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hın m•Jndeı·ccntından me~uliyet kabul edilmez... Cümlıııriyctiıı ve Cüıııl.uriyct eserlednin bek~-isi sııbaklııtı çıkar siııııal gıızetediT. YENt ASIR MatbaBSlllda basılmışt:r 

,Çnloınmı a.claları üniitıde 1ıöbet t1'tau .r11ncrikan 1ıarp aeınHeri 

iaşe 
Maddeleri ---· Beledi)leferin fiyat 
ltonıtro · nde araların· 
da bir mr-sai i~tirafıi 
Jıurma arına 
zaruret vardır •• 

il.~ ·ı OCAKOGLU 

1 rB;;.-k~d;;.;i~~;,;kj 
1 i A.tina 'ha'lıın•n N•ııi 
1 . e e bir hediyesi •• 
l 
1 

1 
l 

Ankara, 17 ( Yeni Asır ) - Müş
kül anlarında. Yunaniıtana Kızılay 
va~ıtnsile yapılan yardım dolayıııile 
komşu memleket halkınrn şükranla
rını ifade eyliyen bir hatıra olmak 
üzere Atina çini fabrikasında hazır
lanan bir vazo ve iki tabak bugün 
cün1hurreislmb:e takdim edildi. 

·=·---------·--·-- -·~ 

Ağır bir hezimet daha 

ar n ar 
·~- - --- Japonlar ~eri çekildiler - · ·---

Batan 18 gerr,ide 24000 
Japon ~skeri boğuldu 

l Guadellıanar önündehi Japon hezimeti Ame· 
.!. rilıan donanmasının bir zaferi oımıı,tııP" .. 
Va~ington, 17 (A.A) - Asker! müşa- 18 nakliye gemisi batınlmış ve karaya 

hiUer Amerikan donanmasının Salomon pek az Japon askeri çıkabilmiştir. Bu 
adası önlerinde bu harbin en büyük de- ·muharebe Amerikan donanmasının kara 
niz zaferini kazanruğı miltalaasındadır- ve hava kuvvetlerinin blilün bu çevre
lar. 23 japoıı gemisi batırılmıştır. Ame- de üstünlüğünü kat'i olarak temin et
rlkalıların insan kayıbı büyük değildiı·. ml!jtir. japonların Guadel Kanar strate-
Halbuki jnponların 24 bin askerle, dolu (Sonu Sahife :ı, Sütıın 2 de) 

o 
1 

ıa~c i'lerinfn laııziın '\'C miirakabe:i!İ 
henliı: e~a~h bir i~tikanıct alan1a111ıştır .. 
İa. c maddeleri lıyatlannın alabildiğine 
yülı»clınc>i bir <:ok sebeplere dnyan
ıııaktadır. Bu .cbeplerin bir kısmı hü
J.ürueliıı <alihi~ etli ağ1.1 ile ifade edil
mi.., \'e bir kısm.t pzetclerdc uzun boy
lu "uııinaka~a mevzuu olmuştur. 

--------------~-----~~---~. 
Şiddetli bir deniz ı-e lıaı;a mttharebeslnde Amerikıılılarm yaktıkları 

bir ağır Japon kmııazörlL 

Bilinen ,:e te-;hit edilen esaslara kar
"1 icap eden tedbirler alınmakla .. e 
,,\ınması da dcrpi~ edilnıektediı-. 

Bizim bu sebepler arasında mühimce 
ı;örılüğiimüz bir nokta daha ,·ardır ki 
o da kontrol vazllesi.:nin hakkislt• ifn., 

uHlcıııcınt"'i keyfiyetidir. 
Hükiimet el koyma .. e Türkiyeyc sa· 

ı.•il fi~at tesbit etme harct.ctlcriııiıı 
r: cııfi nctireler doğurduğunu giircrck 
ııiya'la)"ı gayri tabii bir ~ekild" zorla· 
ı ıaktan "az ge(miş. makul bir paha· 
l:lığı harp ekonomisinin tabii bir icabı 
ayarak piyasa hareketlerine serh<•sllil< 

l •akkını tanunıı;tır. 
Bn tanılan hah. \;U.rgunrulara kar~ı 

ı ~cydunı b&p bıraknıak nılln~snıa gele
mez. Nitekim hükümet yenı kararları 
r lırken el ko\'rna sistcmiııc nihayet 
'rrdi:-iini ve f~kat 11\İlli korunn1a ka
l unu o hüküuılct·inin baki kaldt~ını nan 
< tmis \:c beledi ,e]erhnizi milli korun
ı· a kanunu hükümlerini tntbik sahllıl
~ etiyle te~lıiz ey1cn1i-.:tir. Bu tlcınektir 
ı.; h•fiJı51aJ fiyatlırının artmils1ndnıı mii
t.:vcllit ııahalılıda kar~· göği.is vcmıek 
:1 .. ıruı·idir. Anınıa iiç be:-.: kişinin kcscsi
ı.i doldurmak pahamıa yol alan !iyat 
yükseli ,Jeriııc karsı hiiküınct otoritesi 
belediyeler ~a:sıtı>sh·le kendisini <:"Östc· 
ıecck ve gayri tabii fiyat \·iiksc!isle
riul" asla nıe) dau bırakılnnyacak
tır.. . Iaa)esef belcdiyclcrinıL!: hü
~linıctin k~stctti{:"i nıWayı ve kcııdilc
ı·inc tt~vdi cdilmi~ '\·.ızifcnin chcn11niyc
tıııi hakki~ le k n rıyaınaıııı~lari!ır.. Pi
ya~a ~crbcstli~i nı5n:lsınt müdahaleden 
uzak kalnıal- anlamında telakki ctmi~
ler ve hııgiiıı ıstırap kelimesi) le ifade 
~dilen dt•rnnnın ,·nnJann1asın:ı: seh<'Jl ol
nıu~lardır 

Halbuki 1 ıcaıcı •ckMcti bazı heledi
)Clcrimiıin rnali kudrctlcriıü de göz 
onündc tııtarnk kontrol vazifesini ifa-
3·a imkan wnnck için niifnsu elli bin
den yukan olaa belediyelere nıuddi 
yardıınL-ı.ı·ıfa d> bulunmuştur. Bıına 
rağnı~n h~Jcdi~ ~t: rin kontrol vnı.ifc)c
rini hakki) fo ifa edebildikleri asla id
dia cdill•nıcı. Jlcr ~eyden evvel hu va· 
ııircnin ifa:-;ıııda bcTcdiyclt?r :ır.a~ında bir 
mcsai istiı-akino ihtiyal: vardır Jü bu 
lüzuın Yerinı"" !:'t·tirilıncıni~tit". İstanbul, 
Ank.tra, İıınir ~:bi He ltii~·ük llc1C"diye
~in iasc nıaddt•lt riniıı satılmasına nıü· 
saadc ·ettikleri ~ıyntlar arasında bariz 
farkJar \·artl1r. nu rarklar nakil ınas
l'Jflaı,ııın <'Ok üstiindc tecelli ctti~i irin 
her hanı..:i bir tn•ıclıJe hir ~ehirdl\ ıncb
rttl('n 11U!'\'cut nJcl:ı~u hn1dc di~t·r ~c
Jıirde bulunanıanıas.ı ayı"l bir ı~tırnp 
k;,ı"·nağı tc -J,.il chnrk1cdir. Buna illve
f('n fİ\'hi konfı·,;hindc ynlınz ı>C:rakcn
dct·ile;. naznl'ı dlflkatc- ·alınınukta, tou
bu ..:atrcılar1n furumu kontr<'lf\ f5.bi 
tutulmamaktadır. lcscla İzrnir bakkal
L"rıncla huciin h: nckc llC~·r.h·i t<'d:ıriki 
),ayli ıni! kiil bir ha) almıst!r. i71111r 
nıozbahasında i" ) üzler<'c v~ b~lki de 
bin!eı-c(' tenl~J~ı• peynir ınevcutfur .. İ.~
hlİr neraJ;.cnJc Iiyat1t İstanbul pcrakcıı· 
de.· fiyatının dununda olduğu i"in hu 
JlC-~nh·ll'r İ f~ı•ıbula aJnna1·ta ,.e İ.ıq1İr 
pr"nir sıltıntı"ı rt.:kr.~ektcclir. lllotu kii
(iik bir nıi~at cıl.1rak burada zikı"1'~11ivo· 
l"tlz. Di·~<'r ia~ ntaddl·lcl":"" r.-c<·ti~rinıit 

("on11 <.:ahi!e l, Siitıın il da) 

Tunusta 61 Mihver uçağı düşürüldü General Mon(J'omeri'nin 
l"I 

hf>'vanatı 

Harbe mecbur edilen bir Amerika, Rusya velngil
• 
1 

----*----
NEVYORK GORE 

-*-
rıın s topralılareında 
Js rbin en az ifıi hafta 
sürmesi mümlıiindiir 
Nevyork, 17 (Radyo) - Amerika-İn-

gıliz kuvvetleri tek kumanda altında 
Tunusun doğusunda bir Alman - İtal
yan biı·ligini haı·bc icbar etmi~lerdir .. 
Bu birlik l'icat halindedir. Gelen haber
lere göre Tunusta iyi neticelere doğru 
gidilmektedir. 

Tuntı<ta harbin hemen bitmesine in
tizar etmemek lazımdır. Tunus toprak
farmd:r harbin en az iki hafta sürmesi 
nıiintltündür. 

61 MİHVER TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra, 17 ( A.A) - Şimal Afrika 

mültefikkr kan.rgfilıınııı tebliği : Şi
mal Fran.<ız Afrikasında müttefik kuv
vetler öncüleri 1 un usun doğu> una doğ
rl.! azami süratle ilerlen1ektedirler. Tu
nusta nıihver hava kuvvetleriyle dün 
vuku bulan siddetli hava mulıarcbele
rinde 42 mih~er tayyaresi dü~ürüln1üş, 
yerde 19 tayyarn yakıln11ştır. Birinci 
Britanya ordusıı Tunustaki harekatın .. 
da se ·y41r Anıerikan müfre7.cleriyle 
lrkviye edilmiş bulunuyor. Britanya 
c1onanı11as1 batı Akdenizin kontrolünü 
elindp tutmaktadır. Küçlik Fr"nsız as
i erl birlikleri do Cezayir ve Tunusta 
Amerikalılarla i~birHOi v11n,nakladırlar. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Bcrlin, 17 (A.A) - Asker! kaynak

lurdnn bildirildiibne göre savas ucakla
rımız şimal Afr•kada İngiliz ~ Ameri
kan kuvvclleriy~<' Bon ucak meydanı
r.ı fasılasız boml:alamıslardır.. Bir çok 

(Sonu Sehife 2, Slitun 4 te) 

SONDAKJIU 
. . . . . . . . . . -. 
Alnıanyadan Do~uya 

}JOSta nakliyatı 
hile durdu 
---*---

Stukhu!m, 17 (AA) - Müttefiklerin 
ş.n,al Afrikayı i~galleri dolayısiyle Al
manyada ınünakalc i~leri o kadar müş
kül bir durtun.ı ginniştir ki doğuya 
ı,o:,t1 nakliyatı bile durdurulmuştur. 
ı:u seb~ple doğu cephc,,indcki Alınan 
rt"kcrlcri Noel tediyesi :ılnmıyacnkları 
ı;ıbi lınıl;i nıol<llip bile ~laınıyacaldar
c~ır. 

. · or tere düşn- ana tam zama
nında dar eyi indirdiler 

• ·~· g • 
ı e a 

.Şinıa! Fraıwz Afrikasma çıkarılıın hafif AmeTikan 
tankları bir 1tehiri ge~iyarlar 

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

Çıkarılan Şayia~ar 

MAREŞAL PETEN ADINA ___ * __ _ 

Amiral 
Darlan 

-*-
Şio1al Af rikada tt>şı·ii 

bir meclis kurdu 
-*

Peten, Jiro ve Degol 
Fransaları hafıfıında 

düşüncelere •• 
Londra, 17 (A.A) - Fas radyosuna 

göre amiral Darlan ıimal Afrika yük.ek 
komiseri sıfatile marqal Peten adına bir 
teşrii meclis kuımuştur. Bu meclis idare 
ve kanun bakıır..ından mütalaasına ar-
20Junacak muhtelif meseleler hakkında 

Varlık Veroı·sı· kom ı·syo m~:~t~i7nı(.k'.:t;e_cckı;:;;ra gazeteleri 
~ • Darlanın Peten tarafından terkedilıneai 

üzerine bazı tefsirlerde bulunuyorlar. 

uzun bir tcplantı yaptı ::~~np.:~;;:::1c:~!:~!r~':: 1~:t:~~~~~ 
edilmediğini belirtmektedir. Pariste 

----·*---- . ·---------------- amiraUık maiyet subayları mareşal Pe-

n 

---*---
Rus,,aya yapılan tanlı, 
u. ak ve ta.~ıt vasdası 
yardımı sonsuzdur .. 

-*-
1 

Londra, 17 (A.A) - Şimal Afrıka 
kuvvetleri umuml karargAhında gene
ral Mongomcri, son harekatı bilhassa 
vıüttefiklerin nıüna•cbctleri üzerinde
ki tesiri bakımından tetkik ederek de
ır.iştir ki: 

- •Britanya, Rusya ve birleşik 
Amerikanın ayni gayeleri elde etmek 
emeliyle hareket ettiklerinp şüphe ol
mamakla bera\>_,r takip ettikleri yol iti
Lariyle müna•ebetleri hazan gergin 
safhalar geçinni,tir. Fakat •imal Afri
ka hareklitı göstermiştir ki esasta tam 
mütabekatle har<kct cimi !er ve en 
n:ünasip zamanda dfü;mana en büyük 
darbeyi indirm~lt için hakiki işbirligi 
yapmı~lardır. Malftm bir hakikattir, fa
kat tekrarında fayda vardır: 

İngilterenin Sovyet Rusyaya yaptığı 
yardım zan ve !ııhmin edildiğinden kat 
kat yilksektir. Zikredilen rakamlann 
teı:ıiri insan yığm]aı·ı üzerinde başka, 
hadiselerin içinde olanlar ve bunlarla 
y&kından alakadar olanlar Uzerindekl 
tesiri yine başkadır. Bu yarrum en çok 
ycl<ından alakadar olması icap eden Al
n:•anya bakımın~an tetkik edilince ru 
neticeye varılır: 

İngilterenin Rusyeya gönderdiği 
(Sonu S:ıhifo 2, Slitun 5 te) H • l • 1 tene sadakat yemini etmişlerdir. 

•!·--- IÇ <ımse -~-'j AME~IKAN UÇAl{lft'tl Marsel dea (övr) gazetesinde çıkan·:·------------

1 
----·*---- bir makalesinde diyor ki : Arlık vaziyet 1 •• ,:. 

