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==- mebusu B. Faik Kurdoğlu aleni satış == 
salonlan tesisi h~kkında meclise bir 

~- ı_>EV AM l\.1ÜDDETİ Türkiye için Hariç için ~ 
2 Scnelık........... 1400 2900 :: 
E Allı Aylık............... '150 1650 E 
: Giinü l!eçınl< nü,lıalar (25) Kuruştur.. : 
_ TELEFON:2697 
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~ kanun teklifinde bulunmustur.. Teklif ~ 

===- tütün ve benzeri gibi denk halinde sa- ===
lılan ve borsada satışı mecburi olnuynn 
mahsullerin satışı hakkmdadır ki tü-

§ ttınciller birliği de esasen bu yolda ta- ~ 
: leplerde bulunır.uştur. S 
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11?n i, <.lt.'f"Cat:ndaı .nl'~ lij el kal)tıl edilmez ... Ciimhuriy~tin ve Ciunlıurıyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkaı· aiya&i gazetedir. YENt ASIR Matba:ısında basılmıştır. 

usta epey ilerlen • 
1 

iki taraf ke 
sında ilk ç rpışm ar 

• r ara 
başla ı 

Tunustaki Fransız ku
mandanı Almanların ül
timatcnı unu reddetti 

• 
la e iş erinde salaha do!fru Almanlar illı temasta JotanfılaPından JJ ini fıay

llettiler. Fransız şimal Af Pilıasında 
umumi seferbeP lilı ilcin edildi .. 

Fiyatlarda r:-eri· 
leıne görtılttyor 

Vişi, 20 {A.A) - Radyo haberlerine ka Fransız umumi karargfilıının bir nu
görc Gener:ıl Jiro şimal Afrikada Anglo maralı tebliğini bugün neşretmiştir. Bu 
Saksonların işgalı altındaki tooraklarda tebliğde deniliyor ki: Tunustaki Fran
umum! seferberlik ilan etmlştir. sız kuvvetleriyle Alman kuvvetleri ara-

Rabat , 20 {A.A) - Fas radyosu Afri- sında muhasamat başlamıştır. Kıtalan
mız Tunusun batısında Almanların bir 
cok taarruzlarını pilskürtmüşlcrdir. 

Bir sulh ·üvası 
-~~~·-~~~ 

Tacirler ellerlndeJd bii· 
yülı stolıları peydePpey 

satı~a arzetmeğe 
ba$ladılar •• 

·:·-.~~iİizlt'r-~;;;i re:-'( 
kolternizdf"n tü-

içinde değiliz ti.in alacaklar •.• ___ * __ _ 
Alınan bütün tedbirler 
başunız ucıında dola· 
fan lıüyüfı tehlifıeleri 
önlemelı it:indir ... 

Belediye reisliği bir müddettenbcri 
mi.istemiren iaşe işleriyle meşgul olmak
ta, baf!:lıca gıda maddeleri satışları 
sıkı surette kontrol altında bulundurul
maktadır. Son zamanlarda ticaret veka
letince alınan mü.bet tedbirlerin ve hü-

(Sonu Snbi[c z. Siltuu 2 del 

1 
Londra radyosu ingiliterenin 1942 

' 

Türkiye tütün rekoltesinden muba-ı 
yaatta bulunacağını ve Mister Çe
veçin yeni mubayaa esaslarını gö-
rüşmek üzere TürkJyeye gitti"'" ni 

f bi1dirmışhr. 

ŞBVKET BiLGiN o-. ---·-- -=· 

Aır..iral "Darlan" divor ki: Tiırkiye, taraf,17 bir memlekettir. 
Dünya çapmda bir sava.~ta taraCsızl~· 

itJD muhafazası ne kadar şuurlu hır 
dikkat ve bBSS&iyele ihtiya<; gösterdiği 
ise meydandadır. Zira kıyası)· a bir 
ölüm dirim kavgası yaıımakta olan mil
letlerin gayelerine varmak lmsusmıda 
her vasıtayı mubah . aydıkları bir de
virde ya~ıyoruz. Çılgmhk kasırgn~ınm 
alabildil:ine felaket sahnlnrıuı gcııı~lct
fjği sırada, bizinı için asıl haJ.'ati olan 
·ey tehlike suuruuıuzun her zaınaudan 

daJ;a U}"Bltlk baıunıııac;;ıdır. Bu hakikati 
t•ok iYi takdir etti~i i~indir ki Cüınhu-

'' Mrş. Petenin serbest
ken bana verdiği emir
leri tatbik ediyorum ,, 

~iyet .. h\ikUmeti, aziz yn~d~ınııtı.u fctıl-1-------------- * 
ı..etlerdcıı uzak lutınak ıstıycıı gnl'fet- ·=·- ·- - - -- _, __ -.,. crAf Pifıadafıi Fran!lızlar 
)erinde güvenilir teminatı daima kendi 1 MU-TTEFIKl_ERE iLTiHAK ' ve Müslümanla .. FPan• 
luy,·ctiııdc arann~hr. Realist l1ir görii· 
se dnynnaıı hu .•iynse!in ye~dcıı gii~~ 1 -• sanın Jıendi İlftJ)Gl'ator• 
kadar hakh w ı-ahctlı oldu::umı 01•)·- - Fas tam -q·ar~ l 'uğu tarafından ,,.,,.ta· 
ki' gtist<'rn1i tir. Acizlerin \"C ıaiflcrin f .:> 
flrfadan kayholdukbrı lıir cliiııyoda biz . 1 • • • rılmasına çalışmalıdır.» 
dimdik dıırahi.li· """k lmmı lıcr-. ~~d~n ı' ! dım Ve Jşbı:• lı- 1

1
· Cezayir, 20 {A.A) - Amiral Dar-

en·cl _,\_,·rupn ılı.: As~·.ı ar:l-Stntla ıkı du~- ~ lan Cezayir radyosunda dün akşam bir 
matı fılcınİ. birbirinden a~·ıran hiitiin, ' \ııl e d tt• nutuk FÖylemİŞ, ve demiştir ki: 
. tratcjik JUC\ kilerin k:ıhranıan :\Jch- ı ' ~· va e 1 « - Topraklarımızı idareye devam 
n1(1'f (·HdrT tarahndnn "ıın-..ıkı tutulnıası- f edeceğiz. Benim rolüm mü,terek iyili~i-
na hor(luyuz. . . . . 1 Rabat, 20 (A.A) _ Fas sultanımı. miz icin hedefimizi tayin etmek olacak-

Bonunln beralu:~ r, hır sulh ı·u~·ası ıc:ııı- 1 huzunında vuk u bulan bir mUJa- ttr. Bu·~ün .ilk den1ecimi yapıyor ve siz-
de dc!!:ilil'İ. llilitki tehlikelerin lıl'r za- İ katta general Nogcs Fas namına lere Uk talimatımı veriyorum. 
mandan daha l İ \ adc ha unı:ı ucunda 1 Aıncrikan kuvvetlerine tam yardınl Amerikan makamlariyle anlac::ma ha-
l 1 t " ·· r r 1 Di.i.uyanın gct·ir- linde üzt-rime almış hulundug· um yu"'ksek •o ao.; n{ını :ur ~~~ ~1 

• • · . - • •.• ! \"c ı ~b iı-liği vadinde bulunn1uştur .. 
mcktc olclngu ic~ı ınıtıhanda kaf~. dcıt:-

1
1\lül ;ıkntta h:-tzır bulunan Amerikan komiser vazifesi mareşal Petenin serbest-

d · r knr ... rl < hnı ·nn ınudafaa . çe fikrini ifade edecek ve Fran9anın bir-rr e azını ı, '· 1 > ' • komut ~ nı general Beton bu tcn11-
ı.ı · d g"\ k cf•,·r•nan bir <"Ok n1ıl- li~ini ve hükümranlığını idame eyleye-.. , l'rın c .._ 'l' ... 0 

· n attan ıncm:ıunluğunu bildirmışt i r. ~ 
1 ti 1 1 ·· .. klC' el' hu~usun- cek bir durumda bulundu~u zamAn vt>T .. t· er. ıar JC • uru nıncnı ~ ·. . . i General Nogcs Fasın yiyecek ve 
~ k" ti • ra "" e kcndılcrını ! nU• olduğu cmiTle-rin tatbikidiT. Bu ağıT "" ı gnyrr ' rınc ı:ııı 11 

• - giyecek hususundakı biıyük ihtıya- ' 
1 l . '· ı· l ll 1 b 1 ı (, 1ardır 1 vazifem de mare!ilalın idari mevkilere ta-l' a..,;r ııt -c.o arı nrn~ınc a. u ınt · 

1 
cına B. Ruzvcltin vakıf olduğunu ve ., 

(: • f 1 da bite ınuzaf- yin ettiği zatlardan yardım görmekte-•C'rrı en 7flr t uruın ar n . ·ıı t: birlcsık devlrtl~rin buna bir çare yjm, Bu zatlar ki vatanseverlikle bana 
fer c1knı::ığ"a nh..,.nn-.: olan Türk nu r ı- I arıyncakları zannında bu1unduguv nu 

· k h ı ı • ı·k ... müznherette hulunmag ... a karar vermlş-IJın ·a. rnınau ı ~ ve cengaver ı · an.,,- s<iylcıniştir. 

rıesi. bize daha fazla bir saygı giis{t•rH- t Sultan, Aıneı-ikalılara yardım va- lerdir. 
"'"'ini temin ctmrktedir. Bununla be- 1 dini le.Yit etmiştir. FRANSANIN KURTULUŞU 

b 1 1 d ·· J hfl n J Büyük felaketl•re ulnamıs. olan F ran-ra er ınrç 1u u-.;nıan nrın .. s p urınt .: ••. _ ,_ - ·-----------·-.:• "'. 
k hlinyenıizde bnzı z..ıaC eıııarclni be- (Sonu Sahife 2. Siitun 2 de) 
h.rınesi;1c huğlan1ı" ı)lnıaları iınkansız 
değildir. lleJ,! hiitiin dünyanın _gözlcri
hi ~\.kr1eniz lı:ı\ ;r.a .. ına (;l'\-"İrdii;i ~ırada, 
bir .\kdcııiz dc,·ldi ohın Tiirkil · cııin her 
~l' ·d("n l'\ , ·el hu ihtiınali önliy~cl"k tccl
hirlcrc bu ... ,·urmast tnhiidir. T":ic Bii
)iik :\lillet )ft•<·li~in!n arıldığı giindcn 
lrr-ri , dc .... lctc:c alınan knnuni tl·dhirlC'rİn 
J"uhu ,.t' ınfınnsı hudur. 

BunHnkii rlnrınııu l>a~ku sC'kildc dii-
Fiinın<i:e ~·er )·oli.tur. . 

Cilivoruı ki S.endi ıncnf;Httlcrıııdcn 
)ıa~ka~ hir~cy dii~i.in!nİycn haıı hari: 
Turgunrular, de\ ll'lr(" alınıunkta olan 
fedhirlerc <abot:ıj ~-nıııııak nınksadiyk ı 
1-arhin dördiinci.i , .. 1Jında. Tlirki~·c i<:in 
artık lıir harıı t .... hlikc!<.i n1c\·cut ol111adı~ 
i:ını sliyli~·er~k 7ihirılcrde tereddiit ) 3· 

J"-.ıtn1aE-n raJıı..;n1aktadırlar. RiiJlrleriui 1 
t'ntniyetinıi··Liıı cl~h.nıanları sa:\"ıuak ınrr- \ 
"uriyt'tind<''.'-'iz. Ciiınhuri~ct hiiküınrli . J 
\arlık ıı;n,·a~ında- ha3·nti değer ta~·~·::ın l • 

(Sonu -;ahile t. Siitıın fi dn) 

.. 
Afrilca ~öllcriııde harekatta bulunan Amerikan tankları 

- ALMANLARLA 1LK TEMAS 
Rahat, 20 {A.A) - Tunusta birinci 

Britanya ordusunun birlikleri Almanla
(Sonu l!>nhifc 4, Sütun 2 de) 

Amerikan- askerleri evueldeı• ijCJal edilnıi~ tıe enuıiyet 
altına alınml§ bir .ahile rıkıırken 

lngiliz takibi devam ediyor 
Li byada. tenıa 
tenıin olundu 

ALMAN • RUS HARBi 
--.--·*---

Rusvadaki Almanya 
hedefleı·ine varama· 

dı deniliyor 
Berlin, 20 {A.A) - Bingazi ..,lıri 

1 

edilmif veya ele geçirilmi•tir. 
bütün ashrt tesi•lerin tahribinden sonra HAVA HOCUMLARI 
Alınan ve ltalyan lcıtaları tarafından 18 - 19 son tetrin gecesi hava kuv-
tahliye edilm.i.ılr. vetlerimiz Tun us bava meydanına taar-

INCILIZ TEBLlôl nızlarına devam elmitlerdir. Hangarlara 
Kahire, 20 {A.A) - Orta 1Ark in- J.abetler kaydedilmit ve yangınlar çılı:

gi)iz umumi karargahının tebliği: Seki- mıştır. Dün Sirenaikada düııınanın hafif 
zinci ordu Bingazinln pmal ve cenubun- hava faaliyeti görülmüş. Avcılanmız bir 
oa ilerlemeğe devam ediyor.. Martuba (Sonu Sahile ~' Sütun 2 de) 
ve Alomina arasında düşmanın 28 tan-
kiyle 24 top ve 250 otomobili tahrip 

« PETEN » N HITABI : 
---*·---

Darlanı din 
le meyiniz 

---*·---
Anglosaksnnlara nıu-

ka venı(•t ediniz 

Bana itaat etmezseniz 

-*-
Moskova. 20 (A.A) - Sovyet tebliği, 

cephedeki . vazıyette e•aslı değişiklik 
olmadıtını bildinyor. 

LENINGRADDA 
Moskova, 20 !A.A) - Sovyet tebli

ğine ek : Leningradın Volkhof kesimin
(Sonn Snhi[e 3. Sil tun 1 de) 

rnernlefıeti tefllifıeye 
düşüriiPsünüz .. 

Vişi, 20 (A.A) - Haberler nazırı şu 
demeçi neşretmıştir: 

Bir Japoıı clestroyeri batarken (bu rcsını destroyeri torpilleııen Aıncrika ı 
r1,.,,izaltm tıınıfıııdtın alınm~ır t>e okla 4<Jret edilen yer!ercle deırtro

y eri heniiz tcr1.~ etmemi.~ olan iki Japon nöriılınek~dir) 

• - Cezayir ı·adyosu şimdi Amiral 
Darlanın yeni bir demeçini neşretmiş
tır. Darlan Am•rikanın muvafakatiyle 

~fapo fara • 
yenı 

------ ---- ··-
darbeler 

. __ , .... , ...... , ....... "'ıKa ... ad ve den_ ·z. 
ISPANYANIN DURUMU ı 

Bir taarruza uurar.' de SlkJŞtl ftl ••• 
l"'I 

sa karşı taraftan 
yardım istiyecek 

İspanya, Almanyanın 
saroih beyanat iste· 

1 rnesine ,,a,.şı 
: cevabını vePdi .. 

