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T ARİHI ROMAN Yazan: $ahin Ahduman 
--· 40 --

-- Amar:, hemen ıaka~ayalım! 
-

Renli Yosmanın evine gecele)iin biri qirınişti
Kaf'a cellatlar bunu görmü:şlerdi •• 

Benli Yoman n evvelce oturduğu boş! pe'ine takJıtız. Bu herif ~ hakkak 
evin karşu:L1<la a~.1'' c;ökmUş. harap bir Ber'~ Yo;.,;nıanın gizlendi.;i y<:'re döne
baraka enkazı vardı- üç cellat buraya cck! .. 
gizlenn1!~!crdi. Bu suretle gi.izel Çengirıın saklrndıaı 

Gizlendikl ri yerde pcncer" ,qibi bü-ı i!eli»i hulma•:a b"lk ele muvafrak ola
yctk bir .-lelik buldulqr ve buradan evi biliriz! .. 
rözetlerneğe kr yuldular.. Her i..iç ce~li\t la bu teklif iizeı rıde it-

Günlcrc<' orada kalaCaklarını düsü- tifak e n1islerdi ve buna karar vc.-rdikle
rıcıı Kara :\!.;-sut uzun stirccck olan bu ri ic:n neticede hiç te ziyanlı çıkınamı.1-
gözetlcıne işini intiza:na koyrlu. Her üç larclı ... 
cr-l!fıt altı~ar :"aat nôbet tutacak ardı. Ve Çünkü eve glı·en ada!n kayık.t:ı Emin 
nöbetti! bulunmayan ee~'..at~r lan b!.ri<;i af:ndan baş~ası değildi. Za .. ~allı adam 
dı5arıya çıkarak arkadaşlarının su ve karısı Zeynı .. bin tav.-.iye:;lylc. bu g:~ce 
yeınek gibi havati ihti\·a~larını teın:n Ravza adasından bir kay:ğ:a binerek ay-
edecekti rdmı fı ..• 

Kara :\fesut o gece nöbeti olnıayan F.vini yoklamağa \•e yüzüstü bıraktı-
M<"rcanı Babüzzevilnye gönderdi.. ğı :asının yerinde durup dunnadığı-

Geç vakit gittiği yerılen danen 1\Icr· nı anlamaJ!a geliyordu ... 
can Çenginin o gece kah\·chan ye ı:el- Herif bir kaç saat evin içinde kaldı. 
~necli~i haberini arkada~lartna getirdi. Cellilt!ar geceyi onun orada geçireceğini 

Şiındi Benli Yosn1anın Pvini ~özct?e. c;;ar.dılıır ve buna iiziildüler ... 
nıcktcn baska yapılacak bir is kalını- Fakat En1Ln ağa e. :a . ..;ının yerli yerin
yord.u. Ve beı·ifler nöbet sırasiyle d(·lik cie du~du~unu görd .. kten sonra evde 
önüne gcçtJer. Gözcillük i."ini yapn1a.ğ~ durmadL 
koyuldular. Kapıdan çıktı ve C'Vini tekrar örttü. 

* Aradan bir kaç gün geçti. Eve hiç 
kimse uğramıyordu .. Beklemekt.-n usa
nan kara cenatlar fena hald" liziiHh·or-
lardı. · 
E~er Benli Yosmayı bulamadan ~ra

ya dönecek olurlarsa başlarına mutlaka 
bir folaket gclee<'ğini düşünen Yavu2 
Ali pa<anın cellatları gözciilüktcn u.'anc 
getirdikleri halde yine oradan ayrılamı
yorlardı ... 

ll('r:fler bundan ba~ka ne yapabilirler
di? Benli Yosmayı bulmak için burada 
beklemo.kton başka bir care göremiyor
lardı ... 

Bundan ötürü bekledikkri yerden ay
rılmanıağa karar verdiler ve delikten 
Farenin çıkmaSlnı gözetleyen inat ı J{c
dil.-r ~ibi yerlerinde kaldılar ... 

O y11tık bina harabesinin i~inde üç ge~ 
ce kalan celll'ıılar. dördüncü geceyi de 
orada geçirmeğe hazırlanıyorlardı. Ka· 
ra lesuUa Mercan karanlıkta bir kö
şeye slnrni~. oturuyorlardı ...• 

Nöbet sırası Reyhana gelın~ti. O. de
liğin önünde Benli Yosmanın evini gö· 
zetfoıne!e devanı ediyordu .. 

Birden bire çok yavaş bir sesle Rey
han arkadaşlarına dedi ki: 

- Çenginin evinin önünde biı· adam 
dolru;ıyor! 

tik önce Kara Me,utla :-.rercan arka
d3!Jlarının ne ded'ğini anlamadılar. He
men onun yanına koştular ... 

Reyhan ya.nına gelen arkada :larına, 
dedi~i sözü bir daha tekrar etU. O za
man Kara Me<utla Mercan da delikten 
baktılar. 
E»et~ •. Reyhan bata etmiyordu. E.-ın 

önilndc dolaşan ada1n ~i:ndi kap1nın 
önünde dunnu.stu. Dunu gören Kara 
Mosut: 

- Herif kapıyı açıyor' ded . :11ercan 
da ilave etti: 

- Kapıyı a~tt. ~imdi içeriye giriyor. 
O sırada kapı}, acan adam e\·e ~ir

miştL 
Kara Mesut: 
- Aman, bunu yakalıyalım! d"di. bu 

herif kızın yahancLı::ı olmıyacak~ Eğer 
biz bunu söyletirsek Benli Y asmanrn 
nerede olduğunu öı,!ı-enebiliriz! ... 

F lı:at Mercan bu fikre iUraz etti: 
- IIerif ya söylemezse? .. O zaman. 

ilk defa Denli Yosmayı yakalamaj(a kal
luş;ığım12da önümüze çıkan aksilikle 
tekrar karşıla mış oluruz!_ 

Kara Mesut: 
- O halde ne yapalım? diye sordu. 
Mercan - Herif her halde e\·dcn bir 

•e) lmağa gclm"· olaca:t! Biz bekleye
li 1' .. Elbette evden çıkaoak. O zaman 
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YENİ VlLAYET MECLiSi ____ .,.. ___ _ 
(Ba.~larafı t ınci S~hifede) 

Parti ,·oklam3>ı saat dokuzda baslı
r:ırak iki buçuk saat devam ehniş ·ve 
yoklama nf'>tice-.inde portinin büyük bir 
ihtimamla ayrılan namzetleri bilahare 
yapılan seçimde ka>.<ınmışlarclır. Seç!m 
\re rey1erin tasnifi dlin aksaına kadar de
ı:aın ey1€'mi.şlir. 

SE"Çiın yo' laınac:..ına parti ınüfctth:-\nin 
kısa bir Lzahiyle ha ~anınL~ ve parti ba~
kan. :11ız S('Çİn' !i'afhat!nı idare rylemiş
tir. 

17.!\TIRIN YF.Nl AZASI 
Yapılan ta!>niften anla~ıJdığına göre 

rn feıla rey alarak , .. na.yet umumi ınec
li,inP lımiri!cn ••a!hdaki 12 zat se~il
nıistir: 

Bn. Sabcre Salt, Bn. Dr. Saada Ka
ğıtçılar, Bn. AY;:e triboz, avukat B. Nu
ri Fettah F-..:en. ihracat ti.iccarı B. Ki
t.ın1 Taner. Dr. B. K&.muran Örs. avukat 
B. ~ükrü Sa.\•ar, Dr. B. Ali Halim Ba
rer, Esnaf Ahali bankası müdürü ve 
muharrir B. Kemal Talat Karaca, eski 
parti vilayet mutemedi Çiftçi B. Salih 
Akalan ve Anadolu gazet"si idare mü
dürü B. Jbrohiın özele! ile avukat Nuri 
Sıtkı !riboy. 

Bu Ocfa vilayet tnecli~ine yeniden il
tihak edenler. B. Salih Akalan, B. Ke
mal Talat Karaca ve B. lbrahiın Ö<del
ve a\·ukat B. Nuri Sıtkı triboydur. 

İntihap neticesinde Hüsc~·in Kavala
lı. Sıtkı Şükrü Pamirtan, Mimor Nec
m,..ttin En1re ve avukat Cenıil rnlikC'm
milli·•~ sccilınie;lC"rdir. 

JZMIR KAi.ASINDA 
Vilayete gelen malılınata göre tı.mir 

vilayeti kazalarında seçim dün öğle vak
ti nihayet buLnu~tur. Urla kazasında 
rapılan .seçimde vi!Ayet umumi mecJ:si
nc B. Avni B:ı...ı;.aran az3. olarak secilmis
tir. ... ... 

