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lliin ınuuacıccatındnn mesuliyet kabul edilmez ... Cümhtıriyctin ve Cümhuriyet esCf'lcrinin bekçiri aabahlan çı1ca,. sit1~ gazetedW. YENl ASm Matbaasında basılmıştır . 

Afrika 
Savasları ... ___ * __ _ 
Bütün Afıdeniz 
hauzasının taliini 
tayin edeceJıtirM 

Si!:V IU..'T lllLGI~ 

Alınan gazete! rinin biiyük bir hayal 
Jurıkhğım giiçlükle gizliycn bazı ne~· 
ıiyatından anlıı ıhlı~ına giirc, u son 
iki haftalık hiidı eler ka~L..,uıda. Al
Manya ''e İtal)anın il.i tescili noktası 
~dır: Biri bü riik hir bo7.f!Umı rnğmen 
ltonımel ordu mnın imhadan kurtula
bilmesi ihtimalidir. Diğeri, Sm; ~etlerin 
kendileri için çok l'h cl"isli olan bu du· 
ruından fa} dalanımık surcfr..-lc tecavii· 
se g~mck kudretini lrnniiz gfü;tcnnc· 
miş ohnalnı,dır. Hu göriis, Jıakikntin 
bir ifadesi olsa hile mlittdiklcrin mii· 
dafandan taarru.ıa ger,mclcrinc muka· 
.bil, Almanya ve ortaklannın simdi da· 
ha ziyade mildafam ı dU iindükleri 
mc~ dandadır. Yani roller dcğişmi tir. 

llnlbuki, daha diinc kadar .Mısın fcf. 
hedcbilcccklcrine knni lmlunau mihver· 
cilcr, dii manlannın teşkilat kudreti 
ladnr yenme azmini de hakiki ölçiisüy-

· 1<· güz önünde hıtmus olsalardı bugiin 
general l\longoqıeri ''e A:rzcnlıoverin 
yıldırım darbesi ·le bclJ-i karşılaşmaz
lardı. 

Olan olnıustur. liittcfiklcr Akllcniz· 
de. dii nuuıların:ı eıı ni:t"Jr darbeleri in· 
dirl'cck hale .,.cimi )erdir. Yapılmnktu 
olan sa\'nşlnr. yalnız Tunu<: ve Ub~·a· 
nın değil. biitiin Akdeniz hav?.asınııı fa. 
liini tayin edecektir. Billınssa kıtaya 
karsı yeni tnnrnız ufuklarınm acılnus 
olm;sı. Alman harp makinesinin bugi.i: 
ne kndar en büylik kudrciini tc~kil 
eden tek cephe üzerinde kuvvetleri ve 
rayrctleri tek if iltfiınalinc '""r bır:ılmn· 
yacoktır. 

Bir ikinci cephe a ılmnsına ınundil 
olan bu vaziyetten Rus1nnn oluk a1n· 
(aklan ştiphesizdir. 

Anclo Sakson mahfillerinde mevcut 
kanaate göre, Akdeniz savasmdaki mu· 
nızam deırişikliğin asd ağırlığım İtnlvD 
çekecektir. Müttefikler, İtalynn mille
tini maddeten ve manen sarsmak kin 
cllerindcn ~eleni yapacakJardır. Btm· 
dan dolayıdır ki, büyiik emlise içinde 
olan lta!:van unnınıi efkarı, Liby:ula ri
eat halindeki kuvvetlerin imlıasını ''e· 
]'3 Afrika topraklanndan atılmasını he
def tutan mnttefik gayretlerinin bo n 
<:Jkması i~n kuvvete \'e hesah:ı daya
nan bir muvaflakıyetten ziyade nıare
~al Rommclin Sthi~li kudretine dayn
nan bir korşı darbe ile dunnmııı düzcl
hlmcsini hevccunln beklemektedir. 

Rommel il..;nei defo olarak böyle bir 
mucize yarntnbilir mi? 

A keti miitehas ıslıınn kanaatince 
mih' erin elinde kalan tek koz Tunusun 
bfivük ku\'vetlcrlr tutulmasından iba
rettir. Almanlar havadan indirmelerle, 
iCnlynnlar da deniz cıkartmalnri~·le bu· 
11u temine c;alısıyorlar. 

Diğer farnftan Anglo Sako;onlar do 
milwercilcrin Tunnsfa i.inemli bir ktıv· 
vet toplnmnlıınna vakit bırnkrnadnn Bi
zertcvi. Tunusu ve Trnb1mm 7,aptetmek 
11:zrnivlc nt"elc etmektedirler. Ynpılrnnk
~ olan yan~a lıan~i tarafın knznııııcağı 
ônihnii,.deld giinforde nnla ı1acaktır. 
VM Rnclyosunun iddin ptfİl!'İ gibi Al· 
manlnr \'C ftalv;ınlar Tunu a biivi.ik 
kU\l"\ctlcr çı~rnbilmislersc milcadelc
nin cetin olacağı muhnkk:ıktır.. Fakat 
~ırn.o;ı da mulmkknktır ki bu kadar par
lak neticelerden wrırn, nıiittefiklcr Ak· 
deniz sa\'D ının daha bir defa telı1ikeyc 
cirme ine miio:nadc etmek gafletini gös· 
(crmiveceklcrdir. 

(Sonu 8nhifc 2. Sütun 6 da) 

. Udl!sta 65 Km. ilerlendi Alman kurnıayı 

Rus yada 
acele 

ediyor 
• a 

1 

Cczayire indirilen Amerikan para.c:iit~leri harita üzerinde 
takip ediyorlar 

ş 

inecekleri t1Cf'lcri 

llitalia Ciornale' ni n hir vazıst ., 

·ı • 
• 

rli r 
Röyter muhabiri bildiriyor 

F'as ve Cezayiri Mütte
fikler nasıl işgal etti? 
Bu 'fıadar muazzam deniz lıııvueııerı çılıar· 
malar yaparlıen yalnız bir gemi l:aybedildl.. 

Londra, 16 (Radyo) - Geç vakit 
bıldirildiğine göre Amerika • İngiliz se
fer kuvvetleri Tunusta Uç koldan iler
lemektedir. Tunusa 65 kilometre de
rinliğinde nüfuz edilmiş \'e bazı yerler 
işgal edilmiştir. 

FAS VE CEZAYİR SAVAŞI 
Kazablanka, 16 (A.A) - Royteı

ajansının Fas sefer ordusu nezdinde1d 
muhabiri bildirıyor: 

Her an beklenen mütareke haberi 
geldiği zaman Kuablankadaki Fransız 
birliklerine karşı bUyUk taarruz başla
mak üzere idi.. İki gün önce Jan Bar 
büyilk Fransız zırhlı.sı yaptığı ilk deniz 

muharebesinde hezimete uğramıştı. Bu 
zırhlı .noksan ~izatla 'nhtıma dayan
nıı~. hareket kudretinden mahrum, 
müttefiklerin UstUn deniz ve bava kuv
vetlerine kaşı Cffaretle dövüşmüştür .. 
Amerikan donanmasına kumanda eden 
kont amiral Hevit Fransız zırhlısının 
cesaretini övmüştür. 
Şimal Afrika wmımt karargAhırun 

bu sabahki tebliğinde şimal Afrika su
lannda amiral Kaningam kumandasın
da cereyan eden deniz hareketleri hak
kında su tafsilAt vardır: 

Muhtelif büyüklükte bir ~k gemi
(Sonu Sahife 3, SOtun 3 Ce) 

ı 

Stalingrad ve Tnap· 
sevi hemen a 1-., 

mak istivor -·-
Nalçılıta .RmltİI' bir 

çolı ~erlel'I geri 
aımuıardır-

Stokholm, 16 (A.A) - Ofi hususi 
muhabiri bildiriyor : 

Harbin 74 ilncU baltası sonunda do
ğuda durumun tasfiyesi için Alman baş
kumandnnlığının acele etmekte olduğu 
görülUyor. Alman başkumanclımhğmın 
başlıca ilç heclli vardır : 

1 - Stalingrnc'i mukavemetinin tas
fıyesi, 2 - Orgonikeşin zaptı, 3 - Tu· 
P.p.<:enin zaptı. 

Savaşlar oldukça hızlanmıştır. Şimdi· 
ki savaşlann esası Stalingraddn fnbri
kalann zabtı değil; sığnaklarla dolu ara
z.inin geri alınmasıdır. 

Diln c tik teşrin > fabrikasının bulun
duğu mahallede çok çetin savaşlar ol
muş ve bu savaşlar 300 metre karelik 
bir sahada geçmliştir. 

Moskovada Nalçıkta büyük bir taar
ruzun başladığı bUdiriliyor. Ruslar bu
rada Almanlardan bUyük bir arazi kıs
nunı ve bazı köyleri geri ahnışlardır. 

ltalya kendisini ümitsiz Mşl. Romel büyük takviyeler aldı 
görmüyor, Akdenizde M f b I d S k• . . 
mağliip olrr~ıyacak ar o a a ın ı, e ızıncı 

*---
1talvan1 ar c~novanın 

ol 

bombardımanın· 

~-·-:·----·-·-·---1 ordu Bingazi o··nıerı·ne geldı· 
enı ku v" etler 

----*----
dan şikayetçi 

-*-Roma, 16 (A.A) - Britanya basını-
nın kehanetlerin~ cevap veren Ciomale 
D'İtnlie şunları yazmaktadır: 

- cİtalyn Akdenizde veya başka 
yerlerde mağlQp olmıyacakhr.. İtalya 
kendisini ümitsız görmiyor. İtalyan as

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 tc) 

Cebelüttarıfıtan Alı• 
denize rnültfm lıuv· 
uetler qönderildi 

Lalitca, 16 (A.A) - Bu sabah sa· 
at 11 de 2 zırhlı, 2 uçak gemisi, 2 
kruvazör, ve 9 muhripden milrek· 
kep bir filo Akdcnize açılmıştır. 

Cebclüttankta ayrıca 26 büyük 
. nakliye ve 5 hastane gemisi vardır. 

(• -~ 

Ge.aeral Klarkın bir n1esajı 

Mareşal Peten Darlanı 
vazifelerinden azletti 

INGILIZLER TEOAV(LE CEZAYiR FRAf\GI ÇIKARCILAR 

Vi.şi, 16 (A.A) - Ofi ajansı bildiri
yor: Mareşal Pcten Amiral Darlanı bü-
tün resmt vazifelerden ve kumandan
lıktan azletmişfü. 

Londrn, 16 (A.A) - Fas radyosu f!e-

t"eral Klarkın amiral Darlan ve Fran· 
sız makamlariyl~ temasa geçmesini ınü· 
tcakip neşrcttıği mesajı bildir!yor. Bu 
mesajda generru Klark anldşmaya va· 
nldığından dolayı memnuniyetini be
lırttikten sonra diyor ki: 

•Ben burada her Fransızın anlıyaca· 
ğ1 bir vazife ile lulunuyorum. Ayni za· 
manda Fransanın da ananevi dU~man· 
lan olan memlckt!tim!n düşmanlarından 
şımal Afrikayı kurtarmak ve Fransız 
müstemleke imparatorluğunun istiklali· 
ni kurmak .. Hiç bir şey muharip Fran· 
sızlan müşterek düşmana karşı yanı 
Laşımızda bulmhk kadar bana zevk 
vermez. Fransız adına layık olan her 
Fransızın bu mücadelede yanı başı· 
m1zda bulunacağını biliyorum .. • 
İNGİLİZLER 'IEDAVOLE CEZAYİR 
FRANGI ÇIKARDILAR 

Mihver 
--k

Elageyla ciual'ında çe
hildiği sırada IJüyüJı IJir 
haua baslıınına uğradı-

Kahire, 16 (A.A) - General Mon
gomerinin kumandası altında sekizin
e; ordu ilerlemektedir. Mihver kuvvet
leri Bingaziye doğru kütle halinde ~ 
kilmektedirler. Hava kuvvetlerimiz 
düşmanı mütemadiyen hırpalamaktadır. 
t:zun menzilli U(;aklarımız 18 dUşman 
ınotörlü taşıtı vaknuşlar, 100 tanesini 
hasara uğratmışlardır. Amerikan bom
ba tayyareleri Bingaziye yeni bir hü
cumda bulunmuşlardır. 

Bcm, 16 (A.A) - Visi radyosuna 
göre general Rommel büyük takviyeler 
almıştır. Şimdi ,şgal ettiği bölge mağ-
10 biyetten evvel Elalemeynde işgal et--
tiği mevziler kaJnr kuvvetlidir. Çölde lngiliz hafif tanklan ilerliyor ve Amerikan bomba uçaklan taamula.n 

Kahire, 16 (A.A) - Uz.ak mesafeli himaye ediyor 
fn~liz uçak!~ B~gazi ve E~ge~a ~~~~-~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~
a rasıtıdn çekilen mihver nakliye kolla
rına hUcumlnrda bulunmuşlardır. 

Kahire, 16 (A.A) - Sekizinci ordu
run Martoba htıva meydanını işgal et
tiği resmen bildiriliyor. Bu ordu şimdi 
Bingazi önlerind1.;dir .. 
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SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Norvecte fevkalade 
vaziy~t ilan edildi ___ * __ _ 
Stokholm, 16 (A.A) - Svesta Da

geblat gazetesinn bildirdiğine göre Al
man makamları dün Norveçin büyük 
kısmında levkaifıde vaziyet llBn etm.iş
lerdir. 
Muhafız kıtalarına gece g{lndilz her 

ihtimale hazır olmaları illln edilmiştir
Kıyı ve deniz bölgelerinin bazı kısım
l&n her türlü milnakalata kapanmıştır. 
Bu tedbirlerin sebebi bilinmemekle ~ 
rııber Norve~e bu gibi tedbirlerin ta
l:m maksadiyle sık sık alındılı hatırla
tılmaktadır. 

1"ütüncüler birlik kuruvorlar 

Yeniden iki ithalat birli
ği de kurulmak üzeredir 

YEDEK MALZEME BIRLICI 1(1 
HEMEN KURULACAK G?. Vev2"and 

-*--
Ktiğıt • MuJıauua birliği 
de toplantıya çağrılıyol' 

Haber aldığımıza göre ticaret vekale
ti iz.mirde daha iki ithalatçı birliği t~ki
line karar vermiştir. Bu birliltlerden biri 
mtorlü ve motorsuz nakil vasıtalan ve 
yedeık malzemesi birliği, diğeri ltağıt, 
mukava Ye tatbikab ithalatçılar birliii
dir. 