Kendisine tebliğ şekillerunei<e bn~lamıştır. Fran•anın ha- ı· v ı L K ı 
edı·ımeden Ön""e per• ı kiki çehresi tekrar görünmeğe ba~lam .. -" r ansaya tır. Memlekete hiyanet edenler bertaraf 
'1f mifıdar1GP1ftl flG• edildikten sonra Avrupa Fransaya tek- ç •• •ı• • 
ber aJamıyacafıtıP .l baskınlar rar itimat edebilecektir .. Zalen Darlen _.OrÇJ ) tenkJt 

daima entrikalara alıAmtş bir adamdır. -
--*-- Darlan Ve Jiro inhilal etmi< bir rejimin edı·vor 

•Varlık vergisiu kanunu tatbikatına adamlarıdır. 
ge~ilmek Uzeredır. Kurulan komisyon Londra, 1 7 (A.A) - Alman radyo-
diin öğleden sonra vali B. Sabn Öneyin ya ptJ su bugünkü yayınında Vişi hükümetinin 
riyasetinde Defterdar B. Mümtaz Tar- Paris mümessili B. Debrinonun Fransız 
hanın ,.e diğer komisyon flzalannın iş· müstemlekelerini müdafaa jçln mihver 
tirakiyle vilayet salonunda uzun bir --*-- kuvvetlerile yanyana dövüvnek üzere 
toplantı yapmıştır. İngiliz tayyareleri de ISonu Sahifo ? Siituıı 6 da) 

Haber alwğıınıza göre vergi tarh ve Bel i... d mavıınal 
tahakkuk mikdarlan iizerinde çalı~ıl- ç KG a Ot . .:ı 
maktadır. Pek ~·akın günlerde vergi lzombafar SGVllrdU.. 
nıükelleflcrine vcrııi mikdnrlarımn tcb- Londra, 17 ( A.A) - Amerikan av 
lij!ıne ba~lanacaktır. uçakları pazartesi günil Avrupa üze-

Varlık \'crı:isi ile aliıkıılı olarak Jıazı ıinde hareketlerde bulunarak Alman 
kimseler çirkiıı dedikodulara cesaret kıtalarını ve asker yUklU kamyonları, 
etmek!., ve {Falan tilccara u kadar karakolları alçaktan bombalamış ve 
'ergi konmuş, fulan zattan şu kadar ate~c tutmuştur. İngiliz uçakları giln
yüz bin lira vergi alıııncakınış• gibi şa· dilzUn Brestte bir fabrikayı bombala
yialar çıkarılmaktadır. Komisyon çalış- mışlar, lokon10tifıeri milralyöz ateşine 
ınalarnıı tanı bir ciddiyet ve disiplin tutmuşlardır. 
kiııde yaııtıJ, iem çıkanlaıı şayia ve Belçikada İngiliz avcıları ınavunalara 
dedikodularuı hakikatle zerrece alaka- tııarruz etmişlerdiı·. 
sı yoktıır. Bu cilıetin herkesçe bilinme- Londra, 17 (i\.A) - Sekizinci hava 
binde favda ,·ardır. (Soııu Sahife 3, Siituıı 3 te) Mareşal Peten ııe Laral 

Anla$mtı yalnız müt· 
tef!fder aPasında de· 
qil, bütün milletler 
tırasında ofmalıdıre ı 
Nevyork, 17 (AA) - Vendeı Vil

k.1 dün söylc~iği bir nutukta Çörçilin ge
çenlerde saTfettiği bir cümleyi ~iddetle 
tenkit etmiştir. Ciimle şudur: İngiliz im
paratorluğa olarak. bize ait olan her $C· 

yi muhafoza etmek fikrindeyiz. Vilkl 
demiştir ki : A.Jceri planlarda birlik bü
tün n1üttefiklerin yardımile kuru1n1uş
tur. Anla~ma yalnız müttefik milletlerin 
a~keri flefleri arasında değil, millt"tler 
arn.&ırıda olmalıdır. Jn~iliz milleti bizim 
ne düş.ündüfrümüzü bitmez ,_.e biz de ln
giltcrt! hakkında ayni anlayıı:1~1zlıi!1 ~ös .. 
terlrıek böyle bir anla~man1n ne kıyme
ti kalır ki? 
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ŞEDiR DABER!iE~i 
.... . ... - --· 

TARİHİ ROMAN Yazan: Sahin Ahduman 
:- - -YENl-BI~ KARAR - ···: (;ii n;ru_· _k_1 .... _u __ n_1a_J_la_ı_·ı_n_ı ... ç._·e_k_m_iy_e_ı_ı_1_ü_c_carlar 
1 B<~ledi\t>ler st>hirleri T•• ) 

Ali paşa ~~~i;eti anlanııştı l adına .İ<ışe ,~,n~dde-. uccar ara verilmiş olan 
1Ur 1ıa;~saatıen beri lıu;;uqu hülvcdarın ta ~,..1;.1 lc.--ri de(J<~.debile~ek 1 mühlet bu akşam bitiyor 

hult etmediğini gören vali hayal su- 4 Bu husust"! .beledıye-
Jtutuna uğ .,.am~tı... ı lef'e Bcle!'ıyeler 1 Mallarını r;eıtntiyenler Milli Korunm~ lıanunu 

I· •• '·l "" ın da\i\al sonra •aatler bıçakla arko 0' '1.n ÜZl'rine hlic".., etti' I Banlıası ıltrazatta 1 gef'eğince ayni zamanda 11ara ve hapıs cezası-
~r.ı~i'.;~ ha 'amı~t ··· .. :c .'.:.r _dakika \'e ı~a;::ı ;1,r.' du~_kRfa~:nı Y.a;dı... • , bulunacalıtır.. j na da mahlıüm edilecelılerdir-

ıte-rı:ı·çe 1\!i pacı,\nın uzuntlı~u hır kat Goruyor!'illnı.:z Kı bu ı~te brzıın hıc; su- E d. l \ k . 
daha art 3 d·ı Faka "1.e Brnli Yo.-.·na· Çil nu1. yok dc\·ictllm_ ı .. eı:·. 1.~·( ~-r >a._:: as_ı ?5'a!" n.Lt.an1nam~-
dr! ..• ne de c<•'latlart,an hiç bir haber zu. Sonrarlan işe ınüd:thRlc eden hı-r"E!cr • fli~1 uc.;un:~ ':1~d~cs!n1n •i\-. fıkr41sı şu 
hur et:niyorl'lu... çok. ~zıll. ku "'-etli qör:inüJ,-or!~rdı... . .... kı dp cie.:~ı~tu:_ı_.n•ı,stır: . . • 

._ iha\·t"t _\Ji pt: ._n!n Ju,,J·4u ı .. t r3p Onların t'JinC'len co.tnel117.t pek z:ya- A ~ ·~l~ıy-e.!erc ~elıirler::n tanı;ını 
(;\' e bir dcrPce\'c Ht.ldi k: '.\fısır \'alisi de ••'i.c:lUklc kuı·tarab~ld:k!.. . \C te~ıs ı~lcrınde yapacaklarL esaslı 
h.L nr t • .!ı ·r.~nlil f'cl .... !ver k oc:L1<1~n dı· '\"iı\"UZ .. \li poışa: •":ınn1c hiz.ınctle•_·i icin ve fevkaklde h~l: 
s: • f -l:ı-dı... - - Tuu: .. Yazık sitt d·ye .· kı?·dı..: 1-. r<le beldf• haJJ.anın ia":e ve h~vnyıcı 

\""c bc-J z cc1: l&n ça:ö rttı. •·kada1• .. \Ufth be~3ru7ı versin!_ B:1 ada 1.-ırın 
1 
zar~~re 'htiya~ı~rını tC"ıniıı t•bn k üz.e-

1 nrnn 1 '"3 re_ -eL" !İtlİ on•a -dan sor· cHnd0 n c~nınr7.1 ktr .. fardınrı: amm:l ha- rl" }uzunıfu matio.e!eri ~<1.ttn :ı.lm::tk1 de
cl'u ... .,\1d:g1 rnfi eı•\·;p lizeri'1e sa:ay .. ı !<ahın ~inıdi ne yapa(•aksınız'.' Ilrnim ı.o et ~·e!;: \'e halka satınalc g:bi nıuan1c-
c1:1 rltıtan1adı.. 1 ciİ!ı"'rl~n o kıy·n.ctli can!nızı kurtarmağ:a lciC'r için muhtn,. olacnkları parnyı, ya-

Kapının iinünc ko .. ta. nns1l mu\·01f(a.k o!acaJ;.s1nız?.. rılacak i!:!lcrin ı..hcınn1iyctinc \ c bf'Jcdi-
Or da karanl klan brr hah.:r gelecek.. Bu adan1?ilr kaç kisi idiler? .. Bari on- yelcr:n öden1c ı:abiEyE-tlcr:np göı·e ik-

nıi gihl ...:eC"cnin dt"rınlk1erini tetkik et- ları t:nıınal!a muv·:Ufak oldunuz tnu? .. rr.z el!nek, kı!-.a veya ın.un vadeli avans 
ınei:!e h2şladı.. Bu sefer c~ll.:i.t lltınrlan C~\'ap \'C'rdi: vcrı11C'k ve cari he::aplar açrnak veyrt 

.ı\Ü pa,;;;a ade·t~ çı?" :ı dünn1ii -tü.. - lki kl.::-i idi!er. !='ulıanım! .. i\ynı za- l•unlarr. tlvassut ve kl falct eltnck .. • 
Ffo dilcrini bu vaziyelic gii:en hi<met- manda kızın yanında g'den ya~lı. uzun YE"1İ ASIR _ Bu >Uretle biillin be-
cı ~r sa~mlıl<or.. boylu adnmı da he.saha katacak olursak lediyelerin halk, i:ıgc maddeleri temini 

.. \rndan hir ka~ saatte !'Uretle ~eç· onlar d~ ?,izim ~hi iiç ki::i oldular.. r.us~sunda stoklar }·apmafarı ve rncsu~ 
tı... ' . . ı . He~ .ucu .•le tepeden tırnaklartna ka- liyetini ta.<:dıklan ""hirler halkını da-
K~ra cdlatlar,~an h«ber ıı;ürsm.er d~· dar sıllıhlı uhler.: Bunlar en "."lı hay- },a geniş bir. surLt te dU.,iinmeleri hakkı 

y~ hır ~ralı_k rnıı beyaz .~elliıtl~rı da Ba- d_~ı!:ır.~an daha zty~de ku.v\'etl:. atıl;:an ,·erilmiştir. Ilkc>nce Ankara belediyesi 
h,ızzcvıdcki kahvcy~ ~onderd•:· ~o;ıınu~orlardı ..... Bız ~~!1lı. Yo"m.ayı ya- ı'.nknra holkı ·.~:n bazı maddeler !eda

.En ı:onra kara cc?:.tlar ~ece-~n karsn• kaıama~ teşcbbus ettıganız "~.kıt _uz_un ,;kine baslaınıs bulunmaktadır. 
•klarını arttıran sıyah yuzlerıyle saray bıçaklarını çekerek hemen uzenmıze ___ · e 
kapısının öni.tnde bird"n bire be-11rrli!er. cıtıiclılar .. Yavuz Ali p.'\~ acı acı gü!dii. ,.,~. """""""' ,.,,,,,,,.,,., • • 

üç cellat o dakL1<ada tüyleri volun- öfkeli bir <C"Slc hoykırma"a d""""m ede- ICH l't't Of a"l reıst 
m~ kazlar gibi bitkin. dü•kun bir vıızi- rek: •• •• 
rette görllni\yorlardı.~ - S:Zde onların üzerinize saldırdık la- A ilk H rada il tloud u 

Bunlan böyle fena bir durumda gören rını ı:iiriir gi\nn~7. korkunuzdan ne yn
.'\.U paşa işin umduğu ~ekilde neticelen- pacağınızı ~a.ırdı11Jz!. Sonra ta~nı ~al
medijllni hemen anlaıru:ıtı. Bir kaç saat- dmp hcn;en ka~tınız! .. Öyl~ dcı:ıl mı?. 
\en beri kurdu~u süslü parlak hlilyala- Bu herıfler kun?. İrt}allah onlan ta-
l'ının birden bire kayholduğ:unu g:Jrcn n · 'Y "i!a \·:ıklt bulnbii: ı!:..,inlzdir~ .. 
vall derin bir hayal •Oktltuna uğradı.. Kar, :\fr.<ut krkeliycrck: 
Ve birden bire mtithi~ bir lifkr}·e tulu- - Oı·talık pek ziyarlc karanlıkl• ~ece 
larek kAr:<ısındn korkudan tir ı;r ti!rc- karanlığında \'Ü?IE'J'ini iı icP ~iiremerl;k!. 
ven cel!!\Üara ha\·k.lrmağn. ~iiviip say- dedi.. 
mağa koyulmuştu·. Yalnız ıt;;Ji;clerini fark ed~b~l<!ik fa. 

- Hani, Benli Yosma nere de? .. Onu k.ıt 7.enncdrr:-;cnı bunlardan bırı grnç, 
ne yapf.ın:z• .. Ah. bire habislcr! .. Ben d;i:<:ri bir az yaşlıca ilH. Karanlıkla biz 
size onl! bu gece buraya ;ıetiriniz. cl',·e yalnız bu kadar sc·çebildik' .. 
enllr veı·mt:!dim nıi?. Bu is nasıl oldu?. - AlL.lh be!lru.zı ver!-!in, bire me!fın-

Hcmen slmd1 hana an1:,ıınız!.. lor• .. Defolun! .. Şimdi gidip bu adamla-
I{ara lVI~Sut a.l!lar gihi bir sesle: rın kim olduğunu öğreneceksiniz! .. 
- Ah de\'leUim!. B~ıınıza geleni hiç Bu hcrWerln hüv~yetini __ !'e Benli _Yos-

soın1ayın17!_ dedi .. Emrinizi yerine ge- nanın nettde o1dugunu ogrenmcd1klcn 
tirmc..·k için iktidarımız dahilinde ıntiın- sonra hu .c:nraya aclımınızı atmıyacaksı-
idin olan' her ~eyi yaptık!. nız! .. 

Fakııt işin .\cin.- en ummadığımız bir Bak daha kar~ımda duruyorlar! .. Ça-
zaınanda birde~ bire "'vtanlar karıstığı buk gidip hemen bana malOmat getirmi
iç!n gi.l?rl Çcngiy~ b~ıraya ~()tirı~cğr lislniz! .. 
muvaffak olamadıkt .. Bi·.dm hiç ku.cıu
rUllJLIZ yok dc-\'ltllim!.. 

n·7l' nC' )tıptı i.)e işte o ~c~ tanlar yap
t ' •. f;!:-.' hu h:ıt koydular! 

13c;y · : ·en Kara l\tesut başındaki 
1,:r y;orııd;ın a'ı<an kanları .ctösterdL. Ya
\'UZ ,.\;: paşa kendi.sini tuta.ıağa n1uvaf
fuk olam•\'arak T<ara ~fesudun ü~rine 
"''dırdı... ·nunu r;;;ren cellfitlar yalvara-

11 val''l·:ı ayr~!n:t kapandılar .. 
.. \ll p:osa :,orkunç bir sesle bar b:lr ba

.. ~rın .. & bacc!nd" 
- ~asıl <oytanlar i~e karıştı? .. Asıl 

oı:<>yfztn ·ı .. in'z! .. ~izdl'n !yi sert:ı.n mı 
o1ur'? .• 

lfor;f anlatsana' .. Sen benim, uydur-
0 gun bi,. takım .valanlara k,,nac:ımmı 
ır ı.a.11"ediyor ı:;un? .• 

X:>sıl olrlucla Benli YMmavı elinizden 
kncırdınız?. 

Size \'crdil'•im talimat dairesinde hnre-
İ(ct et lıC>dini.ı mi? •• 

O kah,·eden çıkıp ta evine gitmek üze. 
re tenha bir sokaktan geçtiği vakit kızı 

• K~I . ak için hiç bir tMebbü.<te bu
l r- . nız nıı? .. 

A~ı. '"Z. z.annettiglınden daha .t.iyade 
Korkak. •, cerlksiz adamlar lınişsiniz! .. 
.\ciz lı r g ·nç kızın hakkından gelcme
d''1iz'. 

Bu i na. .. ıl ohtu i.-;e anlatmalısınız!.. 
e~;,' r1iyen Ali paşa nyaklnrına ka
'.'!.:ln C'C"Hfh.lar!n kt:fatarına tekme dar. 