Tire kazasında B. Rofik Sandıkoğlu, 
B. Sami Gülcü, B. Kazım A!!rah ve B. 
Sadık Bir. Çeşme kazasında B. Behçet 
Maru seçilmişlerdir. Torbalıda yapılan 
seçimde muharrir arkad3!Jımız B. Or
han Rahmi Gökçen Torbalı kazasıru 
tc!"-~len vilayet rneelL<i azilığına seçil
mıştir. 

* ÇINEDE SEÇiM 
Çine, 25 (Hususi) _ Kazamız meclis 

umumi intihabı bugiln (dün) yapılmış
tır. Parti namzetlerinden Cafer Ergün, 
Osman Çelik ve Hidayet Yav,.,,oğlu 
r.zfılığa intihap olunmuşlardır. 

Deniz Gazino 're restoranında 
Bu Perşernbe E~lerıc~lt>ri 

.akallen ve Poganı 
l\{i orke '"'tra yapılacaktı 

~1ASALAR YE ~EKLİDiR. SIPAR:Ş .ÇIN TEL: 4001 

26 · 11 · 1942 PERŞEMBE GÜNÜ 
.AT NELERDEN TıBAREN 

TÜRKCE SÖZLÜ • T 'ü R K C E 
SARKlLl MUSİKİLİ . 

Milli korur_ma 
kanunu ve ti

caret işleri 
----·----

Yeni tadiUit iç ticaretle 
beraber ihracat i~lerini 
de nizam altına alacalı •• 

Alınan malümata göre milli korunına 
kanununda yaplacak yeni tadiliitla iç 
ticart"'t i~lerl olduğu kadar !hracat i~leri 
de ni.tam altına 11.lınmıs olacaktır. Yeni 
tadilil.ttan sonra ihracat. emtea ından as
ğ.ari ,hra.ç fi)'-ah tesbit edilenler bu fi}·at
tan Bl!ağ:ıf4:na dış memleketlere hiç bir 
tekilde satılamıyacaktır. Eğer böyle bir 
satı., teıııbit edilirse, alAkalı ihracatçı mil 
li korunma mahkemesine "'·erilerek. be~ 
bin liradan 1 00 bin liraya kadar para 
\'e üçten on eneye kadar a~ır hapis ce
zat11ı:ıa n"'lahklıın f':dilf'hileceklir. ----·------ı\luhV-\ç!a r için 

t>vleri açılı ~oı· 
~--·-

Kış ınev~imitH.lC" fakir halka yemek 
c.!c:.ğıtınak için \·il:tycl ve bell•diyenin 
n1U~tcrck gayr~ticriyle a~ evleri a~ıl
n1a~ına karar Yerildiği ınalüm<lur. Ha
hcr aldığuıHza göre ICtzılay umun1i 
n~erkc7..i. bu gü:t.t!l te~ebbü~Un ınuvaffa
kıyetine bir yardım olmak üzere 50 bin 
lıra teberrü ctmi~ ve parayı İzmir Kı7..ı
lay sube~ine gönderu1iştir .. Vililyet ve 
belediyenin ayırdıkları tahsisat ta kul
!:ınılarak L:~ evlerinin yakında faaliyete 
ı;~çccekleri öğrenilmiştir. ----·-----Çinıt>nto işlf'rinde 

giiriilen yolsuzluk 
----··---

~1cınleketimizdc istihsal olunan çi
mento, ihtiyacı karşılayamamak.tadır. 
iktisat vekiletinin vili.yet1ere verdiği 
<:imr.nto kontenjanları da bazı vilayetle
re zamanında verilen1emektedir. Buna 
rağmen bazı yerlerde fahi~ fiyatlarla el 
altında.n çimento satıldığı tahakkuk et
mi tir. Bunun müteahhitlere hakiki -iliti
yaçlarından fazla <::İmento verilmesin
den ve bu fazla çimentonun piyasaya 
arzından ileriye geldiği anlaşıln"'lı~tır. 

Bu itibarla mütaa.hhitlere verilecek 
çimentonun tayininde aza.mi hasaa..,\yct 
gö~terilmesi ve mütaahhitler va~ıtasiyle 
getirilen çjmentonun tahsis mahallerine 
!la.rfının sıkı surette takip ve kontrol edil 
mcs.İ, aldıkları çin1enoyu gizlice satan4 

lar hakkında kanuni muamele yapılması 
iktisat veka.Jetinden vilayete bilclirilmi!f· 
tir. 

İZMİR 
Halhevir.de sinema 
Önümüzdeki pazartesi 4-;"UOU başla

mak üzere her hafta pazarte$İ, çar~am
ba ve cuma günleri 5aat 20,30 da fzmir 
halkevi galonunda fenni ve i~tifadeli fi
limlt-r gÜ3terileccktir. 

Gösterilmesi bir ay sürecek olan bu 
filimleri her kc!'I ~eyrcdebileccktir. 

SAHTE E MEK 
KARTLARI 
Dolaplıkuyuda oturan Fatma, Saadet 

ve Gülhan edlarında üç kadın sahte ck
m•k kartiyle fınndan ekmek aldıkları 
iddia~iyle tutulmuşlardır. 

---o---
Dr. Recep Güvenhan 
Şehrimiz memleket hastanesi opera

tör muavini olarak beş aencdenberi va
zife gören Dr. Recep Güvcnkan bundan 
bir müddet evvel ihti~aa imtihanı ver
miş ve şimdi de ~erbest çalısmak üzere 
hastanedeki vazifesinden istifa ctmit
tir. f•tifa kabul olunmu~tur. 

Dr. Recep Güvenkan muhitte çok se
vi1mi~ bir zattır. 

---o---
Gazi Bulvarındahi 
Sığınalıltrrın fıali-
Gazi bulvarında, adına ~ığınak denen 

bir çukur temadisi var. Bu sığınak ben
zerlerinin kimi.si çökmüş. diğer bir k.ıs
mı gübrelik halini almıştır. 

Yapılıştaki maksat ve gaye ile hali 
hazırdaki yaziyetin hiç bir ccçhiyle uy
gunluk arzctmediği a~ikiirdır. 

Mevcut halin islflhını veya eğe·r lü
zum yok ise bu yarı dolmu~ çukurların 
tamamen kapatılmasını temenni eder
ken, belediyenin dikkatlı nazarını bu 
noktaya celp hususunda muhterem ga
zetenizin tava!tautunu rica ederim. 

MEHMET OSTER 

KIZI Filmi imdiye kadar görülen 
hüllin T 'Ü R K Ç E fil imleri giilgede 
bırakacak, ~örenlerin en yiiksek 
duyg-uJarını t\k~ı~·nrak, bütün gö· 

niilleri co. hırarak, kalpleri ateşli)ecek, •eyredenlcri ba'tan ba'a teshir ed"c'Ck llı\KİKI HAYAT r:.O~IA. ·ı ... 
SADİ JŞILAY İDARESf:-IDE 26 Kişilik. KÜME SAZ HEYETİ... 

"IH'Y.\NLAR : :\IUALLA IŞ!LAY - SUAT G'Ü •.• ;\IATİ. .ELER : 12 - 2.IS - 4 ~O - 6.45 - 9.00 
Pazar günleri O da ba~lar .• 

Yağmur devam edecek ~ibi 
----

n yıl hububat 
ınahsnlft .;ok İlTi 

___ * __ _ 
(Ba~ldrnlı 1 ıncı Sahifedo) 

Tunus n1ii'\l'l1t· ... inc h~lkinı ohnaktan 
ha .... ka t:arcll'ri hnhnadıifını anlann'."lar
dır. 

Dlinc kadal" ( .. ·hlikcdc otan 1'1ı,ırd.ı.. 
Siındi tchlikc\·c dii,cn İtalyan111 ana 

\.alan lopra~1ar~. do:a;\·ı ... iylc · kıtadaki 
nıih,·cr Jı:1kiıni~·ctirlir. 

Yağmurdan sonra don ihtimali var· Gediz bazı 
yerlerde taştı, Menderes yühseldi •• 

llu haknndıtn ~ekizinci Rrit:u~~·a or
dn~unun ka.,ı.ndı~ı zo:ıft'ri Frau~a n1ey .. 
tfau ınuhnrch<'sinin k:.ı;ı. hC"dildi4i giin

mc.;;i üzerine zeriya.t her yerde ınu,·ak- den heri, n1iitl('t:klerin kazandıkları cn 
!·;.;.ten duı,11uslur. Bu yıl hububat ekilişi hli:"iik ba..,,arı sa~·111!\k ycıind<."Jir. 
f~vkalftde iyidit•. Vil3.yctc gelen ınallı- .. \hnan'"a \'C ortakları İt:in \"aziyct 
ı.ıattan. ekiı \'ttziyetinl! na7.aran bu yıl g('r~cktcn ağırla'.n1ı~hr. ~1i1tlrfikleri se· 

İkı günden b ·ı .. Egenin her yerind" 
I ... sılasız yağmurlnr devam ehnektedir .. 
Nehir suları yilk~elmi~. dereler ta~ını~. 
ınünhat yerleri \'e ovaları sular kapla
mı~tır. Ova1ard:ıl--i ekiln1i~ ac.rzinin ba
zı yerlerinde 20 - 60 s::ıntim su vardır. 