Onemli ue gizli bil' 
uazlf eye getil'lldl •• 

Londra, 16 (A.A) - Fransız hu
dudundan bildiriliyor : 
Alman makamlannın emrlle geçen

ı lerde tevkif edilmiş olan general 

1
' Veygand serbest bırakılmıştır. Şim

di kendisine çok önemli ve gizli bir 
vazife verilmiştir. 
··-1-11- ... ·-·-·-·- .• - - -· 

Bu birlikler lstanbulda teşkil edilmiş- için ticarrl vekaletine göndereceklerdir. 
tiT. lmürde de buna ilaveten birer birlik Bu yeni birliklerin ithalatçı ve ihracatçı 
lcunılmuı muvafık görülmüıtür. Kuru- birlikleri umumi katipliğine bağlı olarak 
lacak yeni iki birliği kuracak olan bu it- faaliyet göaterecekler; müstekilen bet' 
lerle allkab tüccarlar yakında birlikler türlü ithallt e§YUl memlekete getirecrlr· 

Afı-"1~ns mJa .A ı erikan J:wımctlcri kumandanı generol 
EisC!"11ıoverlc göriifüvor 

Londra, 16 (A.A) - Royter:n Ceza· 
yir muhabiri şimal Afrikaya çıkarılan 
İngiliz kıtalan ıçin İngiltere bankasın· 
cıı büyük mikdardn Cezayir Frangı ha
z.rlandığını bild:riyor. Eğer bu frank· 
lann gönderildiğı duyulmuş olsaydı ha· 
rektıt üzerine dikkati çeker, belki or
dunun emniyetini tehlikeye koyardı.. 
Bunun için bu iş çok gizli tutulmuş ve 
bununla İngiltere bankasının yi!ksek 
memurları biz.zat meşgul olmu~laidır .. 
İşgal kuvvetlerine lhım olan pşrayı te
min için askeri makamlar tar!hte ilk 

