
tlln mtlndereeatmdan mes'ullyet kabul edilma. 

Tunus · çlerine doğru •• 
Tunusa indirilen Almanlar Fransız 
top arının devamlı ateşile karşılastı 
-Yeni -, BÔN 
Tedbirler 

---*·---
PCll'ClllllZI JııymetlendE • 
ınelı lfılPa lıud•etinl ,,,.. 
tırmalı gayesini lstlJadaf 

eyleınelııedı.-

şehrine 
girildi 

* Amerikan tayyare
leri Tuousa beyan· 

Deniz Muharebesi 
HAKKI OCAKOÖLU 

.!~-;::n:..~:;= nameler attı Cezayir açıklarında biivi:.k bir 
itibaren tatbik mevkiine konacaktlr. * d • h 

Varhk vercisi kanununa göre teşkili Tmnıs ........ mötte- enız mu arebesi başlamı•br 
icap ednı komis)'onlann halan diln ..._,_. y 
9eÇilmişlentir. Yarın sabahtan itibaren _.... 887et iyi lulrlda• -·-------
• toplantdanna başbyacaldardır. Genttal Eueııhavr ve E.,-ka nı Harbiyesi şimal A/Tika8ı Y8C8il S8•lmalltacbr ~dra, 14 (A.A) - VJfi radyosunun .selerinin sti.ratli inJripfından ve aplma-

Bir ~ ıUmten heri sabşı ya· çıkcmn4 pl4nla""' 1aa.ıwlar1cn. 1..ondra. 14 (A.A) - Cezayirden Lalmeaduı verdılf bir habere göre Ce- ia bqhyan yeni ufuklaMan bahtedf7 
.U ... ..,._ha de bugün)erde fi. bildirildiiine ıöre seneral Andenoa zayir açıklarında bUyUk bir deniz mu- lar or-
;rab uttmlacak, sabit plirlilere es- komutumdaki Amerikan kUYYetleriain harebeai oluyor. Bu haberi teyit edecek · 
ki ve diler vatmMl8'1va yeni fiyatlar V' t •ı l B • ı •ı • ancülerl bu sabah erkenden hava kuv- bazı aJAmetler "Vardır. Di1ıı CebelUtta- ~ diyor ki: Genen! Kon Gome-
imerinden ·-- •tisaade edilecektir. .l\..OOnera l er ır 1 l •etlerinin himaye.mele Ceza . hudud nktan bir çok tnıWz deniz ve hava bir- rlnm emri altındaki kuvvetler görillm -

Vubk wqW ile pker fiyatlannm I" nu aflDll w Tunu topnıkl~ sirın:; 1IJderi hueket etmlftlr. 20 bomba ve 5 (Sonu Sahife Z, Siitun 1 •> 
..........._ 'bir anda mtltalia etme- lerdir. avcı uçalı 8l1e Uzeri Akdeniz istikame-
.m Dk -a prlp ıöriilebiUr .. Fa· J t • b J ) k b tA X.) - d TUNUSTA ALMANLARA ATEŞ tinde uçtuiu gibi bir alır kruvaz&r, 2 
bt bakibtte n iki tedbir birbirini ta- 8 1 88 0 UTI8C8 De 8 1 ya~ HrlD yuz e Londra. 14 (A.A) _Şimal Afrika muhrip ve 20 kadar diier femi de Ce-
....aa~. on boşı· nı· mubayaay m d· ıd· müttefikler umumi karargahından bildi- bfaeal~ttanktante h a~~tır. _.,F3;?a ~ 
BtWbıletln aldJlı yeni kararlarla el- ~ a emur e 1 1 rildiiine ıöre Tunusta Fransız askerleri ı.ı ı:e --=~~-~1 ~ V~·.u.:~tir. V'7' • .._.. .._ • -'?: t1evıet, ,_ - A.• s • •• ,_.,._.....,,...,...~.c•. r!;..G 14 <AA, - Ş1ıu1 Afrika 

..... .J:J,_-~aeveut ~ l'lc••et IHtWetlnln ı. .. .,.... dalP ,,.,. telllfil = ~ s.lWyetli ~~k~:tf'edü'!:' ~= 
ltolluimm ort.ıdan bJdırmak ve para· Ankara, 14 (A.A) - Ticaret vekrue- bi olanlarm beyannamelerini nerede ve mahfillerden bildin1iyor: Mühim sayıda !arı Tunusta dostça karşılanmamıştır .. 
mm kıymetlendirmek ve dolayısiyle tinden tebliğ edılmiştir: hangi teşekküllere tevdi edecekleri ve- Amerikan ve lngiliz kıtalannm dün Tu- İngiliz tayyarelerine keşif uçuşlannda 
Hayat püahhpm önlemektir.. Ha· 1 - İstihsal olunacak nebatı yağlar- kaletçe tesbit edilerek ilgili villyetlere nua hududunu geQtikleri anlaplm•tbT· sillh atıldığı tesblt edilmiştir. Her halde 
Jat ,........... .ebeplerini yalnız cian yüzde 15 inin bedeli mukabilinde bildirilecektir. Filhakika birinci lngiliz ordu11U ıeneral bunlara bizim u(8]tlanmız hedef değil-
istihsal -hlı- ft1'1111lcularm nıanev· hiikilmetçe mubayaası hakkmdaki 14/11 YA(; FİYATLARI Andenomın Jrumandam albnda olarak di. Öyle sanıbyor ki Alınanlar uçaklar-
ralarma ~ dotru deii)dir. İstih· 942 giln ve 5257 sayılı Resmi gazetede ealli1 boyunca Tunuaa doinı llerlemit la tanklar da l!C!C'hınişlerdlr. 
si ub1J imzan( lursuıdan dolan spe· neşrolunan 393 sayılı koordinasyon ka- Hükümet nebatı yajları aşağıdaki fi- ve hududu geçerek içerilen nGfuz et- TD.nE y AmoR 
ldd6sy~ harebtlerl, bır kısmı vatan- rarı 14 sonteşrin tarihinden iübaren yatlarla sabn alacaktır: mittir. Londrada tahmin edildiiine gl- Londra, 14 (A.A) - Bütilıı gazeteler 
datlum ittin kuvvetlerinin fazlalığı muamele vergisine tibl bildmum haki- (Sonu Sahife Z. Sütun ' te) (Sonu Sahife z. Siitun z de) bugünkü uyılarmda fima1 Afrika hAdi-
hqat p h••lmd• birer lJnDdir.. Ha· kt ve hükmi şaiııslann gerek kendileri
~ at pahahlwln- istlhllal masradarmı ne, gerek başkalarına ait. 
artmbiı Wr vü;ıadar. Fakat kabul ey· a - İstihsal ettikleri zeytin, pirina 
lemek IAwwhr ld barpteD evvel yüz ve pamuk yailanna. 
em leldz Jm1bm lira olan kaiıt para- b - Tuiri müteakip tasfiyeye tAbi 
mmn bastla yedi J6z milyonu bulma- tutulacak bil<bnum nebati yatlara '6-
r.• da hayat pahahhinu ağırlaştıran mil olacaktır. 
: millerin arasında ehemmiyetli bir c - 393 sayılı karar gereğince bu 
mevki tutar.. yağların mubayaa ve muhafaza işleriy-

Bunun içindir ki hüldlmet varlık ver- le tevzi işlerinde İzmir incir ve üzüm 
Pini ihdas eylemek, pker fiyatlanm Tannı satış kooperatifleri birliği tavzif 
artumak yohayle piyasada mevcut ki· ediJm1'tir. 

Libya harbinde sürat rekoru 

--s" tnel o do Gazalayı 
ce~tl, Btncazlye yaklaşıı 

lıt panmm en u ytbde ellishıi seri Bu karara tevfikan beyannameye tA-
~ pyesine varmak istemektedir. ------------ * 

Varbk vergisi bu maksada hizmet y • Ek k F• J 'r 1 ş k f ::!:ir::::..ııe.::~ em me ıyat arı _ı obrukt~ e er iyatı artıyor 

::E"".a.=-·:::=Halk 600 gram ekmeg""i Bırçok_Aimanesır- Yenifiyattaneldeedilecekmeb· 
Bu bzanç hazan meşru ve hazan da lerı a 11 n dı OUI • 

~= =lab~~in;:~. bucu··n 27 kuruşa alaca' k r--- -*- lat bankada muhafaza edılecek 
mş vatandaşlara tinetmeie hakımınz e wnul'G l'adyoaa A1ınan 
)'Oktur. Yahuz bunlard~. kazançlan fltiPllflel'lne cevap Yeni ıeııme flyatuu 1111' nelll meınnanlyet 
=deist~~ =:yınp ver- MelllUl'kll'a elımelı JıGPtları llel'llcll- llernııPıcır Uel'mefıtedll'- fiyatı saymalı lc1zandll'-

Diin bilyük ficialara sahne Jıl fh•_.I Jı • aJ 1 Kahire. 14 (A.A) - Orta pık in- Ankara. 14 (Telefonla) - Sabp yeni fiyatlannı hlr ani memnui)'et B-
M w yanın .. ~ . • de bu· es •ı ... e e nte" ryGI' CiP.. elliz tebliği: Kıtalanııuz çek.ilmekte olan durduularak mncudu l>eyana tabi ta- pta ad etmek ~ olar. Bu tedbll'" 
~~il ı;.ruy:ruz. Harp ıçm isi ödi- .Ankara., İstanbul, Zonguldak ve İz. miyetli bir fiyat farkı tahmil etmekte diitınaıu T obnıkun batuuıda takip ede- tulmut olan tekerin önGm&zdeki .hafta den mabat imk&n vana teker earfiyatı. 