Gediz bazı yerlerde la nı;,~lır. Men
tlerf'~ nehri de bir hayli yi.ikselınistir .. 

Ha\·a h3.ifı yagı~lıdır. Yağınurun dc
"~nı ı::clecc-g,i anh.lşıln1akladır .. Eğer yağ
nıur aı·a vcrınedt:n devan1 ederse Mc
n('n1cn, Bergaın l, ~·lanisa ve İzınirin 
Menderes bölgesindeki bazı köyleri 
~uların tehdldine 111aruz kalacaktır. 
1,ijylf'r civarında :-.ul.:ı.rın hiicuınuna 
kl.4r t !->C"cller ha·tırlunrnı';itır. 

buğday ve arpa ınahsl.1lünün. ~eçcn !;C

n~kinden tan"'l i'ci n1isli fa7.la olcıcağı an
lasılınaktadır. Köylü bütl.ln hızı hubu
bat ckin1inp ve, nıi:ştir. 

DON TEHLiırnsi v AR 

,·iudiı·cn 1nii~ahcdclt'rd<' rniihalU~a111n 
ı,ayı ne olul'a olsun. elle tutulan bir 
hakikat ,. ardır. O da ~udur: 

.. \lnıan\ a ... iındİ\"e kadar bahdn \"e 
f\o~udn İ~7-~ndıg-; büyük zaferler sa~ 
ycsinde kıta lıf,kiıniyctinin ktndi elin
<h.•n alnnn:ı~ını iınk8nsız kılarak dere

Yağn1url<.1r1n ~~ındilik hiç hir n\ahsul il ccd~ :1''.?ln1az sC'~h.'ı· viicuda ~e~rditline 
tizerinde zararı oln1an"'lı,hr. knnı ıdı. Akdcurı: hakkında endı~ bcs· 

Yalnız, yağıştd.ı1 sonra don olması 
1 
ll·nıj~·ordu. Zirn Bah Akdcniıde Frnn· 

1.tt\'\'efH bir ih·.rnal olarak ih•riye sü- ! ~:~ .k~~·1h1r_ı ınih,·~rc S(:n1pati h ... c'li~·en 
. Ulii\·or. Esasen hu ya~ısa tckaddiiın · \ ı~ıııın elındr huhınuvordu. Do~u Ak· 
cdcn. günlerde kıı:ağıdo.n \;e dc.ndan bil- denizde ise ınaı·cr,;nJ ~o~nnıc_I l\lısırııı 

HUBUBAT MAHSUL ÇOK İYİ !•ussa scbze:cr. kısmen de ıne\\·e hah- t.apılarıııı •orla.nakta ıdı. Ilı~ boklcıı-
Ha\'aların ara verıueden yağışlı git- tı.•lcri hayli zar~r görıniistiir. · JUİ~·cn saatte bu iimitli durınnıın sekli 

-------------------·-----------· -----. dcği~u1i5tir. )liJı,·C'r de,·lctleri. ilk de

Kon yada ve Odemişte fiyatlar 
•• 
Odemiş belediyesi bazı 
maddelere fiyat koydu 

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

ra olarak hc~rtb:\ katnıadıkları ınuazzaın 
bir tehlike ile karşıla."uı~lardır .. Daha 
111ühiınmi bu tcnıcldcn değişikliğin do .. 
µ,uda, Rusyanın hiitii.n sa,·a~ kudretini 
ınuhafaıa cttii!i bir zaınana te,adiif et .. 
nıcsidir. 

Ödemişte e1ıme1ı satışı serbest ue fiyatı 40 hu· 
ruş • Konyada pefımez • Vziim fiyatları artmış •• 

I\fih,·er, artık ayni derecede ~u,~·ati 
iki cepl1c iizrrindl" di)\ii~ınrk zorunda
dır. Yaptığı son tecriibe~·lc anlanu"jtır 

k• R.usyada zairl.!n1edcn Akdenizde kuv· 
\.etli olaınıyaca.b.tır. Ru.s taarruzu. bu 
hakikatin canlı lıir delilidir. Rus ve İn
ı:iliz kaluaklarından \'erilen haberler
de Almanların tohlikeli bir durumda 
oldukları. sinıalden gelen in1dat kuv
vetlerinin Staliıı~rad ıniidalileriyle bir
le~tikleri, Stalin,radın Alman ' çenbe
rinden taınamcıı kurtarıltna.!)ı Jru,•vetle 
mııhlen1cl oltfuğu bildirilnıektedir .. 
fluslar n1addi \"C nıancyi bakın1dan bu 
derece nıua7znnt bir muyaffkı;ı.·ct kaza~ 
rırlarsa bunun Ahn.anyadaki tepkisi 
Afrika l>ozgunuunn tepkisinden kat kat 
ağır olacaktır. 19.t2 tecn\"i.İliinde A1n1a114 
larııı scç1ikleri en büyük hedef Stalin
graddı. Onu uıptehnck. ' ' olganın çelik 
kilidine sahiıı uhuak i~in ·üz binlerce 
Alınan \·e ınilı\·cr askeri can vennistir, 
Şin1di Rus taarruzunun bütün bu • fe
Uakfirlıklaruı bo:.; )·ere :rnı>ıldığını ilin 
edercesine bir .1cÜt'c , ·enncsi elbette ki 
Alu1:ınlarm bu harpte uğradıkları en 
ağır hezin1et olacaktır. Kanaatimizce 
Almanlar hö~·le bir netice ile karşılaş
huuuak ic:-lı1 cllcriudcn geleni yapacak· 
l:ırdır. Daha bir deCa Alıntın ga~·rcti ve 
l~LL'i azıni arasıııda he~ecanlı bir nıaça 
~nhit olacağız. 

iurduınuzun mubtelj( yerlerindeki 
belediyeler her eün mah!;ut fiyatlarını 
>:<hrimizdeki aıiıkadarlara bildiı-ıneğe 
kş~ardır. Gelen malümat arasm
cia cidden istifad~ ile tetkike değer ra
kamlara rastlanıoaktadır. 

Konya beledi yesin den gelen bir yazı
da, Konyadaki fiyatlar hakkında asağı.
C:aki nınlGmat vardır: 

•Bir haftadan beri piyasada durgun
hık hfıkimdi. Şekere yapılan zamdan 
sonra bazı mahsullerin fiyatları birden 
Lire bir sıçrama yaptı. Pirinç 150 kuru
~;ı .ı.;atılınaktadır. Pekmez dört gün önce 
SQ kuru~ iken :;imdı 180 kuruşa kadar 
~ükseldi. Kuru üzüm 65 kuruşken 120 
kuru~ oldu. Balın en nefisi 200 kuruş-
1<.n 3.50 kuru~a kadar alıcı bulmakta
dır. 
Kayası kurusu 80 - 100 kuru.o;a, erik 

Ödemi"te Beden 
Terbiyesi işleri •• 
İzmir merkezinde olduğu gibi vilaye

timizin diğer yerlerinde de beden terbi
yesi faaliyeti h12 la yürümektedir. Kaza
lara tayin edilen beden terbiyeai eğit
menleri mükellefleri çalıştırmaktadır. 

ödemişte beden terbiyesi eğitmeni 
atlet B. Agah Gizerin teşcbbüsiyle bi
rinci gençük kulübü lcurulmuştur. Bu te
şebbüsün tahakkukuna ödemiş kayma
kamı müzaherette bulunmuştur. 

ödemişte 700 mükelkf vardır. Bila
hı>ra bir gençlik kulübü daha tesis edi
lecektir. 

ödemifli gençler son zamanlarda Ay 
dm ve Nazilli takımlariyle futbol ıe
masları da yapmışlardır. ____ ,......,._......, ___ _ 
Bir ihtllıôr ve mal 

ahlama 4;_ 
Bir manifatura mağazuında tezgih

tar Mustafa. Elçin bir metre telayı 690 
kurufa, iki metre adi tclayı 850 kuruşa, 
1 2 O un tim siyah astarı 5 1 7 kurup. sat
mak suretiyle ihtik&r yaptığı ve mağa
za.da mevcudu bulunduğu halde kol aş
tarlığı satmadığı iddiasiyle tutulmuştur. 