'· !ari kondurmağa koyulmuştu ... 
Kara :\Ycsu· u-ı. yerine hu sefer valiye 

1~ ) ·l~ n cc.vap \'ern1eğc ba,ID<lı. l\rka
.. ~·:un ~ustuğunu görC'Il R.:-yhan a~·ağa 

' l!·arıık '' '! pa•aya dedi ki: 
- t\h, cfcndi~n!. Iliz sizin verdiğiniz; 
lııııat ıarf' harf'l'e ıiayette bıılun

n -1<•a b.;ka blr şey yapınad1k! .. B~nu 
osm kahvf'dr-n çıkar çıkmaz kıza hiç 

c 1 t r d ... he nen orıJn p('~İop düs.-
t 1 • 

- CiTl\tEDi -----·----M•tH fl':n11unmada -. -. -. . -. . . . . . 
Hi r mazot had isesi
n i rı faillt""ri tutuldu 

---*·---
Küçük Kardiçalı hanında Mehmet 

Erten ve şoför Reşat Ege petrol ~irke
tinden Fikret Kölçe namına aldıkları 
teshil edilen 720 kilo mazotu ton hesa
biyle 550 Hı-aya sattıklarından milli ko
runma mahkerne~ine verilmişlerdir. 

Ralıı ihtilıarı 
Anafartal.ır caddesinde kebapçı Refik 

Ercan 165 kuruşa satılması icap eden 
yarım kiloluk bir şişe rakıyı 275 kuruşa 
sattıihndan tutulınuııtur. 

Etiltetsiz satış 
Bergamada Ömer Yavuz yilk.sek fi. 

yatla peynir sattığından 42 tulum pey
niri müsadere edilmiş ve kendisi adli
yeye verilmiştir. Bergamada sattıkları 
mallara etiket koymayan 8 kişi adli,ve
ye verilmicct ir. ----·----Rayiç fiyatları halılıın-

da biıe emi,.,. 
Askeri birliklerin yapacakları miı

bayaRlara esas olmak üzere belediyeler, 
ticaret odaları ve borsalardan istenilen 
ve alınan rayiç fiyatların ınahalU piya
saya uymadığı Ucarei vekruetinden bü
diriluıi~ir. Bundan sonra a!Akalı ma
kamlar ray iç fiyatları daha sıhhatli bir 
şekilde hazırlayıp bildireceklerdir. 

---o---

____ * ___ _ 
Bır ıuüddette'l bct•i Ank~i..rC:lda Ticu

rel vekfıletiyle .cmaslnr yapan Ticaret 
'e Sanayi oda~t ıcisi B. Hakkt Bnlcıoğ'
lu .~ı.:hı-iın:zl! avdt-'l ı·yÜ.'•~t. tir. B. Hak
kı Dalcıo:,:iu Atı :11~d.1 btilundu!:,ı ıniid
detçe ticaret Yl!1·:ıleti ne~dinde İzınire 
ait muhtelif ticari mevzular hakkında 
i7ahat vern1is ,.e veni direktifler alınuj
hr. ---·----1.\oopt>ratitler 

hirliğiue 
---*---

Hülıiimet 6 milyon lira 
mütedavil seıtmaye 

veıei;yor •• 
Ordunun zaruri ihtiyaç m<ıddelcri 

hilkümetçe temin v~ tevzi edileceklerin 
ihtiyaçlarını kar~ılamak ıçın i•lihsal 
0lunacak nebatı yağların yüzd~ 15 ine 
değer fiyatları ııc~inen tediye edilmek 
Mtretiyle hükümctçc satın alınmak üze
re el konulması hakkında.ki karar Res
mi Gazetede intişar etmiştir. Mubaya
aya hilkilınetçe memur edilen İzmir in
cir ve fızilın tarım gatı~ kOGperatifJeri 
h.rliği emrine altı milyon liraya kadar 
bir mütedavil ;ermaye tahsis edilm~-
tır. 

-------~---Kah vt"h a nelerd~ 
Kalıve31e ve ~~Jla yeni· 

den narlı lıonuldıı.. 
Belediyece kahvehane ve çayhane

lerde müşterilcro verilecek kahve ve 
çaylara da yeniden fiyat verilmiştir. 

Birinci sııuf kahl·ehaoeler kah•·cyi 
\'e çayı tanı şekerli ve ııomıal zaman
lardaki fincruılarla 12 buçuk kuruşa, 
ikinci sıru{ kall\'chaııclcr 11 kuruşa, 
iiçüncii suıtflar on kuruşa ,·erecekler
dir. Keıııcraltınclaki kall\"ehancler bi
rinci •ınıf :ıddcdiluıi~tir. Bankalar, de
polar yakınlarında ve binalar dahilin· 
deki laıhvchanelcf kahveyi n çayı 
azami on kuru~a verebileceklerdir. 

--- o- --
BİRKADIN 
Kömüf'den zehirlendi 
Şemikler köyünde Nuri karısı Mü-

kerrem kömür vurmasiyle bayılmış ve 
zehirlenmi~lr. Zavallı kadın hastaha
nede tedavi altına alınmıştır. 

--- o- --
İhtiyar .bi,. lıadın 
ormanda ölü .bulundu 
Ödeınlşin Birgi nahiyesine bağlı Ha-

Gümrüklude tüccar tarafından U<.un 
müddet bokletilerek diğer gü.ınrük foa-
1iyet.Lne m..ıni olan ticatl cs:ntiarun tüccar 
tarafından bir hnfta zarfında çekilmesi 
\'c kendilerine tebligat yapılması ticaret 
veki\lelinden bildirilmi>lİ. Kabul edilen 
bir talimatnaaıe ile de tüccaı: tara.fıncl.'n 
~iiınrüklcrden bir hafta zarfında çekti
rilnıcyl'n ticari enıtianın mıntaka 1icaret 
ınüdürli.ikll·ri C'liyle ç<"kt.iriln1Psi jcap 
ctınektt""<lir. 

~-Tınlaka ticaret ıniidürlügü, gilmı·ük
te ticari enılia.ı olanlara tcblif(ntla bu
lunmustu. Bu ınüddet bu aksam sona 
uc>eektiı-. Yani bu ak~ama kad'ar ma11a
tını ~ümrü.klerden çekmeyen lücc.ada-

Ht>lediyeler 

rın malları ınıntaka ti.,.ret müdürlü
ğünce çekilecektir. . 

Dün ticaret vekaletinden gelen yeru 
bir emirde, mallarını bir hafta zarfındJı 
gümrüklerden çekmeyen tüccarlar hak
kında milU korunma kanununun il80 
sayılı kanunla muaddel 57 nci fıkrası. 
nın tatbiki ve bu .fıkranın tatbiki hu.su· 
sunda da müddeiumumilik makami,yle 
temasa geçilmesi bildirilml~tir. Bu fık
rada cicbara rağmen muayyen bir müd
det içinde malını gümrükten çekıniyen
ler 100 liradan 500 liraya kadar ağır pa
ıa cez:ıslyle birlikte 15 günden 3 aya ka
dar ağır hapis ceza•iyle mahkilın edilir
ler.> 

fiyat isti vorlar ., 

iaşe ve zaruri ihtiyaç 
maddeleriııin fiyatları 

Bütün fiyatlarda göze çarpan bir durgunltılı 
var.. Şelıerli maddeler llundan müstesnad1r 

Ankarn, l.slanbul, Adana, Mcr.sln, An· 
talya, Yozgat, Kayseri, Diyarbakır be
lediyeleri sık sık belediyemize müracaat 
ederek tzınirde iaşe ve ihtiyaç maddele
rinin gündelik: satt~larını \'e fiyatlarını 
sormaktadır. Belediye riyaseti piyasayı 
sıkı surette kontröl altında bulundurdu. 
~u için hl'r ak~an1 giindelik fiyat1an 
bildirmektedir. Dlinkü fiyatlar şöyle 
idi: 

Birinci nevi Sobun toptan 102 kuru~, 
perakende 112,5 kuru~. ikinci nevi Sa
bun 95 • 97 kuru~. perakende 105 • 107 
kul'u.~~ Pirina Sabun toplan R:l kuru~. 
perakende 92,5 kuruştur. 

Horoz Fasulyesi toptan 70. perakende 
80 kuru.<. Nohut loptan, 60 perakmdc 
68. kabuklu Mercimek toptan 73, pera
lrnnde 78 ku rug, Bfütilce loptan 45, pe
rakende 48 - 50 kuruş, balya.ız Saman 
11 kuru~. pamuk Küsbesi 16 kurw;, Re
çel toptan 110 kuruş. Bnl 190 kuruş, 
Pekmez 130 kuruş. Sirke perakende 20 
!curus. Zeytin tanesi toptan 62 • G8 ku
ruş, Tulum peyniri toptan 150 kuru~, 

TUHUSTA 61 MiHVER UÇA· 
GI DOŞÜRÜLOÜ -·-(Uaştarafı l ınei SalıiCede) 

uçaklar yerde tahrip edilnıi~ veya ağır 
hasara uğratıln.ıştır. Uçuş yollarına 
tam isabetler elde edilmiştir. Hava mu· 
harebelerinde ~ili düşman tayyaresi 
düsürülmü~lür. Batı Akdenlzde şid
cietll fırtınalar hava faaliyetine engel 
olmuştur. 

TUNUSTAKİ MİHVER KOMUTANI 
Roma, 17 (A.A) - Stefani ajansının 

'funus!nn istilıbarma göre Tunustaki 
mihver kuvvetleri komutanı general 
Ncring şimal Afrika halkına hitaben 
bir beyananme nc.;orederek mütecaviz· 
lcri ko\mak ve sulhu yeniden kurmak 
için mihverle birlikte savaşa iştirake 
aavet etmiştir.. Nering Libyada bir 
zırhlı tümeninin komutanı ve general 
Romemlin baş muavini idi. 

Bern, 17 (A.A) - Nasyonal Zay
luııg gazetesine göre Londra siyasi mnh
f;llerinde Mkinı olan fıkri açıkça orta
ya koyan bir Yaztsmda Niyuz Kronikl 
gazetesi diyor ki : Bugün için siyasi 
rnünakaı;aların biı; kıymeti yoktur. As
keri harekat ön plAna geçmiştir. Siyasi 
hatalardan bazılarının tamiri mümkUu
dilr. Fakat askeri hataları telMi etmek 
mümkUn olamaz. -

Londra mahfilleri siyasl kargaşalığın 
süratle düzelme..ini istiyorlar. Bazı 
mahfiller şimal Afrikada yeni bir 
Fransız hükümetinin kurulacağını ün1it 
<:;tmektedirler. 

Kaşar peyniri toptan 185 ku~, Pek
mezle yrıpılını§ H~lva peraken.di 160 
kuru~, Yogur~ perakende 60 kurut, Silt 
:iO kurııs, çckird~ksiz Uzüm loptan 7~ 
kurus, Rezakı toptan 65 kuruş, !neir 
toptaU 00 kuruş. 

Y A.Ş SElBZELERlN TOPTAN 
FiYATLARI ŞöYLEDIR: 

Patlıcan toptan 25 kuruş, Fasulye 30 
'.rnrus, Kabak 20 kuruş, Domates 13 - 15 
kuru~ Lllhana tanesi 15 - 20 kuru~, 
Pıras~ toptan 13 • 15 kuru.ş, kuru Soğan 
20 • 22 kuru~. Saı·ımsak 75 ku~, Ar
mut 30 kuruıı, Ayva, 25 kuruıı. Nar 35 
kuru<, taze Uz<im 35 kıırtı~. ödemi• E\. 
ma.'l ·40 kuruştur. 

Yağların perakende fiyatı §Udur: 
Eritilmiş Uı-fa yağı 450 ktıru.5, eritil

miş Diyarbakır yağı 400 "kurtl!i, bir bu
çuk asitli Zeytin yağı 160 kuruş, 2,5 
asitli Zeytin yağı 150 kuruş, 3 buçuk 
ı:sitli 140 kuruş, Sabunluk yağlar top
tan 130 kuruş, Rafin .. yağlar 175 kuruş
tur. 

GENERAL MONGOMERINiN 
BEYANAT! 
-*-(llıı~tdrafı 1 uıci Sahifede) 

t;;ııkların yckfın" 4084 tür. Bu kadar 
tank Almanların elinde olsaydı bunlar
la tam 15 ZU'hlı tümen teşkil edebilir
lerdi, Şiındiye i<adar Alınan zırlılı fır
kalarının sayısının 25 i geçmediği göz 
önünde tutulursa bu yardımın ne ka· 
dar mühim olduğu anlaşılır. Sovyet 
Ru.yaya verilen uçaklar 3052 adetUr. 

Bunlarla • Almanların elinde olsay
dı • yeniden iki büyük hava donanma· 
sı vücuda getirebilirlerdi. Almanyanın 
hava donanmalarının adedi ise yediden 
ibarettir. Rusyaya verilen motörlü ta
şıt yekt'.lnu 30 binden fazladır .. Bwılar 
tam 20 Alman piyade tümenini taına
miyle teçhiz edecek mikdardadır .. Dik
kate alınması gereken en mühim nokta 
da bu yardımların, müttefiklerin Afri
ka harekatını hazırladıkları sırada ya
pılmııı olmasıdır. Bu da İngilterenin 
sırf kendi hasis menfaatlerini korumak 
için harekete geçtiği iddiasına tanı bir 
cevap te•kil eder.• 

Ceno11ada ıaaıa yan
gınlar delHlm ediyor 
Loııdra, 17 (A..A) - Royterin hava

cı hk muhabiri bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetleri diln öğleden 

sonra Cenova üzerinde uçmU8 ve pa
zartesi gecesi yapılan bomba>. .. .ıoanda 

iaşe 
Maddeleri 

----··----
Belediyelerin fiyat 
lıontrolünde araların· 
da .bir mF.sai istiralti 
hurmalarına 
zaruıeet vardır •• 

HAKKI OCAKOC>LU 

(Un~tarnh 1 ınci Sahilde) 

takdirde ba7.aıı hmiriu lehine \e bazaa 
da aleyhine bir «ok farklar lcsbit et
ntek münıkündür. 

Binııeııale)·h belediyeler ara ıııda bir 
J-;oordinasyona ihti)aç vardır. Filhakika 
Ticaret ,·ekiileli beledivelcre tamim et
tıii bir yaz.ı ile mahalli fiyatlarının bir
birine bildirlinıeoini emretmi.,,tir.. Bu 
emrin ameli biı netice verebilmesi 
hayli mii~üldür. Eğer Ticaret ,·elile
ti merkezde bir ~Büro) kurmak stıroti· 
le ia>e maddeltrı fiyatlarını burada tep
lar ,:e on be< ı:-r.iııcİe bir defa riyal te
mevvii..lerini bütün l>elediyeit're bildi
rir~ daha ınüsbet \'e :uneli llt'"ticeler el
de cdiJmcsi ıniintkii»diir. 

Ticaret vckoileti ayni zan1anda kont
rol yazif"5İ:ni hdkkiyle ifa eden ~·cya 

elmi:\'en hclcdiyl•ler ii7.et·iudeki otorite
~İJ\i de ınuhafaza etmek inıkin1arınt el-
d.e tutmalı, hclerli-'eleri de ayrıca ken
disi kontrol ettiıın~lidir. 

Kootroliin tnnı ve k;1nıil olabilnM-sİ 
irciıı lıdediyclcr ara•ında bir mesai ~
rakit~ liizlın1 ohhı:u ~ibi toptnn sahcı-
1:.ıra da hu kontroliin t~nıi1inc ve pe
r.1kc11tlc salL~Jardaki fi~at tayinine tep• 
tan s.atı~ fiyatlarının ~üz önünde tutot
nt.ı~uıa kati ihti\ :l<-" vardır. Bjr tarafla 
kontrol nıatlfı11 :ıetice-'i vcrınel<len da
ima u7akla kalı.r. 

HAKKI OCAKOGLV 
---o---

Sallit gelirlilerin 
Eltmelı ihtiyacı •• 
tı.ınir merkez kazası dahilinde mevcut 

-"'lhit gelirlilerin ekmek ihtiyaçlar• içUı 
her ay vi!Ayet emrine 232.218 kilo unun 
tahsisi toprak mahsulleri ofisi tıınllm 
mUditrliiği.inden tzmir .~ubesine bildiril
miştir. 