(Sona Sahife 2. satua J.. te) 
~~~50:~~~~~~~~. l»lnumda toplanhlannı yaparak blrllk- lerdir. 

laine ait •tiilan mır~ n tudik (&oDu Sahife ı. Sil tun 1 ela) 
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Meseleler 
••••••••• 

lngilizler sporu nasıl an
larlar, nasıl yaparlar? BELEDiYE MECllSlftDE 

---*--- Borsada hareketler • 
yenı 

Arsa ruhsatiye tari-
Bütiin terbiyede İngiliz ıemeli şudur: Dimağ VÜ• Borsada u·· zu·· n .. ~ f ı· yatı du·· n cuda değil, vücut haf aya tabi oın~~?ıdır... rif esi aı·tırırı ldı • 

Afrika 
Savasları 

.;, ___ * __ _ 
Bütün Altdeniz 
havzasının talilnl 
tayin edec:elıtfr .. 

ŞEVKET BİLGİN 

\'ı\ZA~ : NUZHET BABA ---k-

7 
k ld 

h nf d k l k•ı d k •• • (Başta.tan 1 inci Sahifede) İogili7. adalarını dı.ı.ha .:iyıı.dc büyük ive sporları er Sl vatan aşın o ayca Belediye meclisi dün re» Re§a.t Leb- u se l 
~ler~ blij•Uk ni.itus parçaları ba· eriııcbileceği bir seviyeye indirmek ve lehicioğlunuu bqkaııhğmda ikinci ..... ı o a uruş y Akdeni. b:ırcütmda lıaYa iistü.ulüv 
rındıran bir memleket olarak alıp ona bütiin vatanda.."lara bu yolda kolaylıklaı rin dev:ı-e.siııin aon içtimama yapmJfbT- en ıniihim rolü oynamnldaı:hr. H 
g&-e mütalaa y~rütmek icap eder .. Bu: temin etmek üzer.e ~·:kümet 1937 de bir Ceçm.if nhbn but ve bhuliinil mü- - mibverciler l\lıwda Ve Libyadaki ha-
nun içindir ki Ingiliz beden terbıye ı, !mnun ~~ul ~tn:~tı. Bununla devlet ba teakip tarife encümenindat. geleu muh- FiyatlCll'lrt hiPGZ dalaa yüJıselmesl muhtemeldi ... va me1·ıbuı1anndan çoğunu kaybebni 
küçUk cağd• ki gençler için jimnastik- ışı>re buyuk olcude yardımlar yaparak telif semtlerdeki arsalar üzerlne yapıla- V i 1 ıl lı lcrdir. Fazla o)ıırak Fas ve Cezayi:rde 
ler, o~!ar, yüzmeler, danc;larda oldu- spor h_akiki m;ına:oıı.n?a harcıale.m.bir ha- cak in,aat nıhsatiyclerl i~ tanrim edil- 'zU.mfer peJırnez lmalal nde lıul an GCG .. hava meydanları Anglo Sakı;onların eli 
ğu kadar büyük «porlar. serbest oyun- !e ~etırmek ~aye3ını. tak~e~ştır. Bu mi, tarife ile temyiz ücretlerinin bugü- Dün sabah üzüm borsaaı açılınca satı- Yani 1 O numara üzümün kapanış fi. ne geçmiştir. Bu vaziyette şöyle iki ih 
lar, yaya ve vasıtalı gezler, nıektep se- knnunun .muqp sebepl~r la~aııında :ha- ün ~artlar:ma uyğun fekilde artınld1ğı- cılardıa sa~ hususunda isti.gna, abcılar• yatı dün 1 numara üzümün kapasuı fi- tfınal bclirmekttdir: 
yahatleri, kamplar, izcilik, \·elhasıl açık zı "r:teresan ~ la.nl~n ~ ~-:ar<lır ki na dair }'ew turlfle mazbataları ohınmuş da 'li3e heves naz.ara çarpıyorau. Hafta ~&tiyle ayni olına, 1Y1e !bu '8lll'etle ffTatlar ı _ l\lihvcrciJer ya doğudan hiiyük 
havada idman ve cglenceyi .sevilen ve vaktıvle Yaptıguntz'. T 'leTcumedcn ibu- v.e aynen kabtil cdilm5•tir. soı:nında müsait :fiyathrla kapanan iliüm va.ati olarak yedi - sekiz 'knnlt bw yük.- mikdarda hava kuvvetlerini cenup ha 
bayat boyunca devam eden bir geleııek rnay lktma<ıını faydalı bu1du'lc. Tahir Bor tarafından otobü!I ~ piyasasının açıhJ fiyııtlan bilhassa Mani- ~e1me göstenruştit. tıya ~ekerek }la\·alarda kaybetüklc 
haline getirmek bakımında!l düsünill- I avihadn "u e~aıolar göze çarpmakt:a- !erine ıüt verilmiş olan takrir riyasetin ı<:a borsasmda mern1

{ ediliyordu. - Vaziyet böyle devam edecek mi- bAkinüyeti tekrar kazanınağa çatı!?acak-
milş ve tertip olunmuştur. Ingilı.der de dtr. .cevabı içinkbazJrlanmaıııını ieap 1.~!t'~il- .;ı, Yanm,_saatkiçıd'ndc ~iyas~ .~ar~re1 tlen1- diT~--

1 
h .. _L .. lnnhr. 

Amerikalılar gibi beden terbıyes nde 1 - Beden ;ı~· eni we ıt1porwı halbt d 1?dec"' - içtima dcVTeaİne t.ıı :u:: ecıı • .W ve öğtt"ye a nr m.:.;;:tar tıoany e o - DU sua e enur ..ce:v&..P venneıı; ID\11- z _Yahut ta Almanya i(.İıı daha ha· 
ilgi toplıyan oyunlara ve spor.nra diiş- bir mecbur".; t .ohı~ talı.mili dei;il. ha.l- nıi~ we ruzn~cde hl\ska gö.rii~Uleeek masa il:iile fiyat bakımından oldukça. dik- küldür. Alıe:darın nazlan.ıs1anna bakılır- yeti bir do(tt lal?ıyan Doiu cephesiai 
k:il.n olduklanııı hesaba katarak mek· kı spora ve idmana ısındırmak yolı.ıyle mev:ıu kalmacl1ğ1ndan !!Ubatta toplanıl- kate değer satışlar y Lpıldı. Dün akşama ııa huRiin fıyatluda bir mlktaı terfi da· So\.'}'Ct hava kuv\·etlerine iistün bir hi· 
teplerinde bile beden terbiyesi a~li un· tamim edilmesi ve vatanda~ın muayyen mak iiTeTe cel~eye ~on verilmi'<l İ r. ko<lar bo1·sada 2906 çuval üzilm satıl- ha beklemek mümkündür. üzüm fiyat- ed --•-- L.~km ·-•-~ 

1 l d ~ ·ı F' tl .. l d' lann1n ."ük' Aelmesı' do:;.·ndan doı;_•ya :nınY:. en llUUUUlD uı.ı:a.. anın. ın ........... surlannı bunlar arasından .,,_..,..;_c; leı·dir. ö di ere göre ,;pOT yapınas. egı, vatan- -·--- mı tır. ıya ar şoy e ır: • ~ e·- .... - ~-ı.~ L-n- d _n __ ..ı-'-' L-.,,_,.. 
~....- d l bed A f ar t1 • "d F 1 h. 51 k t k 7 .. .. eker fiyat!yle ıılakalıdu. ~· ..Mu~,m n, mıcdD&n:M &tt\HÜ 

İngilizlerin beden tcı·biyes. vasıtaları a~ ıua porn. cnı a ıye erı ve ı - 1 r~a t o-Öz t" V ~ n 'r muş an apanan numara U2:Um C!~.1,,,nd.igı-·n .... go··re !zmirde iki bil..-:'~ JICDl. h::uldbıe kndar k:ullall.dıktan 50lll1l 
arasında """rlan se,.ınelerinin bac:lıca manı terhdilmez bir itiyat hnlin<İt· tel- - dün 5 7 kurup. 52 kur~tan ltapanAn 8 ""'"'3 " -.. 3 ....... Afri.__ d kl dir 

_.... "' .,, k" 1 k ' h' J • l" ·· .. 59 k 5 ~ 1-- tan pekmez fahrikaaı faaJnrete 0 -me« üze- A<a;\'a veda t' ece er • sebebi ilg'ı ve Se\e seve zevkle yapılan .·ın e< ere Dil ıs ,.n yn~atma U7tımu.. f1r1 fl CI t t ' 1 numara uzum UrUJa. ~ ~f ·~ .,-y :af } fto ) .._f .t. .. l1 ll ( il ık 9 ·· •· 61 k 51 Tedir. Bunlardan her biri iki mı1yon 'ki- .ı.• areşa mme ı geçen ve a ~.,,.. 
hareketlecin bünyeye olduğu kadar di- 2 - Yeni pr ljcnin memlekette mev- -apanan numaralOzımı .~· .. loya kadar pekmez imll edecektir. Pi- debya - Elıtge~·ln • Angila mü..,ell~ 
__ .._, yanı· ..... a .. o,loJ·ı· il.zerine ";'alı ol- cııt tcsekki"ıl \'e teec:c:üslcr iizerine tat- * kunıotan kapanan numara uzum dun kild'~· l .. "k _:1-1 .ı_ !L--1 ouaa- ..,........ ~ 65 1' k .,... vuada iat:ikrar yoktur. çe 1ıtl zaman rnyu ıu-.u.arwıı U.-
"duğunu bildiklerindendir. Hunu bilen bık, frsi ve i!':tin;.t ettirilmesi. Şehitlerde 8 7 sayılı fırın mü~teciri Ke- uru~ çı m.ı .... r. - kuvvetleri alarak eksiklerini taınamJa. 
tniillUcr beden terbiyesinin moral ve 3 - Njhayet ıdmnnın daha ziyade mal Noyaner ekmek fiyatlannın artaea- mak ve kUV\·eil:!nmek i~in bekliyehile-
terbiyevi kıymet ve tesirleri uzerinde zevkle, er:ıence.ı.ıe ve ho~ vakit ge- ğını nazarı itihare alarak cumartesi gü- Pi vasadaki nıamu 1 şekerl~r kapışıld1 cek ırnlde idi. Ordum bu defaki kadar 
daha fazla dunıyorlar. Çocukta ilgi his- çirmek sarti_vle yapılanlarına dıkkai ve nü fmnında imal ettii{i ekmeklni sııh~ sa'l'S\1nıannştı. A:tkası emniyette bula-
a!. gittikçe geliştiğinden sade ve basit- ılina ile memleketle daha fazla taam- çıkarmamıştır. nuyordu. Bugün durumun çehresi bana· 
ten karışık, gllç ve al!kalıya doğru ya- miiın edeceği hLısusundaki kanante bi- Zı\bıta.nın keyfiyeti haber alması üze.. B l d • k • b~kndır. Her !iC)-dea evvel Afrika Ko-
Vaf yavaş bir usul takip etmesini daha ııacn jimnastikhanelerC! de ehemmiyet rine fırında bir cürmü meşhut yapılmı~ e e ıye şe erın pera- l1UI arlam enıniyette değildir. Ammi-
muvafık buluyorlar ve bilhassa bcra- verilmekle beraber oyun sahalarına, ve filhakika 1524 adet 600 gramlık ~- bWnrnı hıüyiik efer ordll51l ile birin-
berlik sporlanndn bUyUk fayda görü- yüzme havuzlarına "'" billia~ı.;a halle mek bulunarak heman satı,a t:ıkanlmlŞ- d İngiliz ordusu &ommelill arJıcasmı 

yorlar. Bedeni kusurlan düzeltici hare- merke1Jerine dalıa ziyade ehemmiyet tır. kende fiy ahnı tespı•t ettı• tehdit etmektedirler. Bommel :Mir:ıt n-
btleri Ve sporları da mektepler için verilmek li.izun1Ll üzerinde ıstnr edil- Fırın sah ihi hakkında takibata başlan- korlarmı kın:rıık ordmunan saflarmda-
esash bir şube sayıyorlar. BUtlin 1erbl· mclttedir. nıı~tır. ki ıbosluklan iknıale muvaffak OW. da-
yede dimağın vücuda değil, vücudun Bunların da memleketin karnktcrne, -•---- ·- hl, bt bt ktt\•vctl~ bir cliişmamn 
kafaya t!bi ve onun kontro1U altında bünyesine \'e hailruı temayüllerine en ÖDEMİ$ SANAr ._ __ 1 d _HM _.. .. _._ ..., fi cittikt lrilyihcn lıukaç ~hdidinaen 
bulunmasını temel tutan İngilizlerde, uygun bir sekilde tesbit edilebilmesi OKIJLV MİİDÜRLVGV Kalaue.-:4'.e er ~ .. ._..e ..... ere ıe"er.~ NG ve nasıl ~~~ğı sorulabilir! 
vlicut \'e başın tutul~ çok ehemmi- k in: ı~tanbul _ Kadıköy kız enstitüsü mo- veriliyor- incir sarfiyatı IJlr flcıyU CU'ttl ~ıuı smırlaonı reçen müttefik bir-
yetli addolunuyor. Başını dik Lutan va- a - .Milli isf ,are lıeyet.leri teşkili da öğretmeni ve müdilr muııvini Sabiha Şeker sat1fına dünden itibaren yurdun ler&e de, ellrindek:l §ekederin eeki fiTat- UJderin 1mlı l"~ÜJ'il.ş8. durd~adıık-
tandaş her yerde olduğu gibi orada pek esas olarak almrmşfJr. İ"iişare he~·ctle- Saygılı ödemi, ak~am kız :o1anat okulu ber yerinde olduğu gı"bi lzmirde de ha§. la alındığı iç:İD cari .a,,_ üerindea •tıl· ~ mlh'Yft'Cilenn lmrtuJuş ilm1derl pek 
makbul tutuluyor. Eğri, bilğrü, çarpuk ri, (Bwılar biri İskoçya. diğeri İngilte- moda öğretmenliğine ve miidiirlüğü~ lanmıştrr. Belediye daimt encümeni diln ması mecburiyeti lcendileıine -ı.tılm- .aDUk blmıığn ntımktUrıdm. 
çurpuk oturmak, kalkmak gibi kusur· re için olıruı.k üzere ikidir) otuzar kişi- tayin edilmiştir. öğleden sonra yaptığı toplantıda ıeke- ca eski fiyatlardan bu ,ekerler müıteri- ŞEVKET BİLGJPf 
lan daha mektep çağında iken düzelt- lik kadın ve erkı?k karışık azadan mü- Tire orta okulu müdür muavini Nahit rln lzmirde perakende satıı fiyabnl t~ iere ııatıhmp. __ _._,... __ _ 
me~e son derecede phemmiyet veriyor- rekkeptir. tsti ~are heyetine seçilmek Ergüer Edremit orta okul müdürlüğüne bit eylemiştir. Yeni fiyatlar şunlardır: ŞEKER KONTROLO TU. T''Nr.OLE JRLI" 
Jar. için, beden terbiyesi, spor ve mahallt tıoıyin .. dnm·~tir. Toz şeker toptan 489 kuru, 30 para.. hmirde şeker beyannamesi verenlerin .U • R 8 ft * idare işlerinden anlar olmak kafidir.. _ _ oerakendeci bak1tallarda SG4 buçuk maiaz~ ve depolarında yapılan kontrol- KURUYORLAR 

İn,gilW.ere gör~ beden terbiyesi umu· L.üşare heyetleri. vazif~ ve salahiyetle- B. A!'JF İN N kunı§tur. Kip ~eker toptan 509 kuru§ da venlen beyannamelere aykın olarak 
mi şartlan şunlardır: rinin bir kısmını veya hepsni t5li ko- An&.aseadan do··-Jri. 30 para, perakendeci ba.kkallarda 525 tek kilo ~ker teıııhit edilememiftir. Bu- (Ba§t.arafa 1 illd s.hifede) 

1 - Çocuklara beden terblyesi gUn- molelcre verme1c hakkına da maliktir- H ·- nu-. kunı~tur. na sebep, aon zamanlarda hm.inle teker Yine öiendiğimize gönı tzmirde bir 
delik ders programı gibi her gün mec- ler. On gündenberi An:karıı.da ticaret ve- ak sto1tlannın pek az o]muıdır. t&:iln ihnıcatçı1an hirlii:i lcuNJm.. ta-: 
burl olmalıdır. Böy1e olmazsa istenen b - Mnli komitecler, beden terbiye- kiıletiy]e temaslar yapan tüccar birlikle- Dün perakende fiyMlar geç v it an- KAH~HANELERDE . . . TmlafllUlbr. Tütün ~ birliine 
neticeleri elde etmek mümkWı olmaz. si ve spor islerine hasredilecek parala- ri umumi katibi B. Atıf Inan, refakatin-. laşıldığt için lrmirde belcdiye~tı~ Şek~ fiyaım&D artmaa ilzrine ıcbnn lzmirde meveut ve iıllremıda ifdatl1 edma 

2 - Beden terbiyesi dersleri havanın r!n surti sarfına nezaret ebncktedirler. de kooperatifler birliği umum müdürü mağazasında ıeker satıp yapı . ~ bazı lc:a'hvehanc ve ça,fıanelerind. müt- bGNn ffrınalu, §iıkedeT 'Te .t6colırJ.r da.-
müsaadesi nisbeWıde mutlak ve mu- Cerek milli ist:i§are heyetleri, gerek B. Muhip Özycğjt ve Şerif Remzi Se- tır. Bugiin ~~iyece ~eril~cek vesika- terilere şekeniz kahve ve incir ftZilmit- bil olaeaklıudtr. Bu t.ı19Wb tfıeanıt .,.... 
hnkknk s11rette tıçık havada yapılmalı- mali' komitelr<le mauif ve sıhhat neza- yent olduğu halde Ankaradan di>nmüş- larla ancak ihtiyaç ~~~pl~;ıne,hhtiutala- tir. Bazı kahTehan.clerde eski &,.atlula k&Ietinee luazırlıkl. -·L--L.-dJr. 
d 1eTdir. .ra, lıastaneler ve cczıuıanc.er i yacma --L ald-._,__ · · ın_ •• __,, • r-ınn--
ır. Tetlerinden veti,miş mP.murlar calıştın- ilecek • ~er 1&..ı.mn 1Çlll U11D muttenıenn• Tütiln ilnacab;Wm b.iiliii ~ 