Nevyork, 20 (A.A) - Madriddeki 
Alman büyük elçisi hariciye nazınnı zi
yaret ederek V~i Fransasının itııalini 
bildirmek ve.ileeiyle ispanyanın hareket 
hattı hakkında sarih beyanatta bulunma
a1n1, tarafsızhk dunnnunun mahiyetini 
hf']İrtmesini iMemiıtir. 

(Sonu Sahife Z, Siltun 1 da) 

• ---*·--.,.-
Yeniden harp A'emi· 

)eri kavbettiler 
-*- • • • • • • • • • • • • 

KaPada da çevrildi· *·---
leP, ~enlıePden """t"'· General uVeygandn tev· 
mağa çalqıyorlGP... kit edildi ve Almanya· 

Melburn, 20 {A.A) - General Mak ya götürüldü .. 
Artilriln kwnandasında hareket eden 

1 B Roma, 20 (A.A) - Popolo Di Roma 
Avustralya kuvvetleri Japon arı una- azete . . bildırd'ği e göre Franm 
da tuzağa düşürerek çevirmişlerdir. g sının 1 n . d'I . 1 Melbum, 20 (A.A) _ Guna ve Buna generali Veygand tevkif e ı mıs ve A -
arasındaki Japon kuvvetleri çevrilmiş- manyaya götUrlUm~r. 
tir. Japonlar kendilerini çenberden kur- ~Q:>o;ı::o::ox 

(Sonu Sabile 4, Siltım 1 -) 
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Bir sulh rüyası 
içinde değiliz 1 ŞEHİR HABERLERİ 1 
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TARİHİ ROMA.N l'azmı : $ahin Ahduman .... n ... 
Fenli Yosmavı arıyorlar~ı 

Kanlı cellatlar Benli Yosmayı bulamazlarsa 
"ilendi dlıibetlerini fena görüyorlardı .. 

Köml:ra!mak 
istivenlerin 

adedi .;o~aldı 
---*--

Belediye Kurban llay .. 
rantından evveı falıir· 

lere lıöm:ii" vereceıı •• Delikanlı ile genç kızın sustuklarını siinü bile kaldırmak \·c icine girip isti
ye biribirlet"ine küskün bir vazi,~ette rahnte varmıı 1.- isteınivordu ... 
dü!'!,ündiiklerini gi.ircn Ham~aııın Oda<laki ~ii:ı. üş şm~1danlarda ortalığa Etibanka kok ve sömikok kömürü al
da Uzerinc mahzunluk cökınüstü. O da f"ert bir kafür kokusu yayan iri mumlar mak üzere bi1: hafta zarfında mürncaat 
mağmum hulunuyordu. Ve Da~at İbra- yan•na~a devcıın ediyordu.. eden raporluların sayısı alt1 yüzü bul
hiın paşanm emektar . .sadık h?zınetcisi, ~bah olma<:ına rai:{men kö~~din pen· mu~tur_ Müessese, şimdi raporları ve ih· 
Mısır v.alisinin hi.\\"iik 'bir kuvve.tle .tlzer- l ıcereleTinde-.n sızan ıs.kların hala kayhol· tiyacları ·daha ince biT- tetkikten geGir-
1erine bir baskın )".apat".a•hnı da dü~ün- rnamasrndllki sc-bt"p i~e bu i<li... mektedir. 
düğU için, aynı zamanda bliyiik biı· kor- Benli Yosma ne rnu :nların yandığına Resmi makamların incelemelerinde 
kuya tutulmaktan kendi.sini bil.o: bütiin ne de dö~e~inin yerele serili, hazır dur- doktor raporları arasıncfa hakikata ıaykı
kuı·~ramıyordu.. •. .. duğıına adeta hiç dikkat etıuİ!; değl!di on olanlara teS<idüf nlilmemi~tir. E~asen 

Bır az :<onra -a~an.ık a"' "ın .1 vuru- Odanın süs:ü. 1lunnatli bir eol< -e~wı ile bu mev~imde kömürsüzlüktco muztarip 
yen ko~·u iki :golı-,:oe 'bel.irdL. _ . (!olu bulun-clui;tı~u d:ı. fark ~tmell~'şt:.. ol"'rıfaIThn hüvük kısmı so~klama.dan 

Bunlat· kayık~ı Eının aga ile kansı G k k' kl J· ,' t• ·~ ~ Ze . K d h d v "k , ene ız san ı a ını ,a\ oe .nı. .... ::>Cr· mütevellit nezle. grip v~sair hastalıkl;:ır-
fıf ynepti. d 1b. tk~ a ~~ır .. ?~1 te na- .;eme dönınüs ~ibivdi! Kafa°sında kc:-kin dan kurtı.ıl,.mı-m11ktadırlıu. 

Heşya.~!:~ da ır ıd 
1 

gc.:~ı_n1 ıştı.K. .. 1 bir ağrı d~yuyo~du. Bu dakikada o ODU;'\ Kö\JüRü 
. k?.r 1kıu."Sl 1 c ılsan a a gınn er. ı.treL<- nerede bulunduğunu bile diisi.inmeğe İzmirc yeniden l.:.ara yoli_vle ınühinı 

cı urc ere a.c:; dı... ··· .. ·· d. ı · 'k d _1 k · ı · K 
Sand 1 Nü· k l k 1 L··ızeriılde .uzum gormuyor n. mı tar a ocıun ömiir\i getıri nıı~tir. Ö· 

a m aran ı 8U arı .,...,_ 1 ... ,. .h . . d ld .. .. ··ı b 1 L • • k 
ilerlc·neğ!;! kovuldu.. nen ı .LOsmanın zı nını o uran mu- murcu er un arın nepsını salı~a çı ar~ 

- hlın bir düşlince vardı. o ~imili yalrw. maktadırlar. s .. bebi, kömiir gizlivenleı * bunu halletmekle me~~uldü.. Zihniniıı hakkınd:ı milli korunma kanunu hüküm-
Şimdi Benli Yosma Ravza adasında- biitiiıı varlığını yalnız buna vermi§ti. lerinin tatbik edilm.-sidir. Fiyatlar !)İm-

ki tarihi köskün süslü odal::ırından b!- Gi.izel Çen6iyi fikren bu kadar me:i· dilik 15 kuru~tur. 
rinde bulunÜyordu.. gul eder; sebep, yolda giderlerken To· Belediye öni.imüzdeki kurban bayra-

Geceyi müthiş heyecanlar içinde ge- sun beyin kendisine söylediği sözlere mına yakın giinlr.rdc. fakir halka kömfü 
çiren güzel Çengi ortalık ağarma~a yüz d:ıv:::nıvordu... tevzi edecektir. Bu maksatla beledi.,. ece 
tuttuğu halde hala uyanıktL Acaba güzel delikanlının Benli Yos- 'kilosu on bucuk kuruştan 200,000 -kilo 

Benli Yosmanın analıitı Zeyteple ha· maya anlatmak istediği şey ne iili? O kömür saluı alınmıştır. 
bahğı Emin ağa köşkte ayrt bir odada dakikada genç kız etrafını saran eşyayı --·--,----
bulunuyorlardı. göremiyecek derecede kendisinden gt'Ç- Ay ·, " •a e · 
Kızın adeti böyleydi! Evde de claima miş bir vaziyette bulunmasına ra~mcn " ü 0 \:t: V DJ 

yruruz yatardı!.. Tosun beyin söylediği sözlerden hiç bir · 
Gayet süslü, muhte§em bir döşek oda- kcliı.~ıeyi ha~!zasından kaçırmış değildi. hı· r fabrı· K' a 

da, bir köşede hazır1aTim1ş, duruyordu. Guzcl dclıırnnlı ona: 
Fakat Benll Yosma bu döşeğin örfü- - mnumi -

AMtRll DARLAN OlYOR Ki: 
---------*------~ 

(lbştarah l mci Sahikde) 
sanın ve Fransız imparatorluğunun bu
günkü harpte rollerini oynayacağını ve 
Fransız arazisinin müdafaasına ve kur
tarılmasına yardım edecklerini ümit ey
Icmekteyiz. Afrika Fransızlarının vazi
fesi b11clur. 

Amka Fransızlarına, iki harpte de 
şanlı bir rol oynamış bulunan, kendisine 
kaqt hiiyük hürmet beslenen ve hayran
lık. hissiyle bakıla.n bir adamı, general 
Jiroyu fef olarak veriyorum. 

MOZAHERET VE DlSiPLiN 
Bugün ln.şlaınıs olduğum iş bilhas.sa 

ağırdtr. Bu vazifeyi yapmak için milli 
menfaatleri alakadar eden meselelerin 
doiurduğu büyük heyecandan istifade 
ediyorum. Herkesten tam bir müzaheret 
ve mutak bir disiplin İ5teyc~iiim. Sizler
den ıstırap içindeki vatanımız için ve 
oaun muhterem !iefi için bana kalbinizi 
açmanw istiyorum. Vazifemize biz· 
zat Fr-ansadaki Fran!lızlann ekserisi· 
nin hararetli İ.;tekleri müzaheret et
mektedir. Bizler. \frikadaki Fransız
lar ve müslürnaniar gayretlerimizi ı1izam 
ve dlslplin içlnde kendimiz için sectiği
mlz gayenin Frasanın kendi imparator
luğu tarafından kurtarılması gayesınm 
tahakkukuna tevcih edeceğiz.~ 

OARLANLA YAPlLAN ANL\SMA 
Londra, 20 (A.A) - Rnyt.,rin dip

lomatik muharriri yazıyor: B. Ruz .. ·eltin 
amirı.l Darlan hakkındaki demeci vazi-
3·eti iyice a)•dınlatmı~tır-. Bu demeç At
lantikin iki tarafında ve bilhassa muha
rip Fransızlar tarafından yapılan tenkit
lere memnuniyet verici bir cevap teşkil 
eylemiştir. Genımıl Ayzen Hoverin ~i
mal Afrikaya geldiği zaman karsılaştığı 
iki yol ağzı aç.ı':.a vurulmus bulunmak
tadır. Bu yollardan birisi dost oLnıyan 
muh;tle karsılaşmak ve ııu)b ve .. ükunu 
temin için kuvvetle ayırmağa mecbur 
olmak, diğeri de bu işi bunu yapacak 
durumda olduğunu temin eden bir ada
ma ha\•ale ey1emekti. Bugün elde mev
cut ma!Uınatlu amiral Dıırlanın şahsi 
menfaat gayesiyle müttefiklerin karın
laşmakta o1dukları Tiski mubala~alı bir 
tanda gösterip göstermediği sualine ce
vap vermek mümkün dcğilcHr. Fakat 
her halde general Ayzer. Hover tered
düt etmemiş ve eli altında bulduğu 
umulmadık vasıtay• müstacel askeri se
bepler yüzündPn kull:ınmağa karar ver-

tASE \ SLERtNOE 
SALA HA llOGRU 
(Baştarn(ı l md Sahif('d<') 

kümet kararlarmın gıda maddeleri fi
vatlarındaki kararsızlıih önlediği görül
~üştür. Altı aydanberi ilk defa mem
lekette, gıda maddeleri satışlarında is
ıikrar değilse de bir duraklama ve hat
ta ~erileme olmu~tur. 

izmirde zencirleme satıslar tamamen 
denilecek derecede durmu'stur. Hubu
bat ve bakliyat fiyatlarmd~ geriye doğ
ru bazı hareketlere rastlanmaktadır. Ta
cirler eUeerinde mevcut büyük stoklan 
peyderpey satışa arzetmektedir. . 

Bundan 15 gün önce yapılan bir tes
bitte İzmirde ancak 350 ton kum fasul
ye bulunduğu anlaııılmıştı. Yeni tesbile 
nazaran sehrimizde 11 00 ton kııru fa
sulye me~·cut oldıığu tdhakkuk etmistir. 

Bankalar ia~e maddeleri Üzerine tüc
cara kredi vermemektedirler. Ticari 
kredilerin en büyük kısmı kesilmiştir. 

Bunun ba~aca iki mühim sebebi var- j 
dır: 

1 - Milli Sefin nutkundaki i~aretlcr
dcn sonra tacirlerimiz başvekilin ağzın
dan alınan tedbirleri öğrenmiştir, Tica
ret a\eminde serbest piyasanın frenlen
mesi ieap ettiği bu izahlardan kati surel
~e anla~ılmı~lır. Tüccar, Türk milletinin 
etrafında çözülmez bir halka teıokil etti
ği aziz Milli Şefin ve Saraçoğlu hüküme
tinin işaretlerine ,uyarak halkı sıkıntıya 
dü~ür.ecek hareketlerden uzak kalmayı 
liizumlu göımüştür. 

2 - Hükümet Türk parasının kıyme
tini muhafaza için çok yerincle tedbirler 
alm~tır. Gerek varlık vergisi ve ~erek 
!eker mevzuunda alınan tedbirlerin ne
ricesi olarak a.ıağı yukarı 350 - 400 mil
yon liralık evrakı nakdiyenin tedavül
den çekileceği kanaati hasıl olmu!ltur. 
Bu açık vaziyet karşısmda Türk parası
nın kıymeti bir kat daha artacaktır. Bu 
nun piyasada daha simdiden ilk müsbet 
te~iri olarak alhn fiyatının düsmesi gö
rülmüstür. 

BELEDiYE REiSlNtN TETKIKLl::Ri 
Belediye reisi B. Re>?at Lehlebicioğlu 

dün borsaya giderek iaş maddeleri sa
tı0larını tetkik eylemiştir. Reis tacirlerle 
bir konu~ma yapmış, fasulye, nohut, 
mercimek ve börüke fiyatlarının daima 
dü~meğe meyal olduğu neticesine varıl
mıslıt. 

___ * ___ _ 
Evllaf idaresi zeytinyağ 

fahrilıası lıııracaıı •• 
Evkaf umum müdürü B. FahTi Kiper 

:ıehrimize ıtelen~k tetkikatta bulunınus 
ve Antalyaya gitrni!,!tlr. Evkaf uroum 
müdürü evkaf zeytinliklerinde yetişen 
zeytinlerden idarenin daha geni~ ölı:;üde 
istifade!:ini temin hususunda tl'tkkiler 
yapmı.qtır. 

B. Fahri Kiper idarenin Aydında bir 
zeytinyağı fabrikast tesisi hususunda iz
mirdeki alakadarlarla teml'-ılarda bulun
mu<ı-, böyle bir fabrikanın kurulması ve 
vakın bir zamanda faaliyete geçmesi hu
susunda mütabakat 11as11 olmustur. 