MAREŞAL PETEN AOINA 
(l!nst:ırafı 1 inci Snh;ll'dc) 

büyük bir gönüllü lejyonunun te~kiline 
kaTar vt>rildiğini bi1dirdi(tini kaydetmi~ 
tir. 

Bern, l 7 ( A .. \) - Zurihte çıkan 
l"'aıı gazctesl f:'Unlan yazıyor : Londra. 
ve Va~ingtonun bir taraftan Darlan ve 
Jiro, cüğer taraftan Deı:ole karşı hare
ket hattı ne olacaktır} Ortoya iki muha
rip Fransa mı çıkacaktır'? 

Diğer lsviçre ~azctelrrinin muh..ıbir
leri gibi bu muhabir de ı:iinün hadiacleri 
karsısında Fransa ile Fransızların duru
munun birinci pliına gectiğİni keydcdi.
yor. Fransanın va:ıiyeti daha timal Af
rilca hard<itı inlci•of etmeden büyük 
thenın1iyet almt!ilt.r. Tag gaze.tl'sin<> r,ö
re buqün üç F ranaa vardır : 

1 - Başında Petcn ve Lava! bulunan 
Vi!}İ F ransası, 2 - Darlan ve general 
J!ronun idare ctmeğe ba,Iadıkları şimal 
,\frika Fransası, 3 - Oegoliin temsil 
ettiği muharip Fransa. 

Ayni gazetenin Londra muhabirine 
göre İngiltere Degol bak.kında hayal &U· 

kutuna uğramıMır. Bunun sebebi georral 
J:ro hakkında D.ogolün hcrhanlti dost~a 
bir söz söyleme~ olma. ıdır. Dego] va
tanseverliğe deLUet edecek ve silah ar
ka.daş.Lğına yara,ır bir harekette bu]un
marnşlır. Bu . cb•ple Jiro Degolü arkada 
bırakmıştır. 

Vaşington ise Degole- karşı da.ima ih
tiyatlı bir tavır takınmı~ olup Oegolün 
sİ)'asİ şöhreti. hiç bir zaman aı-keri naza
r,yecilik .öhreti derecesind~ yük<elmc·
miştlr. 

Tag gazetesin.in Londra n1uhahiri di
yor ki: Londrada doğru haber alan 
rııahfillcrde Darhna karsı bir itimatsız
lık göze çarpmaktadır. Siy1st mahfiller 
Cezayir gibi bazı ';imal Afrıka radyola
rının yaşasın n1s.rC"ş.Rl nidalarını garip 
Lir tee.<.sü.rle kaydediyorlar. Bununla 
beraber Darlami\ ~imdiki roliinlin ~e
~iei olma.ı da muhtemeMir, 

--~o,.,.,.,.,, 

Japon esirle .. ine 
İn§ilizler fena muame
le ediyorm~ •• 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon hüküm~ti 

İsviçre hilkilmeti vasıtasiyle Londraya 
bir protesto gönderıni< ve Hindistanda 
Japon esirlerine karı;ı yapılan fena mu
ameleleri bir kere daha protesto etmi•-
tir. • 

Güz(' ('cn;:ı ya'"' :z C:cği'di.. Yanında 
'oı İtı '>ir iht yar vardı. Bununla 

de, gPnÇ kız karanlık sohk
,t .. Nil kıyısına yakın bulunan 

h. 1
· k " ı.-~rı., r onların pı-.slC'ri sır& 

••• 

Mi!telıait, dul ve yetim· 
lerin lıarneleri hala 

verilemedi., 
Mütekait, dul ve yetimlerin ekmek 

kartlarının tepdiline devam edilmekte
dir. Hila bir çok milstebaklar karne ve 
ekmek kartı alamamışlardır. Bu işin bir 
11.n önce yoluna girmesi ve mütekaltler
le dul ve yetimlerin ucuz ekmek hak
kından istifade etUrilmesi 16zımdır. Vi
!Ayet makamının nazarı dikkatini celp 
ederiz. 

sanlar köyünden 70 y~ında Fatma Ak
kııdm adında bir kadıncağız Gedik kö
yil ormanlıi!ında ölü olarak bu1unmu<
tur. Tahkikat yapılmaktadır. Londra gazeteierinin Vaşington mu

l:abirlerine gör,. mllivere karsı vaziyet 
alan muhtelif F;·ansız gruplar! arasında 
muvakkat bir anlaşma hbıl olacağı ka· 
naati vardır. Amerikalılar bütün cüm
huriyet Fransasını temsü edecek kud
rette bir siyasi şahsiyet bulunu.nıa bun
dan çok memnun olacaklardır. 

çtkarılan yangınların hilla devam et- İİİXİİ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
mekte olduğu göriilmüştür. Bilhassa CI ~ 

Ka k ;>ı ına yaklaştığımız .sırada 
r t • • ı tc ve "aziyct'nin kızı yaka-

n fY iı · it oldu~unu görerek her 
1 u·mız adımlanmızı hızland•rılık.. 
Jlrnli Yos nın yanma yaklaştık. Fakat 

s. d k;zın yardımına geriden im
kılar !.".< r ı;ı Bıınlardan biri elind~ki 

Salih Palas 
Sa .011 arın a Eilence er 

ı,t;uıbııhı:ı ıu _hur Tl\.k~im Gnıivosu Orkestrası önümüzdeki Per...em
hc ~illi \l'nt kli dan•, Pn.ar günü . at ~len ekiıe kadar çaylı druıs. 

Ht"t· tlirlü ıi.)a!~l!t:r i<-:İn ~iı>=ıriş knbul l"ditir .• 

---o---
Urla islıeleslne 
Va11ur uğıeıyacalı 
BU!ıclan böyle Karnbcırun seferini 

yapan Uşak vapurwum seferden av
detle Urla iskelesine de uğnyarak tica
ri enıteayı alınaııı. tebnilr cbniştlr. 

TÜRKÇE SÖZLlt 
TÔRKÇE ŞARKILI 

Köy Kızı 
PEK YAKINOA 

TAYYAREDE 

Tunusa Alınan ve İtalyan kıtalarının 
çıkarılına.siyle hasıl olan vaziyet yeni 

cioklarda büyük hasarlar olduğu te•bit 
ed.il.mlı;tir. 

bir meseleyi ortaya çıkarmıştır. Dllnkü 
Alnıan tebliği Fransız askeri ve sivil 
makamlannın tam mlitabekatıyle mih
ver kuvvetlerinin Tunu.•a çıktıklarını 
kaydetıni'!lir. 

FUJ_R GAZİNOSUNDA 
Mak Allan Orkestrasile Yano Akşam 

Perşembe Etlencelerinde 
.~A SALAR YEMEKL DIR. SiPARiŞ TEL: 4444 VE 4001 

Ta a e Sıf\Eil1A 
)'Y I SINOA 

BUGUN 
PROGRA,"\flN SONU \C UCUZ § 
Devamlı HALK 111ATİNELERİ 

ı ·· 7 GVHAHKARLAR 
2 -· ASK BA.HA.RI 

'1~ A T İ N E L E R: 
A. BAHARl: 2.20 - 5.15 • 8.10 
7 Günalıkarlnr : 3.55 - 6.50 - 9.4:; 

TENZİLATLI TARİFE 
Hususi : IO, Balkon, Salon 25 !.T. 

--- YAR 1 N ••• 
ı . Korlıah Kah~aman 
!:•,!!fo!~~~.f!!!.oıi 
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ALMAN TEBLİGI 
---*--

Rusyada .. .., .. . . ..., .. 
gogusgogu-
se savaşlar 

-*ruapsede bir çolı mııs· 
tahhem mevziler 

zaptedUdi 
u~din, 11 < .Al - • tman tebliği: 
.\im.an k1tnla:rı Tuap..-.C>nin sınıalindeki 

lesi·nie ElhUrz ke..s~m :_aı:]e de-rinliğine 
hnzırlanıııış olan cl~nuın n1evzüerlne 
giımişleı· ve ı;ögüs gö;\<isc !':ddrtli mu
harebelerdu bir ~k m '."tahkcm mevzii 
••pi.et.mi .lerdk. 

"l'el'ek kesimin<!.. znhlı bırlık\ rin yar
<innı ~ dil~ınanm ı_,.,bbr.,, elliği mü· 
iea.ddit hücumlar Alınan kıtalarının mü
dafaası karşısında akim k11\mışltr. 

Bez.er denizinde Alraan hava kuvvet
bli bir _peVol ~isini batırmış iki tor

• ~ de hasara uğnı.truı$ır. 
Su.aş uçaklwım.ıı \'olpnın ıJ ·u wı

tialti demiryoilarına mm·affııkırctli hi.i
cwnta.~na devam ctmi<tir. 

!942 
-

ACIR BiR HEZtMET DAHA 
(Ba~tarııfı l inci Sahitcdc) 

jik bölgosinl geri nlmok i~in yeni bir te-
4ebbüsc girişmeleri ~hLlm~li pek azclır. 

JAPON TE..'>EBBüSü KIRfLDI 
Pearl Harbui-. 17 (A.A) Amiral 

Miınicin ne>rclü"i tebliğ: 
Gu.iclel Kanar~ geri .al:nak l.Çln ja

"onların yaptıkları en kU\·\'etli teşebbüs 
kıı-ılmı>tıı·. Bu harekete istirak ~den 
clU~ma~ nakliye birliklerinin hC'ıncn he
men hepsi tahrip c-dilınL.;tir. Oı·clu \.'e 

ahriye \•az.i~-etc ta!urıniyle hitkiındirlcr. 
japonlarJn hiınayc fi1osuna dı?niz ils
tii l>il·likleri111iz hücuın ct:nislcrdir. H;:ı .. 

kt1vyetlerinliz. denizall1larıın1z vc.
hü.cuınl>otlarım.;.z düsı11an ku\·•·ctl r"ni 
eı~ır kayıplara u~raL;uı~lar.lır. Du ı;::ı~·e
c:l mühim h:r zafer ika:ıanılın!~lır. jcıpıın
l.ara \'erdirdiğimiz kayıplar bahri)·c na
zırlı::;:~nın tebli:~inde bildirilıı1i.:;Ur. 

JAPO:\' KAYIPLARI 
BüYüKTüR 
V.aşlııg n. 17 (A.AI - Aıniral Mi

nıiç basın ıni.imes.5iHerine ~')«Uıatulda ja 
poc kayıplarını 2'l - O bin ımısında talı
min etliiiini Gu.adel Kanarda bu harbin 
en lu,ıt'i ınulıarebcl.'rdcn biri in ka;<anıl
dığınl s()sl1.-.mlo: VC' ~unları i1Ave t. lnli~
tir: 

•Guadcl Kall.ll·da ~onlriil ht;Jgcı:ıh! 
gittikçe kuV\'ctlenn.;,lir. Dü.~ınan vek 
·akınd.ı .bu adadan tıı:nl ı: iı·le İ.;.ovu!a

ca.kt1r. O zaınan harbin ikinci safh.a..:;1 
ha sl ı y.au k tı r. 

YEN1 A.SJR 

AMERiKAN UÇAKLAR! -..r.;..r..r..o~===~=--.r..-.r..---.r..-..r..r......, 
~ Arıkara_Radyosu ı (na~larnfı 1 ıııci Sahifede) ~1 -

kuweUeri koıuutanlıgmın tebliği: § BUGU .. KU NEŞRİYAT 
Aınc•..U..an ı«:akları ~gal altındaki ~ n 1 

ı-~ran...,ada dti.sın~ııı tesi~lcrinc tacırruz ~~~~/,.r/;/.Q""//J""//////;.,,r..r...r..rJ....O: 
ederek kayıpl~r ,·erdirıni'ilerclir.. Bir 7.:10 Progranı ve ıncınlkel :-.aat aya
çvk malzeme tahrip ,.dilmi>;tir. A,- tay- rı, 7.~ Vücudumuzu c;al.ı~ll.l'ulırn .. 7.40 
vareleri ileri karakollaı·a , . ., lop batar- Ajan.• haberleri 7.55 - 8.30 Miizik: Rad
- ı ı "\o s~lon orkc..-:trası 12.aO Prograın ve yalarına hücu111 .:.:dcrek n~k(>r eri c ağıt- ~ 
;nı~lardır. Uçaklarınuzın hepsi dün- 1ncn1lckct saat ayaı-ı, 12.33 l\liizik : Ka
n-üstlır. ı :sık pro~ran1 pl. 12.45 Ajans haberleri 

Lonclrn, 17 (.\.A) _ tlkt~~rin. ayı 13.00 - 13.30 MUzik : Sarkı ı·e liirküler 
ic;inrle hava boıllbardınıanlarında Iııgi- 18.00 Progran1 ve nleı~leket ,saat ayarı 
liz kny•pları sunlardır: 228 ölü ve :mı rn.o:ı Müzik : Fasıl hcycli 18.45 Müzik 
.',aralı.. ın.ıo seıJesl ayni ay içindeki Radyo dnns orke~trası 19.30 Memleket 
l.anphır 6090 iilü \'C srno '""·alı idi. -c.at ayarı \'C aj.1ns haberleri Hl.45 Mü-

Lor:dra. 17 (A.A) _ Jngifo. haYa tch- z'k : Yurtta11 sc,lor 20.15 R,dyo gaze
liJi: tn~i1iz ha\~a tcskilleri dün gUndi.iz 1L~i 20.45 l\{Uzik : Bir ıııarş öğrcniyo~ 
;,gal aİtındaki Fransız .,hillcri çene- ı"Ur. .• 21.00 Konu~ıı:a (Evin <aati) 21.15 
inde ''" Bcld:,ada bir srra taarruz ha- l\lii,ik : Saint - s~cns - Septct pl. 21.30 

N'ketk·rindc bulunmu.<lardır. Bunlardan 'Ienı-'1 - Kimgil ililesi 21.SO Müzik: Ri
birind~ bir AJn1an uç3ğının yolu kesil- ynsct ·riimhur bandosu 22.30 Meınlekct 
1ni!5 v1.. .. uçak t;,lırip cdün1L~tir. Bomba srıat ayarı. ;ıj<.ın..; haberleri ve borsalar 
ucakk\runız ö-:fleden sonra lmanyada- 22.15 - 22.50 Y-ı~ınk.i prot!]·nnı vo ka
ıtl hcıkflere hucum etmislerdir. Bu ha- panı~ .. 
rcketlerde hiç bir kayıbımız olmaırns- ----------------
!ır. 

Borsa 
l.'ZÜ:\1 

700 iııhisal'~;j~ 
4ı:l A. Mayei 
4U H. Elbidik 
31.ı Il. Gün,gOr 

52 50 
60 
61 ;;o 
;j!} 

1 E.m1:.k bankası arkasındaki, Abidin J 

I Oktayın odun ve kömiir deposun-
• dan hııtenilcn kuru ze)'tin odunu en 

fiO ~h\·en ~eıaitle tenl.İn edilir. 

~ 
50 

; __ ~.LEF0:.:~~~-_3~~f 
6:ı 

1ZM1R .BELEDJ:YES!ı'WEN: 

.SAIUFE J 
- '- ·~ -

Mcı§azamızda mııltıelif ebatta dört höşe 
beton demiri, muhtelif boyda in.saat çivisi 
ve Jtutu çivisi saıı-ia arzed"lmehtedir. 

uri Se:>vil \ 't" Jlaki Erol 
Linıited Sirkeli •• 
Yeni Manifaturacılar 

JJJ2 So. No. 5 
1. -l!l-~0-2t-2!-2ı-~ı (29~8) 

BEDEN TERBİYESİ İZMİR BÖf,GESİ BA$· 
KANLIGINDAH: 

Kapalı zarf usulü ile lıo~u pisti ve futbol 
sahası ')laptırdacalıtır-

ı - .Kar~1yaka deniz banyoları ka~wnciaı...; .-.por alanında. Jo·•pılac.a.l.: o~an 
koıu pi•ti ile futho1 saha.,nın tahmin edil•n kesif h•deli (22675) lira (72) ku
ru~tur. 