dar mı e er an ve can verg mır tehirleri halkının ekmeğini temin oldulu muhakkaktır, Yeni ekmek fi- rek Cazalaya kadar eünnütl~rdir. Tob- bapndan( yannc:lan) kibantn yem fi. nm azaltılmaeıdrr. Memleket umumt istilıi 
JOA hk ·ıe ıfade edilebilecek iaşe zor- bahsında geçenlerde Aııkarada ahnm•ı yatı hakkında belediye daimi encUme- rultta Alman esirleri ahmnıttır· yatlarla •bpna mflaaade olunecakbr. lakltı 120 milyon kilo olarak huaplan
lu~ 1 Oiüs veriyorlar Maddi ve olan ~ tatbikine bugünden ltı'ba- ainin kararı a<SYledir: Diin aündüzün Te 12-13 eon tepin Şeker fiyatlan clnletçe arbnlmaktadır. maktadır. Bu yıl SO milyon kilo kadar 
manevi~.! bir JStırap ıçmde inliyorlar ren geçilmiştir. Şimdiye kadar olduiu •15/11/942 pazar sabahından itibe- gecesi bomba Ye ay uçaklanaua Caza)a- F'ıyatlan artırmaktan gaye muayyen bir iatih.al olmuftur. Bunun OTdu ve me
~t k W t' b ndaki basiretli şefleri: gibi bundan sonra da bu döt tehrin ek- ren tek tip 600 gramlık ekmelin 2T ku· da dütnıan latalanna hücum etmltlerdir. varidat temini ve yahut elde edilecek murlu ihtiyacı için tab.ia eclilec6k k..m 
ni: id~.1 or~~unun kuvveti, mllU me~ ihüyacını belediyelerle it blrJi~ ~ve sab!t ~elirlilere ait 600 gram- J:l•va iialerimizin ilerley~ ~ eay.- pa~n her hangi 'bir ihtiyaca hasır '" (S.a s.lalfe 1, satma 1 de) 
birlik ve bütünlüğü sayesinde buıüne halmde Toprak mahsulleri ofisi temm aık bir ekmelin de 18 kuruş on paradan mnde ha,,. harekatı genıtlemiftir. talı.W deiı1dir. O kadar ki elde edilecek -
kadar harp fkiaJannm dışında kalabil- edece~; ancak ıaalacak ~ ser- cablacatı UAn olunur.• BINCAZIYE DOORU • meblağ tekrar piyasaya da çıbnlmı,a· 1111111 llUlllH 
inek bahtiyarJıima mazhar olmuştur. best pıyasadan fiyat farb ödiyerek ta- Konyada bile bir ekmeibı 35 - S8 l.ondra._ 14 (A.A) - Rayterln ~ ~k merkez bankuuıa l'e9lim edilecek-

Bu bahtlyarhtı ne kadar pahalıya marnlıyacaktır. kurup satılmakta oldulu g& &ıUnde zlncl ordu nezdindeki muhabiri bildiri- tir. Bu suretle 100 milyondan fazla pa-
1atm almış bulunsak yine ucuzdur. Bu Bu eeklin m&tehlike oldukça ehem- (S.U We 1, Sltua S te) 1orı ra piyawlan ~•Omit olacaktır. ş• riD 
itibarla varlık vergisi bu kısım vatan- (Sonu Sahife Z. S8tan 1 da) 
tl•lar tarahndan bir aiırbk sayılma
IMhdll'. Yurdumuzun korunmasına, 
memleketin ikti.ıiadi kudretinin artml
masma hinnet edecek bu miikellefiyeti 
teve s~ e lklemekte tereddiit gösterme
lnelWir. 

Btıratla teşkil edilen komisyonlara 
lok bfiyük vicdani mesuliyetler teret
ttip eylemektedir. Cfinkft verginin mat
raha muayyen delildir. Takdir balUı 
komisyonlara bırakılnuştır. Bu takdir 
ne hWdbnetin istihsaline &a\8shwı bil· 
Ytik pyeyi sabote edecek kadar mer· 
luaneaı e ne de vatandaşlann tediye 
lrahi~tlerinin üstüne (lkacak kadar 
saJbnane olmamd1ehr. Bu tedbirin mu· 
.......,_. l&Gmİl)'GIJlann takdir hakla-

,,._ ..... z. Sütun ' tla) 

(crZAVlı) 

FRANSIZ 'IMIU. '"""" 
AFRİICASI 

TÜAKlVE ,,,,,,, 

•••••••••••• 

Brezilya Fransa ile 
münasebatı kesti 

* IUyo dö Janelro, 14 (A.A) - Brezil. 
:ra hllJdlmeti Fransa ile mtınuebetled
Di kemılftir. Brezilya hariciye umumi 
kltibl bu mtınuebetlerin Danlmarb 
mOnuebetlerl teklinde devam edecell
ni bildlrmlftlr. Danhnarb cllplomat1an 
BnrJJpta bJarak ftZfeslne devam et
tlll halde BNsllya dlplomatlan geri 

~· 



Sft'HiFE 2 YENİ A$JR 

Y tırıa ~ı ı~taııa rna 1 ka~ıranlar yakalandı -
Bir Y crgarı içinde kaçak 
ipek iplikleri de tutuldu 

ş IR Yeni 
Tedbirler 

--- - ----· 
Ed.rne. 14 (Hu.<u.,i) - Karaağa<;lan 

lı. reket eden tl"i'nle tsfanbula git!nekfe 
</an Ü!->ın,+11 ü~~u !\'lu.-;a lc::ıksa'raran ha
ğaj ol;l-::·ak f;..;~una verdiği h:r yor~ana 
EarılL de~ .. ktt n "üphc!c.nen gümrük mu
hafaza mer. "'l~rı bu denkte yaptıkları 
a.raştırm.1 n('tiC"f!Sindc 20 kilo 500 graın 
~afi kaçak ıpek ipiiği ıneydana çtkarıl
m1~tı.r. Su~lu Musa IŞ!ksa~an ınüsade
re edilen kacak ipeklerle birlikte Uzun
köprü müdcfeiun1umiliğine teslim edil
miştir. 

Edirne, 14 (HusLL>İ) - Be~inci kule 

ŞEKER FİYATl ARTIYOR 
(llastarafı 1 inci :>ahifede) 

ayrı1daktan '"·e pancar zürraına priın ola
rak verilecek miktar çıkarıldıktan sonTa 
geriye 28-30 mil,.·on kilo kadar '"'ker 
kalmaktadır. l liikümet bir ihtiyat olarak 
3 milyon lcilo kadarını da ayrıca alıko
yacalcbr. Ba!Uy• ile istihlaki idare ıçın 
fiyatları art1rmak faydalı görülmi.istür. 
Bu suretle fiyatı artJrılıın her madd~de 
olduğu gibi istih1ilkin azalacağı ve ke
narda kö ede ~ekeri olanların pahalı fi
yatlarla mubayaa etmekte.n~e kendi 
mevcudunu jıtih1ik edrccği tahmin cdil
ml,tiT. 

Diier taraftan hük.ümet haric:ten ~e
lcer tedariki imkiinlaıi.nı da ara.~tırmağa 
·devam edec•ktir. istihlak azaldığı ve 
oona doğru elde kafi bir stok kaldığı 
takdirde fiyatlar tedricen indirilecektir. 
Diier taraftan ~e-ker ihtiyacının temini 
~ lıüküm<tçe yeni t<dbirlere bu vu
rulmaktadır. Bu arada pekmez imali de 
vardır. M<vcut 60-70 milyon kilo çekir
deksiz kuru üzüm bu imalata tah~is edi
lecelı:tlr. Cezayirde biT fabrikanın ya~ 
üzümden ctıkardığı glikozu ,eker fabrl
kalanmızın çıkarmaları da tecrübe edil
mektedir. 

DENiZ MUHAREBESi 
( Bııştanıh 1 in~i Sahi!cde) 

ıniş bir süratle i!erlcmekt,,dirler. 9 gün
de 600 kllometre yol alm~lardır. Seki
zinci ordu Sollum, Bardiya ve Tobruku 
işgal et~tlr. Şimdiye kadar hiç bir or
du Roınınel ordusu milstesna bu kadar 
lı:ıaa zamanda bu derece büyük bir hezi
mete utraınaınıştır. Deniz kudreti mu
vaffakıyetle kara kuvvetine tahvil edil
mlştlr. Mihveri çeviren müttefik haUan 

lıll}'ltıı/-"ı!:tıvveıUr&\!lf ı.. 'ııııilyı ... atı:Şilıa;; 
1943 te her taraftan çevrileceği korku
suna dllşrnilştür. Man:ım diğer tarafın
da Avrupanın aon istillsı için hazırla
nan iki büyük ordu vardır, 

Dllşınan hava kudretimizi kırmağa 
çalışırken Mihver memleketlerine ahlan 
bombaların ağırlığı bu silAhın tahripkar 
kudretin! onun mucidine karşı çevirmiş
tir. tklnei silüı yani karadan istila kud
retlnde dü~anlarımız nerede ise son 
varlıklarını tüketmektedirler. Bu sila
hı akamete uğratmak şerefi Sovyellere 
aittir. tl'çUncU siUl.Jı denizaltı tehlikesi 
henllz tamamen önlenememiştir. 

DeyU Meyi Mareşal Smutsun kuv
vetli bir denizaltı savar komutanlığı teş
kilJ teklifini hararetle karşılamaktadır. 

yeri o1an Yunan hududunda bir kaçak
t;ıl:k va.kası olınus ve btına cür'et eden
ler g.ı.nrük ' ht.ifuza le.. nur1u.rı tgra
f nd n yakah nn1ışlardır. 

Haber alındığına göre bakkal Nazif 
ve arkadaşı İsmail a;Tı ayn paketler 
icc..'rlılne ko,;-du kları sabun, ~ek('r ve 
t~ızları Yunanistana geçirmek üzere 

iken gümrük ınuhafaza memurlar;nın 
aldığı tertibat sayesinde her ikisi de ya
kalanınışlar ve cünnü ıneşhut rr.~1 hke
n1csL'1ce henıPn tevkif olunmu~larJır. 

TUNUS IÇLER".ftE DOG iU 
( Ba~tarah 1 ın"i Sahifede) 

re ·runu~un n1ukavcn1cti tngili.ılrrin 
Trabfu9garba ilerleyişini rreciktircek ıne
h:yette olamıyacakhr. ilk hedefi ı .. kil 
eden Bizerte limanına gf'linee !la13hiyet
li mahfiller burasının Sicilya ve ltalyaya 
(Ok yakın birinci bir Ü~ teşkil ctti~i fik
rindedirler. 