B. Fahri Kiper Antalyacla a~i mev
z.ula meşgul olacak ve bu arada evkaf 
i~lerini de tetkik ederek Ankaraya dö
necektir. ----·-----
Kalav ihtiyacı ___ ,* __ _ 
2 b!n l!iıo halay lazım 
Be!ediyr., İzmir vilayeti ihtiyacı için 

2000 kilo kalaya ihtiyaç bulunduğunu 
tesbit ederek bu hususta ticaret vekale
tina müracaat eylemi-?tir. hmirde halen 
kalay heman heınan mevcut olmadığın
dan ba7.ı lokantalardaki kapların kalay
,ızlık yüzünden umumi sıhhati tehlikeye 
düşürdüğü görülmüstür. Yakında İzmi
re kafi derecede kalay getirileceği zan 
{'d iL11ekte<lir. ----·----0ZABI'1'ADA 

l(ğçüJı b!r cephaneliği 
andıran ct?tı arası 
K.arantinada 31!) uncu sokakta B. 

Hamdi Gürelin 5 sayılı evinde yapılan 
taharriyat esnasında catı arasında iki 
Mavzer, iki Kasatura,· 150 Mavzer fi
şengİ, bir ~u matarası, bir palaska ve bir 
beyaz askeri Çanta bulunarak miisadere 
edilmi~iir. 

JJ! liralılı bilezilı 
İkiçeşmelikte 154 sayılı evde oluran 

Mordohay on gün evvel evine hizmeki 
olarak aldığı Orutskinazinin l 3 1 lira d~
ğerinde 2 adet altın bileziğini çaldığını 
zabıtaya haber vermiştir. Bu sahsın bi
lezikleı·i çalarak bir kuyumcuya sattığı 
zabıtaca da tesbit edilmiştir. Bileziği sa
tan ve alanlar tutulmuştur. 

miştir. tin Yndiği teminat Amerikan basınında ~~...o".#'~~~~,..; 
Vaşington, 20 (AA) - Darlanın tefsirlere -yol açmı,tır. Gazetelere göre 

şimal Afrika yüksek komiserliğine layi- Ruzveltin teminatı havayı aydmlatmı.1-
iıinln. muvakkat olduğu hakkında R·ızn·l tır. 

ccma ,, •• 

J\IF.\7SİJ\1İN İLK GÜLÜNÇLÜ VE NESELİ FİLMİ 
l - İNGİLZCE SÖZLÜ . 

KORI<A FAHRANAN! 
BAŞ ROLLERDE KAllKA.RA KRALI : 

JOE E. BROW.N .. M A.RY C'ARJ~i.SLE-
2 - lNGİLİZCE: SÖZLÜ 

GEC ÖBETCİSI 
OYNIYANLAR: CAROL LOMBA.RD - BRİAN AHERNE 

M \TİNELF~: G. Nöbetçisi: 2.20-5.15-8.10 .. K. Kahraman 3.55-6 50-9.45 
Cumartesi . Pazar oünfori 1.00 de Baslar .. 

Ö 3 BÜYÜK YENİ FİLİM § 

1u;~~''·K;tiiler1 
(SKY MURDER) 

Lloyd Nolau _ Lynn Barri 

Kanundan 
Kaçılrn&z 

(PİER 13) 
Büyük Artist - Küçük Yıldız 

SHİRLEY TEMPLE 

Soka!t Kızı 
(Just a Round the Corne.r) 

S SEANSLAR: 11.30-15.30-19.30 daR 
J! Cuma.desi, Pazar 9.00 DA.. ~ 
• ~.r~J!.V"~~~.r..r~.....:~N 

Pi ri uç, süt, seker ve itac isl~ri ... .. ~ 

Pirlnf; eelbl şim• 
dilik l.mkAnsız 

Tefısif ediJmi~ süt ile m amul ~elıere narh Jıonu· 
ıac:a'lı - $elıerli ilaç fiyatla,.ı .• 

Belediyenin tcşehbüsiyle açılan ia!ic 
maddeleri satış mağazasiyle diğer tacir
ler T osy·a ve :A.ntalyadan pirinç tedarik 
etmek üzere yeni tcşehbüslerde bulun~ 
muşlardır. Alınan cevaplardan pirinç 
satı11 serbe;;t olmakla beraber, ticaret 
vekaletinin el koyduğu miktarlar henüz 
ödenmediğinden harice pirinç gönderil
mesi şimdilik imkan~ız olduğu anla!ııl
ını~tır. İLmire bir kilo Tosya pirincinin 
i 04, bir kilo Antalya pirincinin de l 09 
kurusa mal olacağ-ı anla!'ltlmaktadır. Bu
na tÜccar ve pcr,;kendeci karı ilave ed i
lince İzmirde bir kilo pırıncin azami 
1 30 kuru>:a satılabileceği muhakkak gö
ri.ilmektedir. 

Belediyenin satı~ mağazası için 60 
ton pirinç tedarik edilecek ve bu pirinç
ler halka perakende olarak satılacaktır. 

TEKSiF EDiLMt$ SüT VE 
MAMUL SEKER 
Kutu ile t~ksif edilmiş inek sütü ve 

nıarnul .<jeker satanlar belediyeden mal
larına nark konulmasını istemisleTdir. 
Beledi)'·e gerek teksif edilmiş ;üt ve 
gerek mamul şekerin maliyetini tetkik 
ederek fiyat tayin edecek ve bu fiyatlar 

VARLIK VERGİSİ 

belediye daimi encümeninden geçecek
tir. 

Şekerciler mamul şek!'!rlerden akide 
şekeri ile badem ~ekerinin ve lokumun 
maliyet fiyatlarını hazıtlamı.şlardır. Be
lediyece de bu fiyatlar tetkik edilr.rek 
bir neticeye varılacaktır. 

İzmirde meYcut iki teksif edilmis süt 
fabrikasının piyasaya çıkardıkları sÜtler 
izmirde olduğu gibi memleketimizin di
~er yerlerinde de rai{bet ~rörmü'.!tür. Be
lediye bu sü!ler icin fiy<ıt tayin ederken 
fabrikaların daha fenni seraitle çalıııma
la.rını da temin edecektir. 

iLAÇ FiY ATLARi 

Bazı eczahanelerin evvelce imal edi
len ve terkibinde şeker bulunan ilaç fi
yatlarım bir hamlede artırdıkları beledi
yeye .haber vcrilmi~ir. Bu gibi evvelce 
imal edilmi11 ve)a yeni fiyatla şeker te
darik edilmeden imal edilmekte olan 
ilaçların eski fiyatla satılması icap et
mektedir. Bilhassa öksürük şuruplarına 
sebepsi7 olanı le fazla fjyat İşledikleri tes
bit edilen üç eczaha - e sahibi hakkında 
muamele yapılacaktıı . 

FAZLA FİYATLA 
SArıs İDDİAJ,ARI Ve tapu maameleleri 

Tapu ve kadastro uınum müdü.dü- Bergamacla Leblebici Mustafa Mav.ili 
ği.i.ndcn alakadaılara gönderilen bir ya- kuru üzümün kilosunu 80 kurusa, köf
zıd.a, vaı·1ık vergisi tatbikatında her han- tilci Bektaş SAdık bir işe birayı ·50 lru
gi bir yanh!jlığa meydan vermemek mak. ru§a, Avni Hilmi eczahanesi mesul mü
.sadiyle bu kanunun 14 Lincü maddesinin dilrü Hüsnü Seren 20 adet Kinin konıpi
son fıkı-ası i.izerincle tapu dairelerinin 1 rimesini bir lir<lya sat;tıkları iddiasiyle 
gayet b~as davranmaları ve varlık ver- tutulmu..~lardır. 
gisiyle ilgili emlfıklerin bu mükellefiyet- --- o---
lerini yerine getiı-d.iklerine dair defter
darlık varidat müdürlüğünden tapu dai
re.sine birer belge götürmedikçe gayri 
menkul satışına veya de\T:İne müteallik 
muamelelerinin yapılmaması liizumu 
biTdirilmi<ılir. 

--"'""··~·O----
Bl1GİİH FUXBOL 
MÜSARAKA.ll YOK 
Bugün saat 15 te yap1lacağı bildirilen 

Şark Sanayi - Paınuk Mensucatı futbol 
lik müsabakasının havanın bozulması 
ve sahanın gayri nlza.m1 vaziyete giı-mesi 
dolayısiyle tehir edildiği futbol Ajanlı
~ından bildirilmiştir. 

--- o- --
Gelenler, gidenler 

İzmir mebusları B. Hüseyin Hulki 
Cura ve Sadettin Epikmen Ankaradan 
serrimize gehnisler. :i\fardin mebusu B. 
Ali Riza Levent Aydına, İz.mir Ymıan 
K01ısolosu B. Aristomanis tstanbula glt
mi~lerdir. 

----o---
KÜKÜR!' ve GöZrASI 
Getir ilmesi içi n ~ 
Ziraat vekMelince verilecek direktif 

dahllinde milstah.sile. dağıtılmak üzere 
dışardan kükürt ithal eylemesi için Eti 
Banka verilen 500,000 liralık mütedavil 
sermaye 625,000 liraya çıkarılmıştır. 

MiJli K orunma 
rnahlıemelerinde 
İ$1eP artıyor .. 
Milll korunma mahkemelerinde isler 

arttığı cihetle bu mahkcmelc>ı-cle ku1c:ar 
1ira ::ı.sli ınaaşlı ve kırkar llr.a maktu taz
minatlı birer miiddeiumuml muavinliği 
ihdası tekarrilr ey1eıniştir. 

---tı---

ADLİYE.DE 
BİR BECAYİS 
İzmir icra mua\•in hakimi B. Enveri 

,Ege Çeşme hakimliğine, Çeşme hakimi 
B. Abdullah Arığ İzmir icra muavin ha
kimliğine t::ı_vin edilmişlerdir. 

--- o- --

Otobiis1P.r u e talelle 
Heı· sabah belediyenin tahsis ettiği 

Tranıbü..c; Atatürk ve tnöoü liseleri tale
besini okuliarma kadar götürmektedir. 
Bn otobüslerde seyahat eden talebeden 
bazılarının yold., rııi.i.temadi stıı-ette oto
bUs zillerini çalarnk makineyi zamansız 
dumıağa mecbur ettikleri şikayet edil
miş ve 1ı:eyfiyot okul idarelerine bildiril
miştir. 

--- o----

BİR TAVZİH 

Afınan b ü t ü n tedbirler 
başımız ucunda dola· 
şan bii].'ülı tehliheleri 
önlemelı içindir ••• 

(Ba~ta.rafı 1 ınci Salıift'de) 

tedbirleri almaııu~ olsaydı vazifesini ilı
mal etmis olıu·Ju. Bereket versin ki 
karaı·laı·ı~da hataya dü~mi~·en celik i.ra
deli bir "rere nı.tlikiz. Onun son nutku, 
millete hakiki o;<:ıva~ gliı1lcri içinde ol
duğumuzu hat.u.latın~br. 
Tanrı esirgcı.iıı, Tiirk cümhuriyctinin 

hürrh et. istiklal ve serefi tc."hlikeve 
dü~c~se hic; bil- kazan~m. lı.iç bir ze~ı· 
giuli~in mfması dauuyacağmı lıaJa an-
1.mıamış olan ı::afiller rnrsa gözlerini is
tilaya uğramı!? ülkelere çevirsinler_ Bu 
memleketlerin feci manzarası ~fü:lcrin
acki kalın perdeyi ~·ırtmağa kafidir. 
Aldanmıyoruz. Aldanmıyacağız .. 
Tek kaygımız vat.anın miidafaasıdır. 
l\filletten istenen scy, 'fürk ~·uı·dwm, 

M1yiik atanın millete emanet ettiği ba
ha bidlmez \"atlığı en111i;vct altında bu
lund11rnıaktır. ffi<: t?i.ipbc ~ıok, kazanan 
her Tiirk \•ataıı<la')ı. varlık vergisiniıı 
bir milli ıniidafaa tedbiri olduğunu dü
•.üncrck mükellcfil'cfoıi sC\'C seve yc
t·inc getirecektir. R untlun ya1nız ser
nıtlcl'i üzerine tir tir titrh·;n haris ba
zı· vurguncu1ar ("ndi'ic ·duyabilirler .. 
Vaı-sın onlar bu hod..ıı-am cndisclcdniıı 
::tzabımt çcksi ııkr. Hakiki Ti.irk ,·atan
!ô,l\'Cl'leri if:in valamn seluıneti u~unda 
feda edilıniyccek ~ey :\'Oktur. Ü-terine 
tilrcdiğinıiz blı- vaı-lrğı kaybetmemek 
iı;in, zauı~ olur ki ıu.aluıuzı caııunızı 
son katresine kadar yerınektcıı cekin
meyjz. Acaba h~ngi varlık vatanı;, se
lametini kucakhyan milli müdafaauuı 
fevkin de yer alabilir. Diz milletin sağ 
duygusuna inanıyor, omın fükeıuıw;.ı; fe
dakarlığından asla .şiiphe etmiyoruz. 

ŞEVKET BiLGİN 
~~~--ta--~--

pt illet r .. : eclr si 
dün tool a11cf 1 
~~~~"k----

Bazı y er lerd e as'fıeri 
şahısların aileleriyle 
otıırınalarının m en'i 
hahlıındalıi ıa~iha 

. lıonıualdıı.. 
~~nkara, 20 (A.A) _ Büyük Millet 

Mecli;;i bugün Şemsettin Gün.altayın 
1'eisliğinde toplanmıs, .:;eforherlik ve 
fevkalade hallerde hudut, kıyı ve garni- , 
zonlarla tahkim edilmis mevki ve böl
gelerde, deniz ve hava~ üslerinde askeri 
~ahı.c;1nrın aile:ieriyle birlikte ikametinin 
yasak edilmesine dair kanun layihası
nın müzakere:iine başlamıştır. Derpiş 
edilen kanuna göıe bc::~kumandanlık ve
ya Genel Kllrmay- Başkanlığı veya or
du komutanlı.klan hu y~ağa karar ve
recckletdir_ Birinci madde üzerinde söz 
alan hatipler Miili Müdafaa vekaletinin 
bununla alakadar kılınnı.amasuıdan te
vellüt e<lebile'cek kan~ıklığa işaret et
ıni.~lt,rclit-. Buna ait mii1.akerelel'den son
ra, i\Iilli Müdafaa vekaleiinin bu yasak
la alakadar kılınması hakkındaki takrir 
reye konularak kabul edildiğinden bi
rinci madde encümene iade edilmistir. 

Reis kanun lfıy~h.1Sının nıüzaker~ine 
biı'inci madde encümenden geldikten 
sonra devam edileceğini bildkm~ ve 
ruznamcde bundan başka bir lilriha bu
lunmadığı cihetle toplantıya son· verll
ınislir. 

Yine dış ınemleketlerden ıni.islahsile 
dağıtılmak üzere gözta§1 ithali icin ziraat 
vekilliği hesab.ına tzınir incir ~e üzüm 
tarım satış koopenıtifleri birli:ği emdne 
bir milyon liraya k.adar ıniiledavil ser
maye verilmiştir. 