3 - Beden teıbiyesi, bina içinde ka- lır Heyetin Ankar1.1da yaptığı temaslar birer miktar ~ker ven lir. . çay v-c kahve u.tmıtludır. Baza kahve· ttltünlerimDe yeni ~ tı l aealt 

lmınck -ocburi"'etı' o1du<'" gu··nterde çok faydalı olmuştur. Y alcındıt ticari ve fzmirin son te~rin ayı teker kontenıa- hanelerde i.90 1 O !kurup. 12 k\lfUta kah- L__ ___ tı. __.1_
0 ...... ~ 6" c - Mahalli komitelere, Maarif ne- !l~' --d h ~L t. ___ 4"" t d B -1.-..1 • h• llUUUUl 'YWllUll" -ükellc! bır' .ı·ımn· =tikhane ~·ok d"ıye iuisa i ayabmızı alliadar eden mazı nı uv on ur. u ~.,uerm. .. 'ZU' ve ve çay sablmı§tn". 

... - ~ zareti ile hususi teşekkülJey Ye tecssüsler d ~ k . ,_ . el nA t bil(I' 
ın~ ..... ..,) o'.unnlam"' ldır.. Çocuklarul ve d l d kararlıı.nn alınmasına inti:nıT eyleme'k li- ol ugu se er ,ırKelın en vı aye e ı ı- OP.VV1:tr ~ MADDELERE RACBET """ .. e ça ışan ve be en teroi;resi ve spordan 1_:_ · ~._ Davet edilea r,ençledn beden terbiyeleri ile ilgili arıbr kimııe1er tayin olunuyorlar. Runla- zımdır. riıı·~tır. Halkımız fevbllde ahval ve ~t 
c:lan mtidUrler \ e idareciler buna jc:ter- rı daha ziyade bölge komiteleri diye tav- -· .,_""' Halkımız, _şelrer istihl!ki ve fiyatı hak- içinde but fedakarhklan .,.. :hatta yok- b J 
leI'. e b'r çare oulabilirler. sif etmek doihudUT. Çünkü bir bölge da R i r ok tl v il c tJ m n zn n kında hükümtçc alınan karan radyo ha- suzluk1ara lcatlanmanın lüzumun• inan- su ay arımız 

4 - G·y;m meselesi de mühim addo- !ıilindeki ihtiyaÇlan tetkik ve istişare beTlerinclen ve gazetelerden öğff:sı.mit- llllfbr. Heııke. YllfllYltlN yeni ,artlara IZMtR ASKERLtK ŞUBESi BAŞ-
lunmaktadır. Bilhassa ayak kabılarm he etleriyle mali komiteleri nüyetten j k j () İ 1 poi tir. Şeker fiyatının yükseltilmea karan- göre ayarlamalctadtr. KANUOINDAN! 
uygun olması sarttır. Elbise ~ uygun haberdar ebnek ve yeni harekete kıırşt l'""l nın şeker i&tihlaltinde tesir yapacajı mu· Evlerde miafirll!re kahve yerine in- Apğıda rütbe ve adlan ile numarela-
o!mnlıdır. halkta ilgi \'e sevgi uyandırmak ı.'11zifesi --*-- hnkkak sayılmaktadtr. ei.r 'ftrileceklir. Ka!avealtdarda ıekerli n yanlı .ubay!ann hemen bmir uker-

5 - fümkün..c:e ılık duş, değilqc el bunlara tevdi ed:hn·!I bulunuyor. Yakup Kenan imzıuıiyle bir okuyucu- Şeker fiyatının artınMığını öğrenenler raa~d~do1h:.:eeç~ y~e pebnain ika }ik fUl>esine müra.caatlan 1hımd.n-. 
~·uz ·.., ayakların yıkanması şarttır. d ı gil d sk muzun gönderdiği mektupta iki noktaya dün ııabahtan itibaren mamul ~ ve mea a et gıreeıeıı;.ur. p t • M tafa ~ı Abm t J 11 

- n . tere e ve 1 oçynda hc...(len şekerli maddeler !atan mağau ve dük· Fak d- k dikJmuir ki pek · egmen ua og u e -
6 - Spor mal~mesinin bolluğu ve terbiyesi kolleji ihdası da Jayihanın esas- i!laret edilınuted.ir. Aynen yazıyoruz: kanlan. gı·de:rck hİ"ttT ~ar -:Lolata. fi~~ıun ~aha1~ ~ 731. piyade binbafl Ruim oğlu Ali 316 

uygunluğu da esasla bir noktadır Top- lanndan birini teşkil etmektedir. Kol- f - < Halkapınarda şehltler cadde- ....,., mez ,. ..... an . ' ~ arbnlfbr.. 66, piyade ön yüzbqı Seyit oğla Emin 
tan tutun da her nevi spor ve oyuna lej, beden terbiyesi ve spor muallimi ve sinde lzmire ilk giren kahramanlardan ~er vesaire almtŞlardıT. Şe'k.e1'Ci dük- bıta vo !belediye .tqıkilib P~. fiyat. 33!-3, piyade -ön y\İZ:bl.fl Ali oğlu Meh
elveri li malzeme tedarik olunmalıdır. gençliğe bu işlerde liderlik edebil!_'Cck sehit dü§enler namına dikilmiş mnl1 bir kinlannda mevcut tnamul ,eke.rleT cliia ~, ıutmmlan bu ~ itibarea met Şeytd. 328·24, jpiyade yijzbap Sii-

Çoenkların sağlığı ve sağlamlığı me- eleman yetiştirece-k, yalnız bununla kal- abidemiz var. Bunun ön parmakhklan· a1c.tınmıı kaday ııatilmıfbr. ıtiM. ıle takip edccelctir. fiyat artıranlar leTman oğlu Osman 329-68 .piyade 
se'esinde gıda işinin büyük rol oynadığı mayıp beden terbiyesi sahasında araş- mn 'bir kısmı galiba vesaiti nakliyeden Bazı 11ekerciler, yeni fiyat anlft.fl]mca- h~n mi~ konmma ınahkemecino v~ iit:gm. Sabri oğlu Muzaffer 

0

368-334, 
noktasından hareket eden ingillz terbi- tırmalar, tetkı"kler ve esaslı tetebbuJar birinin kazası neticesinde cğrilmit hö- ya kadar şeker ısa~ yapm.ak iatemernit- rileceklerdil'. piyade tgm. Mehmet Münir oila M. S.-
)'ecı1eri, mektep çocuklannın beslenme da y2pacaktır. lciilmüt ve bir kısmı da kmlmı§hr. Par- dettin 14448. piyade i'gm.. Mehmet Eııat 
meselesine büyük önem veriyorlar. Ba 'Ctniversitele.rde birer beden terbiyeru makhk bugünkü hal ve tekliy]e ürücü- GENERAL KLARKIN DiTALIA VE CIORNALENIN oi}u Ömer Esfendiyar 31069. piyade 
gün · in kabil olup olmadr!rını bilmiyo- kürsüsü temini de yeni projeye dahil- dür. Tamiri veya yenilenmesi !hususunda BiR JAZISI tgm. Am oğlu Sadık 18788, piyade 
rnz. Ama, harpten evvel fakir çocukla- dir. lngilterede mahalli idare tabiri (bi- yapılması lazım gelen şeye bir an c:YYCl BiR MESAJI togm. Lokınen oğlu Sa.d.dc 30973, J>İJ'a-
m bedava yemek temini için lıükümetin ze temruen :söylilyorum) bir şehrin ve- hıı~ama'k için bir mecburiyet vardır ki (Başfurnfı 1 inci Sahifede) (Baştma.f.ı 1 mci Sahifede) de tgm. Mazlum oğlu M. Şakir .31747, 
büyük yretler sarfetfğini ve fakir ol- kAletler ve umum mUdürlüklcre bağlı iki kelime çok i}i göstermekte ve öğret- piyade ıtgm. Jbrahim oğla lsmaı1 Halil 
wn. hal ve vakti yerinde oJsun bütün ilk bUtün ~ekküllerini ifade eder. Bu ]ti. bunu bize o abidenin üstündeki 1arihi defa olarak işgal edilen memleketlı:> kerleri k:ralm ve düçeniıı etrafında 38016, piyade tgm. Şerafettin oğlu Na
ve orta mektep çocuklarına y~mekten barla bir şehirdeki bütün devlet teşki- mektedir: Vatan v~ nanıua. kendi banknotlarım piyasaya ç1kannış- İl.alya için dö~yorlar. mık 328 doğu1ulu, piye.ele tgm. Mustafa 
b .. Jca iki hardak sütün bedava dağ tidt- latı beden terbiyesi ve spor ~1er:ine yar- 2 - Çift tedris.at yapan ilk okullarda lardır. İngiliz lirası sarfından tevakki İtalya ye.lruz değildir. Yanında mü~ oğlu ibrahlm 49913, piyade a:gm. K.A
ğım ve vaktiyle bu mesele üzerinde mü- dun vazifesiyle mükellef tutuJmtı~lardtt her cumartesi &abahı 7.30 da yani asıl edilmiştir. Çünkü Almanların elinde tefikleri vardır v. kuvvetleri ~ mil -0ğlu Salim 43905. piyade ıtgm. Ş.. 
~lar vanıhrke böyle bir 1..-anıra demek oluyor. eski saatle 6,30 da cleralere oa~1anmak- bir çok İ:ııgİli% banknotu vardır ve bun- dan Akdeni:zde düşmanla çarp:ıpııakı. kir oğlu Cemil Kadri 515 lO, Top hia-
var lclı~ını biliyoruz. tadır. Bir kere saatler geri .Uınmadığı hırı kullanmak isterlerdi. dll'. başı Süleyman oğlu Niyazi .328-26. totıı 

B<>den terbiyesindt' ve idmanda vü- * için ikinci esasen günün geç doğduğu Madrid, 16 (A.A) - D. N. B. ajansı Boma, 16 (A.A) - Tebliğ : yitzbqı M.aihar Nebi oilu M. Ziya 330-
cudu büsbütün yorgun ve bütün enerji- işte 1937 bacında Fitter Britain ( da- sonhahnr ve bt günleTinde ufacık yıtV- bıldiriyor; Cezayir ve Fas ahalisi İngi- Alınan - İtalyan kıt.alan Fransız ~ 159. 
qini kaybetmiş bir hale gethmemek te ha sıhhatli Britanye) ismiyle ba~hyan rulann karanlık ve Aoğuk bir sabahta bzlerle Amerikalıların dolar ve Sterli- kerl makamlarının muvaffakıyetle ~ --------------.... 
intziliz1ı-r'n kabul ettikleri bir esastır. Bu 1re bugiin bir kanunla bütün memleket.e derse yetitmek için evden erken çtkma- ne tesbit etıikleri yeni fiyatlardan nusa çık:ınışlardU'. 
nokta üzer'nde bi1h ssa m,.ktep çocuk- teslT'il edilen hareketin çok kısa bir ta- lan ne dereceye kadar doğrudurh memnwı olnıamı..cılardır. İstilAdan evvel Fransız şimal Afrlkasında hava mu. 
lan ara mda ısrarlı\ durulmaktadır. De1i riliç<?si.. Göriilüyor ki bu şekil lngilte- 40 frank olan dolara ~eli 75 ve 1'70 harebelerinde 6 düşmaıı uçağı dti§ü.rül-
kanlılar ve hatta ort yaşlılar için farla renin bt\nyesine en uygunnudur. llırvnt cetelerinln frank olan sterline 300 frank kıymet milştUr. 
k~rvct !ıadive btiyiik yoraun1uklara se- Britanyada beden terbiyesi ve sponın "efti ntUVGffa1ıl ~!ef'i tesbit cd.ilm.iştir, Mihver .kuvvetleri Sirenaikt. dilf-
bebiyet vernme i - vücut ve bünye mu- esaslan bunlar fuerine dayanmaktadır. .v '""' RABATI'A TEDB!RLER maııı.n ileri hareketlerine kara ve bava-
kav~metini dalma öz önünde tutmak Bunun haricinde tngilizler eğlence şu- Cenevre, 16 {A.A) - Hmtat .çetele- Rahat, 16 (A.A) _ Fas ıradyosuna c:ian mukavemet gösterm.i§, İngiliz :crh-
şartiyJ.- - pek o kadar manzurlu olmıYI\· urunu sportif şekle sokarak insanların :r: elli ıkilometroeJik bir 'bölgede taamı- göre Kazablanka ve Rahatta akpm 22 1ı vas1talarma oldukça ağır by.ıplar 
bilir. H Jh• ki: körpe vücutlarda ve g~nç aylak zanuınlarmı vUcuduntı ve dimağı- za gccerek bir şeh:rJe 32 kciy zaptet- den sabahın 6 sına kadar sokağa çıkmak verd.irilmiştir. 
lr.Tde h h l b' iiri' z ::mırlar Joğurnbi- na faydalı şekilde geçirmenin en iyi ~ tnişlerdir. yasakbr. Polis vazüesi olanlara hususS 1l'ç İngiliz a\' uçağı dUŞilrülmilştür. 
lir. killerini tilrlii sporlarda bulmuslar ve birer vesika veımektedir. Kazablanka- Dün gece Cenova .şehri '~vadan 

Bir zamanlar bı.zd futbolun mektep- bunlan millet ölçüs{.inde yedisinden yet- tivlc hilyiik bir program Çİ7.11miştir. da işçiler tekrar iş"lerine başlamak em .. lbombardmum ed.ilıniş. mahallelerde bir 
lcrde oynanmasını ya!lalc edenler oyu- m"sine kadar bir ihtiyaç haline sokmuş- * rini almışlardır. çok ev yıkılmıştır. 5 ölü v 23 yaralı var-
nun re!lmi boyda büyük bir Baha ıüzerin- lardır. Bütün bunlardan anlaşılan mlna da POSTA MUAMELATI BAŞLA.Dl dır. Bunlann adlan ilAn edilecektir. 

MARESAL PETEN 
u *----

Ami~aı Darlanı 
neden azletmiş? 

* Vişi. 16 (A.A) - Haberler btırom
nun verdiği habere göre mareşal .Petea 
amiral Darlanı :-ı.zlettiğine dair bir n»
saj neşretmiştir. 

de bir bucı. ·. sı:ıtlık bir didiş ve mil- 1937 de kabul edilen kanundan son- şudur ki her derde deva bir < sistem> Lo dr a;-~t 
cadele olc.'.ığu ..ı .öz önünde tutmuşlar ra ve onunla birlikte beden terbiyesi ve peşinde koşarak beden terbiyesi n spor n a, 16 (A.A) - Bütiln j..u.-.. 
ve kö·pe çot:"Uk ıı- için zararlı olacPğma spor :için büyük bir propaganda da ha. gibi muazzam bir davada bir sabit fi- Afrikada posta telgraf ve telefon ınu-
i '- :ı_ı. -... k' k b hn ,_ h d haberatı baş1ft-·stır. İspanyol Fasiyle nan.ara" oana iler'•"ni dü. ... :inmeden hir lamışb. O zamandan elimizde kalma bir ır ur am o aıı; en büyük ata ır. ·A&LLlo.ii 

kamr verip i~n içinden sıvnlmak iste- propa~nda broşürüne göre c daha sağ- Bu yazıya son v~rmedeıı evvel .şuna henüz muhaberd ba~lamaınıştır. 

Mareşal Peten bu mesajında Amini 
Darlanın emirleri hilMın• hareket etti

danlarma sivil b.a1kuı yiyecek, giyecek ğlııden bahsetmiş ve ezcümle demiştir 
ve ilaç ihtiyaçları hakkında birer liste ki: 
bazu"lamalanm ~. Bu :ihti- ıı:Emrim hilafına hareket ederek va
yaçlar birleşik devletlerden ithal edile- kitsiz .Ateş kes• emrini vermekle b
cektir. talarunızm ınukavnietini kırdımz ,.. 

nüşler-:li. Halbuki inı?i1terede Futbol mele lam BrJtaııya > hareketi için sıbahları da işaret edelim ki tngilteredeki pmfes- Rahat, 16 (A.A.) - General Ayzen
tep ç.. .:.uldan arasında hem çok küçül- yapılan beden hareketlerinden tutım da yonel futbol muazzam bir sermaye ve hover bütün askerl birliklerlıı kuman
tr1mü~ s:ıl::.ılarda, hem de vakit çok kı- toplu yUrüy~ler, bisiklet, futbol, hokey teşkilat meçelesi olmakla ba-aber, mem
.. ltdmış ıekiJde oynandı~ için mektep basketbol. atletizm. velhasıl bütün spor- leket furbolünUn yUzde onundan f.azla
çocuklanna zarın] d~il çol.: fnvdalı lar, kır koşuları, tenis kriket .kürek ve sını ~ez. Oyuncularm bir kısmı fut-
olur. yelken, yüzmeler, su ~rlan,' kamp, es- bolü yüksek bir temaşa .haline getirdik-* krim. patmaj gibi her türln spor hare- ten sonra profesyonel olurlar ki onfa:r 

Büyük Bntau; ada beden terbiyesini ketlerine büyük blr hız verilmek sure- od.ahi hayatlarının son demlerinde aldık-
ları tekaüdjyeye rağmen z8hmet çeken 

r iyi >~~l~ml: ~~:~!!~=:~A~!=~Wnla-' -ı~:K:=o;Y::=K::IOCZO'-..olcc::..i 
rmda bulabilirsiniz. § 

ıaoaaaa....cccocıa~Qa=aaoaaacaaaaac 

Salih Palas 
Sa onlarında Eilenceler 

btmtmlmı meşhur 'Taksim Gazi r.ıosa orkestrası öniimilrdeki Peqan--
1.e Plril yemekli 4am, r.aar günü saat beşten sekiz.e kadar çayb c1aııs. 

&ır türlü si,Jlıfetler için sipariş kabul edilir •. 