2 - Eksiltme 26 ikinci te ·rin l 9-!2 tarihine r .. tlaJ'an ı>eJsen·ıb~ günü saat 
16 da bmircle Bahçeliler hanında höl<?e merkez inci• topl•n•n konı .. >H"ond> k-•
pnlı za.f usulü ile yapılacaktır. 

3 - İstekliler pLl.n, proje. k~.::Ufncn1t'" ve Nırtname~cri her ı,:ün İzıui:- l.H.·d{"n 
terbiyeRİ bölge mf'rkezinde görrbilirler. 

4 - Ehiltmeyc g'rebilmek için ;\k temiuaıı mıkı...n ( 1 700) lir (6~) ku
ru. tur. 

5 - ı·cklif mt•ktuplan ihale saatindc:::n bir saat e""\-'"vclinc l..adar lo ~ .. ,-~'"ta 
mal.buz ntukabilinde verilmesi litumdır .Poı;ted olan gtcikmıeler kahul olun• 
maz. 10 14 18 23 619( (21'8~) 

Volga ke;;imlııde S:wy"1 biiwınları 
Alınan mulrnYeıneti karsı.mda kml
n<'i-lır· 

LIBYAD:\ 

Aıni..ral :l.iınic .\.nıc-rikiltı z1rhlıla.ı:ın1n 
japon n1agllıbiy~·tinde rn ?nücssir rolü 
gürdi.ir:Hn.i.i ,.c hu suretle Arnt•rikaıtın 
hü'l:tik zırhlılara olan ~ü\·eninin haklı 
cık

0

Uğını U~'\\~ ctn~Ur: ·japc>nl- ı· hu ~r
fcr hic; tayyare ~cnıi~i kullrınırı.aını~lar
cl1r. An1ir4l Minıiçin fil~rjnce yn C>llrrjn
rle ta~·yarc gcınLı:;i kalnıanıı)ill', y;ıhulta 
meycutl:rrtnı 1 hl"kı-·,rc sok 1n2 na!b t"'r
~Jı etı11ls~ "rdir. 

222 C. Alanr•lı 
2l:i .Aı.. P<:tpl.·l.J'O 

~)2 50 
48 
60 
62 

62 50 
5fı 

l~ 'll '942 n"!ıir tarihli \'C 4305 nunıa-;--------------------------------

Slren:ıikl<: muharebeıer d ı-am edi
yor. Derne en·elden tesbit edilen plana 
göre Alman - ita~·an lcı l•rt tarafından 
tahliye edilmistir. 

208 ı\naclolu inkişaf 
187 A, R!za Sıkılı 
193 ll. Al•m::a,lı 

fü al) 

62 
ralı varlık vergisi h.:ıkkmda kanun be- İZMİR LİSE VE ORTA OKULLAR s A '.!'!H -" t.-
ledi\·e cünıle kapısındaki ililn tahtasına 

r,ı lll 50 
63 
j7 

talik cdilınistir. Ilerke.sce biliıı>in. MA KOMİSYONUNDAN : 
6510 . (2956) Sanat olulları için ,;.atın alınmasına liizum Röriil(·n ~ ... ,dn cinıo \"t'. n1Z.l.:t.ırla.n 

Savaş u~klanmız İ~ı;ıiliz kıt.alarmı 
tetirli .uNlt.c homl>ardıu.ıan etmi~tir. 

159 H. Avni Ozgür 
1..15 L. Sabıl Önder 
12!\ P. P. Daı.ilsen 
11~ :!\!. Ali Knrdcı;ler 
lfl ! Mdun"t Doı;er 
~rı S. Sülerıtıanoviç 
7n H. E=ıl<i c. 

53 
57 
.lS 

* ve muhammen li.)·atlnr1 ile Hk lcminatlaıı yaz!lı 7 kllleın muhtelif 11Mr1hc11l~ 15 

63 
1 - Karantina 181 nci .so..al.:t«ki dö- ı:ün müddetle açık eksiltmeye konulmu,tut. 

BlR C~'lt B.\TIRILDI TEB.LJ6 G:l 50 
ül 

6J 50 
71 

§C.ınenin kcsıne taşlarla esaslı tanı.iri, ya- Sartnam('si her ı:::ün maaTif ınüdürlüğünde ,örülchillr. lstc.lctiltriıt e-.h}ö, t""t vc--
zı . ·leri n1ütlürlüğünreki ke# \"C şart-ı sa,;ıarı ve kaydedilen mikta.rdn teminat mal.buzlan He ihale v.Wıü olan 30 il..i.~
naınesi veçlıile açık eksiltmeye konul- ı ci te..~rin 1942 pazart~i günü saat 1) tc Gazi Bul,·aTında nı~ktf"o!t r ınula:a 'pl"iım.1 Afrika sularındaki tngiliz 

Amerikan fil na takviye zetittn 12000 
tooi!itolult hilyilk nakliye ~omisi bir 
Alman d.ruzalhsı tarafınJan botmlıı~
lır. Bon <ehrinin do]\usumla '"" Tunu
sun cenubunda hudut bölgesinde yiirü
:ı•as halinde bu:unan düsman kıtabrı 
hava hUcw.nları neiloooindc ait.,. kaı•ıp
larn ~tılmı<hr. 

,,ö:~nglon, 17 (.ı\.ı\.) _ &ht ye n .. -
ı.ırlı~1n1n lchli::,i; Sa!o:.uonLır ı.lcniz lı."lr
bi .gc-ı· n Pl·r~C'mbc _günü b, ... lonıı,tır. 
l~az..:ınıt.n 1.afer sa.f('_.c;indc japon filo.su 
~i·1ıal $3lomon1ard· n <;L·kilnıi.~tir. üç 
ğünliık ~iclrlrtli <lcniz ve hn,·a ınul1arc
ı, ... ı::;inin nc-ticpııoi ~udıır: I{ongo sınıfıı:dan 
2!) b;n tonil:."ıtoluk b!r japcm Z)rlılıs1 1 Ü\'Ü 
<1ğLr -ruv~z(jr, ikisi h.-Hf kruvazör, hc
,..j torpitoıı11.ıhri1>i olnıak üzere on b!r 
harp gemisi batınlm:~ ır. B.tırılan ha "P 
Jcınilcrinin nH~·cınu tonajı 80 bin tonilil· 
todur. D: n~an b~-:kD. asker ve hnrp nıat
ır.nıt:si dolu 12 nakliye grmisi batırılnıı~
hr. Diğer cli)rt nal~liye ~nıisi ile iki 
kruvn:cör. G ınuhrip h~ısa.ra ajratılnıı~tır 
Olzi.m kcı\·ıbımız bir hafif kruvazör \'C" 

;ıltı muhı:.iptir. 

5.~ 
GU 

:nuştur. K~if bedeli 7139 lira 50 kuruş, 1 /i:inde toplan. cak olan komisyonumuza mürac"atlan 
ınu\•akkat teminatı 580 lira 50 kuru;;tur. fjy•lJ 

59 
60 ııı, t l'l " " 

7:i TalJt Tuu1.•r 5!) 
70 Naci Elbirlik ;;9 

61 50 
62 

Taliplerin teminatı iş bank;ı,;ına yatıra- Cinei \l:kıarı Lira hr. 
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
25!11 '9i2 Çar§amba günii saat 16 da cn
c:ihncne müracaatları. 

Tutarı 
Lıra Kr. l .a.a K.r_ 

Ayrı a,yrı uçan bazı İngiliz u~akları 
dün akşam ,;mal batı • anı=ı üttrlne 
akınlaı· ~·apmı~lardır Halk arasında ha
flf kayıplar vardır. 

Atlantik kıyıları ve Jlrnal denizi ille
rinde 7 llü'cman uçağı nÜlÜr~lmi.istür ---------ltalvan tt-hli~i ---* Va~in;ıwn, 17 (Radyo) .'\:nerikan 

Roma, 17 (A.A) - Tebliğ : Drod Kasting Korporey~iı.ıin \'Cr~ 
Sirenaikte Derne He Bing:nzi arasında rnalli:nata ~öre japon donanına.."ı bcşlııci 

70 Fadıl Öly urtsevcr 58 
59 Ali Akar 
45 M. İzınirc,ğlu 
.JO Muhtar Ataman 
38 İ. Şinasi Ergin 
37 Mehmet Kaplan 
J5 Y uscf Lcı·cal1 
:l3 S. Erkin 
31 Hnyim Kori 
27 F. Tokatlı o. H. 
25 P..ifat Bw·an 

·15 
58 
63 
56 
Gl 
55 
61 
Gl 50 
56 
GO 

50 Y. E. Bcncuya 58 
24 Siileymon Adana 61 
26 A. Nuri Erdur GO 
10 D. Cn!cr 64 

62 50 
54 
58 
G5 
57 50 
64 
59 
65 
62 
GO 
60 
58 
61 
63 
61 

2 - Karşıyaka 1850 ''IY ılı ooka k dG- j 
seme~in1n beton olarak ~aslı ta.miri, ya .. 
~ı i~leri müdllrlüğündcki keşif ve ~art
namesi veçhilc kapalı zarflı eksiltnıeye 
konulınuştur. Keşif bedeli 1'508 lira 40 
kunıs muva!drnl teminatı 1088 lira 25 
kurustur. !halesi 25/11/942 Çarşamba 
günii' saat 16 30 dadır. 2490 S'l)'ılı ka
nunun tarifatı rlalıilinde hazırlanmış 
teklif mektupları i~ günü azAınl saai 
15,30 a kada.r cncliınen riyasetine ve-
rilir. 8. 13. 18. 23 r.~48 (2R78) 

* dUn şiddetli muhaTebeler olmu~tur. ele.fa olaı-ak Salomonhrdan çckiln,eğc 
Fran•ız •imal Afrika.•ında İngiliz ve mecbur edilmiştir. l.1i<1vey ve MercaD 

Amerikan ~çak meydanına yapılan bir clcnİr.i m:ığlUbiyctlC"rl bunların haricin· 
•kında y~rde bulunan uçaklardan bir dt"dlr. 

19 Rahmi Kaptan f,6 
10 E. R. Rodili 62 
3 S. Horas .. 1ni o. 

4401 Ydtiln 
6:3 

74 
62 
65 

ı - Şükrü Saraçoğlu bulvamıın ,ıs. 
mel pa~a bulvarı ile Kazm1 Dirik cad-

1 desi arasındaki kısmının Ye Necatı bey 
ceddesinlıı, GM!i ve tsmnt pa'!I bul..,.n 

kaçı yakılmış ve yürüyüş halind"'-:i dü~ Bundan p\·~lki deniz ınuharcbelerin
man kollan çok te•irli bir urett• maki- de büyük harp ~em ileri yn hiç ya pek az 
neli tüfenk ate~lne tutulmn~tur. tenıa..~a gelmişlerdi. Çnrpı~rnnlar daha zi-

C....ayir JqytLırı önünde ltalyan torpil yadl' hava kuv\•ctleri arasında olmuştu. 
u'Aklan kuvvetli bir himaye altında gi- Son d~niz ıııuhal'<'b<»i bilha.«<a satıh !;e
dr.n bir vapur korile~hıe hücum edert>k !nileri arasında ol~11u!i'.tur. Tayynre!er 
orta bürülclükte 2 gemi b::ıtırmıstır. ikinci dc>recede bir rol 3ynanı.ı~tardır. 

Bir İtalyan denizalıısı Ron kcı:runda Büyük harp .!!Cmilerinin karsı1:ı.~mal~rı 
büyük bir ticaret g~mi!;ini aiiır ha,ara bir kaç d:ıklk.a ~ürn1ü.stür. 
uihatm~tız. AGIR BiR D.\RBE 

Oünkü hareketlere :. tir.,k ed•n uçak- Mclburn. 17 (1\.A) - General l\lak 
lnrımızdan altısı üsle-r!ne dönmf"mi:tir. Artliriin uzun nı.C>n:P:illi tavvarclCTi ja-_--- ~mlara simali S:ılom<Jnla.rda ağır bir ----·- ,,. rlarbc daha indirnı.il'>tir. Bir rnuhrip, bir 
Berlin Tunus ııokli)·e ~cmisi hasnı·a uğratılmış, en 
nıaelesinde bitaraf! a.;.,ğı 11 iapon gcmi.,lne i."3hı>t kaydcdil
Zurlh, 17 (,\.A) - ,,Tovezllrher Zay- •ni~tir. Btın1ar içinrlt:• be~ tnne yi.iklil 

tungun Bcrlin '11'J~b'ri bildiriyor; ş;_ nakliye gemisi vardı. 
mal Afrikacln Amerikan ve İngiliz kııv- :1.Iclhurn. J7 (A.Al - General l\!ak 
vet!crint' lmrsı aldıkh:ı.n ask~ri tedbir· :\rtür Yeni Glnt"de japonlara kar:-1 ha
Jerc rağmen gerek n~kcri. !!t'r1;:lt si~ta~i n-k5tın ku!11anrla:'1n1 bizzat rl1..•ruhtı.~ t t
sahadn Franc;n. ~l n1iin:--1trob~t1cr!ni müm- '!.ni~ ve umuıni katar~ii.hını General 

rn8879 Eski ycklıa 
203280 Uınu1ni yeki'tn 

N'o. 7 
!\o. 8 
No. 9 
Nu. 10 

i.'JCİR 
95 l\I. İzıniroğlu 
93 Fiinılı:e 
82 Siileymanoviç 

65 
72 
83 

~i 1. Salt üstaoğlu 76 
35 H. Levi 66 
28 Şükrü Uğur 74 

370 YekUn 
21 86 Umumi yekun 

ZF.YTiNYAÖl 
"432 l kilo 129 56 

57 
58 50 
GO 
64 

75 50 
72 

100 
85 
66 
7~ 

15U 
ZAOİRE 

1 :ı ton Bakld 34 34 
(',.O ('.'U\al SIJ~ll\ 68 50 68 50 

klln olduğu kadar kırma!nai;a ı:ayr.-t Binmeyin karargi\hının yanında kur- DOKTOR 
edlyorler. bilhassa Tunt1s ıne~lesind,.. -:nu.;;lur. Avustural\-a ve AtnL•rikan kt· HİKMET ALADAG 
Bcrlin dahn bit:ınıf ve d;irii't bir yol t.,ıa«ı Yeni GJn de japonlarm elinde 
tutmuştur. Fransız kııala n:n .Mih\•er- kalan biricik Buna Ussiine kar>ı ilerle- K:ıduı lıasLalıklan opc:rntörii ve 
le işbirliği mcı.:elesi !ıenüı nı·dmlanmı< ! mektedirler. japonlar yava~ fakat de- DOÔIDJ lllÜTEHASSISI 
drğildir. Tun11s mesc- esinde .;·nlnız siya- vaınlı çekiliyorlar. Aı·usturalyil kuvvet- Jcın1ekt?t hast.onesl nisaiye ve ·v~ll· 
!!i; ve irl ri tnak;; nt1arl<l rnülki, aynı za- le-ri siındi Bunadctn 50 kilonıc-lrc d<lha cli)·c scr,·isi ınuavini ... 
mrıı-:da askeri makan1larla c.n!aş:nacttn 1 nz lnt·.safcdedirler. japonların Buna C>t- Birinci Kordon Tay)·.are siDeması 
cok btifode edile cckt'r. Beri in g:ı.zetel~- rdında tutunmaifa celnsacaklan zannc~ biti ;;;inde No. 200 .. Telefon: 4832 
ri Jlro ve Darlan bal<kında Viside ya- dili)mr. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nıl:ın denırci ne!o;rediyorltı.r .... ı\.lman ha- -
-.,m hu suretle Vi< ükümetiru tenkit 
efrrıek iste ne-di"'"n{ Si' fernıiı:;tir -·--Yunan baş11eltili u· 

İZ!ıfİR LİSE VE ORTA OKULLAR SATJN AL• 
MA KOMİSYONUNDAN : 

ra.sınc.lrı kl kı.smın.ın parke taşlariyle 
yeniden yapıhnası ve Şükrü Sa
raçoğlıı htılYarının Gazi bul.-arı ile KA
zım Dfrik cadde.si arasındaki Bdl taşlar
la dö~cnmi.'l kısmının parlte ta~lnriyle 
esııslı tamiri, fen l~lcri müdürlüğilndcki 
keşif ve ')arlnamcsi veçhile yeniden ka
palı zarRı eksiltmeye konubnuştur. Ke
şif bedeli 36088 lira 38 kuruş, muvakkat 
teminatı 2706 lira GO kuruştur. lhalesi 
23/11/1942 Pazartesi güniln saat 16,~ 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
hilinde hazırlanmıs teklif mektuplan 
ihale gilnil ııuunl saat 15,30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. Parası llribr· 
maya çıka•ılacak a'<"ll bedeliyle ödene
cektir. 