BO'J SEHRı T: CIRıLDI 
Londr~. 14 ( .A) - Şimal Afrika

d;,.ki müttefik karargahın tebliği: 
Tunus ~ehrl ba,tısında bulunan Bon 

sl"hri ve limanı Britanya kuvvctl~ri tara
fından işgal edilmi~tir. Ru hareket Fran
tilZ rnakamatının ta~vibiy1~ vuku hul
muoıtur. 

i\1üttefiklerin i~gali altında bu~unrın 
Buji 'chrlne mlhver hava kuvvetleri bir 
ek111 yapmı~laTdır. BTitanya uçakları bu 
akına İ'iÔTak eden mihvrr tayyart"lrrin
den on birini dü!JÜrmü-,tür. 

f\1üttefikler T unu!ltan top atr<ıİ müotııı.
hede etmislerdir. Orad-:\ki uçak !'lavar 
batrırvil1ar~n .t\lman vr ltalyan urakları
na at~~ açtıkları anla.~ılmktdır. 

Bujiye büyilk miktarda müttefik tak
viyel,.ri gelmictiT. Bu kuvvetler do::;.uya 
do~ru yürümektedirleT. 

l.ondra, 14 (tu\) - Şimal .\f•k '
d~ki müttefik kuvvetlcT umumi knrar
ni\hının sözcüsü demiştir ki: 

llk haberlere göre ~imal Afrık :l.(lı.ki 
Amrikan kayıpları son derece azdır. Dün 
müttefilç ku,·vetler Tun usa girm:şlerdir 
Simal .t'\frikad a müttefik hava kt•vvet
lerlnin Alınan tayyarelerinin hücuml:ırı
na karc;ı te!'lirli n1lidafaa:;ı üzerine bu ke
simde .harek5.t:ı iştirak eden ı\lman 
uçaklarının yiil'rlr 40-50 ~i kaybo1mu'i
tur. 

Londra, 14 (A.A) - Royter ajan
sına gÖTc Tunus şehTindı: ve diğer yer
lerde Fransız kuvvetl,.Ti havadan nakle--··-·· ...... -.. ·- --· -··-·· ..... · ... 
vemet etmekted:rler. "'""'\lmanlar T unnsa 
tayyare ile kiiçük tanklar da indirmi~ler
dir. Di..i..,man deniz yoli:v!e kuvvetlf'Tİni 
'lrtırma~a çalı!'lmaktadır. 

Londra, 14 (Radyo) - Amerikan 
tayyareleri Tunus üzeTindc uçar~" Tu
nu, halkına hitaben beyannameler at
mı<>tır. Tunus halkının nıüttef~kl,..ri iyi 
ka;~ılayacağı 'l:ınılma.ktadır. -----·----Japonlar Hopeide Cin 
ba!thısı aıtınd~ ce:I;~·d: •.. 

Çımgking, 1 4 (AA) _: Çin l•i>lijii: 
Çar~amba gi.inü jPponlar Kantonun 

slm~linde ytı:nıden hücum:\ r-eçmj~lf"T
d:r, Çinliler ~iddetli bir mukavemf"t gös
ter'.vorlar, m\1harebe d~vam ediyor. 

Kuvantong C<"nubunda Çinliler .San-

Köv!ümüze 
---*·---

Ord•ı til>i araba 
temin ediliyor .. 

Zira:ıt \'Cki1let~ İzıniı·e 72 adel ordu 
Cpi araba gUn<ltrmi~t~r. Bu arabalar 
ki~ylülerc ıııali~ıet fiy<llı üzerinden. yanl 
her ~,iri 200 liraya verilecektir, Köylü
lcı· hu arabalarla ınahsullerini nakle
deccklcrdir, 

Bu ""C'ne nnkliyat zorlu,b'll yüzünden 
rn~h:.ullerin ı.aınanında alım ~ncrkezie
rine naklinde t11ü.şkül5.tla karsıla~ılmtş· 
tı. Hu ar.:ıl1aiar·jan daha bir parti gcti
ı lL"r;..·k köylü.ve verilecı:!-kth·. ----·-----\ :ıarit n1fidiirliiğli 

---*---
BeAct.t te::-biyesi 
~av.Jriği .. 

İnonli li!: si lıt.:dt.>11 tcrh1ye~i (;~·· ctınc
H· \'C rnti<lü.ı: n1uaviıu i\l. Ö.lbt:K heden 
t\.·rbiyesi tekaınül kur:;undaki sctl;ği 
\·c l~i.iınhuı·i.ret Layı·a.ınkırında .c\n~ar<ı
oa gl)~tcrdi~i ırıu\'a!·f .. tkıyet \'Ck;ıletı:c 
takcl~r cd :ı~rek izmir ınacı.rif müdürlü
:1i.i bt.·l1en terbiye.si ınü~a,·irliğine t<.y!ıı 
edilın4tir. \"ü.k:ıck beden terbi~ c~i cns
tti.isünün ilk ınczun1arından Cıt1n hu 
~L·nc; \·c enorjık (iğrct!n('nin ) l'ni \'azi
ft•.iinclc el:-. nıu\·~f;;ık olınasını tcınC'nni 
c.dcriz. -----·----

ıv·r. <Jrand ___ * __ _ 
Dün Sarıa.t ıneiıtepleı-in
d e tethihlerde bul!ındu 

İngiliz Luıti.ir bırli~~ ınüı t.. ::.:ü lVIr. 
Crant ~ehrinıiz~ gciınis \•e kültür n1ü
r s<.> ·C':crin<lc t2'lk:knt }"aprr.~tır l\Ir. 
<.~rant dün İn"'.Hız kültür bir!i~inin İz
ıııir trıüıness:li l\Ir. Lake ile birlikt(.~ Ga
/..ı bulvarındaki ı\k~•·nı l{ız San~t oku-
1. .. .ııu ziyar('t eylemiş ve talcb~nin c;ah~
ı::ahırını g(~zden ı:;:ecirrni-ştir. 

J\ılr. Gr<ınt o!.;uldan ayrılırken, okul 
ı:~iidürilne bu .ncktcptl~ gördüğü inti
zutn ve ça 1 ı~ınalardz.n dolayı takdirleri
ni ,.e scnınat!sini biklirn1iştir. 

~~fi-----

200 toıı kok k(i-
•• •• 1 ı -

.. • • • oı •• • • t-'i ....... .1. 
-----#ır----

Fabpi~alar için maden 
kömürü gelmiştir •• 

Üsküdar vap'..lru könıi.ir yüklü olarak 
lir11~n1n11za gelıni~tir. Bu vapurla 2800 
:c.'n n1ildtn küınll.riyle GOO ton Kok kö
nıiiri.i g~lıııi~t:r. IIalka ve nıeınurlara 
l;i)ıni.ir veri'. nes:ne bu haita ba.c;lana
caklır. 

Gt-len ~.~~d-:-n kömürleri Iabrlk~.Iar ih
t:yaç!arına t:1h.sis cdi!:ni:;t~r. l'\.i.iıntirsUz
llik yüzü:ıc"iC'n faa::.rctlcrini tatil eden 
ôkı fabrika ya ·ın yen'dcn ç>lı~nıağa baş
lıı ~caklard'r -- -----

Z.'l.UlT.\D.\ Manoester Gardiyan su ihtarda bulu
nuyor. Rommel dehşetli. zayiatla mağlup 
oldu: Fakat geri kalan dllşman kuvvet
lerinin büyilklllğU gözden kaçmamalı
dır. Aynı zamanda dilşilncelerimizi me
safe mefhumuna tabi tutnıalıyız. 

tuvrn ada.ına bo,kın yapml'lar, 20 es;r nı·R HJDC-J""LIK 
aldıktan sonra tr<ıisleri trıhTip et'l.ı· "-!t"-r - n~ B... 

ve neri dönnı~i~lt-rdir. ı\na rartal" r caddesinde: Yaşar O~uz-
Hopei bal! ında Japonlar .·uvv~tli, tiirk. Zeynel ve Süfe)·man Çalı1;>k:anın 

Çin hoı~L:.1sı a!tında çek.iJmüılerdiT. 1 d;ik'·dnından 100 lira çaldıKından tu-
tulmuştu.-. ·,=·---·--·----·-----·---·--------·=·ı Makb•Jzda tahrifat .. 

1 • p 1-:r,:e p .. trol ı::irkctiııe benzin aln1ak üze-z lli) r an U r 'en SU 1
1 

r• ı:;tl,·n 1-Ja .. n K<ist•m belediyenin ver-

ı 
ı 
1 
t 
1 

diği 3 kilo:ul: r,i 13 kilo yapmak ouretil• 

cat Türk Anonim şir- ı, ıt·t~T~CA ii'~uştur. 
Bii- va,.alcmn lıfk:'.iessi 

k t • d' I Corakk.ıpıdo kap:larda Sabit Zaralı, e ı n en• 1 sarhO:f olarak Dur~un T t!rcanı ustura hı-
• f çai!i.vle yüıündl"n ve ~linden yaraladı-

' ğındtın tutulmu~tur. 
KömürsiizJükten doJa~ı faaliyetini muvai:- ı -•---
lıaten tatil eden fabriıtamız ıcı - ıı - 942 pa- 1 YENi EKMEK FıYATLARI 
zartesi sabahından itibaren mutat ça"ışma- : ıııa~ı.raıı ı ıııci Sahifede) 

larına tekrar başlıyacahtır.. ı· tutulursa bu fiyatın tahmil ettiği kül-
., BA$1 : B. E ~Jbi saat '] de.. . !etin ra,ıa bir sey olınadıiiı aıııasılır. 

A. Elıibi de saat 19.40 tat:Jır. 1 SABiT ·cı·:LiR.LiLER 
K f Sabit ~clirli tiı:ovlet mcınur \'C müs-

e)1fiyeti sayın İŞÇİlerir.ılze ~!Jdirfriz.. j !~hd,•mleı-.rıc iaşe kart!arıııın \'C husu-
• Fc:ı_ r:fıa mi· d•'r:~•etj • ı s: ekmek kartlarının verilme< ne dün +------------ --- ... --,-·-·--- ----·- .•:• scı.!Jah vHi'ıy-ette b~Janınışf:r .. .t\lıııan ted

birlere rağ:mc·n bu işle geç ı:alınd~ı 
ır.cy<landadır. 