LIBYAOA ING!LIZ TAKiBi 
DEVAM EDiYOR 

{Ba•tarah 1 inci Sahifede) 
Londra, 25 (A.A) - Agedahyadan 

ilerleyen müttefik kuvvetleri, Almanla
rın mukavemet edecekleri sanılan yer· 
leıe yaklaşmaktadır. 

* Londra radyosundan : Elagcyladaki 
Alman müdafaa mevzileri Elalemeyn 
mevzilerine benzemektedir. Rommel El 
alemeynde olduğu gibi burada bir ta
rafta deniz diğer taraftan bataklık ara
ziye dayanmaktadır. Elageyla tahkim 
edilmiştir. Burada bir m;ktar mayn tar
laları vardır. 

Londra. 25 (Radyo) - Dcyü F.ks
pres yazıyor: Dücı.man mukavemete ka
rar verdiği takdirde onu Elageyladan 
atmak çok güç olacaktır. 7...ira Agedab
ya ve E.lat?r.:yla ara~ınd3ki cephe Mı~ır
dan 1200 kilometre uzaktadır. Harp 
ml'l:lzemesini naklt"tmektt"ki güçlükleri 
ı üciik. göörmemek lil.7ımdır. 

Berlin. 25 ( \, '\) - Alman tebliği: 
<;İrt""·ıaikada hiç bir sava$ hareketi olma~ 
rnı<ılır. 

/\.v n~akhı.rımız ~İrl"'na;karl 
kuwetlerine hücum etmiştir. 

ln");i1i7 

kuru.su 80 kuru)a, siyah erik 80 kuruşa 
ığde 60 kurusa, kabuklu flndık 100 ku
ruşa, fındık içi 160 kucu~a, çanı fıstığı 
180 kurusa satılıyor. Perakende olarak 
nıerciınek 65 kuruşa, kuru fasulye 55 
kuru!ja, mısır 45 kurusa. bulgur 100 
kurusa, yağlı tulum peyniri 140 kuruo;a 
catılıııaktadır. Büyük ölçüde pckn1cz ve 
bal alım ve satıını yaptlmaktadrr . .ı 
ÖDEMİŞTE FİYATLAR 
Ödeınjş beled.; esi bazı yiyecek mad

delerine fiyat koymu~tur. Sadey•ağına 

325 kuru~. pata<cse 25 kuru~. buğdaya 
65 kurnş fiyat konulmu~tur. Pazarlar
cia bu fiyatlar fe,·kinde satı~a tesebbüs 
edeler adliyeye verilmektedir. 

ödemişte ekmek 40 kuru!'.ia satılmak· 
tndır ve kart usulü yoktur. Yalnız me
murlara devletin tesbit ettiği fiyatla ve 
Jcart ınukabilindt> ekı11ek verilmektedir, 

Bir evin catısında 
bulunan silahlar .• 

Alınanların ınü!'.kiil:itnu kat kat arlı· 
r&n şey Akdcnndc n1üttcfiklerin yap
f ıkları ağır taz~·jkUr. GördliiJ'Or ki Ak-_ 

Karantinada 319 uncu sokakta B. deniz \.'C Rusva sa,-aslaı·ı ora..c..ında tam 
Hamdi. Güre1in evinde yapılan tamirat hir beraberlik kurulı~uslur. 
esnasında çalı arasında 150 mavzer"fi- ~EVKET BİLGİN 
~enği ile iki mavzer, iki kasatura vesaire 1----------------
bulul\ıluğu yazılmıştı. Bu ev 15 sene ön
ce ovmali metrukeden alınmış olup silah 
)arın işgal senelerinde evin ermeni sahi
bi tarafından orada bırakıldığı anla~ıl
maktadır. Evin şimdilci sah;bi B. Ham
di Gürel bu silahları bulunca heman ka
rakola teslim etmi,tir. 

ARA SIRA . . . . . . . -. . 

BİR YVNAH GENERALİ 
MISIRA KAÇTI •• 

Kahire, 25 (A.A) - Yunanistandan 
.kaçan General Ziguris Mısıra gelerek 
l·rta ~ark Yunan kuv\·etlerinin kuman
cl: nlığını deruhte etıniştir. 

Sokmıyan Arı 
Son ıiınali Afrika harekcitından sonTa müttefiklerin italyaya karş1 niyetleri 

pek fenaya benziyor. Çörçil ile Ruzveltin ağızları hep ayni niyetten; ayni ka
rardan bahaediyorlar. 
İtalyanın belli başlı .sanayi şehirler.inin .ıwn günlerde sık. sık. dcvamL bombar

dıman edilmesi de fena aldmetlerin belirdiğini gösteriyor. 
Şimdiye kadar harbin hep hafif tarafına düşerek vakit ~..-ç.iren ltalya bun

dan sonra muhakkak çok ağır ve tehlikeli günler geçirecektir. 
Adet ve .silah faikiyetine rağmen Yunanlılara nlağlup oLnuş olan İtalyanın 

şerefini kurtarmak için iki Balkan devletini ortadan kaldırıveren Almanya bu 
defa kenru derdine düşmüş vaziyettedir. Bunu da hesaba katacak olursak Fa
ş.ist diyarının üzerine çökecek a.iırlığın azametini kolay buluruz. 

Şimali Afrikanın mihvercile:rden taınamcn temizlenmesinden eonra kıya
metin kızıllığı görünecektir. Son günlerde Amerika ve İngiliz askerlerinin ltal
yaya bir ihraç hareketi yapacaklarını gazetelerde okuduğum zaman aklıma Fa
~ihin namlı vezirlerinden ( _1!k Ahmet paşanın ( 884) teki Türk tarihine şanlı 
ahifeler hediye eden me~hur ftalya seferi gt-lcli. A~ağı yukarı bc,yüz '."ene ev

vel t\.1oranın bu kudretli vali.::i ve Türk ordusunun kahraman kumandanı hir 
avuç Türk cengaverile ltalya topraklarına çıkmıg, 7..anta adasile Otranta ~l"h
rini zapdetn1isti. 

Besyüz sene evvel yurdunun istiladan kurtulına~ın1 koca Fatihin vakit~iz ölü
müne ve ( Papa ) nın saray entrikalarına borçlu bulunan İtalyanın bu ikinci 
istil8. hareketinden yakasını nasıl kurtarabileceği merak edilmeğe değer. 

Habeş harhjnde lngiltereye tuttuğu kafayı çok pahalıya öde~«·ceğe benziyen 
İtalya Trablusgarpten ıunusiJerin Ylltanmı~ kinlerinin ac1 tczahürlerile teşyl 
edilmekle de zararlarını kapatnıı, olmıyacaktır. i\na vatan derdi hcpsindrn 
daha acı gelecektir. 

Çok değerli rc!':samlar; heykeltra Iar ve mu!'ikişinaslar yetiştirmiş olan Jtal
yanın taşıdığı sanat ab:dclcrinin bu ate§ ve ölüm yağmurları altında param 
parça oluşları herhalde bedayiperestleri; sanat ve 7arafet asık1arını çok mütr-
csıır edecektir. 

Tarihten bir çok mi!'aller alarak diyebiliriz ki f;\biat İtalyanları dövü~ için 
cf,.~il. san11t için yaratmıştır. 

Şu garip teMdüfe bakın : Arıcılıklıı uğraşan bir arkada~ anlntıyordu : B:r 
cin.ı arı varı.nış ki yuvasına sokulanları; pett"ğini karı tırrı.nları ne sokar. nt- <

1 

1ô\rarm1~. Bu arıların cinsine de c İtalyan arısı > derlcrrniş. 
.1\rıları bile eokmıyacak kadar na7ik ô\An bir mil1e•1n İmpara•r,,.luk sevda.si 

\f ikn çöllerinde nf" iı;ı V>'T"dı? .. 