2 - İsmet Kaptan ınahallc.si 1334, 
1335, 1382. 1363, ve 1370 sayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre mtınlbbaı 
kesm., taşlarla d&eme yapılın.ası. '111 
1360, 1361 savılı -sokaklarda mevcut 
l 025 metre mu"rabbaı dö.,.,monin kesme 
taşlarla esaslı tamiri ve 1362 sayılı so
kakta yeniden 150 metre boyda kanall
:zasyon yapılması işleri, fen i~leri mü
dürlüğündeki keşif ve §Drtııamesl V"9" 
bile kapalı zarflı eksiltmeye konıılmııt
tur. K<>Şif bedeli 20039 lira 15 kuru.~, 
muvaldtat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. thal.csi 23/11/1942 Pazartesi günil 
saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunu.n 
larifatı dahilinde hazu-lannuş teklif 
mektupları ihale günil a:ı:lmi saat 15,30 a 
kadnr enctimen riyasetine verilir. Pa
rası müzayedeye çıkanlaca k arsa •nuka
bilinde ödenecektir. 

s, ıs, ıs, 22 63•7 (2880) 

av·n~n!n be~anaıı .. 
Kuh:rc. 17 (A.A) - Yunan 1.ıaşı·ekil 

Sana.t o.kulları jç.io :sahn alınmasına lüzum görülen a~a.ğıda müfredah, mik· 
tarı ve muhammen fiyatları ile ilk teminıııları yanlı 6 kalemden ibaTet maldne 
kayısı 1 3 gün nıüddelle açık eksiltmeye k.onu1muıtur. Şartnamesi her gün ma• ;;:;;;;;:;;;:::0 :cı::ı: .. :=:=::::::::::cı::c:::-:::c::ı::;;; .. ;;:C;;:C;;::;;:ıcc.;;;:;;:0::;;ı; 
arif müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin ehliyet veııi!ulan ve ltaydedilen :mil<· Asker lıastııoesi 

n:ua\'iui Kunclovulos Lonclradan bura
~-. <lünmü~ ve -lı1niştir ki: 

İrf"liltrre hlikıt neti Yunanistana huğ
da}' \•e ltunı C)'""\'P gündc.riln1csi içb1 

crekcn ted1rirl ri al~lır. Yunan mil
lttinin his!:!'i:vatı nıiht'ere rlü ... ınanlığınt 
f en ıı« tuıı k troir Da~ !arda çeteler 
f, aliwtı~d'rler. J\Iİnnda gizliden gizli
} e ,. a• v telrr müttefiklerin askeri 
l<'ll\"S'f 1: ıv .ı ·11 hilcHriyorlar. 

YENi NEŞRiYAT : 

tarda tem!nat makbuzları ile ihale günil olan 30 ikinci teşrin 1942 paı:artai P- RöNTGE MÖTEHASSISI 
nü sut 15 ıc Gazi Bulvarında mektepleT muhaslpliğinde toplanacak olan k,... DR. HALİS TEMEi. 
mi yonwnuza mü.racaatl.an. j 

Mikun Geni,liii Markası fiyatı TutaTı ille teminat\ khıcl INıyter soblı: 81 No. da )'C· 

metre 

100 
100 
84 

100 
)O 
45 

mm 

45 
)0 
60 
80 

100 
150 

lngiliz 
İngiliz 
İngiliz 
İngiliz 
Yerli 
YeTli 

Lira Kr. Lira. Kr. Llr.a Kr. oi •~tıtı muaycnelımıecle her gü1l 

6 15 615 00 
7 25 725 00 
8 7S 7.55 00 

12 75 IZ7S 00 
13 8S 692 50 
21 00 945 00 

4987 so 
1 ı; 28 642S 

46 13 
54 38 
ss 13 
95 63 
51 94 
70 88 

'74 09 
(29SI) 

astalamu k bule başlıunı.'!lJr. 
TELEFON No. : 4415 

IOC'".-Ccı•.co--..r..rL.IYL..o"A 

iZMlR ASLlYE 2 NCt HUKlJIK HA.
K.IMLt~tNDEN: 

Çdilt ttl 0,5 G.75 
Fosforlu phinç J.:vha 
0.50 0.75 
Pirinç kaynak çub~ 
F osf<>rlu pir.İnç çubulc 
3. 8 1/2 S/8 3/.f 
Bakır çubuk 5/16 3 '8 
1/2 
Bakır boru 5/8 
.Z.111ıpar.a ta!lı 4'qo nım. 

90 kilo 
150 kilo 

150 kilo 

500 kilo 
200 kilo 

58 melrc 
3 • .ı~ı 

5 
3 50 

.j 75 
3 <)(l 

5 55 

'il 
..J5 ııo 

18 

-----
.f'j(l 00 H 7; 
;1; on )tı \R 

712 rn ,, ~4 

1 '>10 on 146 1 'i 

: 1 1 tı 00 ~ :ı o; 

~n w " 
,q 

n; 00 10 n 

4991 60 4jJ Ol 
28 64!6 \.!'l>Z' 

44••••·············································································· • • .. • • • Devlet Demir Y ollarınaan • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(BALAS'r AUNA.CAK .. ) 

A,aiula mevlU lr~ Klm.si yazılı taş oca"'•u-ıdan c;ı.kR..rılac.ak ha.li\~t.a ta y 2ul~..ır 
d:mediihıden hlusında gÖılcn1en gü.n ve sa.atta ihalesi )·.apılmak Üıt:'tr. kanah 
zarf ıuulü ile yeniden eksiltmeye konul muştur. Ebiltme ,\nkara hw Q"ırnd• 
2 inci iı~nc binasında toplanacak ko mi.a.ronda >·•pUac:t!clJr~ 

lsteClileri.n kaırunt: vesaik i1e muvakkat teminat '\'C: tc-kljfl rini ha,·l z;ı..-rncı• ı 
l<l)'İn edikn ihale saatinden hır . aat ev \'eline brlar komisvon rei F"ı ,. •n·'· 
olm.alan llzundır. Sarlname ve mulc.ave le projr.]e-ri l.:omls) or.dan r·ı:-~"' 7 'rtil
mektedir, (988S) 

Ocağın yeri 
veKlm.lli 

Balast 
mile: tan 
'1.1.S 

lnııııak • ZocıgWdak 
hattı Klm. 347 
Kayadibi - Tefen ' l••· 
yonlan arası 

5000 

Bt-her !\1. nln muhoım
men !. edeli 

KT. 

l , .. 
-' 

:'\1U\"rilk,ıt 

ten1İ"!lalı 

L Kr. 

1118. i) ..f 1-cjrinl~l 1·«
nun q_;~ t'u

ma 5!\at f(,.(111 

Hl 20 23 16 6500 ( 2115.J 1 

D. D. YOLLAR! 8 iNCi iŞLETME KOMiSYONUNDA."I : 
A!atehlrin Sanlı:ız rocvkünde idnremi ze a:t bir hektar hahçe .. rıuam · ,. 

hile üç ııene müddetle kiraya vornecckti r. ,\çık artırması 4 12 '942 •Ünü 
1 S te hmir Alaanea.kta itletme bina!'and a komİ!ltyonurnuz~.a .)<apı]acaktJr~ 

Oç -elik mul.ammen kil1lllı 225 lira olup muvaklrnı t•ınjnatı ( l (o,1\8) · 
dır. lıtekliletin muayyen Yakittc mu,,.·akkat te.ıninııt n1akbu.zlazjy)e 1.-.om'isvon• 
muı;a gelmeleri 13.zımdır. ŞArtoames\ 'i-:;le>tme l:t\leınind: ~örülebilir. 

18 21 25 28 (1511 (1915) 

İLAN 
inhisarlar Çamaltı tuzlası müdürı·-ğüıfflcn: 
Tuı:laınız ~!erine muktezi aşağıda. müfred•tı }azılı gıda maddelen ,·e sa 

malzemeye ioteldi zulıUT etmediiind•n on gün müddetle uzadılmı~tır De•h ' 
ve tamamen tSim edilmeılc. ~ttile ve kapalı zarf yoliyle sabn al1nac~ltrr. P. 
hıısuatalci ıartnaıneler her gün Tuzla idaresinde görülebilir. 

lııteklilerin cedftldo yazılı mur.ıldtat teminat ak~eleTini 24 1 11 942 tarih'ıı• 
müaadif salı gün aat l 4 de .icada< Tuzla vezncaine tevdi od erek ı ekl'fl•r 
birlikte Tınla ınildilrlüi;iin..le müı .... kki\ kombyona miiracaatlan. 

..\hnacal. malın 
cinai Kilosu 

Kuru fasulye 8000 
Nohut 11000 
Siyah mercim~ ;ooo 
Börülu 4000 
Sade yağ (Uıfa D. bakır) 1200 
Z~,-ai ısoo 
Salça '4SO 
Kırmızı büber ıso 
Soğan 1700 

Yetil ••""" 200 
Odaa ;oorıo 

YEK ON 

Muhammen 
{jyab 
Kuru ... 

55 
65 
68 
48 

·HO 
IS8 
90 

170 
ıı 

100 
3 

18 

Tutan 
Lira KT. 

4400 
5?00 
3400 
1920 
5160 
2370 

-4-0S 
255 
357 
200 
ısoo 

25167 
21 6507 

,.. 7 5 
temin ı 
l.. Kr. 

330 
390 
r· -" 144 
~Si 
177,75 

311. 3 7 
19, l 3 
26.78 
1 'i 

112.50 

l8a7.53 - TÜR 
Gı!.ZF: E~İ CIKTI 
cİLtulı· I~O.Itür ~azctc:ii> nin ikinci sa

yısıd:ı ı:Uzd bir kap içinde ciddl!ll dolgun 
ve o!ı:un mUoclcrcc:ıtla çıkmı.,<tır. Mec
m1'ada cgerli ·' ~harrir .As.m Kültfu1ln 

Hukuku amme ve Hilsnü taı·afından 
Mustafa v• 1zm1r Göztcpe tnönil cadde
si Hıımdi Nllzhede ait evde hizmetçi 
Mehmet Kerim km Fatma Altıner aley. 
hine acılan butlanı akit dlvasmda Fat. 

manın, zabıtaca yaptırılan tahkikatta '';i;iiiiiiiiiiiiiiiimiiiii-iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiıi-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim;;;~ İzmll' Defterdarllğından : . ikametgA!u meçhul olduğu aıılaş.ıldıyın- ı, 
Yusuf kızı Salilıanın KaTf1yaka şubeıine borç1anı.ıa bedelinden mevcut J 76 da.n il~neo tebligat icrasına mahke ce 

lira borcunun temini tahsili zmnında mntaoamf olduğu KaTflyaka Alaybey ma- karar verilmiş olduğundan Fatmanın 
hallesinm Yeni Rağbet Eski Çakıcı aokağında kam 14 ada ! 2 parsel sayıda S0/11/m Pazartesi gUnU saat 10 da 
mukayyet 1 S hpı numaralı ve 800 lira kıymeti nıukayyedell evi tahsili emval mahkemede htu!ır bulunması ve bulun
kanunu hükümle%ino tevfikan 21 güıı müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. madığı takdirde hakkında gıyap kuvı 

(2953) 

teknik iı" anı "1edcnileşti:di, fakat in
.lnılc~t nedi> adlı cidden nefis bir ön 

\azısı, , .ulıarrlr Dr. Abdi Muhtar Bil
;in rin cwpındıgıııın. haklar ,.e inand.ı-
m.:z kıymetler yıkılı~·or mu? Başhldı 

>U' tetkiki, muhan·ir .-e öğretmen CilıRt 
Gökç kin evini anarkcıu başlıklı Ata
• ı !-.c :ılt hat ıralnrı, arkadaşımız lrfanHa-

' Milli Şefin tarihi nutkunu incele
n bir fıkr s;, ~ine lrfan Hazar.n Esat 

< arı .lnl:ıt..n bir portresi, terbiye b:ıh
T<c .11 llinb nn Y•lıya Ke,-.,al> i, 
cı , ~U.ncc ·er, bir hikfıyc ve diğ~r 

ya•ılnr \'::rdır. Ta\·sıye ederiz. 

Taliplerin 23/1 ! /942 tarihinde saat 16 da V11lyet jdare heyetine müracaat- Yerlleceğ!. ilanen tebliğ olunur. 
lor ilin olunur. 3 8 13 18 6160 "(2826) piiiii;;;;;;;;;;;;;~11111~;;;;;;;;ill 

DOKTOR KEMA..L 
OSMAN BOZKURT 

izmJJa Defterdarlığmdan : 
Hasan oğlu Yaşarın borçlanma bedelinden Karfl}'aka ~ubeoine mevcut 640 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Karşıyakada Donanma
cı mahallesinin Şayeste sokağında kain 56 ada 31 parsel sayıda mukayyet 63 
kapı numaralı ve 400 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan 21 ııün müddetle müzayedeye çıkarılmıtbr. 