' 

2 ZE:\GİS PHOC;RA;\1 
- 1'Giı.izcı; SÖZLÜ -

1 -- 7 GUf~ft-HKAKLAR 
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- DlGİLİZCE SÖZLÜ -

2 -- AŞK BAHARI 
OYNl.k"ANLAR : ANNt: SHİCLEY - JA.'\IES ELLbON ... 
.'lfATINl:r.Eıt : ASK llAH nı 2.%0 - s.ıs - 8.HI ... 
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C'L ,. •• 

DJ.n ,!;alıahtan itiba:cn her da:ren,n 
mutcml'tıeı·i, k-:-ndi dairelerindeki rne .. 
n1urJarın iaşe kartlannı vililyctten al
c!Lktan ~onri\ 1 heledi:re iaşe biirosunn 
Laş vurarak ekmek karneJerini ınr
murlara ıuahsus c' mek karneleriyle 
lchdil etmislerd:r. Dün ak~ma kadar 
b.r çok dairelc!", ır:.üessescler Ye okul 
i<Jnrcicri karllaı·ını tebdil etnliılcrse de 
lıetzı daireler bu jşi b.itireınem~lerdir. 

l\lütekaitlerle oul Ye yetimlerin ek-
111ck karneleri r.r.cak bugün tebdil cdi
İ1:b1lcct>ktir. l\'lütekaitlerle dul ve yc
!ıınler bu sabah saat dokuzdan itiba
t"<'n nlifu~ hüv:yct cüzdanları, ına~ş 
karneleri ve ebck kameierini Dcfter
'"-rlı~a gl"t~.l"~l·"'k tı:ohdil ede<.'e'klerdir. 
l\It"murhıra eknH~k ,·errnek üzere fı

rin ::.yı·ılnı.asuın. lUzıı.n görülıucmi~tir .. 
DütUn ftr!nlar nıemurlara, ınütekait, 
ciuJ ve ycUnılcrlt! bi.! 1eıneğe rnc-chur o1-
c4uk!arı ~ah1s1ar.l C'kmck \"ercı.:1.:klerdir. 

-
ihtikar s:ıtışlar 

-------------
Mil~i korunnıa mahkeıre 

verilen suçlular • 
sıne 

------------------
İzmir Bef'gama, Menemen ve Ödemişte bir gün

de 34 milli korunma hadisesi tesbit edildi 
I<ar!Şıyakarla l\Tı ·netnen caddcsindl:' 

! ltlum peynirinin kilı)sunu 180 kuru~a 
-::ıtan Ali Büyük 1'uııca~ <.\,rni caddcd~ 
•ııbunu 100 yer.ne 130 kuru.<;a satan 
Ha.-.ın Ardıl. .Mt:6uu·).., cadde$llıcle OOğ
ı i.ilccyi 50 yerint.• ;);) kurusa sa.tan Ü.:>
ır.an oğlu A ıın. 1\Ieklı..• µ ~ok .. gında 110 
kuru~a ~td a-s.ı h:· p t:~O !:>- tunuıı ki-

... unu ~ kuı-~:.~ ~.,, fu-.:an Turker, 
h:l'C"~ctkte clükkttnın(İa me,·cut rakı
lnrı sa:ıs.a a 1~z:ır~ılycn bayi İbrahiın 
\lın, Ş 'h.ı.tlcr r>.ıdch.•:-.:nde .se;·be~t('e ar

pa satan kc!"'k~ı Iln"an Erlan milli ko
rıın:na k.:ıntıntHH• aykı:ı hareket ettik-
1 .. rindl"n ~Uilycyc verilnli~~eı-dir. 

BF:RC:Al\!ADA 

Bc!·gaır.ada Borharos n1ahallesinde 
Ihrahiın Ak 100 adedi 300 kurusa ~a
t1ln1ası icap edeıı kiren1itleri 700 kuru~ 
a şatt:~ından <.ıdliycye verilın~~tir. İn-

1:k mahallesinde Mehmet kızı Zeliha, 
llas;nı Ba<ol, Ali Ül'ey ve İlyas Özye
~il ·yüksek. fiyatla. sebze satt:klarından 
adliyeye \"erilmi,\erdir .. 

İnkılôu mahallesinde Ibrahim Boyacı 
İhrahinı · Ethcın,Salih Kahya ve Mch
ıuet E~enli koordinasyon heyeti kararı· 
ı•a muhatf olar.\k ellerinde ınevcut yUn 
nıckdarmı :O.- ·anı ame He blldirm~Hkle
rinden huktnrıııdu me~hut ~uç n1uan1e
k:si yapılınıl:tır. 

;\füNEi\TEXDE 
l\I('nP.n1E-n knı.:..•sında .sarr~[ hanınrla 

1-ah,·eci Hal l Bulut bir fincan kaln·e
yi ve c;ayı on kuruştan sattığından tu
tulnıu~tur. 
ÖDEMİŞTE 
Ödeuli,te Demirciler sokağında mani

faturacı Ali Öz, nıelresi 2ô0 kuruşa ~a
l iması icap edtu yerli dokumaları 350 
kuru~a sattığından adliyeye verilnıişlir. 

Çok ye..: inde olan bir teşebbüs 
-----------....... ------------

Büyük ''hukuk kütüpha
nesi,, tesisi takarrür etti 
Hulııılı ilmini yayma 'lıu rıımunun açı'lı me'lıtııbu 

1-luk.uk ilmini yayma kuTumu bir hu
kuk kütüphanesi tesisi yolunda cidden 
faydalı b ir te,ebbüse girişmh~tir. 1 lukuk 
ilmini yayn1a kuTunıu reisliği bu hususR 
ta aşn~ıdaki açık mektubu ne~retmiı,tir: 

<Türk Hukuk Kurumu> büyük bir 
hukuk. kliti.iphanesi kurmaya karar ver
ıni~tir. Mabat, bu kütüphanede hukuka 
ait eo~ki ve yeni bütün eserleri bulundur
:ttak ve bu es~rler ııtayesinde TüTkiye~e 
L 1 1 l -.---·- .:.1-~ :L .. :r--•- · ıı-.h ........ 

etmektir. Ainaenaleyh: 
1 - 1 Jerhangi dilden oluTtta olsun 

hukukun her ~ubesine ait eski ve yenj 
matbu ve gayri matbu telif, tercüme, 
..ıerh bütün t"scrler, 
. 2 - f\rleclia zabıtları, Takvimi v~ka
}'i ve Mccli<lii Mrbu•·:ın zabıtnameleri, 
nizami mahiyeti haiz feTmanlar, irade
ler, vesair bu mahiyette eserler, 

3 - Hukuka ait tarihi vesikalar, 
4 - F etva.lar, şer'iye mahkemeleri 

sicildtından iktibas edH~ hükümler, 
5 - I-lukuk mecmualan ve hatta yev

n1i gazetelerde çıkmış hukuki makaleler 
kütüphanede ehemmİ)·etli yer alacaktır. 

Elinizde böyle eserler varsa ve bun
ları le.uruma satmak suretiyle ülkümüze 
hizmette bulunmak arzu ediyorsanız 
lütfen eserin: 

Adını, sahife~ini, sahibini, tercüme 
olup oln1adığını, varsa tarihini, hangi li
sanda yazılı olduğunu ve kaça satmak 

arzu ettiğinizi bize bir mektupla bildiri· 
niz. 

Hediye edi1ecek kitap1arın po9ta üc
reti Kuruma ait olacakbr. Eğer lı<diye 
hususi bir kütüphanenin tamamını teskil 
e-derse, bu kütüphane, Kurumun um~mi 
küti.iphanesinde hususi bir mevki alacak 
ve sahibinin adı ve mümkünse büstü kü
tüphanenin Üstüne konacaktır. 

Cevabınızı bekler, saygılarımızı suna-
rız. 

Türk 

1-JAM!Ş: 

Hukuk Kurumu batknnı 
Mıa.nisa Meb'u~u 

Refik lnce 

Kukuk kitapları veya kütüphanesi 
buluneı1.nlardan bildik1erinizi de bjzc ha
ber verirseniz minnettarınız kalırız. R.t. 

Kooperatif!er Birli~i 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Zeytinyağı 1,5 asitli ek.stra ekstra ki
losu. 80. rafine. yağların kilosu 79.25, 2,5 
asıtli ekstra kilosu 77, 65, 25, 3,5 asitli 
birinci yemeklik 73,5, 4,5 ikinci yemeklik 
70,5, yüzde yarım ecnebl maddeli La
pan\ yağların kilosu 67, 25, 25, yüzde beş 
sıra malı 69, yüzde sekiz asitli sabun-

luk yağın kilosu tl.3, 25 pirina yağın:n 
kilosu 52,5, pamuk yağının kilosu 7.5 
kuru.~tur. 

BEYAı-.":'ıAME VERiLECEK 

Ankara, 14 (Telefonlıo) - Ordunun 
,.ruri ihtiyaç maddeleri hükUmetçe te
ınin ve tevzi edileceklerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere istihsal olunacak ne
~·.ati yağla~ın yüzde on beşine değer fi4 
vatları ~ınen ödenmek suretiyle hiikU-

FUAR 

metçe .<atın alınmak üzere el konuldu. 
Gerek kendisine ve gerekse ba~kasına 
ait nebatı mahsulleri tilı;ir ve tasfiye et
mek suretiyle yağ istihsal eden veya 
pirina iınal eylc~1en muamele vergisine 
tAbi hakik1 ve hükmi sahı~lar bu~Undt•n 
itibaren L•tihsal veya ·imal ettikleri bi
Hlmum yağları her ay sonu vaziyetlerin• 
göre müteakip ayın ilk 15 günü zarfın
da mahallin en büyük ınülkiye memu
runa bir beyanname ile bildirmeğe ınec
bur tutulmuşlardır. El konulan yağla
nn bedelleri teslim vuku buldukca tes
lime memur olanlar tarafından ,,;al sa
hiplerine ödenecektir. Bu karann tat
bikatı için ticaret vekaleti hesabına ve 
İzmir İncir O'züm Tarım Satış Koopora
tifleri Birliği emrine 6 milyon liraya ka
dar bir mütedavil sermaye tahsis olun
mu~tur. 