MURAT Ç!NA~ 
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Suikast Davası Başladı 
( Uaştereb ı inci Sahifede) 

YENi A.SJR 
• A±L S 

.);ııaen talep ederiın. 
6 - Sovyct Sefaretinde J(ırrnızı veya 

VJı.;nc <.,:f;ı li~ti rC"ngindc otornobil olınadt
.!:ndan so jr Fahri Uçarın beni bu renk
te bir otomobil icinde gördüğüne dair 

5 

Reis - Mahken1e kararı proteısto !fadrsinin de vola~ oldu~u sabittir. Sov
edilmez. Kanun yolları vardır. Mahke~ ,·et Sı.. f;lrcti İcırtıfından Türkiye Harici

Sakır Ziyayı dınlen1ediği ve kaydının me biter, aleyhinize karar verilir~e tem· Yl' Vek3le1ine gönderilen buna dair 7.30 Prograın ve n1cınlekct sJat aya
baı·odan silinmec;ı kararında isabet ol- yiz istidanızda yazarsınız. resıni ınektubun bir suretinin uıahkc- l l 7.:l2 Vücudunıuzu çalı~tıralıııı.. 7.40 

atlığı anlasılmı t.1!· . Pavlof - Kanunda acele itiraz yolu •nccc istenm~ini ye durusmada okun- ı'\jan::o habcrlc-ri 7·55 - S.30 Müzik (pl.) 
AVUKATIN S'OZLERI d 'k• · hı_ '-" 'b' , I l'-'·"· O Pro.~ran1 \"' ınc111l"k"t saat a'-·arı var ır ve şı ayelın ma ~eme ~atı ıne nH.<.:1111 t<.ucp et criın. ,) " ... ... ... -' 
Reis buna daı.r olan tezkereyi okut- yapılacağı derpiş edilmiştir. 7 _ Serv!.s pasaporturn Sovy<'t lltri- l2.33 Miizik pi. 12.45 Ajan!' haberleri. 

ınu ve avukata bir diyecl'fÜ olup olına- Reis - Bazı müstesna hususlarda it'.- ciye I<.omserliğinden alınn1ıstır. Vizesi 13.00 • 13.~0 Müzik : $arkı ve türküler 
dığını sonnuştur. raz edilebilir. usulU d<. lrı..:sinrl('clir. Cczac;:· de bulun n 1K.00 Progran1 VC' ıneınlcket saat ayarı, 

A\•ukat B. Şakir Ziya: Pavlof - U"ulun 298 inci maddesi- pa!'aportuınun ınahkcıneye scıvkini ve lh.03 Müzik : ~lızraklı sazb::ı.rdan saz 
- Maruz<.ttıın yoktur. Adalet tecelli nin bir kaydana nazaran hu itirazda halt- lizcrincle ekspertiz yapılnıa!>ını talep e~erl('ri 18.20 l\'IUzik : Fasıl hcyt'ti 19.00 

etmistir, dcıniştiı.. lı olduğumu sanıyorum ve itirazıının za- ~derirn Konu~ma (Zira~tt saati..) 19.15 ?wtüz.ik: 
Reis - YaZJ.hane tuttunuz mu? b,ta geçmesini istiyorun1. Ayrıca Sülcymanın 5 ve 6 :\1art tarihli pi. 19.30 Meınlcket saat ayarl ve ajans 
Şakir Ziya - Tuttum efendim.. Ye- Reis - Mahkeme kararlarına itiraz \'e Madam Abdullahın !l i\krt tarihli ı,aber!eri l9A5 ~erbest 10 Dakika 19.55 

ginP. kusurun:tu. da buydu .. Eğer yazı- edilmeı. zabı•taki ifadelerinin okunınasını r!ca !vlüzik : Pe~rt>v. taksiın ve sarkılar .. 
hane ol111a\ .. ı avukatlık biJgin1lze nakı· Pavlof - Talebin1 Türk kanunlarına o;;d"'rin1. • :20.15 Radyo g~ı. t tesi.. 20.45 Miizik pl. 
se verir v.eya ,.~ızıhanc açınamız ınük· istinat etmektedir. Kornilof Türkçe olarak söylediği 21.00 Konusnıa (Evin 1'>aati..) 21 15 l\rtü-
tescbatıınızı art~rırsa i~tc bu cihet ta· Reis - Talebinizin reddi de l~lirk bu sözlere sunl rı da ilave etn1i~tir: ~:k : l\ılüzik ~ohbctleri 21.45 ~ii.izik : 
mamlann11!';tır. kanunlarına istinat etmektedir. - 250 nci n1'1tldl•yc göre her evrak Radyo senfoni orkestrası 22.30 ~>feınle-

Yalnız şunu d.ı ilft,·eten arzede)in1 ki Pavlof bir çok. itirazlardan sonra okunduktan sonra ınaznun 1ardan buna ket saat ayarı. ajans haberlt>ri ve borsa-
bu clilva tarihe ıntikal edince hakikat okunmasını istediği evrakı söylemei(e kar.~ı ne diyeceği sorulur .. .\çıkça kanu- lar .. 22.-15 - 22.5(1 Yarınki prog .. aın ve 
tecelli etmi ol&<.'uktır. başlamadan önce daha evvel serd ettiği nun ihlfıl l'<lilınis olduğunu söylüyoı· ve kapanıs .• 

Reis bundan ı...nra suçlulara sormuşw mütaleaların dinlenmesine devam edil· bu .sözleriınin el~ zapta geçmesini isti- --~--------------
tur: mesini İstemiş ve demi~tir ki: vorum. 1ZM1R BELEDIYES!NDEN: 

- Bir diyecegıniz var mı? - O halde ben şunu an]ayorum. . Bundan sonra i\hdurrahnıan Sayma- Otobüs müstahdemlerine kuma~ı bele 
Buna cevap o1arak Pavlof demiştir Doktor Pavyonun okunan raporu hakkın nın avukah B. Şakir Ziya rapor hakkın- diyeden. veriln1ek üzere 33 adet kaput 

ki: da beni söz söylemekten n1eıı ediyorlar. da şunları söylemiş.tir: yaptırılması, yaza i~leri müdürlüğündeki 
- Divanıız tetkik safhasında ıken Usul kanununun 250 inci maddesini - Bu rapor salcihiyet sahibi tabip ve artnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-

gazetelerde görfilen haberler Şakir Zi- doğru anlayıp anlamadığımın izahını rica bilhassa adli bir tabip tarafından kale- nulmuştur. Muhammen bedeli 495 lira 
ederim. me ahnmamışlar. Binaenaleyh gerek 

yanın celselere .~tirakinin gayri kanu- Ömer To'-adın su'"nnetli olrnadıg"' ına dair muvakkat teminatı 3 7 lira 15 kuruştur. 
nt oldujuna daır iddia ıuakamının da Reis - Mahkeme buna cevap ver- ııt Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra· 

B k 1 m.. k • ~erek karnında on ku"sur sa.ntimetrelı'k 
kanaati bulunduuunu bildiriyordu .. Şa- de~·ldir~ra~>t anun arın una a .a yerı bir ameliyat yarasının mevcudiyeti hak- rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 7 / 
kir Ziya Sovyet derhtan bir propagan- Pavlof - Maddenin okunmasını rica kındaki mütalaalar ve infilakla parça- 12 942 pazartesi ı:ünü saat 16 da encü-
Qf tutmuş. Fa.şist propagandası yapmış- ederim. lanan s.·ahsın 30 • 40 yasında olduğu hak .. mene nıüracaarları. 
t 22 26 30 s (2987) 
ırÖteden beri vaki itiraz ve ,ikac·etle· Rei• - Kendiniz okuyunuz. kındaki faraziye hududunu kgedçmiyen * 

"' Pavlof - Bu hususların da zabıta beyanat bizi tatmin etmeme te ir. Bi-
r!miz nazarı dıkkate alınarak bu gibi "'eçmcsini rica ederim. naenaleı'h adı hata hatırımda bulunmı- 1 - Şükrü Kaya bulvarının, Dr. Mus-
ha k ti d e 1'1 · · ı' "" tafa f:nver caddeesinden 26 a~ustos re e ere mey an v r meınesını r • MAKAM iDDiANI. T ALEBI yan h~.-nelmilel Birinnalastik akademi- ~ ed 1 .J meydanına kadar olan kısmındaki bir ta 
ca er m. Bu sıralarda, iddia makamında bulu- si azasından olduğunu işittiğim ve polis k 

B d ·· · t· K 'l f t raf yolun mevcut dö 11emesi sökülere 
un an sonra soz ıs ıyen ornı 0 3 nanlardan bas muavin B. Kemal Bora, enstitüsü laburatuvarının nazımı bulu- "J 

P l f dil ·· 1 · · t' k d k d parke ta•lariyle esaslı tamiri isi, fen işle-av 0 un sunce enne 1" ıra e ere Pavlofun itiraz ye talepleri hakkında de nan zatın bu hldise üzerin e tetkikat ., · 
d '..+' k' d ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
emı"'~ır ı: miştir ki: yapmasını talep ve rica e erim. 

H• ki 1 d · d · b veçhile kapalı zarflı eksiltmeye konul-
- a m er en şunu rıca e erım : - Talepler tamamen ... ü\ünçtür, bun· Bundan sonra müddeiumumi aş mu .. 