Gelecek toplm1lı Pazarte_-,i günü yapı
laca1dır. 

750 kilo Sömi Kok sat.an İbrahim Tur
gut adındaki memurun belediye hav~ 
gazı fahl'ikasiyle alakalı olnuıdığı ve Eti 
Bankta teni ambarı kantarcı.c;;ı oldui:;'tı ' 
gazetemize bildirilıu.istir. Tashih ede-

339 rioğuıuhılara 
riz. .. , HE •• .. _ 

BUGUN 
MAT ıNELERl1Et~ 

iTiBAREN 
Bütün aşıkların sabJJ"s.Wılda bekledikleri 

ALİCE F4Y K ARMEN MİRANDA 
.SEZAR ROM.ERG J OHN PAYNE 

Gibi sinemacılık diinynsının dö.r t ~öhretli ;vıldızları tara{ındau yıu·aülan 

HA VANADA riAYnAM 
Renk, ses, müzik ve en yeni dans güzelliklerile bütün İz.mire hakıki ba:\o•

ram gUnlm yaşatacaktı.r. 
Ayrıca iki nefis tabii renkli sürprizinıiz. 

SEANSLAR : Hergün : 1,15 - 3,lS. 5,15 - 7,15 _ 9,15 de 
. Cumartesi ve Pazar günleri 11,15 de hüslar. 
Dıkkat : Haltaıım her gününde ilk seansların b:sslaına saatleriııe kadar 

bütün rnevkı1erde tenruat vardır. SALON ao KURUŞTUR. 

Salih Palas 
Salonlarında Eilenceler 
İslanbulun ıncshur Taksim Gar.inosu Orkestrası 
Her pazar günÜ saat 5 ten 8 e kadar ÇAYLI DANS, 

Perşembe günleri Yemekli Dans 
Sa,rın mi.ışte•·ilerunizin nazarı dikkatine : 
Paı:artesı güni.inden itibaren m tızik saat 7 de başlıyacaktır .. 

'-'2aja-+s0 EM ±:liE'*; *s&e; ''t &M a+ 

---*---
lZMiR YABANCI ASKERLiK ŞU-
BESı RAŞKANLiô.INDAN ~ 

l - 339 Doğumlu \.'e bunlarla. mua
meleye tabi erattan arta kalmış piyade 
ve ıruvari sınıfından olanların sevk edil
mek üzere hemen şubeye ınüracaatlan 

Gelmeyenler haldcındf\ AS. Kanunun 
89 Madd. mucibince hakaya olarak: 
mahkemeye verilecekJe• .i ilan olunur. 

ISPA~VANIN DURUMU 
(ll~tarafı l ınci Sahifede) 

General Franko, ispanya bir taarru
za uğradığı takdirde mukabil tarafm 
yardımını isliyeceğinden büyük elçi)·i 
haberdar etmiştir. 