maneviyatını bozdunuz. General Jiro 
harbi Fransız topraklarına eetirelı bU 
adamdır. Amiral Darlam, millt cAmJa 
dışına çıktığı !i • bütün vazifelerin.den 
:ve kuman~dan ulediyonan.• 

Çin tebliği 
Çu:nking, 16 (A.A) - Sunyangadaa 

gelen Japonlar ilerlemişlerse ~ şid
detli çarpışmalardan smıra püskiirtül
rx;Uşle.rdir. Anveyin şima1inde Çinliler 
~aponla:ra ağır kayıplar verdirm~ler
dlr. 
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iNONO KAMPIMIZO~ ___ * __ _ 
Amerika sef are 
ti hava ataşesi
ne Bröve verildi -·-

1942 

JAPONLARA GÖRE 
---*---

Sa lo•no ıı adaları 
Avustral\-anın ınn· 

kadderatıııı tavin 
c:-dt><'t>k 

A at • -*-ramerifıa hava qesı : . . . . . b" 
utnönü ııampında, hiç Buın Japon ussune ır 
bir yerde görmediğim hava taarruzu yapıldı 
lıir int~zoımla lıarsılat· Melburn, 16 (A.A) - Cenup Pa.>ifik 

d . ' ı müttefikler karargülıınm teblii(i : 
. .. tım .. » l'J'~I'- . Buincieki Japon hava üssüne kar~ı !a-
l ürk h,ı\•a Kurumu tnonü kampın.n ;;ı..rruzda bulunan hava kuvvct.h~ri•niz 

bu yaz çalı~ma d~vresi sona er~iştlr. yerde sekiz uçak tahrip etmişlerdir. Di-
tl'~ ~ftadan lıerı hu kamp~ hır tale- ğ<>r bir çok tayyareler hasata uğratıl

b.:ı gıbı çalısn.akta olan Amerıkan hava mı.tır. Kilometrelerce uzaklan göriilcn 
a'."şe•i M. Rober! Cr~swe~l .. Brown'da ! y.;.~ınlar çıkarılmıştır. Timor adasın
bır tayyarc?e baglı hır planorle Anka· da .Manoloto köyiinc hücum edi\.ni~tir. 
r&ya dönmü~tür. 1 Yeni Britanya adasında Japonlann 
He~üz 26 l'.aşında hul.u_na.n ,~ı. Brown Rabao\ üs.<cine ağır boı:nba uçaklarımız 

Amerıka~a pıloıluk ehliyetıru kaz~ış tarafından taarruz edilmiş limanda iki 
ve TOrkır?,• bu'.unması.~d•n lstif_a~e gemiye tam isabet kaydedilmi5tir. Bun
ede-rek planorclllüğil d~ ~gr~nınek .ıçm Jardan biri berhava olmuştur. Havuzlar 
lnönU hava kampına ?ı:mış a;aobası de bölgesinde ve Malongoyada birbiri ar
dahU olduğu halde bütıln kur< safhala- dınca sekiz infilak ve bir cok yangınlar 
rını gönnUştür. . olınu~tm. 

Bir arkadaşunız Etımesut hava mey· Tokyo, 16 (A.A) - Gazeteler Gua-
danında bulunduğu sırada B. Brownla delkanaldaki deniz muarcheleri hak
koııtl§muş ve kendislı_:de~ . çalı ınaları, kında tafsilatla doludur. 
tayyarec~k ve plAnorculük mevzuu Tokyo Nişi Nişi gazetesi düşmana in· 
üzerinde ızahat almıştır. Arkada<ımttın dirilen darbelerin onu deniz kuvvetleri· 
suallerini ve M. Brownın verdl~l ee- nin mühim bir kısmından mahrum ctti
vaplan ya1.1yoruz: ğini, Japon don:uımasının vazifesini ha-

- Kamp , • ., calı<maları na.<ıl buldu- şart ile istikbalde de yapacal'..'lnı bir dc-
nu?. . . fa daha gösterdiğini yazıyor ve Japon 

- Çok ıyı buldum. Orada, hayatım- donanmasının kara birl.iklerile iş birll
da şl.mdiye kadar hl~ görmediğim inti- ii:ini methe !Ayık görüyor. 
!Bmla karşılaştım. . Hol.'ji Şinbon gazetesi Amcrikalıla-
Şimdlye kadar hiç plllnörle uçmam~- rın Salomon adalarına hllkim olmak içln 

tım. Paraşütle de atlamamıştım. İnÖ· stratejik büyük bir önem verdiklerini 
nünde hem bu eksikllkleri taınamlam.ak, yazıyor ve : c bu adalar Avustralyanın 
hem de çok zevkli uçu~lar yapmak ım- mukadderatını tayin edeektir • diyor. 
k&ııını buldum. 

- PIAnllrctllUk ve paraşütcillliğUn 
tayyarecl yetiştirmekte ne gibi fayda
lan olduğunu duşlinilyorsunuz Bugü
nl1n harhlnde sizce, plAnörlin rolü ne
dir? 

- Harpte ve 5ufhta plllnörün t•sirinl 
ve rolUnU katı olarak çiımek gUçtür. 
P!Anör, bugUn av, bombard•man ve ke
şif tayyare•i gibi bir harp vasıtasıdır. 
Bunlardan gerektiği yerde, gerektiği şe
klide faydalanılıyor. Prnnörlin bir or
duya )Azım olup olmadığı ordunun kuv
vet •artlarına bağlıdır. 

BugUn deniz tayyareciliği çok inkişaf 
etmlstir. GUnUn birinde neniz tayyare
cillltl bir de planörcli!Uk kazanabilir. 

Arkada ımtz Amerikada plfınörcülük 
öğretmek için bazı mektepler açıldığı 
hakkında gazetelerde bazı hav2dL•ler 
g5rdllğllnU söyl~miş ve Amerikan genç-
1erıniıi havacılığa nasıl alıştıklarını öl!· 
~"k !.temi.Ur. Hava ata•P•I demLı
tir lı:I: 

- Memleketimden 8 ay önce aynl .. 

!ZM!R BELEDtYEStNDEN: 
1 - Hava gazı fabrikasına blrikm~ 

curu( arasında mevcut 60 ton kadar tah
min edllen kolı: çürUklerinin ayıklanma
sı ~I yazı işleri mUdürltlğündeki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli beher tonu
nun ayıklanması, 4,5 liradan 270 lira 
muvakkat teminatı 20, 25 liradır. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 
27 /11/942 Cuma gUnil saat 16 da encU
mene mfüacaatları. 

2 - cumhuriyet mahallesi 1419 sa
yılı sokakta kanalizasyon yaptırılması, 
yazı işleri müdür!Uğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 912 lira 80 kurll§ 
muvakkat teminatı 68 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak 27 /11/942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatlan. 

13. 17, 21, 25 G427 (2912) 

bllfbm. Bazı mektepler açıldıl!ını ve * 
uçuşlar yapıldı!tını biliyorum. Fakat Hükümetçe şeker fyatl.arına yapılan 
proğramlan hakkında katı bir fikrim son zam üzerine 17 /11/942 tarihinden 
yoktur. itibaren belediye encümenince !zmirde 

Amerikan gençlerini havacılığa alış· satış flyatlan aşağıda gösterilen şeklide 
tırmak için sistemli bir çalışma vardır. tespit olunmuştur. Keyfiyet illin olunur. 
Okullarda modelcilil!e çok eheınmlyet Toptan Perakende 
verilir, Ayrıca sivil havacılık teşküAtı I Kr. Pa. Kr. Pa. 
ve bunların kulUpleri vardır. Bunların 
vasıtasiyle Aınerikada gen.iş ölçüde 1509 30 
gençlik kütleleri hnvacılıj:ta alıstırılır ve 

525 00 KUp şeker beher 
kilosu 

pilot yetiştirilirler.• 489 30 
\'!. BROWNA BRöVE 

504 20 Toz şeker beher 
• kllosu 

(2938) VERtLffiKEN 
Türk hava kurumunun 1nönil plAnör-

cülük kampına devam ederek (C) ve 
paraşUtçUlilk brövesini bir kaç hafta 
gibi kısa bir zaman içinde almaya mu• 
vaHak olan Amerik:ı Sefare 1 Hava Ata
şesi Mr, Robert Greswell Brown şerefi
ne Türk hava kurumu Pazar akşamı şe
hir lokantasında bir yemek tertip etmiş 
ve bu mUnasebetle kurum başkanı Er
zurum mebusu Şükrü Koçak Amerikan 
Ataşesine brövesini, öğretmen arkadaş
lariyle beraber vermiş ve bundan son· 
rast için de başarılar dilemiştir. Yemek
te !ngiltere Sefareti hava Ataşesi Ge
neral Robert A. George ile Sefaret erkll
ııından Mr. Macide, hava kurumunda 
mütehassıs Mr. D. P. Bamber, ve hava 
kurumu ileri gelenleriyle UÇUf öğret
menleri hazır bulunmuşlardır. 

SOBA 

* 1 - Şükrükaya Bolvarının Dr. Mus
tafa Enver caddesinden itibaren Alsan
eak meydanına kadar olan kısmının 600 
metM boyda kanalizasyon yptırılınası, 
yazı işleri müdUrlüğüdeki keşif ve şart· 
namesi veçhi!" açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 8607 lira muvak
kat teminatı 645 lira 55 kuruştur. Ta
liplerin teminatı !ş Bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 2/12/ 
942 çarşamba gilnU •aat 16 da encUme
ne müracaatları. 

2 - İtfaiye mUstahdemleriyle sıhhi
ye ve iş otobUs şoförlerine kumaşı bel,,_ 
diyeden verilmek şartiyle 67 takım elbi
se yaptırılma.sı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçlılle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1340 
lira muvakkat teminatı 100 lira !10 ku
ruştur. Taliplerin teminatı İş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle Jhal" tarihi 
olan 2/12/942 çarşamba gilnU saat 18 
da ~ncilmene müracaatları. 

17 21 25 3 6491 (2939) 

TUNUSTA 65 KILOMtTHE 
iLERLENDİ 
-*- i BUGONKO NESRIYAT 

8.~- \ııkaı·a Hadyo~~:..::1 
§ --~...;._-

'-~~~~~~~~==coo:cccac 
lurdcıı ıoıürekkc•> karışık kafileler taşı- 7.30 Program "e memleket saat aya
dıkları büyük kuvvetleri süratle ve za- rı, 7.32 VUcudumuzu çalL,tıralun.. 7.40 
ınanmda muayyen noktalara çıkarmak Ajans haberlerı 7.55 - 8.30 Mllzik: Sen
ıncsuliydini tasıyortlu. Bu gemiler al'a- fonik parçalar pi. 12.30 Program v" 
sıncla büyük yoku vapuıfarından kü- memleket saat ayan, 12.33 Milzik: Ka
çük balık~ı \' ;.purlarına kadar her çc- rışık program pi. 12.45 Ajans haberleri 
•it denız taşıtı ,·ardı. 13.00 - 13.30 l\.1Uzik : Kansık şarkılar .• 

Kafile Atlantk o~yaıl'ı-ıında :ı.ooo 
1
1s.oo Pr_~~am ve memleket saat ayan 

mılden !uzla yol alınaga u;ccburdu. Lı- 18.03 Muzık : Radyo salon orkestrası .. 
r:l1le bu kadar cüyük mcsdeden harc- \ 18 .. 1.) Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Mcm
kete !(<!<'en böy!e bir kuvvet görlilme- bket 'aat ayarı ve ajans haberleri 19.45 
miştir. Bu deniz kafileleri başlıca Uç Miiıik : Oda ın[iziği 20.15 Radyo gaze
gruptu. Biri Fa·-~ gidecekti ve Arm•ri- tesi 20.15 Milzik : Filim müziği pl. 21.00 
kan ami.ralı Hevtin kumandasında ıdi. Konu,ma (E,-ln snati .. ) 21.15 MUzik : 

(Unştnralt 1 ınci Sahifede) 

Bu kafile tama:niyle An1erikada hazır- Core1ll, Pugnan! ve Vt>racininin kcınan 
lr.nmı'l ve oradan yola çıkmıştır. parçaları pl. 21.:l~ Konuşma (Posta ku
Diğer iki kaf.le Cezayire gelecekti.. tusu .. ) 21.45 Miiz.ik : Kl!lsik Türk müzi

Birinitı loplanına merkezi C'czayir, öte- ği programı.. 22.30 Mcmlek~t ı;aat aya· 
kinin Orandı. Bunlar anıir'1l Bruk ve rı \'e ajans haberleri 22.45 _ 22.50 Ya-
komodor Tobriç komutasında idiler. rınki prngram ve knpanıs. 

Hareket zamanları Cebclüt!arık Bo
&azından oüratle ve rahatça geçmeleri
ni temin edecek surette hesap edilmi§ti. 

8 ikinci teşrinde bu kafileler muay
yen noktalara ;.yni zamanda asker çı
kaı-ılınasını temm etııüşlerdir. Miiı;les
na bir ehemmiyeti olan baskın şeklinin 
temini için telsiz:er çalıştırılmamıı;, di
ğer işaretler de pek az kullanılmıştır .. 

SATILIKEV 
Dolaplıkuyucb (750) sokağında iki 

oda, mutbah ve bah~esi bulunan 23 nu
maralı hane sat:lıktır. 

Taliplerin Gaziler ceclclcsi 104. 1 nu
marada tacir bay Bahacl!ine miiracaat
forı iltın olunur.. 17 - 19 - 21 (2950) 

Ll!2 ıı == t 
SAHiFE J 

:···················································································· 

i Devlet Demır Y ollarınaan i 
• "o"EVLE• •• • • • .T .. •0• •EMt• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 

. R YOLI..ARJ UMUM MODORLOCONDEN ';"'""""""" 
1daremızde kura ve staj görerek makinist ve b:le makinı'•t ı k ·ır. b·· eli f . · >ı ~ "' r nı uro peraır 

n ve en memuru yet:ştirilmek üzere lüzumu kadar !!anat o1'ulu mt7.unu alına
caktır. YapıJ~cak. kabııl imtihanında gösterecekleri mu\~affakiyet1cr~ n-öre sa· 
~atkl.r Wlvan1~e aydü .ı ?O liraya kadar Ücret veri!t>Cf'ktir. Dlr senelik sL.ıj,.,.müdde-o 
tın! munffnkıyet)e hıtırenlrr tescil edilir. Ve mütcakıp kur !ardaki rn ffak:"-

tl · .. k ] d uva ı 
ye erıne gore mer ez ate ye ve epo t~knik kı:trlro!iııı d~hilinde terfi rr1"r1~r. 

Aranılan ~artlar şunl1'.rdır : 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Aske-r1iğini yapmıt bulunmak. 
3 - Ya'41 otuzu ge-çmem~ olnıak. 
4 - Ecnebi ile evli olmamak. 
'.al.iplerin bir dilekçe ile 30 fi 1 /942tarihine kadar lataobuJ Haydaroaş.s Si,.. 

kecı lzmir. Balıkesir Ankara Kay.eri Adana, Malatya, E.kişehir, A(yo,;, ve E,.. 
zurumda ı~letme müdiirlüklerine- müracaat e-deceklf"rdir. Dtl("kçeye ~arih adr<"• 
yazılaeel l\pğıdaki evrak iJi'9tiril,.cektir. 

1 - Mektep diplomosc 
2 - Doi(ruluk k.ii«dı. 
3 - A•ı kağıdı. 
4 - A•kerlilr. durumunu 
5 - Qjğer bone~rvi.sleri. 

bildiren vesik" ve nüfus cüzdan. 

Müsabaka imtihanlnn Ankarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların Anlr.ua· 
ya kadar seyahatleri temin edilecek ve imtihan giinü adre•lerlne b;)dirilecelr.tir. 

11 1 3 15 17 19 21 638<4 (2899) 

Enılôh ve Eytam Banhasından : 
E..qas No: Yeri !\'o.su 

c. 140 Mani,..,da Danişment 1 fa lil 
mahall~i Knr"'lmanlı so· 
lı:ak 

9 

:-levi 

F.v 

Kıymeti 

1500.-

Depozito• 
11.: 

100.-

Torpil isabet edm bir vapur müstesna, tZMIR TİCARET ~tC!L MFllWR-
bütün gemiler tam zamanında karaya Ll.'ôl.1'.'U)AN : 105 metre murahbaı 
asker çtkarmışlar<lLr. İsabet alan gemi ( Hasan Eri~kin ve A. Okutucuoğlu) C. 326 Manisada Şeh;tler mahal- 6 • Hane 1300.-
de daha sonra limana gelmiştir. İhraç- ticaret unvanilc tzmirdc Arastada !nki. lesi Ka"1m o~lıı •okak e-ki 
tan evvel hasara uğrıyan tek gemi hu !Sp sokağında 62 numaı·alı mağazada 6 No:lu ev 
olınuştuı-. Mihvere karşı lıiınaye İn;::Jiz küse]<.>, deri ve emsali üzerine ticaretle Adn: 2<42 par..\ 3 HO 

260.-

zırhlıları ve uçak gemileri tarafından iştigal etmek lizcre tesekkül eden lşbu metre murabbaı 