'A k ta b d · 1 " 1 muttur. Keşif bedeli 29691 lira 60 ku-
vu a uranın propag(.n a yerı o.. !arın reddine karar verilmesini rica ede- avini B. Kemal Bora maznun ar tarafın .. 

d "- d d · d d f · 3 rus, muvakkat teminatı 2226 lira 87 ku-ma l!;•ı propagan a an zıya e n1U a iı rİnl. dan okunması talep edilen 21 numara· ~ 
b 1 d • Abd h rutlur. ihalesi 7/ 12/ 9'42 pazartesi günü 

U un ugu urra manın isiyle uğ· Okunmasını istedig .. İ evrakın hangile· h raporla profesör Rutoftan ahnan ra• 
h d 1 . saat 16,30 dadır. 2'490 sayı!t kanunun 

rnşması i tar e ısın.. ri oldug"'unu söylemedig"'i takdirde ce· porun okunmasını rica etmiştir. · k tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif melt-
A VUKATA DAIR KARAR.. vaptan imtina etmit ad olunaca~ı ken- Mahkeme bunların evvelce o unmuı h l • k!.L tupları i a e günü azami saat 1 5, 30 a 
Riyaset tarafından iddia n1akamının dieine tercüman vasıtaaiyle bildirildik .. ve maznun1ar da evrakı tet İK sırasında 

h 1 b kadar encümen riyasetine verilir. 
müta13ası sorulması üzerine bas mua- ten sonra Pavlofa .. u sual tekrar edilmi~ vakıf olmuş bulundukları ci et e unla- k K ., ., 2 - Şü rü aya bulvarının, Dr. Mus 
vin B. Kemal &.>ra söyle demi~tir: tir: rın tekrar okunmalarına ]üzum görme-~ tafa Enver caddeeindcn itibaren 2 6 ağus 

- Barodan kaydının terkini karan - Hangi evrakın okunmasını talep miştir. tos meydanı İ9tikametinde 550 metre 
halen tekemmül etmediai i<'in avukat ediyorsunuz? Baş muavin Kemal Bora mütalcala-P-ı "" boyda bir taraf yolun yeniden par~e tBf 
Şakir Ziyanın şimdilik durusınalara PA \'LOFUN iSTEKLERİ rına şöyle devam etmittir: lariyle döşemesi işi, fen işleri müdürlli-
kabulünde bir mahzur yoktur. · Pavlof demiştir ki: - Tahkikatın başından bugüne ka- iündeki keşif ve şartnamesi vçehiyle ka-

Mahkeme heyeti, Avukat B. Şakir - Doktor Pavyonun 21 Mart 9'42 ılar sabit olan ve su götürmez bir ha- palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke-
Ziyanın vaziyetine dair kısa bir müza- tarihli 7 1 3 numaralı raporunun okunma k;kat halinde tecelli etmiş bulunan bir ıil bedeli 2 71 38 lira muvakkat teminatı 
kereden sonra mumaileyhin şimdilik sını dilerim. Bütün durutma esnuında !'okta varsa o da maznunlardan SU- 2035 lira 35 kuruttur. llıaleai 7/12/9'42 
durusmaya kabulüne karar vermiştir.. bu vesikadan hiç bahsolunmadı. iddia leyman Saulwı ma!Uın vesikalan tes- pazartesi günü saat f 6, 30 dadır. 2490 
Bu karara göre avukat hakkında ne ka- makamının mütaleasında de zikredilme- Um etmek maksadiyle 19'1 eylülünde sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
rar verildiği ayrıca barodan sorulacak, di. Yalnız nihai . kararda bah.edildi. Sovyet sefarethanesine gittiği zaman lanmıf teklif mektupları ihale günü aza
önüınüzdeki celsede neticeye göre mu- Profesör Pavyonun profesör Eieoftan al karşısına çıkan v,. bir müddet sonra mi saat 15,30 a kadar encümen riyaoe-
aınele yapılacaktır. mış olduğu telgraf hakkındaki raporu- kendisinin çalışmakta bulwıduğu ber· tine verilir. 22 26 30 5 (2988) 

Bundan sonra esas meseleye geçen nun okunmasını da istiyorum. Keza Pav ber salonuna gelen ve Silleymanı sefa· ı----------------
ınahkeme, temyiz mahkemesinin bozma yonun 89 numaralı raporu da okunma• rethaneye davet eden şahsın Süleyma
wıırııu UD'JDP _...., cilrdOIOnden mııtır. ıım l/10/19'1 tarihinde W•.U.W. ııön-
lıu kanıra uyulmasına söz birliilfyle ka- Abdurrahm- Saymanın 28 ıubat ta- derllınesinl mfltceldp TUaılmdeld be-
rer verildiğini tefhim etmiştir. rih~i ~f~deoi '.'~unduğuna göre 1 mart lediye gazinosunun bahçesinde buluş• 

Mahkumlardan üçünün reddi hiıkim tarıb~ı ıfade~ının de . ok.un'."asını talep tukları şahısla ayni olduğudur, Tahki
telebini kanunsuz olduğu cihetle reddi ederım. Zıra bu ıfadeaıyle evvelce kat göstermiştir ki bu sahıs Leonid Kor-
bakkında Keskin ağır ceza mahkemesi vermi~ olduğu ifadeyi İptal etmiş olu- niloftur. . 
tarafından verilen kararın Çankırı ağır yor. MAKAMI İDDİANIN TALEBİ 
cezası tarafındaıı tasdik edildiğini ev- Abdmrahmanın ifadelerindeki tena· B Kemal Bora Komilofun aleyhinde 
velce tafsiliıtiyle suçlulara tebliğ edil- küzları tebarüz ettirmek için bazı nok· top~an delilleri birer birer çürütmek 
diği halde reis bu ciheti tekrar kendi- taları çıkarmış bulunuyorum. Bunların için sarfettiği gayretleri saydıktan son
lerinden sorınu tur. Suçlular •Evet, bu okun.maaı _da Abdurr~anın yalancı ra sıkı sıkı bağlanmış gibi göründüğü 
karardan haberdarız• demişlerdir. olduııunu ıabat edecekbr. hukuk kaidelerin! bu suretle kabaca ih-

RUS SUÇLULARIN SÖZLERİ 3 Mart tarihli ifadosinin de okunması lil ettiğini kaydetmiştir. 
nı istiyorum. Kemal Bora '-.ullandığı kabaca ıa·bı·-

Bundan sonra temyiz1n bozıııa ~ebep- R · M'"d f d b t " 

~ ııde 1 M k eıs - u a aanız a un arı ayrıca r.·nın· Kornilofu··ı ge~ celselerde b'•· 
ri n o an doktor ' ar Pavyonun ·h •··ı 'h d · · ş· d' • •-·· ~ 
mart 1942 tarihli raporunun okunma- dtavzı ktarsı ' teşrı e ersınız. ım 1 sa- ut kullandığı ~bir olduğunu ve Kor

ece o unmasını istediğiniz evrakı söy-
•'!'a geçileceği oırada Pavlof demiştir leyiniz. r.ilofun kabul ettiği mAnada, yani açık 
ki: Pavlof bu ihtara rağmen bahsi uzat- \"e zahir anlamında istiman ettillni be-

- Ben ilk celsede yalnız bu iki ve· tığı için reis tercüman vasıtaslyle de- )·an eylemiş ve gerek suçluların, gerek 
sikanın değil, dıgerlerinin de okunma- miştir ki: Avukat Şakir z;yaın taleplerini yersiz 
sını rica etmistim. _ Daha ileriye giderse kendisini dı- bulmuş, sadece Temyiz mahkemesinin 

Kornilof ta soL alarak sunları söyle- şarıya çıkartırım. Bizim işlerimiz var i:imında dinlenmeleri lüzumuna işaret 
mi~tir: ve kendilerinin şimdilik işleri yok. edilen Alınan bilyük elçisi Fon Pape-

- Temyiz m"hkemesinin bozma ka- KORNtLOFUN TALEPLERİ nin hususi kitibeal matmazel Roz ile 
rarına daha uygt:n olacak şekil şudur Bundan sonra Komilofa söz verilmiş- İtalyan sefareth:ınesi kapıcl81 Konstan· 
k; sahiller evvelce dinlensin .. Vesikala- tir. tın Liberalinin Amme şahitleri sıfatıyle 
ı·ın sonradan okunması daha muvafık- Kornilof şunları söylemiştir: celp ve istimalanna karar verilmesini 

KAYJ2' KAPAHJYOR 
KA.RŞIY AKA 

Makbule Kebaıe dikiş yurdunda ka
yıt kapanıyor. 1 - 12 _ 1942 salı günü 
derslere başlanataktır.. Beş ayda Maa
rif müdürlüğünden musaddak diploma 
verilir. Tedrisat başladıktan sonra tale
be alınmaz .. 