Pazar günleri saat J6.30 

dan itibaren M A K 

ALLAN Cazı ile Çay

lı dan3 (7'EDAHSAH) 

Otobüs gazinonun ya
nı başmda durur •• 

TELEFON: 4444 

___ * ___ _ 
Paramızı hı;ymetlendir
meh i~tira Jıudl'etini ar
tırmnh ga)'esini istihdaf 

e;ylemel:tedir •• 
(IJ~-:ıtaralı 1 ınti Salıircde) 

rını htın j,aht•tl'-· kullnınalaruıa ba~lulır 
dı-uehilir. 

J1u \"Cr~inin \ ur.~uueularu tathikiııcle 
t-.fenildi~i kadar zalİlnanC" davranılalıi

lir. llurada n1erhaı11ctin .Yeri ~oktur .• 
ı:u husıı"ita tnkdir hnkkııH kullı.nıacak 

konıi":Yon fızaları vicdan ~1ı:~h1 dL"i;il, 
vic<lan huıuru du~«ı.cak1:1rdır. 

Çi.inkH fnkir \ c yoksulların, c!11l ve 
~·ethnlcr;u, nıf'tnur ,.e ~!:ik.-rln ~t~ı:tlu .. 
rındaıı lo.klual:.ıruu çalınak s11rctill' ka
~~J~rııu doldutanfarın bir giin yaknJu. 
rına adnlct pcn~c~inin yapı~aeğını gtis
terınck li°ı'lıtlldır. tiu n1Pn1lckcttc dü .. 
rü:t 'e ~auıi.iui ltarekC'lin ınii.kıi.fatlan.
eırıldı~ını, ı:iı.li \e tlol.ımba~lı ;ollar
<ian ~eı·,·ct pcs!aclc ko.~anluı·ıu cczalan
clırı1dı~ını yapılan (en~llJklaruı kinısc
nin )·anına k:ir kaln11)ac::ı~ıuı jo,;pat ct-
11H:k ıuc' ki inde.\ İ.7~ Bunun icin en ı,:-H
:t.cl fır--ah \'arlık ,-ergisi 011unıüıe •.; ı

karınıshr. \"uı-~uncuyu ezcı.kcn ıııiih.•ti
n1İ7in cınniyct refuh , e s:-t~1dctini koru
) ueu bir han1l~ yaplı[.;"111117:1 ~()rınC'k 
hahti.\·arlığına k:ı\·u~acağız. 

İki ha!-.lı iyi ıu.-tice veren bu f<'"dhir. 
iyi tathiİc e~liln1ckle gönüllere fcralılık 
'erecektir. 

$eker fiyatlanntn artırılnıasından da 
üzülıneıncliyiz. fSükiiuıet fiyatları biit
~csini zenginlc5tirmek i~in ariırnıı~'or. 

Bu .\:olla en az yüz n1il~.,.on lira:vı pi
yasadan kaldır:ıcakt.ır. Pararn1zın kıy
rnetlcnıncsi i~tira kabili.yetinin aı' na:-; ı 
demektir ki bu hareket diğ:cr ia ... C' nıad
dcleri iizerindc bize dalın büyük ka
Zan( ten1in eyliyecektir. E.,ascn ıııcmlc
kctte seker nıe,·cudumuz tabii ihti)":ıcı
mızın )'arısına tekablil etıneıncktcdir .. 
l\fe\'cut $arflar harjçtcn ~eker ~et irıne
mize n1iisait bulunmıyor. 
A~ın bir ı>alı.ılılık yoluylc istilıll\kıiti 

aznltınak yolun'\ gidihni~ ve bu yolla 
da p:ıırnnnzı luyınctlendirıııek ke~·fiycti 
derpi~ cditn1istir. 

Para kı~'Illelinin ha~·at vah:ıhlı~1 iize
tindeki tesirah ~öz öniindc tutulursa 
bu tetlbir.in ne k:.ıdar yerinde \'e '7.aruri 
oldui';ıınu takdir kolall3'ır .. 

HAKKIOCAKOGLV 

LiBYA HARBiNOE SÜRAT 
REKORU 

<Ra~l•rah J ınd Sahifede) 

Brila.nya kuvvetleri Bin,-aziye doğru 
hızla ilerlemektedirler. f\.1ihvcrjn imha
dan kurtulan birlikleri süratle çekiJiyor. 
Öncül~r Eladcn'de dü~mana yeti~nı;şle-r
dir. Müttdik hava birlikleri şimdi Lıb
yada yerle3tikleri dlişmana yeti~misJ .. r
dir. l\1ütt~fik hava birlikleri ı;imdi L ib .. 
~-ada yerle"'tikleri havı:ı mevd~nlnrından 
havalanmaktadırlar. Kuvvetl ~rirllİZ 
Rommel ordıısunu takip l'derek 9 tlin
d':'! 600 kilometre ilrrlf"nlİ~tir. 

Sek!zinci ordu kum:\.ndanı general 
~lo'l"°omeri ordusuna ::ründ~1ik bir em
rinde diyor ki: t i .ibyada daha av ana
c-ak "ikftT varrhT H:ıvdı i~ baotına .... 

* JNCıLl7LERiN CF:\',\fll 
I ~ondra radyosundan: 1man b:uını 

Mıı;ıır ve Libya m~ydan rrıı;h~rebrl.-.rine 
ait h<ıhf"rlerind,. vr. tefgiTl!"rindr olav1:-ı
Tın çok geri,indr kalmı ... 1:trdtr. KC:1rıiot~ 
71'VtUn"'" ~rt:"" pcrqrrnb~ g11nu 1 ib,·a 
mııhareb~leri hnkkındakı hir \""a7J\ır.·1a 
t'U miital~ada b,,hnıuyotdu: c-Romn1"l 
ordn<\ınun Tlcati J-L,lf:ıvA g:"çidin~e Ô•J

racaktır. 7irA. burada Britanya il~TT-,.ı~ 
<ilin~ leti ~rett"' mukavenırt; miimkün 
So1ecak nıilitr-ahk~rn mev7.iler vard11·.> 

Ha1hııki bu latihlc:anlar mi.itt~Hklrri-n 
,..lind,..dir. 

cR~rlir.er R~r,e~ za,·lun~·ın a•k ... ri 
~kcıp,..ri d~ Afr~l" h~r,..ket1~ri 1-ıakkınd:, 
on be-ı, gün evveHci bir y;\7ı~nıda a,a-;ı~ 
dali kannati h·har ~i;..·ordu: 

c J{arbin :\frikada ~e,·k v id.,rr.-ıi z:\
mal"\ında l"°"vaı:zım y~ti.qir\lm~ırin~ tö\h;
dir. \1;hvl'"r hu bakımclaf'! teolc. d;ııha P.van
tanjlı bir vazİ)"l"itdir. 7 ra mihv~r kuv

vetleri i.i~lerimizdrn bir k~c yiiz kilo
metre n1e'!are<le oldukI=-"rı halrle müt
l•fik kun-.tl•r ~Oll0-6000 kilom•tre 
117ekta"."{ır1~r. Sinldiki hald~ mtittefikl"r 
ı\rr·kadı:t bir ,~fer ~'"~n1a:r1"'"· Hu 1'rlrıııııı 
imkio.s!.zdı r. -. On dört gün ev•·~l c."O 

mühim bir .l\l;nan gavtf:'." İnin b.:ı!ll ya.7.ı
ıanda vl!ı:iı·et böyle muJuk~me ,.r}fFyor
du. J-..f.-.Jhuki olavJar blJnun aksini gös
tc-rmİl'tİr. 

Flı:'.RLl>\!E CöRE 
B•rlin, 14 (, .A) - O. 'l. R hild:-

riyor: 
Sc\·d,i Baranin~n cenubunda alınan 

c.sjrle.r JngilizJ .. rjn. çok a..~ır karıplara 
uğradıklarını itiraf ctmi')l~rdir. BirHha
mam c-ivarınrla düşmana hiiyük 7a)·iat 
veorclirilmi.~tir. lnqi1iz1er anc:ı k <) saat ıığ
ra1tıkt"'° sonra hücumlarında muvaffak 
olmuşlarsa da bu mevzie girdik1~ri za· 
:nan lcar,ılarında ~dece bir böliik Al
nıa.n zırh1ı kolu b.ulmu~lardır. Ru ~tir 
kıta ı lta]yanlann ç~kilmelrrini t~min 
~tmi~tir. 