iSPANYANlN AME.RiKAYA 
TEMiNATl 
Va~İnglon, 20 (A.A) - ispanyanın 

Va~ington büyük elçisi B. Cardenas bu
gü.n hariciye mÜ$t~arı Sumner Yelsi zi
yaret ederek kendisine ispanyanın ta.ına
miyle tıırafsız kalmak niyetinde. olduğu 
lıakkında teminat vermistir. 
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Alrt1AN · RUS HARBi ~ NG IL tZ TAKtBl OEVAM 
~~~~ .. ~~~~ 
(~tal inci Sahifede) 

de bir Sovyet ·cşif harckctı muvaffak1-
\ etle neticclcıııni<;tir. Kıtnlarımız düş
;1,nnn hücum edc?°rek onu mcski'm bir 

erden atını !ardır. Üç günlük muhure
beae düsm:ına be~ bin C>lü \'e yaralı 
\ erdirilmis. 11 lop. \iç hm an topu im
ha edilınis, ycdısi havan 1>ataı·yası ol
ırak üzere 19 batarya susturulmuştur •. 
Kıtalarıınız \ uzifcleı ini ikmal pltikten 
sonra esas mcvkileı·ıne dünmfulJerdir. 

KAFKASYADA 
Mcısko\•a, 20 (AA) - Hususi bir 

tebliğ Kafkaslarda Nnlçıkııı cenup clo
ğuswıda ge<.-en "ki haftalık harekatın 
hüli\sasını \"trmcktcdir. Alman kU\•\•et
!cri Vladiknfkn ... tan Tiflise giden askcıi 
sosenin sonunda Oı kiııikitscye doğru 
nğır bir brı kıdn bulunuyorlardı .. nurn
<ln vuku hulnn mUharebelerde düsmnn 
harp ·nhac;ın<la l'«?s bin ölü \•ererek cc
kHmiştir. 140 tank, 70 top, 900 hm·an 
topu, 2350 kamyon. 2183 motosiklet if:ı
tınnın t'dilmiq \•cvn •nhrip cdilmistir. 

* İNGİLİZLERİN vı;;ımiCi 
TAFSİLAT .. 
Londrn radyo ,undan : Nalçıkın cc

nubundakı muharebelcrdı} Almanların 
ıs üncU tank fırkasiylc Brandcnburg 
alayı ve beş Rwncn taburu bo1.guııa 
utratılmıştır. 23 üncil tank fırkasiylc 
bir diğer Alman fırkası ağır kayıplar 
vermiştir. 

Royterin Mos'rnva muhabiri de Al· 
mnn ordusunun Oı·kinikibenin doğu
~unda manevra kabiliyeti yi.iksck bir 
kuvvetle harşılnştığını ve Alınan kuv
' etlerinin birbiı·ı ardınca ınc' 7.ilerini 
terkettiklerini bıldircı·ck diyor ki: 

Almanlar ehrin varoslarına varınca 
bır karşı taarruza uğradılar.. Durndn 
blr tank fırkası ve üç piyade alayı tu
zuğa düşUrUlmüştür. Mlh\'eı·cilcrin mu
harebe sahası almımda bırakhkları ölii 
v yaralıların ad~di 15 bindir. 

ALMAN KiL1T NOKTALARINA 
HÜCUM .. 
Moskova, 20 (:A.A) - Royterin hu

susi muhabiri bıldiriyor: So\'yet kıta
lan Stalingradda ve Kafknsyadaki kilit 
noktalarımı hücumlar yapmışlardır. 

General Rodinz.ef ve Grndofun ku
nmndnc:ındaki kuvvetler Mihvc•rcilerin 
kışlık kıırargt\hlarında yerleşmek ümit· 
lerini akim bırakmışlardır. Grozniye 
doğru Alınanlann actıkları geclikleriıı 
c<.>ruıhınn cok tesirli darbeler indlrilıniş
tlr. 

ALMANYA tlEDEFlNE 
VARAMADI 
Londra, 20 (Radyo) - Deyli Telgraf 

gazetesi doğudaki vaziyeti tahlil eden 
bir yazısında diyor ki : Stıılingrad sa
va~ları Alnıanyaya yUz binlerce insan 
'Ve bUyUk malzeme kayıbınn mal olmuş
tur. Kalkasyanuı petrol saluııoı zaptedi-
1ememtşttr. Almanlar Rus cephesini dc
lememişlerdlr. Rus ordusunu yıkmak 
B. Hitlerln takatinin fevkinde bir şey 
olnıuştur. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlln, 20 (A.A) - Alman tebliği : 
AlQaktan uçaLı kuvvetli Jınva t~il

lerinln himayesınde karşı taarruzda 
bulunan kıtalarınuz bntı Kafkasyada 
mevzii muharebt~erde düşmanı hareket 
mevkilerine pliskürtmUştür. 

EDiYOR -·--(Raştnratı 1 inci Sahift>de) 
Yunkers 88 ve bir Mcsser mit 109 dü
.,Ürmüşlcrclir. 18 11on tetrinde bir Yun• 
kers 52 nakliye tayyaresi de tahrip edil
mi!ttİr. Biitün uçaklarımız üslerine d<>n
müşlerdir. 

MıHVER ORDU.SiYLE. TEMAS 
Kahire, 20 (AA) - Şimal ı\frika

da Bingaı.inin şimalinc: \'e cenubuna nü
Iuz eden kuv\·~tlerimiz d~ınanla te
masa gelmislerd:r.. Mihvcrcilcr Siı te 
körfezi kıyılaw~da çekilmekte olan 
naklıye kollarını muhafaza için Ante
lap şdır"ne yakıl' bir sırtı miidafanya 
çalışmaktadırlar. A\'cılarmuz düşmnnın 
m.kliyc kollarma bar.arılı hi.ictunlar 
y~pmışlnrdır. 

ALTr-: AN ME".' DANLAR 
Sekizind cınlu Sircnaika ınuharche

lcrinde 120 iniş meydanını uıptctmi.'
t.r. Bunlarda tamamen vey.ı kısınC!Jl 
hm-ap olınu. veya hiç dokunulmamış 
520 den fnzln Alınan uçağı bulunmuş
tur. On nakliye tayyar<!si de iınha c<lll
ıni 2tir. 
MİHVER GEMİLERİNDE 
YANGI~LAR 
Kahil'e, 20 (.\.A) Tı-abfus a,ıkla-

rındn sel.iz h:n loııluk bir düşma11 sar
nıc gemisinde yr.ııgın çıkarılmıştır. 

Bingnzi limarııuda iki nıill\'cr gemisi 
ycnmak ltıdll". 

.AI.JVlAN TEBL1ô1 
Ilerlin. 20 ( •. A) - Alınnn tcbligi: 

Sircruıiktc ltnlynn kL·şif unsurları keşif 
yapan düşman t.1nklannı tahrip clm~· 
tir. Bingazi bütün askeri tesisleri tah
rip edildikfrn sonrn boşaltılmıştır. Al· 
man ha\'a ku\"Vctleri İngiliz ınotörlil kol
larına ara vermeden hücumlarda hulun
ınuştur. 

YEXİ "EŞRlYAT 

İSL.Hl - TÜt:J( .\:\ İKLOPfü>İSİ 

42 jnci sayısı çıkmıştır. Başlıca ~·~ızıln
n: fı'yan. tasnvv:.ıfüı n'ynn, fıkıh : ayin 
nedir? Muknyescli hukuk, hukuku csa
.. iye, ayet, fiyetullnh, her nevi Ayinler .. 

Borsa 
ÜZÜM 

249 Muammer Uslu 5f. 
315 S. Erkin 57 
186 Mehmet Kuşakçı 57 
139 S. Sülcyma.noviç liO 
129 P. Mikalef 56 50 
129 Knplan Tahir 56 
100 Klnrk Mikalcf 59 
103 B. Alaz.raki 61 
1i7 A. Mayda 60 
80 Y. Lererıh 62 
80 H. Alanyalı M 
'79 Kaptan Knvnklı 55 
GS Knptnn Ali 60 
ti6 M. Snit Usta 60 
67 Ümit fabrikası 59 
60 Sabri Akyol 61 50 
51 j. Kohcn 57 
52 Şükrü Akaltn 52 50 
45 Hayati :Söct!kçi 60 
40 Şa~ın Ö7..şınlak 57 
34 Kaptan Halil 62 50 
33 Cemal Alisan 61 
30 Rasih Eıtnbak 60 

57 
57 
57 
r..o 
6'.3 
60 
60 
61 
Gl 
62 
55 
56 
60 
60 
65 
r.ı 50 
57 
52 50 
fi4 
57 
G2 50 
63 
GO 
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İL A il EGE LİSESİ MÜDİİRl .. VGVNDEN : 
Çeşmede Çallı tert.i Emin kızı Ayşe Okulumuz ba& hademeliği açıktır. Yemel.:, yatma mekteptendir. Aylık iicret 

vekili Rüştü Uınçer 'tar;:ıf ından Çallı 30 liradır. Becerikli elinden i gelen taliplerin okul müdürlüğüne müracnatlrırı. 
Abdurrahman oğlu Ali aleyhine iknmc 21 23 6554 (29i9) 
c.liınruı boşanm:ı dn\'asının muhakeme-- --------------------------------
s: için muayyen olan 1519 942 salı gü· KIZ LİSESi MÜDCJRLüCVHDEH : 

7.:~o Progrnrı ,·e memleket :;ant aya
rı ";'.32 Vticuduıırnzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 • 8.30 Müzik (pl.) 
J:-;.3o Pn.ıgram ve memleket !'aat ayarı 
J: •. :rn "!\Hizik : Tüı·kçc plaklar 13.45 
Ajans haberleri 14.00 .Miizik : Hiyascti 
cümhur bandosu l4~i0 Ankarn sonh::ı
h ... r at kosulnrının tahminleri 14.40-15. 
'.i"eın.:il : •Su paUıvatsızın yaptığını 

doğru buluyor musunuz? •. » 15~10 Ri
:ı r.scticümhuı· fililrınouik orkcstrnsı 18. 
Program ve m<?!lllcket snrıt ayarı 18.03 
Mi.i7.ik : Radyo dans orke.,tra"ı 18.45 
Haclyo çocuk kuliibü 19.30 Memleket 
r •. at al arı \'C aj<ıııs habeı·lcr 19.45 Ser
bc:>t 10 Dakika Hl.55 Mi.izik : Şarkı \'e 
ti.irkiiler ::!0.15 Radyo gazetesi 20.45 
'Müzik : Şarkılar 21.06 Konu~rr.a (Kcn. 
diınizi tanıyalın.,.) 21.15 Müzik : Din
leyici istekleri 21.45 Konuşma (Meslek
ler konu,,uyor .. ) 22.00 Miizik : Radyo 
~alon orkcsh'ası 22.30 ~Icmlekl't saat 
ayarı, ajnns haherleri ve hcırsalaı· 22.45 
22.50 Yarınki program ,.e k:ı.panıs .. 

ııü saat 10 da ıuahkemcyc gelıııesi için Lisemiz ahçı başılıitı açıktır. isteklilerin hüsnühal ve ehli) et evrnki.> le okul 
mi.iddeaaleyhe ~nzete ile ilanen tebligat müdürlüğüne müracaatları. 21 23 6555 (2<>80) 
yapılmıs \0e mahkemeye gclıncmis oldu
ğundan gıyap kamrmın dahi Hanen 
tebliğin ve ıııuhakenıcnin 3 12 Hl42 
ı,crşcınbc günü saat 9 zn talikine ve lrı
r:hi il:ındnn itibnren bcs gün znrfıncla 
ıtirazı varsa bildirmeıligi ve muayyen 
giin \'e saatte mahkemede hazır bulun
ınadıgı takdirde• hukuk usulii muhake
meleri kanununun 102 ve 405 inci mad
c'cleri hiikümlerinin tatbikine karar 
verileceği gıyap kararı ,·erine kaim ol
~ak üzere Hun ulunur. 6569 (2978) 

ıZMtR BELED1YES1NDE.ı.'i: 

1 - Havu gazı fabrikasına birikmiş 
curuf arasında mevcut 110 ton kndrır tah
min edilen kok cUı tiklerinin ayıklnnmn
sı işi yazı işleri ınüdürlUgündeki sart
naınC',,i veçhilc açık eksiltmeye konul· 
ınusfur. Muhnnımcn bedeli heher tonu
nu~ ayıklanması, 4.5 liradan 270 lira 
mm•akknt teminatı 20, 25 liradır. Talip
lerin teminatı is bankasına yatırarak 

~caa~oı::ıccoo--_,,.,,...r..r..rJC makbuzlariyle ihale tarihi olan 

1 
~a fi l 1 k H r~a § 27 11 942 Cuma gltnU c:aat 16 da cnci.i-

. Esrcf_P.aşad.a K~tipoğlu .. cadde- 2 - Cümhuriyel m:ıhalle.si 1419 sn· l
a nH'tH.; ıniirncaatları. 

l 
,1pdc ~ırc?ııt ocagt me\·k~ındc ve yılı sokakta knnaliz.as) on yaplıl'ılması, 
cadde uze;ı!1de 1091 ada hır pars~) yazı i Jcri müdürlüğliııdcki keşif \"e şart-
numaralı .. ı O metre murabbaı hır I namesi vcçhile açık eksiltınel c konul-
pnrça yine nyııı m~vkide 1094 ncla il mustur. Kesif bedeli !l12 lirn 80 kuru.o; 

1
8 \·e bir parsel numaralı ı:ıoo metrp mu\"akkat t~ıııinatı G::> lira 50 kurus!ur. 

murnl.Jbaı hir parça, yine 3 ! 111 nıcv- j Taliplerin t"minalı iş bankasına yntır::ı· 
k"dc caddeye çok yakın 10!) ı ada ve • rak 27. 11 912 Cuma gtinü .-.ant 16 da 

S (~G) paı.ı-cl numnrab 860 metre lllll· s ı cncÜrnC'nC ıni.iracaatları. 

1 
r::ıbbaı bir parça y:ıni cem'an (3) ~ 13, 17, 21. 25 ('>427 (2912) 
pnrça arsa salıl_ıktır. :_raliplcı in * 
Odıın pnzarında öıncr hahrnmnn S 1 - Şükı·ükaya Boh·:ırının Dr. Mus-1 
Tuhafiye tic:ırcthnncsine müracaat- N tafa Enver t'nddesinclen itibarcıı Alsan· 
l:ırı 1 - 5 (2977) ~ cak meydanına kadar o1nn kısmının f,00 1 

ıcocr..;e.e,~oı:ıcıcoı:ıcaocao~eıcx metre boyda kanalizasyon yptırılması, 

1 

yazı Jslcyi miidürliiğüdcki keşif ve şart
tZMtn D~RDARLlôl SATIŞ namesi \·cçhile açık eksiltmeye konul-

iLAN 1'ASHlllt mustur. Kesif bedeli 8607 lira ınuvnk-
!zmlr defterdarlığına ait 20/11/942 kat' tenıinati G45 lira 5.1 kuruştur. Ta

tarih ve 11384 numaralı ga7.elenıizde in- !iplerin teminatı lş Bankasına yatırarak 
ıio;.'lr eden milli en11tık satış ilanında 874 mnkbuzlariyle ihale tarihi olan 2/12/ 
sntl§ numaralı gayri menkulün parsel 942 çarşamba günU snnt 16 da encüme
nuınarası 17 yazılacağı yerde tertip ha- ne miiracaatları. 
tası olarak 1 parsel olarak yazıldığı ~ö- 2 - İtfaiye mi..Lc;tahdumleriyle sıhhi
rülmU~tilr. Keyfiyet tashlhan ilfüı olu- ye ve iş otobüs ~oförlerine kuma.~ı bel~ 
nur. diyedcn \•crilınek şartiyle 67 takım elbi-

se yaptırılması, yazı iı:leri mUdürlüğUn· 
~J'"./~ deki şartnnınesi veçhilc açık eksiltmeye 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil İmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

1LAN VARAK.ASI 

konulmuştur. Muhammen bedeli 1340 
lira nıuvokkal teminatı 100 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı lş bankasına 
yatıraı-nk m:ıkbuzlariyle ihale tarllıi 
olan 2/12/912 çarşamba günil sc;at 16 
da encümene mUracnatları. 

lj 21 25 3 6491 (2939) 

tZMlR ASIJlYB 2 NCt HUKUK HA· 
KtMLtötNDEN: 

TİRE BELEDİYE REtSLiôlNDEN: 

Ba~ındır recim ve Endüstri odasından: 
62 sayılı Bayındır incir ve pamuk taTın1 satı~ kooperatifi y(inetim kurulu bn ... 

kanı lsrtıail Ersavaş asbaşkanı Ahmet Ertem, üyesi Ali Karaca ''e Apti Ynlçın 
ile kooperatif direktörü Rifat Oğuz ve muhnscb('ci Hakkı Vidinin kooperatif 
muamelatında imznya selahiyeHar olduuklarına imza sirkülerleri sicilli ticaretin 
168 sayısına ka} t ve tescil edildiği ilan olunur. 65 70 (2983) 

Vila yet Daimi Encümeninden : 
E.tibank deposundan memleket hastahıınsine nakledilecek 1 78 ton kok ''c 

Soma kömürünün boRaltma ve yerle!ltirilme!Iİ d::ıhil nakliyesi 1 S gün rnüdd('tlc 
ek iltmcyc çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 623 lira ve nıuvaklc.at teminatı 47 liradır. ihalesi 3 121 
942 perşembe giinü aat 15 tc vilavet daimi encümeninde yapılacaktır. Taliule-
rin encümene müracaatları. 21 24 27 30 65 73 (2982) 

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . -
E Devlet Demır Y oiiarınaan ----. -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KALORİFERCİ ALJNA.C .. 4K 
lhtiyacn binaen nkarada istihdam edilmek üzere Hizumu kadar kaloriferci 

alınacaktır. 
Yapılacak imtıhanda muvaffak olanlara liyakat dereceler"ne göre birinc;i ı

nıf ustalık muadıli ){){} liraya kadar aylık ücret verilecekfrı. 
Askerliğini yapmış ve halen ilişiği bulunmayan taliplerin dilekçelerine bon

servislerini !Iİmrliye kadar çalıştıklan yerleri bildirir kısa hal tercümelerini nüfus 
hüviyet cfü:dam tn dikli örneği ile en az okur yazar belgelerini \'C iki ndcı "csi
lca fotoğraflarını ekliyererek en geç 30 11 942 tarihine kadar Anknrada cer 
dairesi reisliğine göndermeleri 21 23 25 27 6556 (2981) 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOcONDEN : 
fdareınizde kurs vı• staj görerek makinist ... e bns makinist teknik büro pnso

neli ve fen memuru yeti tirilmek üz.ere lüzumu kadar :c;anat okulu meı.unu alına
caktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffnkiyetlere göre "El· 

natkiir um•anile ayda 100 liraya kadar Ücret veri~ecektir. Bir senelik staj müclde
tini muvaffakiyetl.: bitirenler tescil edilir. Ve müte~ip kurslardaki muvaffoki
yetlerine giire metkez atelye ve depo teknik kadro~u dnhilinde terfi eclnl .. r. 

Aranılan şartlar şunlardır : 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yRpmı-; bulunmak 
3 - Yaşı otuzu geçmemi olmak. 
4 - Ecnebi ile evli olmamak. 
Taliplerin bir dilekçe ile 30/ 11 /942tarihine 'kndar lstanbul Ha.) dnrpa!la Sir

keci lzmir Balıkesir A nkara Kayseri Adana, Malatya, Eskişehir, Afyon. "e Er
':'lurumda jşletme müdürlüklerine müraca:ıt edeceklerdir. Oılekc;e ·e sarih adreR 
yazılacak asağıdaki evrak ili tirilecektir. 

1 - Mektep diplomosı. 
2 - Doğruluk kil~ıdı. 
3 - A ı kağıdı. 
4 - Askerlik durumunu bildiren vesika ve nüfus cüzdan 
5 - Diğer bonservisleri. 
Müsabaka imtihanları Ankarnda yapılacaktır. Şeraiti haiz olanlann Ankara

ya kadar se) ahatleri temin edilecek ve imtihan gi.inü ndrc lerinc bildirilccektir. 
11 13 15 17 19 21 6384 (2899) 

D. D. YOlLARI 8 i NCt iŞLETME KOMİSYONUNDAN : 
Alaşehirin Sarıkız mevkiinde idaremize nit bir hektar bahçe şartnameı>İ veç· 

hile üç sene müddetle kiraya verilecektir. Açık artırması 4.' 12 '942 ı;ünü saat 
1 S tc lzmir ,\}sancakta j!iletme binasında komi yonumuzcn yapılacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası 225 lira olup muvakkat teminat: ( t 6,88) lita
clır. isteklilerin muayyen vakitte muvakkat teminat makbuzloriyle komisyonu
mun gelmeleri lilı.ımdır. Şartname i işletme knlemind.: g(irülebilir. 

18 21 25 28 6SH (29SS) 

İzmir Defterdarlığından : . 
Şerif zade Mahmudun yeni !lubcye milli t:mliık satış bedelinden mevcut \8250 

lira 9 kuruş umuın borcunun temini tahsili için yarısı hazineye birinci derecede 
ipotekli bulunan İzmirde Kasap Hızır mahallesinin Ali paşa ve ütücüler soka
~ında kitin 248 kütük. 310 ada, 28 parsel sayıda muhyyet (77, 79, 81, 83, 
24, 24/1-2. 67, 69. 71. 18. 20) kapı numaralı ve 24000 lira kıymeti mukay
yedeli avlu "e dükk;ınları müştcmil büyük Leblebicioğlu ham tahsili emval h
nunu hükümlerine tevfikan 21 ı::ün müd det1e müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 7/12/942 tarihinde saat 16 dn lzmir vilayet idare heyetine mii-
racnatları ilan olunur. 17 22 2i 2 6168 (2937) 

İLAN Alagir çevı·slnde ve Mozdokun da. 
&u unda Rusların arka arkaya yapllkla
ıı hUcumlar nknmete uğrnmıs ve ild 
dUc:ınan grubu ımhn cdilınh;fü. 

25 M. Bcşikçio, 61 
25 Kaptan Ccmul 56 50 

1 _ Asli maa§ı 50 lira olan belediye
miz muhasibi mcsullilk vazifesi münhal
dir. l'itcklilcrin 3656 sayılı tcadUI kanu
nu ile belediye memur \'C müstahdem
leri niznmn:uncsl büktinıledne tevfikan 
gereken evrakı mUsbitelcriyle beraber 
mutlak olarak 8/Kanunucvvel/942 ak
şamına kadar beicdlycmize müracaat
ları lüzumu ilan olunur. 

(l1 19, 21, 23 6.520 (2963) 
56 501-~~~~-~~~~~~~~ 

Osman Fikri kızı Hayriye tarnfından 
kocası !zmir F..şrefp:ışa 617 soknk 12 
No. ela Kavalalı Tevfik oğlu Hakkı 01.ar 
aleyhine açıl::ın boşanma davasına ait 
çıkarılan df\vctiye iade edilmiş ve zabı
taca da yaptırılan tahkikatta ikametga
hı meçhul olduğu anfaşıldığından nanen 
teblignt ifasına ve muhakemenin de 
Z/12 '!l.:12 saat 10 a talik edildiği dih•eti
ye mazbata.sının mahkeme divanh:ıncsi· 
ne talik cdildi~i d!lva olunan Hakkının 
muayyen günde mahkenıccle hazır bu
lunmadığı veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında muameleyi gıyabiye 
icra kılınacağı tebliğ makamına kaim 

inhisarlar Çamaltı tuzlası müdürlüğünden : 
Tuzlamız işçilerine muktezi aşağıda müfredatı yazılı gıda maddeleri ve sair 

malzemeye istekli zuhur etmediğinden on gün müddetle uı.adılmı tır. Derhal 
ve tamamen teslim edilmek şartile ve kapalı zarf yoliylc satın alınacaktır. Ru 
husu taki ~artnameler her gün Tuzla idaresinde görülebilir. 

STAL1fNGRADDA 
Hücum teskillerimiz bir çok oyluk-

1.-unı zaptctmişt!r. 
DUsmanm kıırc:ı hiicumları aldın kal-

mıştır. a 
Don cephesinde Alınan ve Rumeıı 

kıtaları hUcunıa geçen ku\'\'<.>tli Rus 
piyade ve zıı·hlı teŞkillerine karşı çetin 
muhnrebC'lf'r veriyor. ----·----MACARisr ANDAKİ 

'Jl ahut.f Her 
ça : ('- ı1a~alı •• 
Budnpeı;te, 20 (A.A) - Macar har

b;yc nazırı Nngı kanun mucibince 18 
45 yaşındaki yahudilcrin alftlcalı ma
kamlara milracanti lftzım geldiğini bil· 
dinniştir. Bunlar i çi taburlanna çağı
rılnuslardır "e üç grup halinde sevke
dileceklerdir. ---· 
Esir edi en Alman 
Gene all · ııterede 
Londrn. 20 (.\.A) - Mısırda esir 

edilen Alman komutanı general Foıı 
Tom" İngilterey~ getirilmiştir 

BELt;İ ADA 
SilJas~ bir suilıast 
Brüksel 20 (AA) ~ Belçika Nazi 

parti · ıızL.sından olan Şartlema belcdi-
yo reisi iki ınechul şahıs tarafından öl
dürülınüstUr. 

La e'de •• 
O't1 n • B 

TELEFON : 2753 . 

ı - DEMİR PENÇELi 
ÜCLER 

Büyük hc>yccan ve sergüzc.şt filmi 

2 • GAiP KIZLAR 
LİMANJ 

J - r A$ DEVRİNDE 
ASK·MİKİ 

SEAN\)LAR: 
D P. Üçle~ 12.15-15.20-18.25-21.30 
G. Kızlar : 1400-17.05-2010 
Cumnrte • pazar 9.15 te başlar 

21 Aron Po1iti 61 
2G Tahir Erdem GO 
10 D. Tevfik Nazlı 60 
10 Mahmut Yorgancı GO 

8 L. Sahri Öndero 65 
2357 Yekun 

207336 E~ki ycktın 
209693 Umumi ,·ekun 

69 
60 
Gl 
(',() 

65 

~:r..r...o<rJ.»".AOO(liOC~~ıc~·ıocwx.oc:ıoc~ 

Hususi Ders 
MATEMA2'JK 

Çok kolay metodlarln öğretilir .. 
ini.inil ('addesi 1017 Giizelyal1 

olmak üzere ilan olunur. (2984) 

Q&21'.>A JtWWW &Cl L 

SATJLJK EV 
Dolaplıkuyuda (750) sokağında iki 

oda, mutbah \'C bahçesi bulunan 23 nu
maralı hane satllıktır. 

No. 7 
No. 8 
No. H 

§ Yiiksck Miihendis 

: ! Niha t s 
fi'7 50 ıcccooc~AaCOOCCC~ 
61 

Taliplerin Gaziler caddesi 104/l nu· 
ınarada tacir bay BahaetUne milracaat· 
l:lrı ilt\n olunur.. 17 - 19 - 21 (2950) 

No. 10 
INCİR 

64 İncir T. A. Ş. 
57 M. j. Tar&nto 
54 İbrahim ve M. 
32 M. Karako 
29 Rifot B;ıran 
10 H. Levi 

2 Cemal Erüt 
248 YekCın 

22247 Eski yekun 
22495 Umum'i yeklın 

72 
73 
74 
75 
60 
78 
80 

3550 kilo zeytinyağı 129 
ZAIIİRE 

7,5 ton Fasulye 52 
46 çuval Susam 66 

6 ~uval Mercimek 65 

74 
73 
82 
75 
65 
78 
80 

131 

52 
66 
65 

GöZTEPE 
DEN: 

GENÇLİK KULUSUN-

Göztepc Genççlik kulubü balosunun 
12/12/942 Cumartesi gilnü akşamına 
tehir edildiği ilfuı olunur. 

20, 21 (2972) 

Bı•eün Ta 'da 
TELEFON : 4248 

ı · EBEDİ-MELODİ 
(Mclodie Etcrnc) 

2 • GULLER VE 
DİKENLER 

(Primros Path) 

GİNGER ROGERS'in yaı·attıtı 
sonsuz bir neşe fılmi 

SEANSLAR: 
E. Melodi: 13.40 - 16.50 • 20.00 
G. Dikenler: 15.10 - 1820 - 2L30 
Cuqıartest, pazar 10.30 da başlar 

Sayın lzmirlilere Mü .ide 
Atatürk caddesinde (112) Nunıarad:.. 

HARIH LOKANTA VE GAZiNOSUNDA 
j tanbuldan getirttiğimiz 13 kişilik Muganniye ve iııce saz heyeti her 

pazar giinil saat 15.30 dan saat (18) c kadar mutena rasıllar \'e şar
kılar dinletecektir .. 

Aflelerin rahatça gelebilmeleri için ınatiııelerdc alko!lii içki yoktur .. 
Yalnız BiRA.. KAHVE, ÇAY ve bemm·len •... 

TeldoJ!la yer ayırblablUr.. TELEFON NO. 3 9 6 8 
14 - 15 - 20 - 21 (2915) 

İzmir Defte•da•lıjından : 
1 - fzmir lnönü eaddea:inde tapu binasında sabit Dolaplar yapılması eksilt· 

meye konulmuştur. 
2 - Keıif ve muhammen bedeli 799 lira 59 kuruş ve muvakkat teminat 60 

lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli üzerinden % l 5 fC iblağ edilecektir. 
3- Eksiltme 24/11/942 salı günü saat 15 te Milli Emlak müdürHiğünde 

yapılacaktır. 
4 - istekliler, keıifname ve şartnameyi Milli Emlak müdürlüğünde görebi

lirler. 
S - Ekailtmeye girecek olanlar, 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 

rinde yazılı evsaf ve §eraiti haiz olduklarını gösterir vesika1annı komisyona ib. 
raz etmeğe mechurdurlar. 12 21 6330 (2903) 

Vilciyet Daim i Eneüm eninden : 
7487 lira 6 kurut kctif bedeli üzerinden 15 gUn müddetle açık eksiltmesi ilan 

edilen Tire Çatal yolundaki Hüseyin ağa köprüsü tamiratına istekli çıkmadığın
dan ebiltme müddeti 18/ l t /942 tarihinden itibaren 1 O gün uzatılmıştır. is
teklilerin 2490 eayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacakları 562 liralık mu
vakkat teminat ve dlllyet vesikasiyle birlikte 30/ 11 /942 pazartesi gÜnÜ saat 
1 S te viliyet daimt encümen~ baı vurmaları. 6509 (2976) 

l zmlr 'J'karet oe Sanayi Odasından : 
Ege bölgesinde istihsal olunan nebati yağların lzmir borsasında muamele 

gönnea:i hakkında oda meclisince ittihaz olunan 25 /9 /9 42 tarihli karar ticaret 
veklletinln yüksek taadikine i1ttlran etmiıtir. 

20/ l 1 /942 tarihinden iu"baren nebati yağlar alım satımının borsaya teşeil 
ettirilmesi llzıın geldiği ve hilAhnda hareket edenlerin odalar kanununun be
Pııci maddeal hükmüne tevfikan eezalandınlacakları illn olunur. 6538 (2973) 1 

isteklilerin cedvelde yazılı muvakkat teminat akçclerini 24 11 942 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 de kadar Tuzla veznesine tevdi ederek tekliflPT le 
birlikte Tuzla müdiirlü~ünclc müte ekkil komisyona müracaatları. 

Alınacak malın 
cinsi Kilosu 

Kuru fasulye 8000 
Nohut 8000 
Siyah mercimek 5000 
Börülce 4000 
Sacle yağ (Urfa D. bakır) 1200 
7.eytinyağ 1500 
Salça 450 
Kırmızı büber 150 
Soğan 1700 
Yetil sabun 200 
Odun soooo 

YEK ON 

Muhammen 
fiyatı 

Kuru 

55 
65 
68 
48 

430 
158 
90 

170 
21 

100 
3 

18 

Tutıuı 
Lira Kr. 

4400 
5200 
3400 
1920 
5160 
2370 

405 
255 
357 
200 

1500 

25167 
21 6507 

,,, 7.5 
teminatı 
L Kr. 

330 
390 
255 
144 
"387 
177,75 
~0.37 
19.13 
26,78 
t5 

112. 50 

1887,53 
(2953) 

Mani~a Nafia müdürlüğünden : 
1 - ihalesi 30/ I 1 /942 taTihindc yapılmak üzere ek iltmeye konulan Mani

sa vilayeti Akhisar - Kırkağaç yolunun 4 ı 180 inci kilometresinde yapıl cak 
6X600 lik nh!lap medar köpTÜsiinün incıaotına mezkur ~ün eksiltme) c konmucı
tur. 

Bu İ§in muhammen bedeli ( 12003) lirn ( 35) kuru!ltur. 
2 - Bu işe ait şartname ''C evrak sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel !lartnamesi 
E - Şose köprüler şartname!li 
F - Silsilei fiay cetveli 
G - Metraj 
J - Hulasni ke if 
K - Jstiyenler hu i!le ait ) ukarıda yazılı evrak ve proj('leri 'afıa kaleminde 

görebilirler. 
3 - Eksiltmeye 30/ 11 /942 tarih pazartesi günü saat ( 15) te Maniııa hükti· 

met konağı binasında Nafia dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler için (900) lira (22) kuruş muvakk ıt teminat 

vermelidir. 
Aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
A - ihale en a:ı: tadil günleri hariç ( 3) gün evvel Mani ıı vila) etine mi.irat"a· 

at derek işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası, 
B - Ticaret ve sanayi odası sicil. ves.ilmsı bir defada devtlete ait ( 6000) ı;. 

talık köprü imlatı sınaiyeyi muvaffakıyetle ikmal etmiı1 olduğuna dair vesika, 
S - Teklifler üçüncü maddede yazılı saatten bir snat evveline kadıır Manis:ı 

vilayet konağında Nafia dairesinde komi ron rei liğine makbuz mukabilinde 
teslim edecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nıhayet üçüncü maddede yazılı aate ka
dar gelmiş olması artırma ve eksiltme ve ihale kanununa uygun olarak mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lüzımdır. 

Postada olacak 1;ccikmeler kabul edilmez. 6 11 15 21 6236 (2859) 
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Harp vaziyetlerine asker gözli yle bakış BARIŞIN ŞARTI 
~~~~~~~~~~-...,.,. -k·~~~ 