Taliplerin 23/11/942 tarihinde ,..at 16 da villyet idare heyetine müracaat-
lan ilan olunUT. 3 8 12 18 61 S9 (2825) 

İzmil' l\lemlcket Bastan""i 
Asabiye ;\tiltelıas.ISl 

Hastalarını her gUn öğleden aonra 
İkinci Beyler sokağındaki muayene-

de kabul eder.. (13'11) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak 

taa'rn en aon eseri 
• 

(Altwil)a) bloıı)'8W c:iıldi ra· 
Iıilı>t •vt. -t, bedayi lıe,ı ltir arad 

Hilal Eczaneaı 



Romel'in, kuvvetlerini ln~ilizle
rin elinden sıvırarak A~edabya~ 
ya daha evvel varn,ası mümkün 

T ·n~ sta b"31üh fıuvvetıcrin ar~ıla~
ması belıleniyor •• 

R t' ın gifre sima] .\frikn- üz-tine büylik bır y r' ba,lam odu-
c! L :, · c phesincl B .ıan~a kuvv .t-l • u bil<!i~ilıyor. _,!ılwerın dün . adar 
lcr~ lt n ve .ı\lııan kıtalaru11 t.nkıp 1~ıva yolı}lC!' gvt .rd rı ku\'\'tl~cra n haş
lı r it< ı; rin dc-vrun ederek D~mc')'i is- im bugiin de de. iz ~ol.vl · <ı.'ker <okar
gal d ı ! •r ve oradan da sahil boyunca c1ıg: el~ bildiriliyür. Illih;erc kar ı miit
Hcırliycrcl-:. Dernenin cenup batısında t\;fikle:"' de rrnnL.:.ı hava mt>ydan1.1rın1 
yedi sekiz yolun kavuşak noktasınd~ hu· ~gtd.-. ç:ıl mnkWdtrl~r. F.:ıkat nıil1vcrci
h:nan Mekiliyi a~ıslaı .ve buradan da leı· ha,·a meydaı:larını duha cv\'el elde 
dal_ın batıya geçmışlerdır .. Bu sur~llc c·,ıne~e ınuvaffJ" olmuşlardır. 
Brıtanya kuvvetlerı Bıngazıye 181) kılo- Tuuu,ta kara muharebeleı·i henüz bii-
n1ctre kadar yaklasmı~lardır. vUk !:uvvetlcr arasında baslamamı~tıı· 

Me~ilin_in zaptından sonra n1üttcfik $~ındiEk öncü k..ıvvctlcr muharebe ~i~ 
ku,vvctlerı mevcut yoll?r?aıı fayd~na- yorl.ır, Fakat bir iki gün içinde büyük 
ra« Ro~,el k~vvetlerını daha ıyı Kar- b<uharebdere girişile<'Cğini tahmin 
şılanıak ıçın bır koldun doğrudan doğ- ınüınkiindür. 
ruyn Bi:rıgaziyc Jiğcr bir koldan da Age- SON DEı"\11Z HARBİ 
dabya üzerine yür~yeccklerdir. Mck'.ll~ Londra radyosu Salomon adaları 
den A.gedabyaya gıdm yol o k.ıdar ıyı önünde dört giinllik muharebede japon
c,!mmnakla ber~ber harekılta elverl,Ji !arın ezici bir mağlubiyete uğradıkları
dır. Zaten bundan evvel General Ohio- nı, deniz ve hava hiicumlarının şiddeti 
lck te bu suretle hareket ctnıistir. Ohin- önünde japonlar f3Şırdıklarını ve kendi 
!ek bu manevra .sayesi~de Bingaziden gemileri üzcrirc ateş açtıklarını bildir
cenuba doğru çekilmek ısteyen J\Iihver nıiştir, 
kuwetleıini yakalamış ve esir etmi!'li. Sinıdiye kadar olan deniz mubarebe
Bu defa da süratle cenup batıyn doğı·u !eri h kkıncla A:ıglo Saksonlar daima 
ile~Jeyer.;k Mihveri;ı ~ing~zide kuvvet- ilıtivatlı dil ku,·andıkları haldu bu de
lerını esır etmek ~tun~\ varclır. Bu- fa kat'i ve sarih bir ifade kullanmışlar
nunla ?"~her, gerı ve ileri mancv:a C:ır. Bundan Aııglo Saksonların bu de
mcharctı ~up~eslz bulunan Rom:ne m n:z mulınrcb.•siııi kazandıklarına hlikiinı 
kuvvetlerini Jngilizlerin elinden sıyırn- olun~bilir. 
~a~ A~ed~?yaya daha e\'Vel \'arm3sı da Japonların ela harp sahasından çekil-
mu~kundur: . cUkler!ne göre, kafi ihtiyat alamadıkları 
Şanal Afrıkadaki hareketlere dair gc- ve bundan da müttefiklerin vaziyete ha

len haberler bugün pek azdır. Tunus kim olduğu kanaati hasıl olabilir. 

Ga2.eteler neler l"azıyorlar? 

Şimal Afrika muharebe
sinde Hitler bütün kozla
rını oynıyacağa benziyor 
Romın ·l LilJyada mufıavemete lıaral' vel'mi,ftir 
Libyayı JıayfJedince ordusu u runusa çeJıecerı ... 
Londra, 17 (A.A) - Bu sabahki ı:a- Asya arasındaki köprüye haklın olmak 

zeteledn başmakaleleri ve askeri mü- ıcin çarpı ıyoruz, Bu köprüyü tutan 
talfuıları şu nokta üzerinde toplanmak- z;,ferin nnahtarıı'I elinde tutar demek 
tadır : Akdeniz hareketleri "ava,.ının n übalrıga olmaz. 
bugiinkli safhas;r.da en mühim noktayı FRANSANIN FELAKETİ 
te kil etmektedir. Bitler Bizerti elındc 
tutmak için, başka cephelerin zararına Londı·a 17 (Radyo) - İngiliz gdZe• 
da olsa, gayret sı.rfedecektir. leleri bugünkü La.ş yazılarında Fransa• 

•Deyli Telgı·af' diyor kı : Tunu• mu- mn durumiyle meşguldürler_ 
bar besinin saati yaklasıyor. Hitler Ak· Tayıni.s diyor ki : Bu harpte bütün 

ıuütte!ik devletlerin mukadderatı bahis 
denizin cenup sahilini kaybetmekle uğ- ır.evzuudur. Fakat 1940 felaketinden 
~::.;~~-~ 1 stratejik felôkeli önlemeğe ça- beri Fransaımı mukadderatı daha müs· 

tacel surette lı:ıhis mevzuu o~akta· 
Taymisiıı asken y11Zaı1 di~~r ki: Tu-

nusta şiddetli muharebelere ş.ıhit ola- cır. Fransa yıkı.dıktan sonra maddi ve 
cağınıız muhakkak olarak anla ıkl;ğın· manovi bir dü künlüğe uğramıstır. Bu· 
dan beri İngiliz ordusunun bıı$1ıca va- nun mcsulü mareşal Petendir .. Büyük 
zifesı buradadır. Şimal Afrika muhare- Brit-ınya ve Birlesik devletlerin, müt
besi ~'Ok çetin olacaktır. Hitlerin bu tefık devletlerin mümessili sıfatiyle 
uf:urda elindeki bütün kuvvetleri kul- Fran$ya karsı mcsuliyetleri şilphc gö-
1.-innmğa karar verdiği anlaşılıyor. lürmez. Şimal Afrikada emniyet ve 
LİBYADA MUKAVEMET Ssayişin yeniden kurulması maksadiyle 

nn1iral Darlanın iş başına getirilmesi 
Londra, 17 ( A.A) - Şimal Afrika müttefik b kmnandanlığınca tasvip 

barcklit ~ahnesinde pek az değisıklık edilmiştiı'. 
olmu tur. Deyli Telgrafın askeri yaza- İSBİRLİGİ 
rı general Makeı:ai dikkate değer bir Parlak bir mazi.si olan general J iro 
yazıda durumu tetkik etıni•tir .. Gene- general Nogcsla Darlenın şimdilik iş 
ral Makenzinin şimal Afrikenın doğu bırliği temin edilmiştir. Bu anlaşma 
batı d cereyan eden hareketleri bıt ftcil ihtiyaçları karşılıyacaktır.. Fakat 
ka~ kelime ile hülilsa eden yazısı bu istikbal i~in hiç bir taahhüdü tazarn
fıu u taki en iy• yazıdır. General Ma- Mun etmemektedir. Şimdilik ll\zım olan 
kcnzi diyor ki : Rommelin Libyada mu• sey bütün Fransızların mihvere karşı 
J.:avcınet hareketine teşebbiis edeceği ittifak ebneleri::lır. E~er bu kabil olur
~ula ılıyor. Elag ylada kalması miim• s~ Fransanın istikbali müemmendir. 
1 ündür, Simal Afrikada b:ıı;bca üs 
olan Tr:.bJu, dii medcn mihver kuvvet• TERCİH FRANSIZLARINDIR 
!erin n Tun1Jsa <;t!kilıncleri muhtemel Deyli Telgraf diyor ki : General D -

YENİ A$'IR 

LiBYA HARBi 
---*---

Rom e I az 
daha esir 
düşüyordu 

-*-
Kahire. 1 i (A..\) - Mihver kuv· 

vetleri Bingazinin batı"!.ında bombalan
mnkta<lır. 

K•lmc, 1 i (. \ .. \) - Britanya tebli
l:'i' : Scki...:inı:i ordu Libyada ileri har ke
line d~vanı ~derck Derne ·ve Mekili}·i 
iş~al ctıniştir. Ricat elnıektc olan düş
man kuvvetleri takip ediliyor. Hayanın 
fenalığından dolayı bugünkü ha\•a faa
liyeti az olmuştur. Porttıait açıklarında 
bir Yunkcrs 86 dü~ürülmüştür. Biziın 
bir tavyaremiz dönmemiştir. 

NOT : Deme ve Mckili Mısır hududi
le Bingazi arasındakj yarı yoldan biraz 
ileridedir. Deme Libyanın Tobruktan 
sonra en mühim limanıdır. Mek.ili Oer
neden 80 kilometre mesafede bir iç il
Lisak noktasıdır. 

Stokholm, 1 7 (AA) - Alman kon
trolünde bulunan i.U:andinavya ajansına 
göre per~mbe günü Tobrukun garbin
de bulunan İngiliz tankları mareşal 
Rommeli hemen hemen esir edecek va
ziyete gelmişlerdi. Alınan maretJalt an
cak elbiselerini giyecek kadar vakit bul
muıı ve kaçmak suretHe esir edilmekten 
kurtulmuştur. 

Alman kontrolü altında bulunan bu 
ajansın böyle bir haber vermesi dikka
te şayandır. ihtimal ki Almanlar maTe
şal Rommelin Libyada bulunduh kana
atini vermek istemektediler. Zira ma
resal Rommel rahatszlığı hasebile l O 
ilk teırinde T uringende bir hastanede 
tedavi altına alınmış bulunuyordu. Bu 
sebeple Alman başkumandanlığı gene
ral Rommele halef olarak zırhlı kuvvet
ler kumandanı Cudriyanı seçmiştir. 
Gudriyan Libyaya gitmi~Lir. Fakat müt
tefiklerin taarruzu başlayınca mareşal 
Ronunel de vnzifesi ba:!lına iltihak etmi!it 
bulunuyordu. ____ ....... .__, ___ _ 

Makine ve 
V'erilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanlar geri çeidldiler 
Londra, 17 {.\.,A) - Cezayir ı·adyo

sunun bildirdiğ.ne göre Almanlar Tu
l'Usta keşif müfrezeleri arasında vuku 
bulan ilk çarp·~mada geri çekılınisler
clir. 

Millv rcj Cezayir i er 
Vi';i, 17 (A.A) - Cezayir radyosu

nun buglin neşrettiği bir tebliğe göre, 
ınihvcı·ci Cez.w.rl!le to\'kif edilmiştir. 
Bu tevkifler Fronsız askPri makamla
rıylc mutabık . .ılınarak yapılmıştır. 

Vi i, Cezayir radyosunw1 bildirdiğine 
göre Afrika ordusuna bağlı bütün izin
lller blı· cminlame iln en kısa hır ınüd .. 
det i~inde kıt.ıl:ırınn ıltihak.ı davet 
olunmu. lardır. 

Alasııa yolu a~ıldı 
Londra, 17 (AA) - Nevyoıktan bil

cl:rild'ğinc göre Alaska a•kerl yolu dün 
a~ılmrn "" arab:ılıır i~lcmeğc başlaıuı>
tır. 

___ , ___ _ 
Savaş devam ediyor .. 
Londra, 17 (A.A) - Nevyork rad

yosunun bu akşam bildirdiğine göre Bi
zertedeki Fran.<1z kıtalar1 Alınanlara 
karşı muharelı<!ye devam ediyorlar. 

40 tren islemiyeceıı •• 
Roma, 17 (A.A) - Yarından itiba

ren İtalyan denıiryolları üzerinde kırk 
kadar yolcu treni işletilıniyecektir, 

Shinveıı ne diyor? 
Londra, 17 (A.A) - Bugün A\·am 

kamarasında bic çok mebusların kısa 
bir zamanda İt1!yanın kütle halinde 
ha\•adan bombalanmasını istemislerdir .. 
Shinvell demişti,· ki : Bombardımanlar 
ne kadar çabuk İtalyanların aklına baş
lnrına get;rirse haı·p o kadar cabuk bi
ter. 

TUAPSEDE DURUM 
*---

Almanlar 
t k 

. Parti Meclis ~rubu toplan~ı 
e rar gerı ---------
atıldılar Hariciye V ckiliinizin iza-

-*-
Mm.kom, 17 (AA) - Gece 

tebliğine ektir: 
yamı ha tı alkışlarla dinlendi 

St~~L.1g·rarl cevrc!ı:inde ıuJ1vcr taar
ı~zı~, ı piiı kiirtülınü,tiir. Stalingradın 
; <:.şk k sinıind • Rus kıtaları Almanla
ı :ki gün evveı işgnl ettikleri hattan 
'"kanııışiır. Gündüz muharebelerde 
aUş-ınan 1500 a:ker \'C iiç uçak kuybctw 
ıni.şlir. 

Stalingradın simal batısında Alınan
ların 150 askeri ve 4 u~ağı yok edilınL5-
t.r. 
Tuapseniıı şiınal doğusunda Almanlar 

biraz ilerleıni~erse de karşı taarruzlar 
ıic hareket no!ttalarına alılmışlardır .• 
Düşman burada 150 ölü vermiştir. 
Karşı koyma toplariyle de 5 dii'!lllan 

l'çağı düşlirillınüştür .• 
Volkhof kesiminde Alınan truırruzla

r; iki günllik ınuharebler neticesinde 
püskürtiibnü~tür. 1500 Alınan öldürül
müştür. 

Moskova, 17 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

16 sonteşrinde kıtalarımız Stalingrad
ca, Tuapsenin ~imal doğusunda Nalçı
kın cenup doğusunda muhare~ etmiş
lerdir. 
Diğer cephelerde bir değişiklik olma

mıştır. 

BİR GEDİK AÇILDI 
Jlfoskova, 17 (AA) - Sovyet tebli

ğıne ek : Stalingradın cenubunda kıta
larımız fai'ıl hareketlerde bulunmuştur. 
Topçu kuvvetlerimiz bir taburu, diğer 
bir kesimde kuvv~tlcrimiz cli~er bir ta-
buru yok etmiştir, 

0 

Nalçıkın ccnuıı doğusunda tanklaıı
rnız dü<mon hatlarında bir gedik aç
mısbr. 

Tuapsenin şimal doğusunda düı;ına
r.ın bir tepeye hiicumlal'! pii<kürtül
ı:r.iislUı·. 

. Stokholın, 17 (A.A) - Stalingraddn. 
Nalcıkta ve Tuapsed.ı olan harpler ar
lık birer çarpışma halini almıştır.. Bu 
<~rpışmalara ek,;criya bölük veya ta
Lurlar, pek az olarnk alay iştirak et
mekte, tebli!:lcrde ~rfık avni islmJer 
kkrarlanmaktadu· 

Bu suretle tebliğl~r epey bir zaman
ıfan beri tekrarlanan Fin tc·bliğleri:ıe 
l.'E-nzemektcdir. -·-·----

Nafıa velıilimiz de general Ktizım &euülıtefıinin 
sorduğu bir suale ceuaplar vermiştir 

Ankara, 17 (AA) - Cumhuriyet Bundan sonra parti nizanınanıesi r. u-
hal~. partisi meclis grubu umumi beye-ti cibincc her içtima senesi basında teşek
bugun 17 /11/942 saat 15 tc reis ve.k~ külü icap eden grup haysiy~t divanı se
'!,rabzon mebusu H"""'?' Sakanın reisli- çimine başlanarak reylerin tasnifi neti
gınde toplandı. Celsenın açılmasını ve cesine intizaren ruznaınenln Uçllncil 
geçen toplantı zabıt hül.Ssasının okun- add · · t kil d o· bakır b-
masını müteakip hariciye vekili Numan m esını eş e en ıyar me 
Me en · ğl kürs" 1 k B'" ilk usu General KJizım SevUktekinin nafiıı nem cıo u uye ge ere uy k" t' t ih ...,,. ld x... •-'-'~-
Millet Meclisinin son tatilinden beri ge- ve .. we ıne. eve .ew._ o u.,~ ....,... .... .., 
çen dört ay içindeki harici hıldiselerle muzakeres;ne geçildi. . 
ciyasl ve askeı1 vaknlara ait uzun izah- Bu takrir". cevap veren wıfia "";kil1 
!arda bulunarak memleketin dış siyase- General Ali Fuat Cebesoy takrirde 
tini uzaktan ve yakından ilgilendiren mevzuu bahis olan muhtelif me9eleler 
meselelere temas etti. Umumi heyetçe hakkında vekA!etin noktei nazarını ve 
derin bir allka ve memnuniyetle dinle- hazırlanmış inşaat projelerini etrafiyle 
nen bu izahatı milteakip hariciye vekili izahtan sonra söz alan hatiplerin bu 
sürekli alkı§lar arasında kürsüyü terk mevzua temas eden miilAbaza ve mUta
etti. l•aaları dinlenerek celseye son verildL -. 

lstanbulda maınul şeker fiyatları 
ve üzüm istihlakı at·ttı 

lstanbul, 1 7 ( Yeni Asır ) - Şekerin 
serbest satışına başlanması üzerine şe
kerli maddelerin imaline bugün başlan
rruşbr. Şekerli madde amillerinin bazıla
nna göre bir kilo akide şekeri yedi bu
çuk sekiz liraya kadar •atılabilecektir. 
Tahan helvasının da kilosu 360 kuruşa 
satılabileceği söyleniyor. Kati fiyatlar 

belediyece tetkik ve tesbit edilecektır. 