temin edilmiştir. Amerikan harp gemi- şlrkcl'n ticaret unvanı ve şirket ınuka- lza.hab yukanda y07ıJı gayri menkulller pepn bedel ile "3tı,!an 7 /! 2/90 
!eri de Atlantikte Kazablankaya giden velenamesi ticaret kanunu hükümleri.ne pazartes.i günii •aat 11 de Manisada belediye daire.ınde yapılacakb.r. 

l h V lru göre sicil.in 4680 numarasına ka.vt W 1 - lste-kli olanlar hizalarında yuıh de-pozito Rkçelerini veznemize yahn· 
gemi eri mi ver veya işi vvetleri- tescil edildiği il5.n olunur · rak artınnaya girmeleri, 
nln muhtemel hücwnlarına karşı setr 1 _ Mukave!nn.ame. ? M d · ~ ·r · . .. . y· b' A • - - ilzaye e '1rn•mda verilen bcael mukadder kıymeti g.-..x.. takdirde 
vazı esını gormüştıir. ıne ır meri- !zmı'r sı·cil tin.•et m"murlug"u ı·e.sml d . 1 • b l . . d . 1 9'~"' 
k ""'°"'" ... epoZJto arını nıs et < oırcsın e tezyJt etm"' eri ve mühllr kullananların mtihiir--
an amiralının komutasında diğer bir mührü ve F. Tenik imzası. !erini noterden ta•dik ettirmeleri, 

Amerikan deniz teşkilinin havİlka kuv- Bugün 11/11/942. Bin dokuz yQ:ı 3 - Fazla ;:rahat almalı: i•teyenler banlr.amız E.mllilt • .,rvaine müracaatları. 
vctleri lıarekııtı desteklemiştir. çı- kırk iki senesi ikinci tesrin ·~n•n on bl· 64• 
k d ih akl - -J- :ı7 (2935) 

arma an soma ın· ver uç an Ak- rinci çarşamba günü saat on bir radd""J--------------------------------· 
denizdeki gemilere hücum etmişlerse de !erinde !zmlı'de Doktor Hulusi bey cad. ı-ı·r İnhı"sarolar B""'rn•~dü .. J•~..:ı.unden .• 
Amerikan donanmasına ve İngiliz hava desinde Büyük Karchçah hanında 15 ..... - N •· "~ 
kuvvetlerine mensup uçakların mtida- numaralı husus! da.irede Tilrklye cum- Bat müdüriyet bina ı zemin kat döşeme•iyle mrcralan pazarlılı: euretiyle ..,_ 
balesiyle bu hUeum tesirsiz kalmıştır.. huriyetl kanunlannın bahşettiği sal.A. mir ettDilecektir. 
Harp gemileri ve silAhh ticaret gemile- lı!yetle vttife gören aşağıda mühür ve K"§lf bedeli 750.91 muvakkat teminatı 56.32 liradır. 
ri de bu hareketlere iştirak etmiştir .. imzası bulunan !zmir UçUncU noteri su; Ketif ve şartnameai levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin de 19/I 1/9<42 
Akdeniz ve Atlantik:te mihverin den.iz- reyya Olcay, yanıma gelen kanun! eh- tarihine müondif per~rmbe giinii •aat 1 5 te h&f müdüriyetmlzdeJti komisyona 
albları kafilelere hücum etmişlerse de liyet ve vasıfları haiz ve şahadete ehil gelmeleri ilan olunur. 6450 (2936) 
üç çıkarma hareketine mAni. olamam!§ oldukları görU!en, !zmirde Ktiltürparlı: 1------------------------------

v" ağır kayıplar verm.işlerdir. karsısında GUI sokai(ında 35 numaralı İzmir Defterodarlığından : 
Londra, 18 (A.A) _ Fas radyosuna evd~ oturan Şakir oğlu Fikri Eron ~ Şerif zade \fahmudun yeni ~ubeye milli emlak satış bedelinden mevcut 18250 

göre Tunusa uçaklarla yeni Alman kı- !zmirde üçüncil Sultaniye mahallesinin lira 9 kuru~ umum borcunun temini tahsili için yamı hazineye birinci dereced• 
t.ıları ,.~ denizden İtalyan kuvvetleri !kinci Havai So. No. 6 evde oturan Şa- ipoıekll bulunan fzmirde Kuap Hızır mahalle!<İnin Ali pa~a ve ütücüler soka
gelıniştir. hap Be:ren nam şahitlerin tarifleriyle ğında kain 248 lr.ütiik, 3 1 O ada, 28 parsel sayıda mukayyet ( 77, 79. 81, 83, 

Roma, 16 (A..'\) -Tunusa Alman ve taayyün eden, !zmirde Değirmen dağın- 24, 24/1-2, 67, 69, 71. 18, 20) lc&pı numaralı ve 24000 lira kıymeı.i muk..y
İtalyan kitalarının çıkarıldığı resmen da Ziver ağa sokağında (31) numarab yedeli avlu ve dükkanl:ın mü~temil büyiik Leblebicloğlu honı talı.ili emval )o,.. 
bildiriliyor. evde oturan Hasan Erişkin ve !zmird" nunu hükümlerine tevfikan 21 giin müddetle müzayedeye çıkanlını1tır. 

Kahire, 16 (A.A) _ Resmen bildiril- Tilkilikte Osman zade sokakta (36) nu- Talipl.,rin 7/12 ( 942 tarihinde •o.at 16 da lzmir vilayet idare heyetine mü-
diğine göre uçai<:ianmız Bingazi . bo _ maralı evde oturan Ahmet Okutueuoll- racaatlan illn olunur. 17 22 27 2 6168 (2937) 
balamışlardır. Uzak mesafeli Y1 in~ ]undan sebebi m~caatlan soruldu~ ı -ızMiR"AiSı:m~!Ki;C!~wXiİK: ;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;; 
Uçaklar da T ha d 

da anlatacakları gıbl tarafımdan reseni 1ZMlR ASLİYE tKfN'CI HUKUK .,= ==== ===:::::::o=::=o ~~ 
ı llliUS va mey anını bir · k t ka ı · ılına · ~~ +,., S 1 lıo b l !ardır 

1 

şır e mu ve cnames!nin yaz - HAKuuı.u.-.tNDEN : l\ atl k k 
m 8 amış ' sın1 istediler. Yukarıda isim v" adresleri Salih kızı Aliye Fatma Benli tarafın- u I amyon \'{" 

yazılı ~tlerin yanlarında müttefikaıı dan kocası tzınir Kurtulll§ mahalle& k 1 
B söz alarak a~ağıdald mevad ve şerait da- 856 sokak 3 'ayılı kahvede bhveci Ha- aptı caçtı orsa iresinde aktı mukavele ettiltlerini söy· şiın yanında eski P. T. T. tt>Vıi memur· 

lediler. Şöyle ki : ]arından Hasan Benli aleyhine açılan 1 - 34 ınod..ı Fort marka içinde 
Madde 1 - Şirketin unvanı : ( Ha- boşanma dAvasına dair dav.,tiye bili radyoyu. ha~i camekinlı 18 kişilik 

san Erişkin ve A. Okutucuoğlu ) dur. tebliğ iade edil~ ve zabıtaca yaptın- B lastilı:Ierı mükemmel hır kıptıkaçb 
351 K ve Mahmut Tı. 53 li4 Madd., 2 - Şirketin merkezi : tznıu-. lau tahlı:ilı:atta da ikametgahının meçhul g 2 - 37 model Fort 11?,ar~a aç.ık. bir 

üztlM 

309 Kenan Değerli 58 63 de ve merkezi muame!Atı tzmlrde Aras- olduğu anla<ıldığuıdan i15n"n teblijiat • kamyon yedek tcferruatile l·ırlikte 
212 M. İzmiroğlu 59 60 tada tnkılAp •okal!'ında 112 numaralı ma- ifasına n muhakemenin d" 4/12/942 R •atılıktır. 'I'allplcrin Karacasuda 
173 ŞükrU Uğur 62 65 ğazadır cuma gOnü saat 10 na tali1ı: edildiği v" 1 :4Jıınet Emin Özsöze mUracaatlan 
275 H. Elb!rlık 58 62 Mad<i. 3 - Şirketin nevi: Kollektiftlr. davetiy., mazbata.'lının mahkeme divan- ilin olunur. 
148 Muammer Uslu 5S 62 Madd., 4 - Şirket sermayesi : 20000 hanc.mıe &Slldığı ve Hasanın mahkeme- Karacasuda 
144 P. P. Dan.ielst>n. 58 63 50 yirmi hin Türk lirasından ibaret olup ye gelmediği veya ~kil d" göndermedi- A. Emin Özsöz 
130 N. Bar ki 56 56 bunun 14000 on dört bin lirası Ahmet l!l takdhd" hakkında muameleyi gıya- H - 3 (2911) 
120 Ç. Taranto 62 62 Okutucuoğlu ve 6000 altı bin lirası da biye icra kılınacatı tebliğ makamına • ıcccc:ı::ıı::ır.:ı=;;;::ccı::ı::cı::ı:~:rh 
101 S. Süleymanoviç 56 50 58 Ha.•an ~kin tarafından konulmuştur. kaim obn• k !\tere il An olunur. 
100 Rifat Tarhan 59 60 Madde 5 - Şirketin mevzuu : Kö....Je 11473 (2943) 
90 Ahmet Tabak 63 50 63 50 deri ve emsali Uzerlne alım w satım !:le ----
77 Ali Akac 60 61 C;ti<!al etmektir. lZM:lR AHKAMI ŞAHStYE SULH 
61 Hüseyin Şener 59 59 Madd., 6 - Şirk"tin temsili : Şirke- HUKUK MAHKEMESiNDEN · 
60 N. Sevil H. Erol 60 60 ti ilzam edecek hulı:ukt ve hususi her hınlrde Kemen.J.tmda Bey hanı aahi-
59 i. Mehmet Ha. 58 59 nevi mukavelO.t, taahhüdat ..., akitlerüı bi 810 !.ana!l Karakızlının Balçovada 

H aki muteber obnası için her şerilı: ünvaııı kala ~unda 122 sayılı bahçesinde m.,..-
~ Mu!,,,;,e~ z..ncirci ~~ 62 şirketle birlikte t"lı: ha•larma lmzaywı cut portakal ve mandalin mahsulünün 

el 62 mezundurlar. ağaç ilstllııde olarak 20/11/942 tarihl.nt> 
52 Tahir Eı em 63 65 Madd., 7 - Şirk&! muıunelltından ..ı. müsadlf cuma gilnü saat 14 te !zmird.. 
50 H. AlanJah 65 66 d" edil~k safi kAr •eya m"lhuz zarar- Bahçeliler hanının üst katında ahkAmı 
43 Şaban "iınlak 57 58 50 lar Y&rıyanya taksim edilir. ~ahsiy" mahkeme.sinde sat~ yapılaca-
39 Kaptan Hifat 62 62 Madde 8 - Ş!rlr."tin umura idare.in- ğından bıliplerin ayni giln ve saatta h.a-
38 M. Beşikçi o. 59 50 59 50 den ve bususatı sairesinden şerik!.,... zır bulunmaları ve portakal ve manda-
36 Şükrü Kara Mu.s. 60 64 den H._ Eri•kin mesuldür. lin mahsulünli ""~ gününden eovvel gi-
40 Yusef Lereah 62 62 . ~add., 9 - Şirketin müddeti : 1 t~ dip görmeleri ilAn olunur. 
32 Kaptan Cavit 58 58 rmı sanı 1942 tarihinden itib.ren 1 1e9- 6482 (29#) 
29 Ahm"t Zıya 57 57 rini 88.ni 1945 tarihine kadar devam et-
20 İnhisarlaz:.. 48 48 mek üzere üç sen" için mut<-berdir. FD- tZM:tR StC1Lt TtCAREl' MEMUR-
10 L. Sabri Ondw o. 55 55 ~~' mtıddette şilttl<Aca tasfiye edilin<!- LUCUNDAN : 

2906 Yekilıı • dıği veya fesh v" tasfiye yapıması hita- Hilmi. Çokuşlu ticaret unvanı ile h-

Biitusükluklarımı • 

Nasıl 
Giderdim. 

GUzellik maıe-
hassıslannın " 
1$özde"Buruşulc
luklara kar'' " 
\ mosıahzaralı• 
ademi muvaflı. 
ltiJetlnden sonra 
lYINDE YA'IUCU 
f &lSIT 1111 TlDAwt 
Nı&IU YIAATrfOL 

195983 Eski yekfuı mı mUdd..tten en az bir ay e"""l yazı ile mirde Azastacla 380 numaralı mağazada *" 198889 Umumi yekilıı ihbar edibnedi~ takdirde işbu müdd~ kavafiye alım ve satım lşlerile i~tigal 
3 _ Tepecikte tebhirhane ittihaz edf. No. 7 57 kend~tfnden daha Uç sene mllddetle eden mımı Çokuşlunun işbu ticaret un-

Akşıımlan 

ntmazdan e·r. 
,veı. • terkibine 
genç hayvan
lann hüceyre
lerlnden isttb
'raç edilen Bİ· 

1
0CEI. kanştı
nlmış bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu, tıpkı 
'clldlnlztn Bi· 
OCEL'I gibi
' dlr. Slbrli.nıla 

1 k b No. 8 59 temdıt edihniş sayılacaktır. vanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
eee inada bazı tadilAt yapılması, yazı N 9 61 Akitler başka bir diyecekleri olmadı- sicilin {681 nwnara<ına kayt ve teacil 

Şt'nısi Hakikat ~~~ri2;'/~~%i~ğ:~::tJ8rgilntn8:":!a;"Ts N~: 10 65 ~ru söylediler v" sözlerini bitirdiler. edildiği ilAn olunur. 6471 (2945) 
lını iN. ~._ Verilen bu takriri ben yeminli noter bir 

\fa~nrn.ında TELEFON 30312 ya uzatı ştır; Ke§i! bedeli 10000 lira <AA nUsha olarak tanzim ettim w muht...n. AYDIN SULH HUKUK MAHKE!l'[E. 
il muvakkat teırunatı 750 liradır. Tal.iple- 54 M. İmılrog'lu 68 72 t k d StNDEN ~-~~_,...,,.,.,,..-<"Q'/J"...,..._,...o:~ rin teminatı !ş Banluısına yatırarak ya ıru endilerine yUksek sesı., oku um : 

al 25 Ali Nazmi Özpala. 65 75 ve şahitler yanında manasını anlattım. !zmirde Karantinada Haldı karın 
1ZMın BtR1NCt !CRA MEMUR- makbuzlariyle ih e tarihi olan giln ve 23 İncir T. A. Ş. 73 50 73 50 Arzularının tamamen lstediltleri gibi Saliha Şensoy ve kızı Melahat ve Eski-

l.UCUNDAN : saatta encümene müracaa~~~· (2940:) 15 M. Sait Ustaoilu 70 73 yazıldığını tasdik etmeleri 11%erin" bu şehirde Selilnikli !zzet karısı Saniye 
Bomovada Giritli Mehmet kızı Veli- 117 Yekilıı mukavel"'1.anle altıru hepimiz imzaladılı: Levent; ve oğlu Necatı ve kızı Sabiha 

ye Pilavzadenln 64 sayılı Bornova ko- * 21199 Eski yekilıı ve mühllrledik. Bin dokuz yUı: kırk ikl ve Aydmda makinist Osman karısı Eıı.i-
operatifine olan borcundan dolayı hac- Başıboş olarak tutulup Kemer komi- 21316 Umum! yekilıı senesi ilcincl teşrin ayının on birind ka Balkan vekilleri avukat Reşad tara-
zedilen Bornovanın Alaca nemı mevki- seTl.iğince temizlik işleri hanına teslim ZEYTİNYAÖI çarsamba günii. 11/11/942 fından Aydının Kurtuluş mahallesi 20 
!ndeki zeytinlikte 43 ağaçta 2000 kilo edilen beş mısır tavuğunun 20/11/942 31080 kilo 126 135 Z. S. inci sokak 12 numaralı .,..,de Mustafa 
*ahmin edilen zeytin mahsulünün icra günU hayvan pazarında satılacaltı ilAn ZAHİRE T. C. İzmir üçüncü noteri Süreyya karısı Melek Levent ve İzmir Karşıyaka 
ve lflfuı kanununun 115 ve 116 ıncı olunur. 6490 (2942) 176 çuval Kumdan 38 38 Olcay resmi milhrü ve imzası. Şayeste sokak 60 numaralı evde Meh-
-naddeleri dairesinde açık artırma sure- 118 çuval Kendir toh. 50 50 Akitler : İmzalan. met ofılu İhsan aleyhlerine açtığı tak-
!ile paraya çevrilmesine karar verilmiş· BORNOVA. BELEDtYEStNDEN: 265 çuval Susam 68 50 68 50 Sabitler : !mzalan. sim dAvasının muhakemesinde: Müdde-
lir. Artırma bedeli ne•indir. Ucreti tel- 1 - Bornova İçme suyunun damaca- 119 çu. Susam çuvallı 72 72 Umumi No. 13664 Hususi No. aleyhlerden thsanın ikametgahı meçhul 
laliye alıcıya aittir. - nalarla haric" sevki iki sene müddetle !şbu mukavelename suretinln daind" olduğundan ilAnen tebliğat yapılmasına 

Birinci artırması 18/11/942 tarihine arttırmaya konulmuştur. ıoc:ıcı:o.· saklı 11111/942 tarih ve 13664 umum karar nrilıni~ olduğundan taraflarm 
•nüsadif ca.-amba günü saat on dörtte 2 - Muhammen senevi bedeli 1500 Husus"'ı Ders numaralı aslına uygun olduğu tasdik tu- ~ayian ubdel tasarruflannda bulunan 
Bornova ·kooperatif dairesinde yapıla- liradır. • hndı. Bin dokuz yUz kırk iki senesi ikin- Germencik Hayıtlık mevlı:iinde tapu-