SULH VE MıSIR 
--*-

~ : . . . _, .. . ~-~:: --;;._;.: ~ . 'f '. .. ,, . 

s -e>-:N .. ,:ı-ı · .A 13 E-~ 

Sovyetler cepheye yeni Siyasi ve ik- Konferans- . A 

t .. l t• d·ı tı·sadi ada- ta Mısır da Mıllı korunma kanunu11-

-- •• • ~ - 40 ..... ·' ·.;:·,111.:ır~.,. - . .:;:'..._'[-":;- ...... , .... ;·"(.~- •• '. • • . ' . 

umen er ge ır ı er d d - · ·ki.ki ı 
Mihver lıuvvetleri 'J'u;;;.sta talılıir.ıatla meşgul... let lazım bulunacak a egışı J er Ü uyor 

Bizel'te önleri1'de bir harp belıfeniyor •• 
Ru yo gazet ine göre Sov~ eL ·r n 

ri- n~ ~tık ve kaı-h ikHınlC"rc alı!;leın 
~· ker• en -U .,,kJ..cp olnı·ak Sıbir ·ada 
f'Hi tür ku\~et yet ştırdiklcr~ 'e 
!•unları c phey• s vkettikleri bildır.1-
n'ist r. Sovvct~ ... ·ın yazdan beri bu as
keri~·i h:ız;rlamakta oldukları ,,-~l(ım 
i•e de 5\J t ;-ı n değ.!, ancak hunun ya
r:sı kadar bir kuvvetin k!:j taarruzları 
ı~ ,- hazırlanmış olduğuna ınauılab!lir. 

AFRiKA HARPLERİ 
Libyadaki ha,ckata gelince· l\I.ıre~al 

F.oınınelin kw1arabildiili kuvvetlerle 
Sirte körfezinde ve Trablus şehrine 0 00 
ldomctre mesafede bulunan Elageyla 

JAPONLARA YENi DARBELER 
(Baştaı"ab 1 ınci Sahifede) 

C. ~!..kn\'en1ct .>L""""ck ıstiycCC'& lVIar
tub"C:.:ın sonra ır.ıihve. ın İngılizlcrc 250 
to. n.k. hıraktıgı v" bunl::ırı!l \'arısından 
fazla: "'l"' A"m- ı t, nkı "ldu ı b'lrl iril 
ıncktcı~'r 

Cezayir ve ~runust~ kı harcKctıerl cla
·r ti.:n..ın habcrlerclcn Bizcrtc \'C Tunu
s:.. h;ı\ adan indiriln1iş olan n1ihvcr kuv
vdlcrlnin 48 kilometrlik biı· hat lize
rinde tahkiınatla ıneşgul oldukları an
~:ı~ılınaktadır. 

Sirndi Bizerte önlerinde İngiliz, A:nc
ı ıkan ve Franıuz kuvvetleriyle n1ihver 
1 m-vetlerinin tcma'a ~elmcleri bcklen
:'l'-,ektedir. 

TUNUSTA EPEY iLERLENDi 
(Başlarafı t ınci Sahifede) 

t •• rmaga çalı~n1al...tadırl..ır rın nınk.incli kuvvetleriyle tema.o;;a gel-
llıfolhurn, 20(A.A) - Cenup batı pa- mıslcrc.lir. Bu ilk temasta 30 Alınan tan

s·fik mlittefik umu:ni karargilllının tel>- kından sekizi. dün de daha üçü tahrip 
·lıği: Bunada kara kuvvetlerımiz hedef- edllnıiştir. inı;iliz paraıUtçülcri Alman
l~rine hızla ilerlıyorlar. Japonlar fim- la,-ın 6 zırhlı oto:"'lobilini tahrip etmi§
d; Bunaya giden dar ~critte geriye atı· lerdir 
J·yorlar ve şehı-.n ılış mahallelerinde ALMAN ÇlKAR~L\LARI 
dövüşülüyor. Dcisman uçakları Japon Alınanlar Bizerteye bir kaç tank çı-
sıliıhendazlarını koruınağa yeltenmişse kannışlardır. G"'>ese de hafif Alman 
de bunların üçı~ dilşürülmi.iş ve diğer- tank1arı çıkarıl:İı?~tır. Burada bir kaç 
Jui piiskürtülmüştlir. yüz Alman Gabos belediye dairesini ve 

JAPON DENIZ KAYIPLARI !mlayı ele gcrinnislerdir. 

* Geceleyin bir Japon hafif kıuvazörü Lon<lra radvosundan : İnııiliz harp 
i;e iki muhrip Bwıa açıklarıııda demir- muhabirlerinden Kolinvud bildiriyor! 
l\"n1!ş ve asker çıkarma mavw1aiar1nı Do[tu c,...phcsinden nakledilen bir Aln::.an 
korumak istcmi~lerdir. Uçaklurınuz bir Lt.\'a birliği siın:lı sinı~l ı\frikada faali
bill;kııı hücuıniyie bunların üzerine al- yete goçıni$ bulunmaktadır. 
<:aktan 250 kiloıuk bombalar atmışlar- ESAS KUVVETLER DAHA 
dil". Bir kruvazör ve bir muhrip bat- KARŞILAŞ:\~ADI 
mıs, diğer bir muhrip sakatlanarak kaç- Tunıısa ginni-) olan birinci ordu bir-
ıııaic: zorunda kaımıştır. Mavunalar boın- tikleri dUşmanın hcniiz esas kuvvetiy1e 
hdanmış ve mitralyöz ateşine tutul- karşılaş:namıslardır. Tunus muharebesi 
rnu':ilur. ba~ıan.gıç safhasındadır. Biz kuvvetleri-

\'aşington, 20 (AA) - Bahrıye na- mizi toplamaktayız. Avcılarımız baskın
zırlı.i;ının tebliği: Amiral Lihinin ku- lanna devam ediyorlar, 
roandası altında bir deniz kuvveti Sa- NE KADAR lLERLE..'lDi ? 
lomonlarda Guadelkanarda düsmanı Tunustaki ilerleyişimiz büyük bir iler-
ınuharcbeye mecbur ederek bir zırhlı, lryi dc(;ildir. Fakat Tunusun oldukça 
b.ir ağır .kruvazör. üç büyük .kruvazör, içerilerinde biz:n1 v~ savasçı Fransız1a
bir muhrip, beş ta~ıt batırmı~lar, bir rın devriyeleri faaliyettedir. Almanlar 
zırhlı, bir kruvazör be!! taşıtı hasara l:.una n1ukabele ctn1e[ie f'alıı;ıvorlar ve 
ı:ğratru1'lardır. hafif kuvvctlerir.i öne sürüyorlar. Dünkü 

NOT : Bu ka~ ıplarm geçen pazartesi cc.rnı~ınalarda k'1yıhıın1zın valn1z sahra 
günü bildirilen 11 harp gemisine dahil toplarıno inhisar etmesi mlittcfik tank-
olnıa•ı da muhtemeldir. !arın henüz harckc'ı• geçmediklerini * göstermektedir. 