SALiH PALAS SALON'LARI AÇlrKAıT.AisR·aıonla-J -i~Ko••y~~K.ıooclGZ::cr-1, İyi ~-eınck teınİ7. ser\~is fe,·ka1U.d\. bi.r orkC'\ıtra Sı\Lİll "' n 

rınrla bulabilirsiniz:. W. 
' N ~....oır..r..?""Jıl")O""..coQf""..000""'..00:C~==~ ... 
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GUADEL KANAL ÖNÜNDE 
---*·---

Büyük bir 
.,.-,-A-sk-e--rı-,,. -v-aziy-et-1--1' 
<Cı- :._ ____ , ______ , _________ ·----·:· 

AFRIKADA iş BIRLIGI 
* 

Petenin 
Dar lana 
telgrafı 

In2iliz ı.co ordus Gazalanın 

kilometre batısında r~:eli

zaptetti kiyi de 
deniz mu
harebesi 

Bu ordunun iki Jıo?unda n biri Derneye, diğeri - .. *- .. _ -*- . 
Bfngaziye doğr u sarhr.t1'Stır... ~cfl)lo, _uDort Jı!"uuazor, Amerılıadan ue ln_gilte· 

-----------------

Radyo gazete:,ı ne görp İngiliz ordusu her banıri bir ınu~ mı t il" nılı' e t en ı:ıç nahll;9C geı:ııı!ai batır· reden Fransız Afrılıaya 
'Iobrukun batısu.da Gazalayı almış ve kiinsızdır. dıJı, 90 tayyare Jıülfi;yetli malzeme 
şımdı de Lu me,·kiin 100 kilometre ba- Tunus - Trabl ıs hududıı ıcın müt• ei.k 1 dÜ$iirdüJı, diyor.. getiriliyor •• 
t'sına ııcçerek mühim yolların kavuşak kuwet' erin büyiik zorluklara uğrıya· Vaşington, 14 (A.A) _ Saloınon ada- Vişi, 14 (A.AJ - Mareşal Peten 
noktası olan Mekiliyi de z:ıptetnıişler- rakları sanılnıamaktadır. Trab!us - Tu- sı a~ıklarında .:leniz muharebeleri cere- Amiral Darlana ~u telgrafı çe~tir: 
d:r. Gi.irünüşe göre İngiliz kuvvetleri nus hududunda mihverin sırf ltalyan!ar- ~an etmektedir. İki tarafın da kayıpla- •Hükümet r~ısine çektiğiniz telgrafı 
Rommel kuvvetl~rini iki koldan takip dan mürekkep 3 - ·1 tümen kuV\'eti var- rı \'ardır. gördüm. Siz ş;mal Afrikayı Amerilcan 
cdiyor. Kolun birisi sahild~n Derneye, dır. Bu kuvvetlerin zırhlı ve topı;u Bahriye nnzırlı•ı mllharebenin Per- t3arruzuna kar~ı müdafaa ile mükellef
diğeri de doğrudan doğruya Bingaziye kuvvetleri de daha evvelden Romıneli şembe günü ge.; ~akit başladığını ve t;niz. Emrime. ay kın karar vermek si
ooğru yürümekt~dir. İngilizl~rin şu fuı- tokviye için venimiş olduğunda.... bu halli devam ettiğini bildirmektedir. zo: verilen vazı!eyc muhaliftir.. Afrika 
da Bingaziye 200 kilometre yaklaştık- km"·etin harp kabiliyeti azalmıştır. Düşmanın işine yaramaması için laf- ordusunun mihver kuvvetlerine karşı 
!arı tahmin olwıuyor. Bu kuvvetler~ İtalyan general Basti- silut verilmiyec~hir. her halde hiç bi.r harekette bulunma-

Londra radyosu, ileri harekatını zor· ko kumanda etr.ıcktedir. TOKYONUN VERDİGİ MALÜMAT masını ve vatanın !elfıketlerini daha zi-
laştırmak için Rommelin yollara koy- RUSYA HARBİ Tokyo, 14 (AA) _ İmparatorluk yade artırmamasını enırediyorum .. ı 
duğu mayn ve dinamitler zırhlı kuv- wnuml kararg•L·-ın teblı·gı· ·.· Santiyago Şili, 14 (A.A) - Santiya-

1 · har k tl · hi b' l Almanlar son 48 saat içinde Stalin- ""'" vet erın e e .erme ç ır enge teş- Guadelkanar adası arık!arında 12 son go Fransız ataşe militeri albay Marizon 
L.01 ı dı- bild" kt dir u.. gracla şiddetli taarruzlar yapmaktadır· ' "" o ama gını ırme e . ,.....,,ır ve tesrinde hır' denız muharebesı· başla- wniral Darlana bir telgraf çekerek ken-
Lib har k ti · hakkuıd b !ar. Almanlara röre bir takun muvaffa- · ya e e en a ugün mıs.tır. Muharebe L.,3• devam edı"yor.. <lısine iltihak ettiğini bildlrmi• ve AI-
b d başka alam im · kıyetlcr de elde edilmiştir. Nalçıkta ""' ' un an m at ge emiştir. Bahriyeye mensup uraklarımız tarafın- manlara karşı çarpışan Fransız alayla-. da şiddetli muharebeler olmuşsa da va- • 
ŞIMAL AFRIKASINDA ziyette hiç bir değişiklik hasıl olma- dan yeni model bir· kruvazör babrıl- rından birinin koınula•ını istemiştir. 
Simal Afrikadaki müttefik kuvvetle- mıştır. Tuapsed ~ hareketler hızını kay· mıştır. Marizon 1914 harbine de iştirak et-

re gelince : İngıliz kuvvetleri general Birinci sınıf 4 kruvazo··r, u"" nakliye ınişti. 
betmi~tir. ~ A İn Anderson kumandasında Amerikan ı;emisi yakılmış ve 90 uçak düşürül- Londra, 14 ( .A) - gillz - Ameri-

kuvvetleriyle birlikte Tunus hududwıu FRANSIZ FİLOSU nıüştür. Japon hr.rp gemileri gece hil- kan ve Fransız askeri ve bah.ıi makam-
bir kaç noktadan geçmiştir. Cezayir limanlarındaki Fransız harp cumları esnasında yeni model üç kru- !arı. arasında ko!luşmalar devam etmek-

Tunustaki Fransız kuvv~tleri ku- ı:emilerinin Anglo Saksonların kontro- vı:.zörden baska üç büyük kruvazör ve t;dir .. Bu konuşmal";"~a Fransa adına 
mandam Bizerte ve diğer bir limanın lüne geçtiği muhakkak addolunabilir.. cir muhrip batırmışl<ll'dır. 2 kruvazör Cezayır umumt . ".alisı general Şatel, 
ağzında vapurlar batırmışbr. Bu su- İtalyan donanm mnın büyük deniz bir- ve üç muhrip ağır hasara uğratılmıştır. Fa~ umumt valisı general Noges ve 
retle Alman ve İtalyanların bu liman· l:klerinin bugünierde üslerinden çık- Japon kayıpları şunlardır: nmıral Darlan oulunınaktadır.. Gene-
lara kuvvet getirm'l!erinin önüne geçil- madığı grülmektedir. Şu halde Cezayir 1 zırhlı ağır hasara uğramış, 2 muh- ral Noges Fasın her tarafındaki Fran-
miştir. Mihver bu sebeple bu liman ve sularında çarpışan deniz kuvvetlerinin rip batmıştır. l<l uçak kayıptır. ~ kuvvetlerıne •Ateş kes• emrini ver-
üslere ancak havadan bir mikdar kuv- hangi taraflardan mürekkep olduğu Bu suretle Guadelkanar önünde ha- oıkten sonra Cezayıre gelmiştir. Gene-
vet indirebilmiştir. Fakat bu kuvvetle- sorulmaktadır. reketlerde buluaan düşman füosunwı ral burada basın. mümessillerine beya-
rin üstün Amerikan ve İngiliz kuvvet- Şimal Afrika kıyılarında Almanlar, yarısına yakın hır kısmı imha edilmiş- natında: ~er~arın ümitleri ve 
lcrine bir kaç günden fazla mukavemet denizaltılariyle ."l'üttefik deniz kuvvet- tır. maksatları bizimk.ilerın aynidir .. • de-
gö>tcrebilecekler, sarulmamaktadır. İn- !erine ve tll';ıtlarına büyük darbeler in- -·- miştir. General umumi valilik vazifesi-
ıuliz hava kuvvetleri Tunus hava mey- dirildiğini bildirıyorlar. M k• ni Amiral Darlana devretmiştir. Bu va-
danını ve Bon §ehrini şiddetle bomba- Kazablanka açıklarında Fürnüs uçak a ıneve zifeyi kabul eden amiral Darlan bütün 
lumışlardır. gemisiyle Birıningham kruvazörünü ba- memurlara vazıfeleri başında kalmala-

TUNUSUN MUKAVEMETİ tırdıklarını da oiiyliyorlar. .-:'eril l""'l""eD ıını emretmiştir. 
Tunusta bulunan bir piyade ve bir Fürnüs uçak gemisi 22500 tonildto, ıı. Londra, 14 (A.A) - Amiral Darlan 

.... . k ••••••••••••••••••••••••• ••••• şunl .. 1 . tir' Amerik 
ue süvari tugayının mu avemet göster- 31 mil süratte ve 36 uçaklıdır .. Binning- arı soy emış : · an makam-
diği hakkında hiç bir haber gelmemiş- ham da 9000 toc;ilato, 32.5 mil süratli 8 UZAK OOGUlJA OENIZ lnnnın tasvibiyle hareket ederek şimal 
tır. Esasen bu kadar az bir kuvvetle tane on sekiz pusluk topa, 6 torpil ko- hansız Afrikanın himaye ve idaresini 
Tunusun batıdaıı:i geniş hudutlarında vanına ve Uç tayyareyp mal:ktir. HARPLERi onlarla birlikte bşarmak niyetindeyim.> 

MAREŞAL SMUTSA GORE 
---*·---
Harp 

''944,,de 
bitecektir 

-*-_fhuer İspanyayı işgal 
g!?Ji bir hataya d~ml· 

yecefıtir, diyor •• 
Londra, 14 (AA) - Cenup Afrika 

ı;aşvekili mareıal Smuts askeri durum 
fıakkında gazetecilere demiştir ki: 

c 1943 yılı taarruz yılı olacak ve 
1944 yılında harp belki sona erecektir.> 

Mare('al fimal Afrika harbinden ıu 
oureıle bahsetmiştir: cDaha ıimdiden 
Rusyadaki Alman baskı!nnın azaldığını 
görüyoruz. Bu sayede. Rusyaya esaslı 
yardım imHnı hasıl olmuştur. Bundan 
başka Akdeniz açılması yakın prk gibi 
uzak şark üzerinde de büyük tesir yapa
cnktır. Harp sonrası vaziyetine gelince 
birleşik milletler arasındaki tesanut sul
hu milletler cemiyetinden daha tesirli 
olarak muhafaza edebilecektir.> 

lcpanya ve Portekizin Almanlar tara
fından işgali ihtimali hakkındaki ıuale 
de mar~şal şu cevabı vermiştir: 

c Almanlar o kadar yanlış hareketler 
yapmıslardır ki bu hatayı da yapabilir
ler. Almanlann en büyük hatalan Rus
yaya taarnızlarıdır. Belki hpanya ve 
Portekizi işgale kalkışamıyacak kadar 
ouurlaTı kalmıştır. :. _--'-,_ .... __ _ 
ZİRAAT 

