve iktisat encUınenin
de de görüştildükten sonra parti ko
misyonunca bir dalın gözden geçirilmiş 
olan fevkalade kauı.nç kanunu layihası 
hUkUmetçe Meclisten geriye istenmiş
tir. Buna dair hükümet tezkeresi Meo
lisin yarınki toplantısında okunacaktır. 

---o---
SUİKAS'J' 
DAVASIBVGVN 
Ankara, 8 (Telefonla) - Suikast dO.

vasına yarın (Bugün) Ankara ağır ce
z:ı.sında devaın olunncnktır. 

Amme şnhldi olarak celbi tekarrUr 
eden İtalyan sefareti kapıcısı Konstan
t1n İstanbuldan gelmiş olduğundan ken
disine tebligat yupılmıştır. Yann bu şa
hit dinlendikten sonra mahkeme tevsi 
tahkikata }Uzum görmediği takdirde 
iddia maknmının mUtalfiası alınacak ve 
sıra suçluların miidafaalarını dinleme
ğe gelecektir. --o- --
ıralıa biS"tı ihracı 

B led :ı' re· ıınizin verdiği izahattan 
nnl ı ı o göre, İzmir belediyesi ek
meh. b :.h inde ... ap ederse çok cezri ha
reket d c ktir. Eğer fırıncılar halkın 
eknı ~ n· saatind .. temin etmek husu
sunda kendilerinden beklenilen hüsnli 
ııiyeti gü cımezierse İzmırde mevcut 
100 fırının ynrısı kapatılacak ve bele
diyenin kendi memurları mo.rifctiyle 
~·alnız elli fınnd.ı ekmek çıkanlnrak sa
tıc:a ar dıl cektir. 

bürosunun resmen bildirdiğine göre 
Amerikanın harbe girdiği tarihten baş
lıyarnk bir yıl kindeki biltün insan ka
yıplan 57207 ölü, ynralı, kayıp ve esir
dir. ---- ----

B na ve Gu.na a harp 
Deruam edi17or •• 
Melburn, 8 (A.A) - Cenup Pasifik 

umumi karargahının tebliği : Guna ve 
Bunadn bütün ke.::imlerde fasılalı mu
harebeler olmaktadır. 

c - Fikrim şudur : Eğer daha mu
harebe devam ederken harp gayretleri
miz hususunda müşterek bir anlaşmaya 
varamazsak harp sonunda birbirimizden 
aynlmnk zonındn kalırız. Ayrıca şuna 
da inanıyorum ki lnı:;iliz - Amerikan 
milletlcti harp gayC'leri üzerinde muvak
kat şeflerinin düşündüklerinden çok dn
ha esaslı ve çok daha hckimane netice
lere varabilirler .. • 

Londra, 8 (A.A} - M. Çörçil bugiln 
Avam Kamo.rasında bir suale cevap ve
rerek Çin Sovyet ve Britanya hilkü
metlerinin daimi istişare halınde bulun
maları için alınan tedbirlerin kendisini 
daima memnun ve tatmin etmekte bu
lunduğunu bildi~tir. M. Çörçil şwı
lr·rı ilave etmi§tir: 

Ru ir.ti~ar 1" ·in münıkiln olduğu ka
dar sıkı ve devamlı olması için her 
şey yapılmıştır. 

GE ERAL GOMERiNIN GA· 
ZETECILERE DEi\1ECI 

i in &ir ta!ep 
Ankara, 8 (Telefonla) - Bazı ihraç 

firmaları gümrük ve inhisarlar vekn
lotinc müracaatla ithalat eşyası karşılı
ğı olnrnk Iraka bira ihracına müsaade 
edilmesini istemişlerdir. Bu müracaat 
vekô.letçe tetkik cdilınektedir. 

F..kmck bnh inde fırıncıların daha cid
d~ l r rek t etmek istiyeeeklcri ümidi 
benli n 1 olmamışhr. Fırıncılara hüs
nil ni} et ·· teı--ncfori çin son bir fırsat 
ver ~ '· bulunmaktadır. 

GUADELKANARDA ÖLEN 
JAPONLAR 
Vaı:;ington, 8 (A.A) - Bahriye ne

u.reünin bildirdiğine göre Amerikan as
ker ve bahriye silfıhendazlan tarafın
dan Guadelkanarda öldürülen Japonla
rın sayısı 6641 kişiyi bulmah-tadır. 

Nevyork, 8 (A.A) _ Londradan ga
zetelere gelen haberlerde Tunustaki va
ziyet hakkında şu tnfsilfi.t verilmektedir. 
Tunusta şiddetli muharebeler devnm et
mektedir. Müttefikler Mihverin müna
kale yollan ve hava kuvvetleri itibariy
le üstilnlüğUnü alt edebilecek duruma 
girinceye kadar müdafaada bulunuyor
lar mUşahiUerin mütalaasına göre Al
manlnrm elinde asker bulunduğundan 
Taburbada kazandıklan muvaffakıyet
ler üzerine ileri yürüyüşlerine devam 
edebilecekleri şüphelidir. Diğer taraftan 
General Andersonun kuvvetleri de ih 
timalki daha bir müddet tekrar taarru
za geçcmiyecek bir haldedir. Binaen
aleyh bu mühlet jçinde mi.ittefik knra 
kuvvetleri Mihverin şiddetli hava hü
cumları baskısı altında kalacaklardır. 
Birinci ordunun vaziyeti hiç şüphesiz 
şimdilik fenadır. Ve General Anderson 

:.ıııııı"'I! mı ııımıııımııırııımTıııı:ıııımııı c N~\:ı.-o k 8 (A.A) - General Mont- cephe ynkınlarında uçak meydanları 
il'"' dtın 4 ÇO~ıııfı E gomeri gazetecilere demeçte bulunnrak kurup düşman mevzilerini devamlı oln-

~ en mareşa.lına 
sr iiıa~t apıEmamış 
Bükı·es, 8 (A.A) - Yabancı kay

naklnrdan verilen bir haberde bir gc
cit remli esnasında mareşal Antones
koya suikast yapıldığı bir daho. bildi
rilmiştir. Bu haber tamamiyle asılsız
dır. Hakikatte ı ~ K'<:it resmi, ne de su
,; nst olmuştur. 

YABANCILARA EKMEK 
A ı haber aldığımıza göre dcniz-

çjJere ve lzmirc gelen yabancılar, ck-
1 • al'llaları iç ıı hu u i b" ;.. gös-
ı 1ir. 

Topçu ateı.i ile ve hava bombardı
manları neticecindc ölen binlerce Japon 
er ve subavı bu sayıyn dahil değildir. 

: .. ,.den oğu dıı.. ~ demiştir ki: rak bombnlayıncaya kadar da fena ol-
- Miluno, 

8 
(A.A) _ Bir kadın 4 :: Askerlerimin düşmrınla boy ölçüşncği makta devam edecektir. Şimdilik müt

= k b" d d w t B - çok istediklerini biliyorum. Fakat düş- tcfikler mihverin alçaktan yapacağı ha
E ço~ ır en oı,~rm~ ur. u f o- :E manın kuvvetini küçümsememelidir. vn hücumlnı1 ile tank top ve insan ka
g kcud ar vhhe esastt ed~l çocu anası 0 an ~ Yakında Elageyladıi başlıyacak olan yıplarmn ı tl !1 •'. ;r.o· n la 1 

•. '.-= a ın sı a e ır er. = d h b · tarihin• ka•ıo lard mııııııııııııııııııııııııııııııııııuımııumıııımmr: mey nn mu are esı en • ı ır. 