KAYIT SAATLERİ . Pazardan maa
da her gün sabah!eyin 10 - 12 'arası .. 

ADRES : Karsıyaka Yemi<çi paşa 
sokak No. 5 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 . 30 (3004) 

iZMtR AHKAMI ŞA.HS1YE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

İzınirin Anafartalar caddesinde 123 
sayılı mağazada yağ peynir vesaire ti
caretiyle iştigal etmekte iken elAn Ali 
Bırcanın alacaklısı varsa !An.dan itiba,. 
ren bir ay içinde mahkemeye müraca
atları ve bu müddet geçtikten sonra 
alcağın kanunen hükmü olnuyacağı ilan 
olunur. 6641 (3020) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Tenbihname: 

tır, c - Dileklerim şunlardır: talep elmlştir. 
Şahitlerden kımlerin kastedildiği reis 1 - 1941 senesinin tlkteşrin ve Eyl<ıl Mahkeme heyeti müzakereye çekil- Fırınlardan mada Aşçı, Köfteci, Pa-

tarafmdan sorulma." üzerine Kornilof ayları zarfında tstanbulda Sovyet Kon- miş, neticede iddia makamının da talep çacı, Sütçü, dükklnlariyle Lokanta ve 
kendileri tarafından gösterılecek birçok soloshaneslnde inşaatta çalışan ve be- ettiği gibi suçluların taleplerini yerin- Guinolar ve emsali yerlerde ekmek sa-
şahitler olduğunu söylemistir. nimle işten dolayı istisnasız her gUn gö- de görmiyerek reddine ve matmazel tışı yasaktır. 

Bunun üzerine miiddeiumuıni B. Ce- rüşmUş olan 20 amelenin şahit sıfatiyle Roz ile kapıcı Konstantiiıin §Plıit ola- Bu yerlerde yalnız bu yerleri işleten-
mil Altay şöyle demi.şiir: mahkemeye celbini talep ederim. Bun- rsk dinlenmelerıne, mahkemede Alman- !erle daimt müstahdemlerin günlük is-

- Duruşma nsulümüze göre evveli\ !arın i_.imlerini ve adreslerini ihtiva ca - Türkçe bilen bir tercüman bulwı- tihkalı:ları mikdarında ekmek bulwıdu
sorgu, sonra evrakın okunması, daha eden on kişilik bir listeyi takdim ede- durması için müddeiumumiliğe tezkere rulabilir. 
sonra delillerin ıkamesi lazım gelir. rim. Lüzum görürseniz 10 kişilik bir li&- yazılmasına ve duruşmanın 2/12/1942 Bu Yasalla karşı gelenlerden 20 lira 

Bunda sonra Pavyonun raporu okun- le daha tevdi edebilirim, çarşamba sabahına bırakılmasına karar maktu para cezası alınır. 
mağa başlannuştır. Pek uzmı olan bu 2 - 1941 senesinin tkinclteşrinin ilk vermiştir. 6659 (3019) 
raporun okunmasını müteakip Abdur- yarısında Sovyet memuru Buravsklnln --"".'""-------------·----------------
rahmanın ilk taı1kikat esnasındaki ifa- odama geldiğini gören ve pollste kendi- lsınfr DeftePdarl.,...dan : 
desi okunmuştur. gne g~tekrilen fot~ odama geleni 1 - lzmir defterdarlık biuaının biriııcl katında yaptınlacak 79 30 lira 40 

ABDURRAHMAN NE DEMI.ŞTI.? mer o at olarak ıe.,.~ eden Madam k le 'f b--' lli ba-L L-t" • ..ı. Abdull h kr •• ı.ı !arak uruf e9ı ""e ım;o ve vezne meoaw •- .... iltmeye konulmuştur. 
Abdurrahman bu Üadesının. . sonwıda a ın te ar ..,...t o celbini 2 M u_ _, alr. 595 l'- 1 "--' k d li 

Ö 
istiyorum. Malıkeme tarafından doğru - uva ...... at t.,..,.,nat çeoi '"' o up ..... eyi mütea ip ihale be e · 

• merin yaptığı işi ben de tereddütsüz olarak kabul edilen Abdurrahmanın ya- lizerioden % 1 5 şe lb!lğ edilecektir. 
yapardım. Para 'çin değil, gaye uğrwı- lan ifadesinde benim önıerle tanışmam 3 - E'Jaıiltme 7/12/9'42 tarihli pazartewi glitıü saat 15 te milli emlak mü
da yapardım• demekte ve Rusların Kllnunevvel yarısında gösteriyor. Bu zayede salonunda yept]acelctır. 
Türk;ve hakkınd•ki düşüncelerini anla- ifade hakikat olarak kabul edıı.e bile '4 - lotekliler keşifname Ye fArtnameyi milli emlak müdürlüğünde görebi
!dr, k bunun hüsr üniyet esasına dayan- benim odama geldiı11 ollylenenln ömer lirler. 
dıgını L've etmektedir. olmadığı anlaşılır. S - ı:.ı..iltmeye ittirok edecelı: olanlıw 2490 oayılı kanunun 2 ve 3 

Bu ıfaderun okunması bittiği zaman 3 _ Mahkeme duruşmalarında SUley- maddelerinde yazıt. eveaf ve ııeraitl haiz olduklarını gösterir vesikalarını 
üncü 

ko-
S<>at 12 yi gectiilinden reis saat 14 te man şifahi isticvaba çekilmemiştir. Ceza misyona ihraz etıneie mecburdurlar. 26 5 6552 (3016) 
.n.ıhakemeye de' am edilmek üzere eel- usulü kanununun 243 üncü maddesine 
seyi tatil etınistır. dayanarak hem allikast, hem ömerle 

ıKI CI CELSE tanışma meselelerine dair bir kaç defa 
ikinci celoe saa 14 te açılm14, okunan verdiği malAmat arasındaki tenak!lslerin 

vesikalar hakkında suçlulara söz veril• telif ve izalesini talep ediyorum. 
mi tir. Pavlof mutadi veçhiyle uzun uza- 4 - Şifahen mahkeme duruşmaların
dıya sözlere ba,lıyarak ömerin ,.ı..iye- da dinlenınemlf olan Dr. Pavyonun ve 
ti üzerinde uğraşıp durmuıtur. Beyhu- Behçet Savayın mahkemeye celplerinl 
de yere vakit geçmeaine sebebiyet ver• talep ediyorum. Zira Atatürk bulvarm
diği için mahkeme tarafından kendisine da patlayan bomba içinde kurşun veya 
tekrarlayıp durduğu bu iddiaları müda· her hangi bir ın&denl madde bulunma,. 
faası sırasında söyliyebileceği, timdi dJiı raporlarında tesbit etmlflerdlr. 
<>kunmasını i.ttediği evrakwı nelerden K'lll'Şunsuz flşenkleri ihtiva eden taban
ibaret olduğunu söylemeei lüzumu bil- ea ve bu şekilde bomba ile suikast yapı-

2'. H. Klll'llnlll lzmlr $alleslnden : 
Kud.an bayramında toplanacak kurban deri ve baiınaklan müzayede ile sa

tılacaktır. 
ihalesi 11/l2/9'42 cuma günü saat 15 te kurum binasında yapılacaktır. 
İstekliler şartlan öğrenmek üzere kuruma müracaatları rica olunur. 

26 30 .. 10 663'4 (3015) 

Manisa Yallllğinden : 
Kırkağaç ve Gördes kaza tahrirat katiplikleri münlıaldir. ikinci teşrin 2 7 nei 

cuma glinıij sa.at l '4 hı imtihan yapılacaktır. Memurin kanununda yazılı vasıf ve 
f&rtl•n haiz olanlann dilekçeleriyle ve evrakı miili>iteleriyle derhal vilayete 
mllracaat ve imtihan valı:tinde vı1iyet makamında hazır bulunmalan. 