' EN TiTV VHDE 
Ankara, 14 (A.A) - Dün yüksek Zi

raat enstitibüne yeniden alınan 172 ta
lebcı.1 kalıul töreni parlak surette ya
pılmı5"tır. 
lııo"//J7'.&~.r.r..r.J:>"..r.,o0" ..... .h"/ .................... .-~ 

3 YENİ FİLİM ~ 
§ Korkusuz Süvari ~ 
(Cişko Kid) ~=o i 
Şeytan 1)oktor 1 

S. (Miracle For Salle) fi 
~ ROEERT YOUNG § 
Rko" lıoy nıay. rıunlar~ 
~ !\layn.uıılnr tarafından H 
\ Ve Bütün Renkli § 
~ KUVVET_ ~m~GASI ~ 

RUSYA F 

Stalingrad
da Alrran 
taarruzu 

Vaşington, 14 (A.A) - Salomon ada
sı açıklarında deniz muharebeleri cere
yan etmektedir. İki tarafında kayıpları 
vardır. Bahriye nazırlığı ilk muharebe
nin Perşembe günü gece geç vakit baş
ladığını ve muharebelerin devam etti
ğini bildirmektedir. Düşman faydası do
kunmayacağı anlaşılıncaya kadar yeni 
.tafsi!At verilmiyecektir. 

INGILIZ HAVA NAZiRI· 
NIN TEBLICI 

V~gton, 14 (AA) - B. Ruzvelt 
kiralama ve ödünç verme kanununun 
Fransız şimal Afrikasına da teşmilini 
ve mümkün olduğu kadar çabuk bu 
memlekete her çeşit levazım gönderil
mesini emretmiştir. 

B. Ruzveltin kAtibi lı/gal edileeek bü
tün topraklara mümkün olan her yar
dımın yapılacağını ve bu arazide hiç 
kımsenin aç kalmıyacnğını, mahalli kuv
vetlerin teçhizi için silA.lı ta gönderile
c~ğini söylemiştıı'. 

Londra, 14 ( A.A) - Müttefikler ka
Londra, 14 (A.A) - Hava nazırlığı- rargah.ının tebliği : Uzun menzilli tay

nın Cenovaya karşı yapılan hücum hak- yarelerimiz 60 uçaktan müteşekkil bir --*-- kında neşrettiği tebliğ: Dün gece Lan- hava teşkiliyle harbe tutuşmuşlardır_ 
Kaflıaslarda Ruslar castor ve Sterling tipindeki uçaklarımız 6 düşma'..' tayyaresi diişürülınüş altısı 

Cenovayı bombalamıştır. Şehir üzerinde ?n~ra ug_ratılıruştır. Bizim Uç uçağımız 
te.şebbiisü ellerinde gökyüzü bulutsuz idi atılan aydınlatıcı ussilne donınemıştlr. 

a.uı d l fişenklerin yardımı ile hedefler açıkça Londra, 14 (A.A) - Royterin Fran-
u un uruyor ar seçilmiştir. Hücum iyi teksip edilmiş bir sız şimal Afrikasındaki muhabiri bildi-

Moskova, 14 (A.A) - Royter ajan- şekilde cereyan etmış' tir. Uçaklarımız · C · O rıyor: ezayır, ran ve Kazablankada 
sının hususi muhabiri bildiriyor: Stalin- Cenovayı terkettiklerı' zaman •ehirde akli J • n ye ve eva.ım gemileri durmadan 
gradın endüstri bölgesinde beklenilen bir çok yangınlar devam etmekte idi hiç asker ve malzeme boşaltmaktadırlar. 
Alman taarruzu dün saat 6 da olmuıtur. bir uçağımız eksik değildir. Londra, 14 (AA) _ Müttefikler ka-
Beş tümenden seçilen bir Alman alayı VIŞIOE BlR GENERAL rargahındaki bir Amerikan sözcüsü §İ-
20 tankın da yardımiyle daracık bir ke- mal Afr~ya gönderilen büyük kon-
ıimde taarruza geçmiıtir. Bu taarruzdan TEVKiF EDiLDi voyda butiln müttefik milletlere ait ge-
iki aaat önce üçer ve dörder uçaktan Vişi, 14 (A.A) _Resmen bildirildiği- miler olduğunu söylemiştir. 
mürekkep Alman bomba teşkilleri mü- ne göre Montpellier askeri bölgesi ko- * 
temadiyen bu kesimi bombalamıılardrr. mutanı General Delaettre de Tassignyi Lon~ radyoswıdan : Fransız şi-
Almanlar sayıca daha az Sovyet kıtalan muhalefet tahriklerinden dolayı tevkif mal Afrikasının müttefikler tarafından 
karşısında 100-200 metre kadar ilerle- ~dilmiştir. Fransız haberler bürosu na- işgali mihvere karşı tatbik edilen ab
meğe muvaffak olmuşlardır. Fakat Kızıl zır lığı bu hususta şu mal<lınatı vermiş- lokanın tesirini artıracaktır. Mihverci
ordu birlikleri civar kesimlerde vaziyeti tir. General Delettre de Tassigııyi Ge- !er şimal Afrikadan mühim mikdarda 
düzeltmk için faaliyetlerine devam edi- neral Giraudunu şimal Afrikaya ver- Kobalt, fosfatlar, manganez demir 
yorlar. Stalingradın timalinde de Sov- diğini öğrenir öğrenınez 9 Sonteşrinde •ntimon, .Y~ her nevi sebze ~e meyv~ 
yet kıtaları ıehir içindeki durumu düzelt- vazifesini terketmiş ve maiyetindeki su- almakta ıdiler ... Bilhassa fosfatların ye-

baylarla askerlerden bir çoğuna kendi- rini doldurmak Almanya için kabil ola
mek için taarruzlarda bulunuyorlar. sini takip etmelerini emretmiştir. Bun- mıyacaktır. 1942 senesi için şimal Af
Kafkaolarda ioe Sovyet kıtalan teşebbü- dan başka Generalin emrinde iki de top r!kadan Fransaya giden 300 bin ton 
SÜ muhafaza ediyorlar. Üç gün süren bir bulunuyordu General Delattre de Tas- yemiş ve sebzerun yüzde yetmişini AI
muharebeden sonra Almanlar Nalçıkın singnyi Fransada muhalif bir teşkil kur- manlar almıştır. 
cenup doğusunda iki köyden çıkarılmış- mak"niyetindeydi General bir kaç gün -·-·---
!ardır. Bir keeimde iki Alman taburu- dolaştıktan sonra ilk tesadüf ettiği bir CENOVA eo~.ııBALAıuaı 
nun yaptığı taarruz püskürtülmüştür. jandarma subayına teslim olmuştur. . m ·~ 
Burada da Almanlar 2 00 aoker kaybet- Taraftarları bu aı:ıda ~ağ_ılmışlardı. De- *·----
mi•lerdir ıattre derhal tevkif edilmiş ve hakkında Yeni tip Jngiliz uçağı 

' . takibata b lanın tır -
Moskova, 14 (AA) - Sovyet teb- aş ış · hizmete girdi,. 

!iği: Stalingradın fabikalar bölgesinde FA s u Mu iVI r v ~ L Is 1 Londra, 14 (A.A) - İngiliz hava na-
kuvvetlerimiz düşmanın iki tümenle Oftnl ANLA GÔRU-STU- 7ırlığına. göre yeni tip bir Spitfayer 
yaptığı bir aaldınşı püskürtmüşlerdir. ·• ·· uçağı hizmete girmiştir. Bu uçak Rols 
Şimdi çarpışmalar düşmanı bir gÜn ev- Londra, 14 (A.A) - Fas radyosu Fas- Roy motörü ile teçhiz edilmiştir .. Eski 
ve) kazandığı mevzilerden atmak için taki Fransız umumi valisi General No- modele çok benziyen bu tip biraz daha 
yapılmaktadır. 5 müstahkem nokta tah- guesin Cezayirde Darlanla yaptığı gö- uzun olup daha büyük motör kullanıl
rip edilmiştir. Kafkularda Nalçıkın ce- rüşmelerden sonra Rahata dönerek as- masına müsaittir. 

* 

nup doğusunda faal hareketlerine de- ~ kş~man. dayı tekrar ele aldığını bil- Londra, 14 (A.A) - İngiliz bomba 
vam eden kuvvetlerimiz bir kaç düşman uçakları dün gece Cenovaya hücum et-
müfrezesini imha etmişlerdir. Sekiz dü:ı- JAPON TEBLIGI mişlerdir. Bir çok yangınlar çıkarılmış-

- d" ·· ··1m·· d'- .. · h · tır. Uçaklarımızın hepsi dönınüştür. 
man uçagı uşuru uş, ıger uçu ta rıp Tokyo, 14 (A.A) - İmparatorluk · - ----
edilmiştir. ı k u b 

umum ararg-.uının te liği: Guadelka- )svı"çre Semalarında 
nal açıklarında 1'2 Sonteşrinde bir deniz 
muharebesi başlamıştır. Muharebe de- *- - --
vam etmektedir bahriyeye mensup M harip Lf f 
uçaklar model bir kruvazör batırılmış- U UÇaK arın aa• 
tır. Birinci sınıf dört kruvazör üç nak- fiyeti tesbit edifdi .. 
!iye gemisi yakılmış ve 90 uçak düşürill- Bern, 14 (A.A) _ Dün gece 21,45 te 

• 

s ~ N''··~·tt: ·A ·a·.E ~ 
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Doluya karşı sigorta 

Ziraat bankası dolu sigor 
tası yapmakla mükellef 

Ankara, 14 (Telefonla) - Doluya 
karşı sigorta projesi hazırlanmış müta
la5.ları alınmak üzere vekfiletlere gön
derilmiştir. Projedeki hükümlere göre 
ziraat bankası bizzat veyahut milli si
gorta şirketleriyle anlaşma yapmak su
retiyle toprak ve ağaç mahsullerini do
luya karşı sigorta etmekle mükelle&ir. 
Bu kanunun tatbikatında ziraat banka
sı sigortacı sı!atiyle bilfunum hak ve 
mesuliyetleri iktisap edecektir. Hükü
metçe lüzum görülen vilayetlerdeki 
çiftçiler yine hükümetçe tesbit ve tayin 

edilecek toprak ve ağaç mahsullerinin 
tamamını sigorta ettirmeğe mecburdur
lar. Mecburl sigortaya tabi olan mahsul 
sahipleri bu mahsullerinin tamamı hak
kında beyanname vermekle mükellef 
tutulacaklardır. Her nevi mahsulün kıy
meti her sene sigortacı ınarüetiyle tesbit 
olunacaktır. Sigorta senesi bUtiin mah
sul nevileri için 1/Nisan sabahı başlar 
ve 30/Eyl(U akşamı hitam bulur. Sigor
ta senesi içinde hasar taaddüt ettiği 
takdirde her biri aynı esaslar dahilinde 
tahmin olunacaktır. 