caktır. Teklif olunacak bedel muham- 3 _Muvakkat teminat 112 lira 20 ku- MATEMATİK el teşrin ayının on birinci çaqamba gll- nun nisan 935 tarih ve 6 sayı ve cilt 9 
ınen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul- nıştur. nil. 11/11/942 ve sahife 45/46 numarasında kayıtlı in-
madığı takdirde ikinci artırması ayni 1 4 - !halesi 25/11/942 Çarşamba gil- Çok kolay metodlarla öfntiiir- Z. S. cir bahçesinin taksimi dava edildiğinden 
hinada ve ayni saatta yapılmak üzere nü saat 16 da Bornova belediyesinde ya- lııönü eaddesl 1017 GWııel.falı Altmış kuruşluk damga pulu i!zerin., muhakenı., günü olan 30/11/942 pazar-

•! 1 20/11/942 tarihine müsaclif cuma pılacaktır. Yülı:sek Milhaıdia 11 ikind t..şrin 1942 tarihi ve İzmir tesi gilnü saat 10 da Aydın sulh hukuk 
'lune bırakılır. !•tcklilerin muayyen 1 5 - Şeraiti anlamalı: isteyenlerin Bo,,. N 

1
• bat llçüncil noteri resmi milhrll ve imD mahkemesinde bizzat hazır bulunm8lll7. 

' n ~ ve saatta satış mahallindeki nova belediye reisliğine müracaatlan okunamadı. veyahut bir vekil göndermeniz lüzumu 
· ,umuza müracaatları ilan olunur. ilin olunur. 11, 14, 17 6381 (2895).lııii::ıcı:ıcıacı:o=oaıaoaaao:::ıı::ıı::ıı::ııa:ıı::ıı::ıc::ıc::ıc:ıcıcıcıı::ıcı:ıcıaıcı:o:oaG:'cl lrmlr -teri Silıeyya 01111,J d•mpv il.inen tebllt olunur. 6484 (2947) 

olan bu cevher sayesinde zayıııa. 
m14 clldlnla beslenec.,t, tazeleşlp 
gençleşecek. Bu cild gıdası, biiti\D. 
dünyada tanınmış bir clld milte. 
hassısı tarafından lı:eşf ve hali ba• 
zırda pembe renkteki Tokalan kr._ 
'minin terkibine ithal edllnılştlr, 
Her akşam yatmazdan evvel yo
g1ne clld gıdası olan ba BIOCEL11 
kremi kullanınız. Sabahlan da 
beyaz renkteki Tokalan krem.llıı 
kullanınız. O. cildi be.;Jer, a~ık ~ 
samelerl sıklaştırır ve . cMakyaJI 
için mtlmkün olan en mOkcmmeJ 
bir esas teşkll eder Bu iki kremtır 
istlmaltnde müessir neticeler p.J 
rantllldlr. Aksi haldı verCUQlnla 
paranın iki mısı.ı iade olunur. 
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-._;..f _A_s_k_er_i_v_a_z_iy_e_t --...1 _l 
Tunusta Müttefik ordular Al

man - ltalyan kuvvetle
rile temasa S{elmfştir 

On bin ld~iden ibaret olan mihver huvvetleri 
har,ılarında hem Tunıısıuıarı ve hem 

de miittefihleri buim~lardır 
Radyo 0azc ıe.,,ıne göre Mısır cephe

sınde sekizinci ordu takip hareketine 
durmadan devan. ediyor. Dün akşam 
alınan haberlerde İngilizlerin Tobrukun 
120 kilometre batısına vardıklarını bil
dıriyor. Takibin durmadan devam etti
ğine göre İngiliz,eı'in şu Anda Derne 
ııehrine girmiş olması mümkündür. 

TUNUSTA HAVA HAREKETLEPj 
Tunus üzerinde çok şddetli hava ha

reketleri olmaktadır. Mihver hava kuv· 
vetleri Tunus sahillerinde ve Bujide 
müttefik nakliye vasıtalarına ve mevzi· 
!erine biiyük bir şiddetle hücum eder
ken müttefik hava kuvvetleri de Tu
ııus ve Bizerte Jıava üslerini şiddetle 
bombalamaktadır. 

YENt AS'lR 

HARP KAZANILINCA 
* 

Alman~"anın kü
çük devletlere 
ayrılması dü
şiinulüyor 

-*-Londra, 16 (A,A) _ Milletler arası 
gençlik konseyinin toplantısında beya
natta bulunan Mühriihas nazırı Sir 
St1fford Krips harpten sonra Avrupa
nın iktisadi ve siyasi meselelerile uğraş· 
mak üzere bir Avrupa konseyi ve millet
ler arası meselelerle uğraşmak üzere 
bir dünya konseyi kurulacağını söyli· 
yerek demiştir ki : 

FRANSIZ HINDIÇINISINOE 
*·---

Amerikalılara 
karşı mukave

met devam 
edecektir 

-*-
Hanoy, 16 (A.A) - Fransız Hincliçi

risi valisi amiral Döku Fransızlara ve 
yerlilere hitabıncia şimal Fransız Afri
kasının İngiliz - Amerikan kuvvetleri
r.in tecavüze uğraması üzerine mareşal 
Petene çektiği bir telgrafta her türlü 
~artlar içônde sadakatimiz,. dayanacağı
mızı bildiririm demiş ve şunlan ilfıve 
etmiştiı': 

17 SON'l'Jı$RfN $ALI ıoıız 

'9 C> N" HA :B:E _I< 
' . . ' - ·. ~. . .·· .. . - -- : ; . . . ~ •.' ·-· .'. . ' . - . :-,-,,.; 

lzmite kar yağdı 
Profesör Fatin bu sene kışın 

hafif ~eçeceiini söylemektedi 
İstanbul, 16 ( Yeni Asır ) - Şehri

mizde soğ>ıklar cievam etmektedir. Ha
raret derecesi dörde düşmüştür. 

İzmit civarına kar yağnuştır. 
Profesör Fatin gazetecilerin sualle-

rine: 
c Bu sene klş hafif geçecektir. • cev 

hını vermiş ve bu yıl kışın normal me 
simde geldiğini de sözlerine iUive e 
miştir. 

A 

mı 

iktisadi devlet teşekkülleri umu 
heyeti toplantılarına başlad Fakat burada harekllt dağlık sahaya 

gmniş bulunmaktadır. Ve vaziyetin bir 
yavaşlamaya sebep olacağı sanılıyor .. 
)/[ek.ilinin de işg.ıline dair bir haber gel
memiş olması Ingilizlerln bu dağlık 
k.smında mukavemete uğradığnu gös· 
!erir. 

Mihverin Sirenaikadan Trabl usa şim
diden çekilme yaptığı göze ;;arpıyor. 

İngiliz kaynaklarından gelen haber
leı-e göre, Tunus ve Akdeniz kıyıların
da olan hava muharebelerinde 15 Al
man uçağı. ve asker yüklü 12 büyük 
taşıt uçağı düşürülmüştür. 

İngiliz hava kuvvetleri dün akşam 
yeniden Cenovay! bombalamıştır.. İtal
yan makamları 1-u hücumun sebep ol
duğu kayıplar ve hasarlar hakkında he
nüz bir şey bildırınemlştir. 

« Bazıları harp kazanıldıktan sonra 
Almanyanın küçük küçük devletlere 
ayrılmasını istiyorlar. Böyle bir şey Al
man milletinin birliğini kurmak lçin ye
niden harekete geçmesini icap ettirir. 
Diğer bazıları Alman ağır endüstrisi
nin Almanyanın tahribatından sıkıntı 
çeken milletlerin ıstıraplarını teskin için 
kullanılmasına taraftardır. Bir ücüncü 
fikre göre Alman endüstrisi Alm~nya
nın komşusu bulunan memleketlere da
ğıtılmalıdır, Fakat bu sonuncu fikrin re
a ]ite bakımından bir kıymet ifade ede
bilmesi için Almanyaya komşu olan 
memJ.eketlerin küçük varlıklar halinde 
Y"!lamaktan vaz geçerek federasyon ha
line gelmeleri lazımdır. Herhalde bu ve 
buna benzeyen teklifler hakkında kati 
bir karar verilmeden önce bunlar ince
den inceye tetkik olunacaktır. Alman 
meselesi daima ön safta bulunacaktır. 

•Fransızlarla yerlileı·in tesanüt halin· 
<ie çalışmalarım bekliyorum. Kara, de
niz ve hava subayları, hükümet:n sa 
dık yardımcısı lejiyonerler ayni suret
te hareket etmelıdirler. Yalan ve nok· 
san haberlere bakarak hükümeti ten- Ankara, 16 (A.A) - tktısaıll devlet devlet 21raat işletmeleri kurumun 
kıt edecek şaşkınlar hakkında şiddetli teşekküllerinin 1941 faaliyet ytlı p!Aıı- bli\nçolarile başvekAlet umum! mura 
takibat yapılacaktır .. Hindiçin:de tat- ÇO ve muamelatını tetkik eylemek üze- be heyeti raporlarını tetkik etmek U 
bil< ettiğim politika bu memlekette sul- re 3460 sayılı kanun gereğince içtimaı re aza meyanından birer tali encüm 
hun, çalışmanın ve şeretın haklın ol- lazım gelen umumi heyet bugün saat seçilmiştir. Bu tali encümenler yarında.: 
masım temin içındir. Bundan sonra da 10 da Büyük Millet Meclisi binasında 

t la tır ı "- b kil d iti.haren faaliyete ge~eceklerdir. Seçını.; 
bu siyasette devam edilecektir.• op nmış · Çwmaı aşve a ına ~ 

Libyada mihvnin takip harekatının. 
yürüyüş temposunun azalmasının sebe
bi daha ziyade İngiliz ordusunun harp 
ederek katettiği mesafenin uzamıs ol
masıdır. 

----& maliye vekili açmış ve kAtip intihabın- den sonra umumt heyet içtimaına 30 
dan sonra Sümerbank, Etibank, Ziraat son teşrin 1942 pazartesi günü toplanıl-

RUSYA HARBİ R US YA HAR B 1 bankası, Toprak mahsulleri ofisi ve mak il.zere son verilmiştir. 
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TUNUSTA MİHVER. MÜTTEFİK 
TEMASI BAŞLADI 

Alman • Sovy~t muharebesine gelin
ce: bu cephede hararetin sıfırın altında 
35 dereceyi göstermesi, muharebelerde
ki eski şiddet Ve hızı durdurmuştur .. 
't alnız Stlingradda ve Kafkaslarda 
mevzii muharebeler olmaktadır. 

B~r Alm~n tabu- Evvelki ~eceki zelzele vurdun 
Tunusa giren müttefik kuvvetleri, 

havadan bazı Tunus üslerine indirilen 
mihver kuvvetleriyle temasa gelmiştir .. 
Şimal Afrikadaki Fransız kuvvetleri de 
ı:ıüttefiklerle birlikte hareket etmekte
dirler. 

Tunustaki müttefik kuvvetlerinin 
yüzde doksan dokuzu İngiliz kuvvetle
r'.nden mürekkeptir. 

Hava yoluyle Tunusa nakledilen 
mihver kuvvetlerinin de on bini bul· 
duğu bildirilmektedir. 

AFRİKA ÇIKARMASI 
Müttefiklerin Ahika çıkarmasını 

mihver bu kuvvdlerin Maltaya çıkarı
l•cağını zanned~rek aldanmıştır .. Fakat 
asıl hedefin ne olduğu anlaşıldıktan 
sonra, mihver denizaltıları Akdenizde 
toplanmıs ve şiddetli muharebeler baş
!dIIUŞtır. Londra kaynakları bu hareket
lerde 13 mihver denizaltısının batırıl
dığını bildirmektedir. 

Onu umumi heyetile Avruoa meselesin- runun taarrU2.U 
den ayırmak kabil değildir. Projelerin 
tetkikinde muhtelif akideler ve harp tardedı·ıdı· 
sonr'ISı beynelmilel menfaatler göz 
önünde tutulacaktır. Harp bitince, nazi- --*--
!er yok edilince dünya milletleri ileriye 
do•rru büyük bir hamleye hazır buluna- Ruslar bir çolı Alman 
caklardır. Endişelerimlz nazi harp ma- muharebe 11asıtası talı· 
kinesinin tahribine, harbi çıkaran cani-
lerin cezalandırılmaına ve Almanyanm rip ettilderini 
yaptığı zararların taı.ıııininc aittir. bildiriyorlar 

----a- -*--

8 A 1 m t b I ' {y. «YO.. Moskova, 16 (A.A) - Bu sabahki 
e t k d a O e l el I ne !'."'> • Sovyet tebliği : Gece kıtalarımız Sta-lz er e Ya inin a re cephelt>*rd .. duı·uın lingrad çevresinde, Tuapsenin şimal do-

"' ğusunda ve Nalçıkın cenup doğusunda 
düşmanla savaşml§lardır. Başka kesim
lerde değişiklik yoktur. 

M••tt f•k M.h d Yapılan m1ı-ha- Helsinki, 16 (A.A) _Bugünkü Fin u e l ve • l ver or u tebliği: Cephelerde keşif faaliyeti ol
A - rebelerde r9 f'l'e• muştur. K1talanm1z mevzilerimize yak-

- ;ı:;;; laşmağa teşebbüs eden Rus keşif kolla-

ıa rı karşı karşıya gel- mıo hasara U~"',. rını pilskürtmüştür, Silahlı diğer bir 
keşif teşebbüsü küçük bir teşkilimiz ta-
rafından püskürtülınUş ve kayıplar ver-

b 1 t 1 11 dirilmiştir, Aünos berzahında bir Rus 

mı·ş u onuyorlar ra *w_., 1 muhribi !rlddetli ateş himayesinde hü-
cı ı ·· ı ... t~ :ı.lanmızın öniln-

• Düşman a~ır 
Berlin, 16 (A.A) - Alınan tebliği : k,., de verdik. De-

Miittefifı lıal'argahının sözc:ıiisü : uBurada ıııta· 
ıarımız iyi işler başaffıyofflar .. u Diyor •• 

Sirenaikada düşmanla teması kesmek nizaltılarımız Finlandiya körfezinde ve 
için yapılan hareketlere plan gereğince Baltık d!"llizinde bir kaç gün evvel üç 
devam edilmiştir. Alman ve İtalyan sa- büyük düşman denizaltısını batırımş
vaş ve tahrip uçakları düşman kollarına !ardır. 

Londra, 16 (A.A) - Müttefik umu
mi karargahının Londradaki söı.cüsü bu 
alqa.rn demiştir ki: 

•Fas radyosu İngilizlerin elinde oldu
ğundan verdikleri haberlere itımat et
mek lazımdır. Bu radyo İngiliz ve Ame
rikan kıtalarının mihverle Bizcrte ya· 
kınında temasa geldiklerini bildirdiğine 
göre bu habere itimat etmeliyiz. Öğre
niyoruz ki burada kıtalarınuz iyi işler 
başarıyorlar .. • 
DÜŞÜRÜLEN TAYYARELER 
Londra, 16 (A.A) - Fransız şimal 

Afrikası sahillerinde konvoylarımıza 
karşı harekette bulunan mihver uçak
larından on birı cuma günü dördü de 
cumartesi günü düşürülmüştür. 

Londra, 16 (A.A) - General Ander
senin kumandası altındaki kuvvetlere 
bugün yemden binlerce kişilik takvi
yeler gefailmiştır. Büyük Britanyadan 
Cezayire kadar askerlerimizi taşıyan 
konvoy hiç bir yerde ne denizden, ne 
ae havadan hücuma uğramanuştır. 

Londra, 16 (A-A) - General Ay
ZEnbaverin kurmay heyetinden bir ge· 
neralle İngiliz Albayı Peters bir hava 
kazasında ölmüşlerd:r. 

İNGİLİZLERİN HEDEFİ 
Londra, 16 (A.J\) - Birinci İngillı 

ordusuna kumanda eden general An: 
dersen Royter ajansı muhabirine de· 
miştir kı: 

•Birinci ordunun hedefi Romelle 
n•ümkün olduğu kadar çabuk temasa 
gelerek onu yakalamaktır. Şimal .Airi 
kadaki Almanlar ve İtalyanlar çok geç· 
medcn doğuya sürüleceklerdir. 

Londra, 16 (A.A) - Taymis mühim 
lıfıdisclerle dolu bir hafta sonunda or· 
dunun Tunus hududunu geçtiğini kay• 
deden yazısında diyor ki: 
KATİ OLAYLAR 
•İlünci haftanın da kati olaylar kay· 

dedeceğini söylemek kehanet değildir .. 
Cesaret verici bir habere göre şu son 

lki günde Akdenizde 13 düşman deniz 
altısı batırılmıstır. Bu rakam müttefik
lerin denizaltılara karşı savasta elde et
til<leri büyük terakkiler göstermek iti• 
br.riylc ehemmiyetlidir.. Şimd:ye kadar 
Mussolininin deniz üstü filosunun or· 
tada görünmemesi manalıdır. Bizerte· 
tiln öneın'.ni Londra ve Vaşington ka• 
oar Roma ve Bedin de çok iyi anlamış· 
tır. Bizcrtc garlı" doğru çekilen Rom· 
mel iç,n bir toplantı noktası teşkil ede· 
bilir, 
AKDENİZ HARBİNİN ÖNEMİ 