Londra radyosundan : Vaşingtonpan Halbuki Alman radyosu birinci Bri-
bildirildiğine gre Salomonlarda Ameri- tanya ordusunun Tunusta sahil boyunca 
kan harp gemileri Japon donanmasına ilerleyer<'k Tabarka etrafındak\ bölee-

ve vardıC,'1.llı ve burada Alman öncüle
ağır bir darbe daha indirmişlerdir .• Bir ~iyle temasa geldiılini bildirmiştir. Ta
muharebe zırhlısı veya ağır kruvazörle barka, Bizerlcden 100 kilometre mcsa
caha beş Japon harp gemisi batırılını~- fedcdir. 

tır. BPrlin. 20 ( A.A ) - Salahivetli 
GEÇEN HAFTAKİ JAPON •nahfillerdcn bildirildi~ine göre Ceza-
KA YIPLARI yirden gelen ve Tunus topraklarında 
Va.•ington, 20 (AA) - Salahiyetli sahil boyunca ilerleyen birinci !no;iliz 

b'ldirildiğine göm Saloınonlnı·da Ameri- ordusunun kuvvetli birlikleri Tabarka
J\ıncrikan deniz ve hava kuvvetlerinin ya varmL< ve keşif kollanmlZ tarafından 
Salomonlarda kazandıkları "1fcı· Ame- ;:eriye atılmıştır. Bu çarpışmalarda İn
r:kan donanmasırıın en büyük zaferi- J!ilizlerden esirler alınmı<tır. Tabarka 
dir. Bu muharebede katiyctle tesbit Cezayir hududundan 30 kilometre iÇer
erli1C'n rakamlara göre iki Japon zırhlısı, de bir Tunu~ limanıdır. 
altı ağır kruvalör, 6 destroyer, sekiz Berlin, 20 (A.A) - Milletler arası ha
toı;ıt ve döı-t haltf kruvazör batırılmış- herler bürosu şimal Afrika Fransız top
tır. Batınlan 28 gemide en aı: 24 bin ı-aklarına 1nqiliz tecavüzü hakkında şu 
kışinin kaybolduğu tahmin edilmekte- tef,;liıtı verivor : Amerikan kuv,.etle-
cir. rindcn bir kaç ke~if müfrezesi Tunus 

JAPON ENDiŞELERİ topraklarına girmiştir. Bu arada ilerle-
Tokyo. 20 (A.A) _ Japon filosunun \·en İneiliz kııv,-etleri Tab•ı·ka böh!e•l

esk.i h,L.., aınirah amiral SaikL"i Nagaça- İıe varmış ve keşif müfrezeleri arasında 
k; Saloınonlarda pek çetin yeni muha- ilk oarpısmalar olmuştur. Şimdiden bir 
relıeler beklem~k 132.ım ge1diğini söyle- kac 1nrıiljz esiri alınınıstır. 
n1 ~ \•c şunJaı-ı iıave etmiştir: Bon bö)gcsind~ki askeri tP:::islere ha-

• _ Burada kati savaslar olacaktır.. va h\icumları dün daha <iddetli olmuş-
Dii.>ınan Salomonları Hollanda Hindis· tukLER YAPIL:\I!Ş ? 
tnnındaıı Selep edalarına karşı bir sıç- Son günlerde Amerıkalılaı· işgal et
r-..ma tahtası yaı:mcaktır, Amerikalılar tikleri şimal Afrika topraklarının ida
kayhett. klerini ~ mdi geriye almağa ça- resine müdahale ederek Amerikan ajan 
1 sıyorfar. Bund •. ıı dol&yı Amerikalıla- ve komiserlerinin tayinini kabul ettir
rın pli\ıılarını k~·fo calı:;ınalıyız. Dili;- mislercliı·, Bunların arasında rüşvet ve
r a:nn hC'r şeyden evvel havn h!ık.in1i~ rerek Aıneri~an ist?:ali lehinde çalışn11ş 
yetini ele alıruığı ehemmiyet verdiğini konsoloslar da vardır. 
ı;iiz uı _nde tuınıalıyız.' + 
ÇİN - HİXT MÜNAKALESİNİ FRANSIZ KUMANDANI 
KF:<;J\IEK İÇiN . l\roTTEFJKLERLE BERABER 
ç.,,_;_ .. ~. 20 IA.A) - Askeri sözcü! Londra radyosundan: Tunustaki 

Japon!"'"' Çin ,.e Hindistan arasında- Frans11. kuvvetlerine kumanda eden Ge
kı miinakalnyi ı lıdit için Honingte pek neral Baret garnizonların müttefiklere 
! kıncl hücum ı geçeceklerini söyle- iltihak etmemesi ve Mihver kuvvetleri
n. ;tir n ma:ıvada bulunan 30 hin Ja- ne ateş açmaması için Alman kumandan
pond · ba<ka tırva birlikleri de Yun- lığı tarafından verilen emri dinleme
nana rı !makt.ıaır. Burada nehri geç- mi tir. General Baret, General Jironun 
ır.ek ıc 1 ><mlar mavunalar hazırlı- ve Darlanın emriyle elinde bulunan her 
\"ori r. vasıtaya baş vurarak n1ihverci1ere karşı 

Hırcl c el, nıryollarında yolcu ve Tunusu müdafaa edeceJHni bildirmiştir. 
' •a n , 'yatı •urdurulmuştur. Londra, 20 (A.A) - Libya ve Tunus 

----·- başarılan bu sabahki gazetelerce mem-
~ · ı · · ı 1 • A nunlukla karşılanmıştır. •Niyuz Kroni-
•71 1 illi lVt'r ~ SIV38ı keb gazetesi intibaı •müttefikler Tu

ın ii nast"betleı·ini 
ke~nıiyor mnş ••• ___ * __ _ 

Boync ı\yrcs, 20 (A.A) - D. N. B. 
bıld.<y"r: 

?IIihvcr d•v: ·t;eri aleyhdarı gazeteler 
l<nafıdun Iloyncs Ayrcste çıkarılan ve 
Silinin tir :llihver dcvlctleriy]c münase
betlerini kc~ ccığinc dair olan haberler 
•anay. ve knrct mahfillerinde bir iti
n1atsızlık v.-. l'ndişe uyandırmıştır. 

nusta ilerlemeğe devam ediyor ve Bin
gaziden yalnız 50 mil uzakta bulunuyor
lar> başhğiyle anlatm1ştır. Gazetelerde 
en önemli yer Fransa ve şimal Afrika 
olaylanna ayrılmıştır. Darlanın son be
yanab ve Tunustaki Fransız komutıını
rın iki Alman ültimatomunu reddede
rek bunlara hürumla cevap vermesi tef
sir ediliyor. 

DüNKü HAK1ML.ER ESJR 
Cczayirde Mihver mütareke komisyo

m: azalarının göz altı kamplarına çelik 
alayları arasında nasıl götürüldüklerini 
gösteren fotoğraflar gazetelerde görülü
yor. 
MİHVER GAYREI'LEllİNİ 
BALTALAMA 

-*
Müttefilılerin bu malı• 

satla harelıete 
ge~mesi isteniliyor •• 
Loııdra, 20 (Radyo) - Dcyli Herald, 

Mareşal Çan Kay Şckin Hcrald Tribii
ne gcinderdigi ınc:::ajcian bahsederek di
yor ki : Bu n1e-;aj garp dcvletll!rinin li
derlerine ılham kaynağı olmalıdır. Çan 
Kay .Şek büyük kliçük bütlin miJletler 
,;yasl ve iktisadi adalete mazhar olma
dıkça barışın teessUs edeıniyeceğini 
&öyleıniştir. Müttefik milletler bu mak
~ct için derh~l ıe;raala geçmelidirler. 

-~~-........ _...._~~-
(( PETEN )) ıN H TABI 

(H~tarab 1 inci Salıifcde) 

VL Mareşal Pı.?t~nin cınirlerine uygun 
ol~rak hareket ettiğini bildirerek de
Il"i~tir ki: 

« - Fran~anı~ı yüksek menfaatlerine 
uygun olarak. Ameı;,ikalılnı·ın yardınu 
ile ve mare~al Petenin serbest bulun
duğu sırada verdiği kararlar dairesinde 
hareket ediyorum .. • 

Şimal Afrikada milll topluluk aleyhi
ne yapılan haı·cketl()rin takbihi sırasın
da Darlanın bu iddiası yersizdir. Dar
İt .. n ınareşalın eırıirlerini tatbik ettiğini 
;~ylediği halde .1'.frikada evvelce tevkif 
edilmiş olan komünistlerin serbest bıra
kılmış ve yahudiler aleyhindeki kanun-
1..:!l"ın ilga edilmiş olduğunu :ınutmak
tndır. • 

* Vişi, 20 (A.A) - Fransız devlet reısi 
:-0!'.are}Sl P~ten düıı akşam radyoda 
Fran ızlara asnğıdaki hitapta bulunmuş
tur: 

c - Fransızlar, bir yabancı devlet hiz
metinde bulunan bazı ylik.ek subaylar 
emirlerime itaatten · .ntina etmi~lerdir. 

Afrika ordusu Generalleri, subayları, 
erbaşlan ve erleri, 15yik olmayan bu 
şeflere itaat et:neyiniz. Sizlere İngiliz 
Amerikan tecavüzüne mukavemet emri
ni tekrarlıyoruın Trajik saatler y~ıyo
ruz. Zifiinlerde karışıklık hüküm sür
mektedir. Sizleri biribirinizdcn ayırmak 
ve zayıflatmaktan başka biı· hed.ef güt
meyenleri dinliyorsunuz. llnkikat. ise 
basittir. Ayrı ayrı hepinizden istediği1n 
disioline tabi olmazsanız mcınlek tinıizi 
leh likeye koyarsınız. 
Fransanın menfaatine oltu·ak ağır va

zifesini görebilmesi icin reis Lavalin s:a
labiyetlerini artınnağa karar verd!nı. 
Birlik her zamankinden ziyade clze.-n
dir. Rehberiniz olarak kalıyornm. B,.
tck vazi!enfa vardır: İtaat etmek .. 

Bir tek hükümetiniz vardır: Kendisi
ne idare sali\hiyetini verdiğim hükü
met.. 

Temsil etmekte olduğum bir tek vata
nımız vardır: Fran.c;a.:• 

LAVAL TARAFTARLTôI 
Tulon, 20 (A.A) - Tulon radyosu 

bütün lejvonları Lavale müzaharete 
çağırıvor. Bu radyo diyor ki: 

- Fransanın tek dostu yine kendi..;.
dir. 

lNGiLiZ GAZETELERiNi)! 
FIKlRLERt 

Londra, 20 (A.A) - 1mriliz gazeteleri 
Lavalc verilen diktatörlük salahiyetle
rını miinakasa ediyorlar. Taymis di
yor ki: 

----*·----
İngiltere lıülıümeti bu
nu temin için tavassutta 

bulunacaıı •• 
Kahıre, 20 (AA) - Mısır parlamen

tosunun açıh!pnda bir nutuk söyliycn 
ba,vekil Nahas pru;a, İn;:iliz hüklimeti
ııin bu harp sonunda :mlh konferansın
da Mısıı·ın da t~ın~il edilmesi tavsiye
s:ndc bulw1n1ağı kabul ettiğini bildir
miştir. 

Nahas paşa İngiliz biiyük elçisinin bu 
husustaki mektubunu okumustur. 

Sir Miles Laınpson bu mektubunda 
şöyle demektedie 

•İngiliz hüküıneti :Mısır menfaatleri
n; doğrudan doğruya alakadar edecek 
bütün sulh mümkerelerinde Mısırın 
müsavi hukukla temsil edilmesini temin 
için tavassutta bulunacaktır.• ____ ,.,. ___ _ 
Afrikada Yahudile· 
ı in st>rbest bıı·akıl· 
ınası ve Almanlar 

Bertin, 20 (A.A) - Folki,o;c Beobah
tere göre şimal Fransız Afrikasında ya
hucliler aleyhindeki emirlerin kaldırıl
mış olması B. Ruzveltin Atlantik beyan
namesinde ileriye sürdüğü görüşlere ZJt 
ve yerli arapları yahuclilerle komüni.t
lerin eline bırakmağa muadil oldui,hınu 
yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 

•Amerika cümhurreisi şimdi Fransız 
hüklimranlığının gölgesini bile muhafa
zaya lüzum görmeden General Ayzen 
Hovere yeni emirnameler çıkartmakta
dır. Bu emirnamelerin şimdiki hadise
lerle hiç alfıkası yoktur. Olay, ümitleri
ni İngiliz politikasına bağlıyanlar:ın ve 
kararı vaktinde venneyen hükümetlerin 
ergeç bu hareketlerinin cezasını ç-eke
ceklerini göstermektedir.» 

-·-~ 
JAPOr-11.AR 
Prtehiz timorunda bir 
limanı aldılar •• 
Kambera, 20 (AA) - Re>nıen bildi

rildiğine göre Japonlar Portekiz Tinıo
runda Lanteni j~gal etmişlerdir. Bunun
la J apoıılar Porwklz Timorunun 9 li
ır.anın ı ele geçirmiş oluyorlar. L:ıntcn
oe motörlü taşıtlnr toplanmıştır. 

MadP!J,.~ ar v~lisi 
,-.· ·:J', - • '"'!tında 

Vi•inin Mada
!:.. • ı • c L»t Ane, e~l, yaveri 
ve aılesi Durbana gelmişlerdir. Bura
da göz hapsi altında kalacaklardır. 

e --

FRAHSADAH 
Alman"aya yine 
is'!i ~itti.. 
Paris, 20 (A.A) - Fransız işçileri 

taşıyan üç tren dün Paristcn Almanya
ya horeket rtmistir. --------

RtrLGA.RiS'J' ANDA 
Yahudi aleyhtarlığı 
Sofya, 20 (A.A) - Hükümet tarafın-

cian yahudiler aleyhinde çıkarılan bü
tün kararnameleı: Sobranya mccUsince 
tasdik edilınistir. 