İstanbul, l 7 ( Yeni Aaır ) - Son 
günlerde tehıimizde k.mu üzüm, incir ,, 
fındık satı§lan çok nrtRUf fiyatlar yü1:

selmi~tir. Yerli yemi~lere rağbet çoğo' -
mıştır, bal ve pekmez fiyatları da ar:
mıştır. 

yapmıvan fab-işçilerine zam 
rikalar hakkında kanuni 

alınacak tedbirler 
Ankara, l 7 ( Yeni Asır ) - Devlet 

fabrıka ve müessesel~rindeki işçilerin 
gündeliklerini artırmak üzere tedbirler 
alınmakta, bazı layihalar hazırlanmak
tadır. Diğer traftan hususi fabrika, şir ... 
ket veya müesse111elerin mühim kazançlar 

temin eyledikleri hal-de milatahdemler!
ne zam etmedikleri görülmüştür. Dev1 t 
elile yapılan tevziat haricinde kalan t 

vatandaşların ücretlerinin artınlma!• ı 
temin için hükümetc;.e kanuni tedbirl r 
alınması derpiş edilmekterur. 

~~~""'"""'""""""""""""""""""""""'"""'""'"""""'"""""'~ 
Küküt·dü Etibaok verecek 

ERiK K TOLıK KONGRESİ 
* Zürraın nöztaşı 

liar·p sonrası hak- ~ 
ihtiyacını koop· 
temin edecekti klnda hir nıesaj tatifler birlt~i 

Ankara, IJ ( Yeni Asır ) - Müs
tahsile dağıtılmak üzere hariçten göz
taşı ithali i~n ziraat vekaleti hesabına 
Jzmir tarım satış kooperatifleri birUği 

emrine bir milyon liraya kadar müteda
vil sermaye veri1mei kararla~tırıldı. Göz
ta§lan ithal dilecek maliyet fiyatından 

aşağı olmamak tartile maliye, iktiaat 'e 
ziraat vekfiletlerince tespit edilecek f -
yatlardan ziraat vckAletinin direktifle 
dairsinde dağıtı1acaktw. 

ıı ·srt-'tti 
~ 

-*-Vasington, 17 (A.A) -Amerikan Ka-
tolikler kongresi şu mesajı ııC'iretxniıitir: 

cHarpten sonra bütün komsularla ba
rı• ve kaı·deşlik içinde yaşamak istiyo
ı·ıız. Milletler aı·asında devamlı bir ba
n< için_ tedbirle, alınını<;tır. Ticaret ve 
sanayı aleıninde klır unsul"u umumun 
menf;ıatine giire tayin edilmelidir. Bun
dan ıstısmarcılık zihniyeti bııhis mev
zuu olmamalıdır.• 

Vıışington, 17 (A.A) - Resmen bil
dirdigine göre Amerikan kuvv.;Uerinin 
bülüıı kayıpları 48956 dır. Bunda şimali 
Afrıka kayıpları dahil değildir. Bu ka
~ıptan -«\25 6lü denizdeki kayıplaı·a ait
tir. 

1:ok; o, 17. (A.A) - Doğu ;ısya kong
rP.s• Mançurı, Nankin, Hindiçini murah
haslarının da iştinıkiyle 26 Sont<'. r'nrle 
toplanacaktır. 

Diğer taraftan yine müstabme dağ· 
tılmak üzere kükürt ithali için Ebôank 
tahsis edilen sermaye 625 bin liraya ç1 
krrıldı. 

~~"""""'""'~""""'"""""~~~~:,,..::~~~"""""""""~ 

PETROL OFıS!NE VERiLEN MOTEOAVIL SERMAYENiN 
2.5 Mil YON LIR4SI iPTAL EDiLDi 

Ankara, 1 7 ( Yeni Asır ) - Petrol 
ofise tahsis eclilen beş milyon liralık mü
tedavjl sermayenin iki buçuk milyonu, 
1ıtanbul mahrukat ofi:>ine tahsis edilen 
iki buçuk milyonluk mütedavil sermaye-

tÜn bir milyonu ve yine milli konınma 
kararile ziraat vck&letine aynlan teık.i15:t 
masrafından bakiye ıniktan ve basın İs· 
tihlak kooperatifine ikraz edilen yüz bin 
lira iptal edildi. 

Devlet Sigortası 
Ihtivari bir reasurans mah~ye

tindeki bu si~orta için 
tetkikler başlandı 

Pcten ve Lavaı Anai:caı 
P!atonu JıafJul ettiler 
Vişi, 17 (A.A) - Maresal Peten ve 

B~r}in, 17 (A~o\) - Alınan genelik 
teşkılatı umum müdürlüğü gençliği 
meslek bakımından yeti<tirmek için 
Bcrliııd~ büyük bir toplantı yapmı,tır, 
bu toplantıdıı söz söyleyen Ley ve At
man. meslek intihabı meselesinin mem
leketin siya ı. ictimal ve iktisadi zaru
r. t!erine . bağlı olduğunu, gençlerin ka
bıltyctlerıne giire mesleklerini serbestçe 
!>ec;111cleri ınümkün olacaksa da onlara 
yardı~>. vazife;ini devlet ve Nesyonal 
partismııı d~ruhte ettiğini <öylcnıisler-
dir. · --

NOT - Haber aldığımıza gllre tica
ret vek&.letinin bildirmeıi üzerine tchri
rnizdcki alakadar bir daire bir nevi dev
let sigortası olarak tesisi dil§Ünülen bu 

c1egıldı '. Bizert şimal Afrika muhare• golün ve Fran.;ız hür komitesinin Vişi 
t,esı:ıı: sı.ratı;.;jik merkezidir .• Bw·asını rejiminde yer alanlara vazife verilmesi 
cabuk alın;ı~y ız. İngiliz ve Amerikan aleyhindeki protestolarına biz de işti
crclu1 rımıı öııemlı kuvvetlel'lc Tunusu rak ediyoruz .. Bununla beraber yardım 
\e Bızcl't cenuptan çe\'irerek Trablu• nereden gelirse gelsin görüs es·,Jı bir 
s h •m etmeleri de muhtemeldir. görüştür. Hürriy•t temin edilince karar 

Sc ..z nci ordu ile birinci orduyu bir- sahipleriyle kararsızlık içinde olanlar 
1 r.nd uyıtan memfe 1900 kilometro arasında tercih yapmak Fransız mılle-
1 ~d. ı dır. Bu mesafe Rommcl ordusu- tine düşecektir. Büyük Britanyanın bü
ı.un hi; ük br ı•tvirme hareket! içine tün arzusu Frruısanın hürriyetidir. İlk 
~lınm a munı değildir. Karlo vaha- adım simeli Fransız Afrikasında atıl-
ııd ıı !00 kilometre uzakta mihver or- mıştır. 

!.aval bugün öğleden sonr~ amiral Pin
tonu kabul ederek uzun uzadıya görii'j
ınüşlerclir. Amiral Platon birkaç gün 
hldığı Ş:mal Afrikadan dUn aksrun 
dönmüştür. . 

Ruzveltin sözleri 

Fransa • isvi~re hududu 
Londra, 17 (A.A) - Blitiin Fransa

nın isgali üzerine Fransa İsviçre hudu
duna konulmus olan Alınan askerleri 
aldırılmış ve yer!erine yine Fransız as
kerleri konulmustur. 

Ankara, 1 7 ( Yeni Asır ) - Serma
yesi milli bankalarca konulmak suretile 
bir ihtiyari reasurani sigortası te~k.ili yo .. 

!unda tetkikler ~ apılmaktadır. MüWın
za olunan faydıLarından başka bu su
retle bir kıS>m ciöviz de memleketimiz
de kalacaktır. 

SuiKast davasına 
devam ediliyor 

L'ltiyarl sigortalaı hakkında tetkikler 
yapmış ve bir rapor hazırlanmıştır. Ya
r-.n ticaret vekôletine gönderilecektir. 

Cezavirde 
oll:iuı. savas mecbur edildiği hak· CENOVANIN BOMBARDIMANI 
kındaki haber ı büyük bir ehemmiye• Deyli Telgraf bir baı;ka yazısında İn-
i· v. <lır. Bu hareketin tarihi bildiri!· gıliz tayyaı·elerinin muvaffakıyetli 
nıcnıi '· _ E,cr bir kaç gün önce ya· Pkmlarından bahsediyor. Cenovaya son 
pılmı Rom:nclin geri çekilme yolu yapılan akında Jngiliz tayyareleri tama
eenuµ!an kcwbni" olabilir. Karlo vaha· men düşman i53ali altında bulunan 
~ nı ı \l'Y la ve Cedabyadan ayıran topraklardan 2500 kilometrelik bir gi
"'csalc ~ IO kilo,11etrc bile değildir. diş geliş yapmış:ardır, Almanlar buna 

Rcıın ıcl ordusunun çekilmesi bu me• mfuıi olamamışlardır. 
s,ıf ı ı d ha da r.zaltmış olabilir. ROMMELİN ESKİ BİR SÖZÜ 

GEÇI·.-"li' HARBİN DEVAMI Diğer taraftan Alınanların l\iısu· ve 
Ne,·;ork, 17 (Radyo) - Nevyork L:byada mareş:ıl Rommelin stratejik 

Tayn i gazele , Çekoslovakyada Prag sebeplerle tahliye ettiği yerleri Britan
iin..v~r tc inin Almanlar tarafından yalıların işgal e'tiklcri hakkındaki id
~_.,p:nlnıa ının ·.!dönümü olan 17 tcş• ci;aJarı münasebetiyle de bu gazete di
rin h.'ı<, 'l<>leri nıünnsebctiyle yazdığı yor ki : Rommeün Berlindelti sözlerini 
hır ~ uzıda diyor ki: lıatırhyalım. Alman mere5alı Nile gi-

•Bu harp rnıı:. savasının bir devann• cien yolun kendi elinde olduğunu, Af
ciır SiLlal Af1 i'rnda döi;~n Amerikan r.kanın Anglo Saksonlar tarafından bir 
nskcdcri Fran ... da ölen babalarının ya- sıçrama tahta<ı olarak kullan•~asınn 
ı '~ hıraktıkbrı mücadeleye duvam n'ü•aadc etmiyeccğini söylemişti.. Bu-

lar. Akel niz muharebe.inin en ı;ün bu sıçrama t~htası bir pilin değil, 
afhası haşlanm;tır. Avrupa vo bır hakiko.ttir 

Va.~ington. 17 (AA) - Ruzvelt bu
gün demistir ki : Darlanla yapılan si
yasi anlaşmalar .daimi mahiyette değil
d.r. Bu anlaşmalar muvakkat olup mün
hasıran muharebe zaruretlerinden doğ

Müıtefifı tebliği 
Londra, 17 (A.A) - Şimal Afrika 

müttefikler umumi karargilhı bugün 
reşrettiği tebliğde diyor ki : Kaydedi
lecek yeni ruc hır gelişme olmamıştır. 

---*·---
Ankara. l 7 ( Yeni Asrr ) - Y ann 

(bugün) Ankara ağır ceza mehkemesin• 
de auikaat davasına devam olunacaktır. 

ı K fı Hakimlerin <eddi talebini yeddeden 
A efısandrın beyanatı no sun Beyanatı Keskin ağır cezasının karan okunacak-

n1u~ur. 

Londra, 17 (AA) - Bugün beyanat- Vaş'.ngton, 17 ıA.A) - Amer;ka hah- tır. 
ta bulunan İngiliz bahriye naz.rı Alek- ı!yc nazırı Albay Knoks gazeteciler 
<andr dem'.ştir ki : Mihver hedefine toplanlısında de,ni,tir ki : Amerika de
erişmerniştir. Çünkü hnva kuvvetinin n;z kuvvetleri Sal~mon muharebesinin 
büyük Britanyan.n deniz kuvvet'.ne ga- ıkinci safhasını da açıkça kazanm,.Jar
lebe r,alacağı prensibine bağlı kalmış- dır. Geçen harpceki J utland mubarebe
tlr. Bununla beraber İngiltereyi yeni cınden sonra en ehemmiyetli deniz sa
imtihanlar bekliyor. Bütün meseleleri- vaşı olarak tel5kki edilen ikinci Salo
mizin en vahlıni olan Alınan denizaltı- mon den.iz muharebesinin umum! neti
lerı i~indc henüz biç bir keti muvaffa- cesi şudur : Amerikan kuvvetleri Tu
kıyet elde edemedik. Ancak mukabele lngi kanalına ve Hendersonfield uçak 

---..... ~•...---~ 
Ruzveıt yarın bil' 
nutufı söyliyecefı •• 
Londra, 17 (AA) - Reis Ruzvelt 

perşembe günü saat 2,30 da bideşmiş 
milletler ve bu milletlerin harp sonrası 
fikirleri hakkında radyoda bir nutuk 
söyliyecektir. 

etmekte de kusur etmiyoruz. Şimdiye meydanına keti olarak sahip olmuşlar- zuu etmiş ve b&şkaca mütalaada bulun
kadar Okyanusta muvasale yollanıruz dır. Düşman da gemi ve insan itibariy- maktan sakınnu~lır. Albay Knoks ~öy
~çık tuttuk, bunun en mUkemmel bir le ciddt kayıplara uğramıştır. le demiştir : Şimdilik Guadelkanar do-
tıırzda son haftaların hlldi•eleTi ispat Knoks bu Amerikan deniz zaferini !aylarında deniz üstünlUğünU elde el-
cylemi'itir. ııncak strateji 'oakımından bahis mev· .ııllş bulunuyoruz. Bu .ıafer esaslıdır, fa-

---*·---
Yahudi aıeylttaroıığı 

nihayet buluyor .. 
Londra, 17 (A.A) - Cezayir radyo

su Amerikan kuvvetleri kumandanı 
general Ayzenhoverin yahudi mümes-
5'Uerine Cezayirde yahudi aleyhtarı 
kanunlarının yakında ilga edileceğini 
söylediğini bildirmiştir. 

---o---
Bir tefızip 

Londra, 17 (A.A) - Salfihiyetli mah
filler, ~imal Afrikada 89 müttefik vapu
runun batmlmış olduğu hakkındaki 
Mihver iddialarım çok mübalôgalı bul
maktadu:lar. 

kat kati değildir. Cenup batı Pasifikte 
b:r üçüncü safhwın da başlaması muh
t,·mcld'r. Bildiğimiz bir ş~y vnr<a o da 
Jcponlarla tekrar karşılaşırsak yiıce 
mağlCıp cde~zdir. 