Londra. 16 (Radyo) - T~ymis her 

iki !aralın Bizel'tfye yarışını tıJılil eden 
}'azıda diyor ki: 

$ironi Afrika mücadelesi yeni ve şid· 
ıietli hir safha~·a girmiştir. Mihver mu-

kab:I hareketiyle tazyikimize cevap ve
recektir. Bu mukabil hareket henU. 
son mertebesine varmamıştır. Mihver 
oenizaltılarının Akdeniz ve Atlantikte
k: faaliyeti hakıunda verilen hayall ra· 
kanılara gelince büyük donanmalar gi
d:p gelirken zayıatın önüne geçilemez. 

Yine Taymis Stalinin beyanatını şu 
suretle tefsir etıııektedir: 

Akdeniz savaşının doğu savaşlarına 
tesirini belirten Stalin sinsi şüphelerı 
ortadan kaldıran sözleriyle Afrikadakı 
birinci derece hareketi hararetle öv
müştür. 

muvaffakiyetle hücum etmişlerdir. Sa· 
yıca çok üstün hava kuvvetlerile yapı- Moskova, 16 (A.A) - Tebliğ : Sta
lan muharebelerde 3 uçak düşürülmüş- lingradda diişmamn küçük gruplar ha-
t .. " - • · · , " ücumlar püskürur. 

Fransız sivil ve asker! makamlarının mahallesinde bir 
muvafakatile Alman ve İtalyan kıtaları ı-~ .. uar:uzu def edilmiş-
Tunusa çrkmışlardır. Cezayir kıyılann· tir. Kaf_ka_slar~a .N~lçıgın , c~nup,,batı
da bir liman ve bir uçak meydanı bom- smda. bırlıkler~mız ılerlem~~tır:. ~ş~a
balnnmıstır. •n hır mukabıl hücumu puskürtülmuş· 

Bir Alman denizaltısı Atlantik Fası ti.ır. 20 tank tahrip edilmiştir. Tuapsenln 
•ahilleri açıklarında nakliyatta kullanı- şim~~ ~oğusunda düşm~n. gerisinde bir 
lan 6000 tonluk bir yolcu vapurunu tor· motorlu kola kuvvetlerımız taarruz et
pillemiştir. mi~lerclir. Leningrad kesiminde Volkof

DENİZ MUHAREBESİ 
Deyli Meyi diyor ki : Tunusa karşı 

hareket müttefiklerin şimdiye kadar 15 son teşrin gecesi Alman karakol 
g:tiştikleri harektin en müşkillüdür. gemilerile !ngiliz hücum bollan arasın-

ta kuvvetlerimiz Ani bir taarruzla düş
manı bir mevziden a~ ve bir taburu 
imha etmişlerdir. 

-et-·----
Orada Alman;arın büyük bir muka- da br muharebe olmuştur. Kısa bir çar

vemet gösterıne:eri beklenmelidir. Düş- pışmadan sonra düşman çekilmiştir. 
man bu mukavemeti hazırlarken deniz ı Husus! bir tebliğde de bildirild'ği gi
altılarına ve hava kuvvetlerin" dayaıı- : bi Akdenizde Alman - İtalyan deniz ve 
maktadır. hava kuvvetlerinin şimal Afrika kıyı

ları açıklannda bir düsman kafilesine 
yapılan hücumlarda ceman 89 gemi ba
tır1lmış veya hasera uğratılmıştır. Bun
laı·dan baska 102000 ton hacminde 14 
ticaret gem'sile bir nakliye gemisi batı
rılrruştır. 10000 tonluk bir petrol gemisi 
de torpillenmiş ve alevler içinde bat•r· 
k en bırakılmıştır. 7 nakliye gemisi de 
cok ağır hasara uğratılmıştır. Topyekun 
71000 ton tutarında ofon bunlara kayıp 
olmuş nazarile bakılabilir. Bu suretle 
ceman 183000 tonilato hacminde düsman 
ticaret petrol ve naklive gemileri tahrip 
edilmistir, Bunlardan 76000 ton tutarın
da 8 gemiden 14 son tesrirn tarihli res
mi tebMde de bahsedil~iştir. Bundan 
baska 234000 ton tutarında 36 ticaret ve 
nakliye gemisi de hasara uğratılmıştır. 
Bunlardan bir lasmının hasarı uzun 
miiddet işe yaramıyacak derecededir. 

A'OTTEF;KLERE YA1DIMLAR 
*'---

Ruzveltin 
Niyuz Kronikl eliyor ki : Akdenizde 

harp şiddetlenecek ve bu harbin en bü· 
yük hava muharebeleri de yine Akde
ciz üzerinde olacktır. 

Deyli Telgrafa göre mihver Bizerte
ye s~hip olmanın ehemmiyetini anlamış
tır. Italyanlar mcınleketlerinin her iki 
ucunu bombala~.,•k hususunda İngilte
renin neye ınuktedir . olduğımu öğren
n.islerdir. Bizertcden Italyaya olan me
s&fc 160 kilomeuedir. Burada yerleş'r
stk cenubi İtal vaya daha şiddetli dar
beler indirebiliriz. Bizertenin askeri 
kudretimiz: artırmak bakımından da 
önemi küçük görülmemelidir. ----·----LiBYA HARBi 

----*----
Mafftoba 1ıava meydanı 
parasütçüler tarafın· 

dan zaptedildi •• 
Kahire, 16 (A.A) - Orta şark lngi· 

liz tebliği : 
8 inci ordu Martobadeki düsman iniş 

ıılanını işgal etmiştir. Alman zırhlı kuv
vetleri bakiyesinin takibine devam edil
miştir. 

Cumartesi gecesi Bingazi bombalan
mış infilaklar olınuş ve büyük yangın
lar çıkarılmıştır. 

Av uçaklanmız batıya doğru çekilen 
düşman kıtalarını hırpalamağa devam 
etmiş ve bir Yunkers düşürülmüstür. 
Elaceylada da mihver taşıtları bcınıba
lanmıştır. 

Uzak mesafeli uçaklar Tunus hava 
meydanına hücum ederek 6 büyük düş
man nakliye tayyaresi tahrip e!n" ' lcr
·dir. 

Be§ uçağımız kayıptır. 

Diğer taraftan bir zırhlı ve 3 uçak ge
misi hasara uğratılmıştır. Uçak gemile
rinden birinin yarası o derece ağırdır ki 
bu gemiden uzun miiddet istifade edile
miyecektir. 

3 kruvazör bahrılmış ve 14 kruvazör 
ve büyük muhrip hasara uğratılmıştır. 
Aynca 4 muhrip ve avizo batırılnuş 7 
muhrip te hasara uğratılmıştır. ----·-·----lk i Fransız geat"ralı 

harp divanında 

beyaııatı 
-*

Ameffilıa, müttefilıleri· 
ne bir ayda 9ı5 milyon· 
ıuıı _malzeme gönderdi •• 

Vaşıngton, l 6 (A.A) - Cumhurrei
•i Ruzvelt Amerikanın müttefiklere ilk 
teşrin ayı İçinde kiralama ve ödünç 
verme kanunu mucibince 9 15 mil
yon dolardan fazla yardımda bulun· 
duğunu bu yardımın azalmak şöyle 
dursun 1943 te artması beklendiğini 
söylerrtlştir. Bu bir rekordur. Ruzvelt 
son dört ay içinde Amerikanın müt
tefiklere yardımının 2.713.000,000 
dolara baliğ olduğunu belirterek ıunla
n na-ve etmiştir: 

Müttefikler birbirlenne yardımlan sa
dece bir rakam meselesi değildir Zira 
bu rakamlarda uçak gemisi vasfını taşı
yan Maltaya iki defa paha biçilmez Spit
fayer]erin nasıl götürüldüğü, Amerikan 
er?c.-!n. .d.amiryollannı Basra körfezinden 
Ru•yaya kadar nasıl inkişaf ettirdikleri 
ve deniz aşın mmleketlerde Amerikan 
kuvvetlerinin büyük başarıları dahil de
ğildir. 

Vaşington, 16 (A.A) - Hayati öne ---* mi olmıyan masraflann azaltılması ko-
Vişl, 16 (A.A) - Haberler nazırlığı misyonunda Brezilya ayanından B. Se· 

Degol lehinde faaHyet suçundan general nator siya!li tahrikatı ve işçi seferbirliği 
Dölas ve Pasivyinin harp divanına veri- kanunu hakkında federal hükümetin ha
leceklerini bildirmiştir. reketini tenkit etmiştir. işçilerden üçte 

Paris, 16 (A.A) - Liyondan verilen birine yol verilmesi Amerikan gayreti
bir habere göre Almanyadakl Fransız ne yardım edecektir. Senator hükümeti 
harp esirlerinden yeni bir kafile Never suiistimalin önüne geçecek tedbirler ol-
ve Burja gelml;ıtir } mağa davet ebnfttir. 

muhtelif yerlerinde de hissedildi 
Ankara, l 6 (A.A) - Alınan habeT

lere göre dün saat 20 - 20, l O arasında 
lstanbul, Bursa, lzmir, Manisa, Baltkesir 
Çanakkale, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, 

Kütahya, s;mav, Akhisar, Nazilli, Te
kirdağ, Bergama ve Bandırmada hafif 
veya şiddetlice yer ııaraıotılan olmuş
tur. 

Ankara, l 6 (AA) - Aldığımız mu
temmim malômata göre dün gece muh
telif yerlrdeki yer sarsınhlan Dursunbey 

Büyük Millet Mecli
sinin dünkü 
toplantısı 
-*-Ankara, 16 (AA) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Mazhar Germenin reis
liğinde toplanmıştır. Ruznamede MecU
sın 1942 YJlı n:san ve mayıs hesapları
na ait mürakiplik raporunun okunması
nı müteakip başka madde olınadığından 
~arşamba günü toplanmak üzere celse
ye son verilmiştir. 

~----~ ...... ·--~-
Makineye 
\erilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Şimal Afrilıaya lıaçan 
ilıl Vişi nazırı •• 
Londra, 16 (A.A) - Muharip Fran

sızlar umumi karargahından bildirildi
ğine göre Fransada umumiyetle iyi ha
ber alan bir menba Pierre • Etienne 
Flandln ile Pucheunun şimal Ahikaya 
geçmiş olduğunu teyit eylemiştir. Eski 
başvekillerden Pierre - Etienne Flan
d!n Peten hükümetinin hariciye nazın 
Pucheu ise eski dahiliye nazın idi, 

Müttefilı Jııtaıarı 
Tunusta ilerliyorlar 
Londra, 16 (A.A) - Rahat radyosu· 

nun neşrettiği bir müttefik tebliğine 
göre pazartesi günü akşamına doğru 
ileri kuvvetleri 'i unusta mümkün oldu .. 
ğu kadar süratle doğuya doğru ilede
meltte idiler. -----

ve Kırkağaçta da hissedilmiş ve Kırk
ağaçta bazı hasarlar kaydedilmiştir. 

lstanbul, l 6 (A.A) - Fındıklı rasat
han .. inden bildiriliyor: Dün akşam yaz 
saatiyle biri 19 zu 10 dakika 56 saniye 
diğeri 20 i 1 dakika 5 7 saniye ve üçün
cfuü 20 i 58 dakika 24 saniyeli üç 
yer sarsıntısı olmuştur. Birinci ve üçün• 
cü sarsıntı pek hafif, ikincioi oldukça 
şiddetli olmuştur. Her üçünün merkez:l 
lstanbuldan 265 kilometre uzakta tah· 
min ediliyor. 

lstanbulcla tespit 
edilen ihtikar 

vakaları 
---·k·---

lıtanhul, 16 (Yeni A11r) - Şehri
mizde muhtekirlerin takibine şiddetle 
dcva.m edilmektedir. Fazla fiyatla mal 
satan bir çok bakkallar ve kömürcüler 
milli korunma mahkemesine verilmiş, 
pııra ve hapis cezalarına çapbnlmışlar• 
dır. Bunlar arasında kira bedelin1 artır ... 
maktan suçlu Necmiye 300 lira para ce
zasına çaptırılmıştır. o--
lstanbulda tramvay 
ara durakları kalktı 

---* 
İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Bugün-

den itibaren şehrimizde tramvay ara 
durakları kaldırılmıştır. Muhtelif hat-
1.ırda 48 durak kalmıs ve 70 durak ta 
lağvedilmiştir. 

Bu tedbir say~sinde araba seferleri 
"1'tm.ış ve izdiham bir dereceye kadar 
onlenmiştir. ------İngiliz müıaviftleri 

Londra, 16 (A.A) - Bugiin Londı·a
da öğrenildiğina göre bazı İngiliz dip
lomatik ve siyail müşavirleri şimal Af
rikaya varmışlardır. Halen bu bölgede 
yapılmakta olan askeri harekatla içti
nabı kabil bulunmıyacak tarzda bağlı 
siyasi meseleler dolayısiyle bu müşa
virlerin şimal Aİrikada bulunmaları lil
zumludur. Bugün Londrada amiral 
Darlanın durum~ hakkında hiç bir tef
sirde bulunulmamıştır. Amiralın şimal 

TUNUS HARP Afrikaya tayininin muhakkak surette 
SAHNESİ OLDU siyasi tarafları mevcuttur. Fakat bun-
Vişi, 16 (A.A) _ Ofi : Şimal Ahika- lara halen yapılnrnkta olan a•keri hare-

katla alakalı ol&rak bakılmalidır. 
daki durum: Tunus harp sahnesi ol- ---------------~ 

Darlanla temasa girmekte tereddüt et
memiş ve ateşin kesilmesi haldonda 
vakitsiz emir vermek suretiyle kıtala
r!mızın mukavemetini kırmış, manevi
yatım bozmuştur. Kendisine Afrikanın 
müdafaası emrim müteaddit defalar te
kit ettlın. O bu emri bir tek vesile ile 
reddetti .. Bu vesile asi ve hain bir şef 
o~an general Jironun kıtaların kumaıı
dasını gasbetmesine mani olmaktı. 

muştur. İki gündür Tunus hava mey
danları civarlarillda mihver ve İngiliz, 
Amerikan uçakları arasında şiddetli 
çarpışmalar vuı<ua geldiği bildirilmek
tedir. Alınan tebliğinin bildirdiğine gö· 
re Fransız sivil ve askeri makam1arı1e 
anlaşma halinde Alman ve İtalyan kuv
vetleri Tunus topraklarında karaya çık
mışlardır. Anglo Sakson kaynakların
dan alınan habrlere göre de mihver ka
ra kuvvetleri şimdiden Amerikan kuv
vetleri ile temasa geçmiş bulunmakta
dır. 

Halbuki bugün onun tayinini tevsik 
ediyor, general Jiro harbi Fransız top
•.ıklarına getiren bir yabancı devlet ta

Peten Darlan hafılıında rafından tayin edilmiştir. Amiral Dar-
lan bu suretle milli camia dışarısına 

He diyoro? •• çıkmıştır. Kendisini bütün resmi vazi
Vişi 16 (A.A) - Ofi : Haberler na- felerinden ve askeri kumandanlığından 

zırlığının tebliği : Fas radyosu Amiral :ezlediyorum .. 
Darlanın gerçek manasiyle muhalefete Londra, 16 (A.A) - Muharip Fran
davet teşkil eden bir beyannamesini sızlar umumi karargahı aşağıdaki res
neşretıniştir. Mareşal Peten bu vesika· mi demeçi neşretmiştir : General De
dan haberdar olur olmaz Fransa ve golle ve Fransız milli komitesi şimal 
imparatorluktaki bütün Fransızlara hi- Afrikada Vişi mümessilleriyle yapılan 
toben &Şağıdaki mesajı neşrehniştir : görüşmelere her hangi bir suretle işti-

Amiral Darlan beyannamesinde sa· rak etmemekte ve bu hususta üzerleri
miml düşüncem• Fransız milletine bil- n hiç bir mesuiiyet almamaktadır .. Bu 
dirmek ve kenrli adıma hareket etmek müzakerelerin Vişi rejimini şimal Af
imkanma malik bulunmadığunı bildir- nkada teyit edecek ınahiyette hal su
meğe cesaret edıyor. Ben zor karşısın- r.tlerine vannası takdirinde bu tarz<l<'
da boyun eğecek adam değifün., Bunun k; kararlar pek tabii olarak muharip 
aksine telmih etmek bana hakaret et- Fransa tarafındar. kabul edilemez. Dc
r.ıektir. Afrika hücuma uğradığı zaman r.izler aşın bütün Fransız arazisin:ı. 
Fransız hiikümranlığının bana verilmiş l:urtuluş uğrunda birleşmesi Fran' ; 
olan müdafa:ısuıı amiral Darlana hava- milletinin azmine ve haysiyetine. mut .
le ettim. Daha ilk çarpı:ıınada Amiral Lk şaı:t!arda başarılmalıdır. 