----.a----
Arl li 'Pd~ yeni yapı· 
lan tavin ve nukillt>r 

L..wal, yurtdaşlarının itirr>ad•nın ken
dL"ine vereceği prestiiden mahruın ka
lan Norvcçteki Kuisling gibi yabanc1 
süngUlerine dayanan bir kukladan baska 
bir şey dcl:ildir. Salahiyeti Fransadan 
değil, Alınan dPvlet reisind•n almıstır. 
Bu hadise büyük Fransız kütlesinin Ankara, 20 (Telefonla) - Ankara as
ha!kçı ve cümhuriyetçi hissiyatına ağır !iye ceza hilkımliğinc Mardin sulh hliki
geleceklir, Onların da ayaklanma sıraSl mi Hayrullah, J\Lırdine Tokat ınüddei
gelecektiı·. Şimdilik vazifeleri cesaretle umumisi Ali Özeren, Kahta hakimliği
muhalefetlerini muhafaza etmektir. ne Kilis ceza hi'ıkiıni Niyazi, Kayseri 

Deyli Ek.~prcs <liyor ki: Lava] Fran- mlirldeiumumiliğine Gülnar hakimi Av
sada en ziyade nofrct edilen devlet arla- ni, Gümüşhane sulh h!ikimliğine Salihli 
mıdır. c<za hakimi tlyas, Balıkesir mUddei-

Niyuz Kronikel diyor ki: Marcsal Pi- umumi muavinliğine İstanbul müddei
tcn şinıdi icrai salD.hiy~tlerindcn tnn1a- umun1i muavini Hikmet Oral, Bitlis hu
mcn mahru:n kalmı tır. Fransayı tekrar kuk hakimliğine Yalvaç hlikimi Hakkı 
is~al etmek karan yalnız Hitleı·in değil- Aksoy, Sinop CC7,a hiikimliğinc İstanbul 
dir, Bunu hadiseler zorlamıştır. Şimdi milli korunma mtlddeiumumisi Osman 
Hitler bu hadisenin sonunun başlangıcı- Nuri, İstanbul milli korunma müddei
nı teşkil ettiğini anlamaktadır. umumiliğine ikinci sınıf adliye müfet· 
----------------t tişi Mazhaı·, İzmir jcra muavin hakim· 
Biıerte ve Tunusa ilerlemesine mani ol- lğlne Çeşme hakimi Abdullah, Çeşme 
mak için yapılan Mihver gayretlerini hakimliğine İzmir icra muavin hi'ıkimi 
baltalamaktadırlar. Enveri, Erzurum sulh hlikimlii;ine 

J\'.Uhverciler şimal Afrikadaki lim!tsiz Ankara sulh hfikiıni Sabriye Manisa 
durumlarını düzeltmek için büyük gay- •nüddeiumuıni muavinliğine Zongul
retlcr sarfetmektedirlcr. Doiludan İta!- dak sulh hakimi Hikmet, Salihli ce-
yadan kara ve hava kuvvetleri gönder- za hakimliğine Çiçekdağ mUddei-
dikleri gibi Norveçten de uçak filoları , umumisi Süreyya tayin edilmişler, 
getirmişlerdir. Bunların naklinde büyük adliyede diğer bazı tayin ve nakiller de 
zorluklarla kar>;ıla<:nıaktadırlar. yapılmıştır. 

POLONYALILARIN YARDIJ\fl K ------ fi 
Londra, 20 (A.A) - Milttefik hava GZGftÇ Vergisi mua • 

kuvvetlerinin şimal Afrikadaki faaliye- yeti, memur ve 
ti hakkında neşrolunan bir teblii!e göre rnütelıait~er .. 
Polonyalı pilotlar lngiltereden Afrikaya Ankara, 20 (Telefonla) _ Yaşları 
yüzlerce uçaklar götürmüş ve şimdiki 

Vç lıi~idet! teJefılıül edef!efı ilıtilıarıa mü<'adele 
heyetleri yüz bin liraya lıadar para cezası ve
rebilecelıfer-Kararlar fıati ve 8 günde verilece~ 

Ankara, 20 (Telefonla) - Milli ko
runına kanununun bir çok maddelerinde 
mühim esaslı değişiklikler yapan ve ka
nun.."\ yeni hiikün1ler ekleyen proje son 
şrküni al:nış bdunuyor. Bu değişiklik
lerle tatbikatta görülen noksanlar orta
dan kaldırılmakta ceza tatbiklerinin da
ha tesirli olması temin edilmekte ve ce
zalar artmlmakladır .. Projedeki esasla
rı bildiriyorum: 

Toptan, yan toptan ve perakende ta
cir sıfatını haiz hakikl ve hükmi şah1s
lara yapılan alım ve satım muamelele
rinde satılan mal için salıcı tarafından 
fatura verilecektir. Faturaların alıcı ta
rafından muhafazası mecburidir. Dük
kfuı, mağaza, ticarethane veya satış 

maksadiyle mal bulunabilen diğer bü
tün yerlerde, pazarlarda perakende veya 
toptan satışa arzedilen malların fiyatını 
gösterir bir etiket veya liste konulacak
tır. Uyihadaki bir hükme göre fiyatla
rın veva talcbliı artmasına saik olacak 
her türlü neşriyat ve resim yasaktır. 
Hükümet hususi şahıslara ait arziye ve 
depo ücretlerini tayin edebilCC<'ktir, Bu 
ücretten fazlası alınamıyacaktır. 

Fazla saatle çalışmaya riayet etmeyen
ler, etiket ve fiyat listesi koymayanlar 
hlikümetçe tesbit olunan zcriya\ karar
larına muhalif harekette bulunanlar 100 
liradan 500 liraya kadar, tekerrür\inde 
500 liradan 10 bin liraya kadar para ce• 
ıası vereceklerdir. 

menine ait karJrlarn rıayet et.miyen 
mali müesseseler üç bin liradan 50 bin 
Lraya kadnı·, tekeniirlinde 6 bin lira
dan yüz bin lirnya kadar para ce7.a..cnna 
mahkum edileceklerdir. • 

El konan maddeyi ve yardımcı mal
ıemeyi teslimden imtina edenler, saklı
vanlar, kaçıranlar, saklamağa, kac;ırma
ga teşebbüs edenler ve bunlara bilerek 
yardım edenler 250 liradan 100 bin Ji.. 
raya kadar para cezasiyle mahk<lın edil
mek!,. beraber ma11arm müsaderesine 
hükmolunacaktır. 

Memnuiyet hi!Mına ve ticaret mak
"3diyle imalllt yapan ve satanlar 100 li
radan bin liraya kadar, tekerriiründe 
500 liradan beş bin liraya kadar ceza 
göreceklerdir 
Halkın ve milli müdafaanııı ihtiyacı 

oJan zaruri maddeler hakkında alınan 
stok kararlarına riayet etmiyenler 500 
l0radan beş bin füaya kadar, tekerrü
ründe iki bin liradan elli bin liraya ka
clar cezalandu:ıLıcaklardır. Tesbit edi
len ınikdarlar i;~tünde stok )' apan ve 
;-ahut faaliyet r.ahaları dışında stok ya
pan sanat ve ticaret erbabı bin liradan 
on bin liraya kad~r. tekerrüründe hcş 
bin liradan e11i bin liraya kadar para 
ve aynca bir seneden be~ seneye kadar 
ha.pis cezasına m&hküm edileceklerdir 

Projeye istifçiler hakkında da hü
hümler konmu<;tw·. Her hangi bir mad
deden hükümet tarafından tesbit edile
cek şahsi ihtiyaçlar üstünde biriktiren
ler elli liradan on bin lir;ıya, tekerrü
ründe iki misli µaı·a cezasına ve ayrıca 
üç aya kadar hapis ceza.<ına ınahkfım 
edileceklerdir. 

Sanayi ve madem müesseseleri hak
kında hükümefçe istenilen malil.matı 
vermeyenlerden ve alınan kararlara ay· 
kırı hareket edenlerden, ihraç sa!L5la
tının şekil ve ~rtları hakkında alınmış 
kararlara riayet etmcyeiılerden 500 li
radan beş bin liraya, tekenüründe bin Memnuiyete aykırı yapılan işlori ha
liradan on bin liraya kadar para cezası ber verenler bulunan malın taınnınırun 
alınacaktıı·. bedeli suçludan alınarak verilecek ve 
İthal ve ihraç maddelerinin tesbit edi- haber verenin ;smi gizli tutulacakt.ır .• 

len fiyatlarına riayet etmeyenler bir ay-. Hakiki ihbarda bulunmıyanlar memnu 
dan bir >eneye kadar hapis olunacaklar falin azami cezasiyle crzalandmlacak
ve tesbit "dilen fiyatlarla satıı; veya mü- !ardır. 
bayaanın yapıldığı fiyatlar arasındaki L..~yiha kanunlaşınca her vllilycLte ve 
fark tutarının 20 misli ağır para cezası- liizuın görülecek kaza merkezlerinde 
na mahJ..lıın edileceklerdir. Bu ceza te- ihtikarla mücadele heyetleri kuı·ulacak
kerrürünılc iki kat alınacaktır. lıı·. Heyetler ikısi belediye encümeni 

Salfıhiy~tli memurlar tarafından iste- Ô7.ası arasından "\eya dışarıdan .$CÇiJe .. 

nilen maltlmatı venneyenler, vesika ve cek, biri de adliye vekaleti tarafından 
defterlerini göstermeyenlerden yüz lira- seçilecek ÜÇ azadan ıııütcsekkil olacak
dan bin füaya kadar, tekerrüründe 500 tır. Heyetler sekiz gUnde kararlarını 
liradan be' bin liraya kadar ceza alma· vereceklerdir. Kararlar kati olacağın
caktır. dan heyetin resen cezalandıracağı ~uç-

Sanayi ve maden müesseseleriyle di- lulara elli liradan yüz bin liraya ka
ğcr •§ yerlerind~ki hizmetlerini maze- dar paı·a cezası ve dükkfuılar:ınm, ma
rcJsiz bırakanlar muattal sanayi ve ıııa- ğnza ve imalfıthanelerinin bir ayd:ın bir 
den mliesseseforıyle is yerlerinin i~le- seneye kadar kapatılmasına hülanet
t'!mesi veya bu müesseselerle un de- mek salahiyeti olacaktır. 
ğ:rmeııleri ve fabrikalarına el konarak Projeye göre Milli Korunma kanu
!şletilmesi kararl~rına aykın hareket nu gereğince kurulan teşkilat ve mü
edenler, nııkil vasıtalarının seyrüsefer- esseselerin kadrolarında çalışanlara 
!eri ücretleri ve çalıştırılmaları hak- bareme göre aldıkları aylık tutariyle 
kındaki kararlara riayet etmiyenler, tsyin edildikleri kadrolardaki aylık tu
hububat zeriyatı yapmak ve yaptırmak tarı nı·asındaki faı·k aylık maktu tazmi
hakkındaki kararlara aykırı harekette nalı olarak verilecektir. Bu te<kil!lt ve 
bulunanlar birinci defasında yüz lira- n;üesseselerin 15.ğvı halinde benzeri bir 
dan on bin füaya kadar, tckcrı·üründe vuzifeye tayinl<rine kadar lftğvedilen 
iki kat cezaya mahkılm edilmekle be- teşkilatta almakta oldukları iicretler 
r& her bir aydan bir seneye kadar hap- kendilerine aynen• ödenecektir Mun-
solunacaklardır. znm vazife verilenlere aynca üçz yüz 

Hükümetçe yapılan mubayaaya engel haya kadar aylık tazminat verilebilc
olan ticari krc<iilerin tahsis tayin ve cektir. 

İstaıı bul da soğuk ve fırtına 

De izde ve şehrin içinde 
hay i 

İstanbul, 20 (Yeni A<ır) - Sabaha 
karşı şiddetli yağmurla ba~lıyan kara 
yel fırtınası şehirde, limanda ve mülha
J:atta hayli hasarat yapmıştır. 
Haydarpaşa önünde yüklü bes ma

vuna batını~, Ahırkapı ve Samalya sa
h i1lerinde 12 sandal par~alanmış, Ha
lıçte bir romorkörle iki kömi.ir ınotörü 
mühim ha>ara uğraıru.,tır. Kumkapıda 
ı::;rçalanan bir motörde bulw1an bir 
kadın boğulmuş, iki kişi kurtulmuştur. 

Şehirde bazı evlerle asma altındaki 
Çukur hanı, Mahmutpaşada Köçek ha
r:ını ve SirkeciJc gümrük binasının alt 
kısımlarını sular istilil etmiştir. 

var 
Çarşıkapıda caddeye yıkılan bü~ 

çınar ağacı altında kalan Kirkor, Kasa
pidis ve Ali adlarmda üç kişi yaralan
mıştır, Tramvay seferleri iki saat l· 1-

dar inkıtaa uğraınıştır. 
Alib~ köyünü sular bastığında.~ 

köylü sırtlara çdciltniştir. 
Fırtına bil.ba,;;a Haliçte tahribat yap

nııs, Gazi köprüsünün yedek dubaların
dan biı·i kopara!< karaya düşmüş, muh
telif vapmlar da demirlerini tnrıyarak 
s&lıillere toslamışlardır. 

Bugünkü (D;ınkü) Bandırma eks· 
presi fırtınadan dolayı hareket etm 
miştir. 
Soğuklar tekrar başlamıştır. 

Askeri 
ve 

şahısların davalarına 
haklarına dair kira 

- - -muharebelere iştirak eden Polonyalı pi- altmış beşi geçkin olan hizmet erbabın
lntları binden fozla uçak nakletmisler- dan işleri daha ziyade bedeni kuvvete 
dir. Polonya bahriyesi de şimal Afrika dayanan odacı ve amele gibi kim.<eler 
müttefik kuvvetlerini koruma hareka- kazanç vergisi muafiyetinden istifade 
t;nda İngiliz harp gemileriyle işbirliği etmektediı·ler. Fikri mesai erbabından 
yapınıslardır. ı;lan memurlarld aldıkları tekaütllik 

ALMAN TEBLlôt ıııaıışı, ikramiye•i veya tazminatı mes-

Ankara, 20 (Tdefonla) - Seferde ve h:ızcrde bilfımuın askeı·i şahıslar~ hu
kuk davalarının görülme tarzı ile kiı:a haklarının korunması hakkındaki ka
nun !fi.yihası Milli Müdafaa ve adliye encümenlerinden geçmiştir. Meclisin P~
zartesi günkü toplanlısında görUşülece ktır. 
ı..,.";Yt.,y-......._~~~~~"'><...~~T 

1'ren kaza!'ıı nıesulleri tevkit edildi 
Cczayir ve Tunus hudut çevresinde l:uk fikri mesaileri karşılığım !eski! 

alçaktan uçan uçaklarımız ileri hareke- eden mütekaitlerin bedeni kuvvetle ça
timizi durdurmağa teşebbüs eden düş- lışanlara münhasır bulunan bu muafi
man avcılarına ve Degolcü teşkillere yetten istifade t!ttirilmelerin,, kanunen 

-------·-- - - -·-----~ $:!' hariciye nazırı Fcrmandez Boy
Dl!" .1\. re:, büyük elçisi vasıta.siy le bu 
haborlrri haklı gösterecek hiç bir kara
rın Şili tarafmdan ittihaz ed!lmediğini 
bi'-Ji .ni-ı:tir. 

Kahire, 20 (AA) - Müttefik hava 
kuvvetleri biı~nci Britanya ordusunun 

muvaffakıyetle hlicumlarda bulunmu')- imkAn olmadığı Maliyp vekaletince :ıll-
tur. hdarlara hildirJim~ir. 

İstanbul. 20 (Yeni Asır) - Dün taf- ni.>ti Hasan, gardofren Muzaffer, yağcı 
ailfıtını bildirdiğim Ercnköy tren ka,ası All tevkif ediler;k mahkemeye sev!'
mesulleri tesbit edilmiştir. Kazaya se- olun:ııuşlardır. l\.azada yaralanan hır 
bebiyet veren Mar<;andiz treninin maki-· .:rn,; ha>tahancde çıldırm'!itır. 