Kaynana - gelin kavgasıoın sonu 

Beşiktaşta çıkaıı yangın
da iki ev yandı 

İstanbul, 14 (Hususi) - Bugün Be
~'ktaşta Abbasağa mahallesinde Hilmi 
adında birinin ~vinde misafir odasın
dan ateş çıkarak ge~emiş ve iki ev 
U.mamen yandıktan sonra yangın sön
dürülmüştür. Bu mahalledeki evler ah-

4ap olduğundan bu mahalle halkı te-
15şlı dakikalar yaşaıruşbr. 

Bu evde gelinl~ kaynana misafir oda
sında kavga ettıkleri sırada mangalı 

devirdikleri için yangın çıkmıştır. 

Harp okulu talebeleri Ulus meydanında 
bir tören yaptılar parlak 

Ankara, 14 (A.A) - Harp okulu bi
rinci sınıfının orduya iltihakı devresi
nin başlaması dolayısiyle Ulus meyda
mnda büyilk bir tören yapılmıştır. Harp 
okulu talebeleri sancakları başta olduğu 
halde meydana gelmişlerdir. lstikll'ıl 
marşı çalınmış ve Cümhuriyet Abidesi
ne muhteşem bir çelenk konulmuştur. 
!kinci sınıftan bir talebe yeni arkadaş-

]arına hoş geldiniz demiştir. Birinci sı
nıftan bir talebe bir nutukla buna cevap 
vermiştir. Bu nutuklar meydanı doldu
ran halkın heyecanlı alkışlariyle karşı
lanınışlır. Alay Komutarunın reisliğinde 
üç subay ve her sınıftan birer talebe 
Entoi;rafya müzesine giderek Ebedi Şd 
Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret 
etmişler ve manevi huzurunda eğilmiş
lerdir. 
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:ı ı 111 ııımm ı m ıı ı 111 ı m ıı 1111111111111111111 m m 111 ıı: 

~ Milli ~et ~ 

==~=- Cide IJüyüfı elçi- ~=-§-
mizi habuı ettiler 

§ Ankara, 14 (AA) - Cümhurrei- E 
E ainıiz Cide elçimiz Nizamettin E 
§ Ayatlıyı kabul buyurarak knd.isini § 
i§ bir iltifat eseri olara.k öğle yemğine § 
~ de hazır bulunduğu bu davette ha- E 
§ yan Ayatlı da bulunmuştur. ~ 
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Telıirdağın Jııırtuluşu 
Tekirdağ, 14 (A.A) - Dün Tekir

dağlılar kurtuluşlarının yıldönümünii 
büyük tezahürlerle kutlamışlardır. ___ ,....., ....... __ _ 

«BERLIN>> E GORE ___ .* __ _ 
Fas sahilinde miitteflfı 
gemi Jıayıpları fazladır 

Berlin, 14 (A.A) - Fas sahillerinde 
ve Ak.denizde düşmana indirilen şid
cletli darbelere dair D. N. B. ajansı as
keri kaynaklardan şu malfunatı veri
yor: 
Alınan diğer tedbirlerden başka to

nilito meselesi de İngiliz ve Amerikan 
ç;karma kuvvetlerine ileride kendini 
h'-ssettirecektir. Müttefiklerin gemi ka
yıplan ehemmiyetli bir yekun tutuyor. 
Fransanrn cenup sahilinin işgali hfıdi
sesiz olmuştur. ıı~ransız askeri kuvvet
leri komutanları Tulon çevresini her 
türlü İngiliz - Amerikan taarruzwıa 
karşı müdafaa arzusunda olduklarından 
İspanya sahilinden Azür kıyılarına ka
dar mil.şterek kuvvetli bir müdafaa cep
hesi kurulmuş ve ikinci cephe teşebbü
sünün önüne geçilmiştir. Fransız ordu
sunun bu gayrete iştiraki ve Fransız 
milletinin örnek olacak bir itidal vp in
zibat göstermesi sayesinde son günler
de açığa vurulan İngiliz tahrikatının ne 
kadar boşa çıktığını ispat etmiştir. 
Doğu m uhar.ıbesi bütün kesimlerde 

mevzii mahiyettedir. 

Istanbulda soğuklar 
haşladı, sobalar 

yan de 
İstanbul, 14 (Hususi) - Şehrimizde 

havalar soğumağa başlamıştır. Hararet 
derecesi ona düşmüştür. Ekseri evlerde 
.sobalar yakılm•ştır. ----·----

Stalin 
---·*---

"Alman - ltalyan,, 
ittifakı ciaırıJacak· 

""' tır,, diyor 
-*--

Nevyork, 14 (A.A) - Moskova:! n 
alınan bir telgrafa göre Afrika harak5t 
hakkında gazetecilere beyanatta bulu
nan B. Stalin şunları söylem.iştir: 

cŞimal Fransız Afrika.sında ve Libya
daki hareketler müttefik kuvvetler , 
kudretini göstermektedir. Ve bize pek 
ya.kın bir istikbalde İtalyan - Alman it
tifakının dağılmak üzere olduğu ümidi
ni vennektedir. Bu kadar büyiik ölçiide 
hareketlerin muvaifakıyetini mümkiin 
kılan birinci derecede hazırlıklarından 
dolayı Anglo Sakson Liderlerini teb
rik ve takdi.de karşılarım. Bu seferin 
doğu cephesindeki tesirine gelince, Af
rika muvaffakıyetlerinin Rusyadaki taz
yiki hafifletmekte ne derece müessir ola
cağını söylemek için zaman henüz er
kendir. Bununla beraber tesirin hafif 
olmıyacağıru ve yakında görüleceğini 

tahmin etmek mümkündür. En mühim 
olan şey Afrika seferiyle teşebbüsün 
müttefikler eline geçmesi ve bu sayede 
Avrupada vaziyetin ciddi surette yıne 
müttefikler lehinde değişmiş olması
dır.> 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

iTİBAREN 
Senenin en heyecanlı aşk ve macera şaheseri 

APOLLO «KiRLi NY MiRAS)) 
BAŞ YARATICILARI 

Çapkın tavırlarile bütün § Nefis şarkılarile dinleyicileri 
gönülleri fetheden § gaşyeden 

TYKONE POWEK § DOROTHY LAMOVR 
Ayrıca : BOKSÖR CİVCİV erlenceli renkli Miki 

SEANSLAR : Hergün - 1,15 - 3,15 - 5,15 - 7,15 ve 9,15 de 
Cumartesi ve Paıar günleri cabah 11,15 de b.ışlar. 

DlKKAT : Baltanın bütün günlerinde ilk seanslurda biitün mevkilerde 
tenzilit vardır. SALON 30 KURUŞTUR. 1 Seanslar: ı~o ~ 2.~ - !.ıs _ 8.15 tJ 

Cumarte,i, Pszar sabah 9 da.. f 
)Cir'..r.;.;.:.r.-G:;~ ........ ;r..V""~;;.~..,_,. .... ~~ a 

Londra ra'dyosundan: Alman radyosu 
Stalingrad muharebelerinin son safha
sından şöyle bahsetmektedir: cSıalin
grad kalesinde çarpışan askerlerimizin 
sinirlerini ger~n ıey binlerce bataryanın 
uğultusu de~ildir. Düşmanın görünme
mesidir. Ruoya bozkırlarındaki savaşlar
da düımanı görebiliyorduk. Halbuki 
Volga kalesinde tahkim edilmiş, çukur
lar, mahzenler içinde düşman her taraf
ta saklanmaktadır. Şehrin her karışı pu
su kurmu, görünmiyen askerlerle dolu
dur. Bu harbin en harikalı, en şayanı 
hayret, en görür.mez ve en yıpratıcı mü
cadelesidir.> 

müştür. japon harp gemileri gece hü- Cenevre ve Lozanda hava tehlike işareti 
cumları esnasında yeni model üç kruva- verilmiş ve tam 7 dakika sürmüştür. 
zör ve başkaca üç büyük kruvazör ve Bern, 14 (A.A) - Resmen bildiril
bir torpitomuhribi batırılmıştır. lki kru- miştir: 13 - 14 gecesi lsviçrenin tarafsız
vazör ve üç torpitomuhribi ağır hasara lığı bir çok uçaklar tarafından defalar
uğratılnııştır. japon kayıpları şunlardır. ca ihliil edilmiştir. Uçaklar lsviçrcye 
Bir zırhlı ağır htsara uğramıştır iki tor- Cenevre - Verye arasından ginniş ve 
pitomuhribi batmıştır 10 uçak kayıptır. Leman gölünün cenubundan çıkmıştı.r 
Bu muvaffakıyet neticesinde Guadelka- Uçak savarlar faaliyete geçmiştir. Dö
nal önünde harekette bulunan düşman nüşte uçaklar yine Leman çevresinden 
filosunıın yarısına yakın bir kısmı im- dönınüşlCTdir. Batı lsviçrede bir çolf 
ha edilmiştir. yerlerde tehlike işareti verilmiştir. . ~"••••••••••••••••••••••••••••" 