6648 (3024) dirilmi tir. lannyacalttndan hAdise bir slilkast tııa-
PAVLOFUN iTiRAZLARI "di 1------------------'---------
Pavlof demiştir ki: nu5 ::_ HAdisede ölenin ömer Tokat lzndlo Yallıflar Müdürlöğljnden : 
- ifadelerimi dinlemiyorounuz. Bu olabileceği iddialan insanı şüphelere Yeni A.ır gazetesinin 2'4/ l l /9'42 tarihinde çıkan nüelıasile Urlada satılığa 

u•ul kanununa mugayirdir. Protesto sevk ettiği için akrabalarından Muh&l'- çık.anlan vııltıf mallanrun ihaleai 18/ l 2 /9'42 siinü yapılacağı ilin edilmi~e de 
ed">o um ve protestomıtn zah r ka- rem, Hasan ve Hilmiyenin mahkemeye ınezkGr gün tatiliyeye tesadüf ettiğinden müzayede ve ihalenin 22/ 

ılaca" vzihan ve !Mlıilıen ilin olunur. 6650 (3022) 
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~ Devlet Demir Yollarından E . . 
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(BALAST Al.IHACAK..) 
Aşağıda mevki ve Kim.si yazılı taş oc:a~ından çıkarılacak baluta talip zuhur 

etmediğinden hizasında gösterilen gün ve saatta ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulü He yeniden eksiltmeye konulmuştur ... Ebiltme Ankara ista~yonunda 
2 inci işletme binasında toplanacak komieyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesaik ile muvakkat teminat ve tek.liflerini havi zarflarını 
tayin edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vc.-rmi1 
olmaları lcizımdır. Şartname ve n1ukavele projeleri komis)'Or.dan para"ız veril
mektedir. (9885) 

Ocağın yeri 
ve Klm.~i 

Balast 
miktarı 
M.S 

Irmak - Zonguldak 5000 
hattı Kim. 347 
Kayadibi - Tefen istas
yonları arası 

Beher l\1. nin muham
men bedeli 

Kr. 

3,. _, 

18 20 23 

Muvakkat 
teminatı 

L. Kr. 

ihale gün 
ve ~aati 

1218.75 4birincika· 
nun 942 cu• 

ma saat 16.00 

26 MOO (2954) 
Muhammen bedeli ( 4662 S) kırk altı bin altı yüz yirmi be• lira olan 19 1\13 

muhtelif eb'atta Çam veya Köknar dilme ile 354 M3 muhtelif eb'atta Cam H)"a 
Köknar tahta ( 7 birinci kAnun/1942) pazartesi günü saet ( 16) on altıda 
Haydarpa~ada gar binası dahilindekı komisyon tarafından kapalı zarf usuHle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin ( 3496) Üç bin dört yiiz doksan altı liralık mu• 
vakkat tPmİnat kanunun tayin ettiği vesikalarla tek1iflerini muhtevi zarfl1'rını 
ayni gün saat ( 15) on beşe kadar kom İs) on reisliğine vermeleri )Azımdır. 

Bu il'C ait şartnamt"ler komLyondan parasız olarak daK"ıhlmakıadır. 
20 23 26 29 6485 (2971) 

Türk hava kurumu Ay
dın şubesinden: 

Kurban bayramında mıntakamızdan toplanacak deriler, 18 111942 tarihin• 
den 8/12 942 tarihine kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

8 1 12 '942 salı günü saat 18 de ihalesi yapılacaktır, On bin deri kurutacak 
muntazam ve bilhassa bu iş için yapılmıs deri kurutma yerimiz vardır. Talip 
olanlar İzmir, Aydın, Uşak, Manisa, Denizli ve Akhisar subelerindeki şartna• 
melerimizi görebilirler. Muvakkat temin&.t akçeai 1000 liradır. 

Ayni gün barsakların da ihalesi yapılacaktır. 
Barsak1arın teminat akçesi iki yüz liradır. 

20 22 24 26 6536 (2974) 

Motör isteniyor 
iZMiR INCiR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BIRLICl!ll-
DEN: . 
Elli rüsum tpnili.toaundan aşağı olmamak üzere Karadeniz Marmara Ece ve 

Akdeniz liman]arımız arasında işlemeğe e]verişJi ve halen itler vaziyette bulu
nan iki motor pazarhkla ecele satın alınacaktır. Satmaia istekli olanların satı
lacak motorfarın adını, kayıtlı bulunduğu limanı, nerede ve ne zaman ziyaret ve 
muayene edileceğini, rüsum ve hamule tonilito mikdarlarını ve diier evu.hm 
satıt fiyatiyle birlikte - lzmir birliğimiz merkezine yazı ile bildirmeleri veya pa
zarlık için kendilerinin gelmeleri lüzumu ilB.n olunur. Telgraf adresi cTatım • 
lzmir> Telefon numarası İzmir 3835 veya 2863. 24 26 28 6583 (2999) 

Yabani Domuz Müba
yaasına Başlandı 

Av üriinlt-ri Tiirk Anonim şirketinden: 
Zirai mahsulltımızın amansız düşmanı olan yabani domuzların itlt.fına çalJ.t.. 

mak ve avcılara yeni bir ııelir kaynağı yaratmak makaadiyle kurulan şirketimiz 
şimdilik lzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerinin belli bqlı istasyonlarında, kaza 
ve nahiye merkezlerinde faaliyete geçmiıtir. Şirketimiz ajanlan alıcıları va..
tasiyle iyi fiyatla domuz mübayaa etmekte ve domuz mücadelesinde çalışan 
avcılara bir kolaylık olmak üzere av malzcmeai tevzi etmektedir. 

Henüz ajan bulunmıyan yerlerden valu olacak müracaat üzerine şirketimiz. 
ajanlık ihdas edecektir. Avcı ve köylü kardetlerimizin bu fır attan istifade et• 
melerini tavsiye ederiz. 26 28 30 (3025) 

Manisa Defterdarlığın
dan: 

4305 numaralı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca varlık 
vergisine ti.bi tutulan mükelleflerin isim ve adresleri kendilerine tarh edilen 
vergi miktarını gösteren cedveller 26 1 1 942 tarihinde defterdarlık maliye 
tubeaindeki ili.n levhasına talik edilmiştir. 

Alakadarların bu ilanları okuyarak vermeleri lazım gelen borçları talik ta• 
rihinden itibaren on beş gün zarfında şube veznesine makbuz mulc.abilinde te9-
lim etmeleri rica olunur. 26 29 1 4 1-4 (3018) 

Manisa Daimi Encümeninden: 
1 - Borlu - Salihli yolunda 6+610 ncu kilometresindeki Taylan köprüoii 

kiriş ve döşemelerinin tamiri inşaatı 1 1 5 O 3 lira l 8 kurutluk lceıifnameai üze. 
rinden 20 12 942 tarih.ine kadar bir ay zarfında pazarlık suretiy]e intaç edi
lecektir. 

2 - İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde Vf' daimi 
encümeninde görebilirler. 

3 - Taliplerin 942 yılına ait ticaret odası vesikası ve nafia müdürlüğün
den alacakları ehli:·f"t vesikaıunı hamil olarak daimi encümene müracaatları. 

6657 (3023) 

Odemf$ Parlı KııJöbUnden: 
ödemiş park kulübü cemiyetinin idare heyeti azası muhtelif sebeplerle d .. 

ğılmış ve ölmüş olduğundan yeni idare heyeti intihabı ve senelik içtimaı ya.
pılmak üzere 6 '12 942 pazar günü ••at 16 da kayıtlı azanın kulüp binasına 
teşrifleri ve çoğunluk olmadığı takdirde 13/ 1219'42 pazar gÜnÜ ayni eaatlAI 
mevcut aza ile içtirnaın yapılacağlnı cemiyetler kanununa tevfikan nan otunu.. 

66'42 (3021) 

i LA H 
OSMAHLI BANKASJ NDAN : 

Osmanlı bankası lzmir şubesi başlıklı büyük bir sarı zarf içinde memur1-
ait beş nüfus cüzdanı zayi olmuştur. tnsani;ret namına bulup OsmanİJ., banltalıi
na getiren hem kendisi memnun edilecek hem de alakadar memurlan mem-
nun etmi~ olacaktır. (3017)" 

İzmir Defterdarlığından : 
1 - 27978 lira 19 kuruş keşi! ve muhammen bedelli lzmir hlikümet ~ 

ğı tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 2099 lira olup ihaleyi müteıokip ihale bed .. 

üzerinden r 1 s şe iblağ edilecektir. 
3 - Ek,i!tme 7 · 12 942 tarihinde pazartesi günü saat 15 te lzmir Deft

darhğı milli emlak müzayede salonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 14 de kadar lzmir Defterdaı

lığında müteşekkil komisyona tevdi olunması veya gönderilmesi icabeder. Poe
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İstekliler, keşif tafsı c\t ve hulit.sa cetveli ile hususi fenni şartnameyi. 
her gün mesai saati dahilinde izıniT, Ankara ve İstanbul defterdarhkları milli 
emlak müdürlük erinde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek ol, nlar, 2490 savılı 
m:t.ddelerinde yazılı e\saf \ e f ra·ti r·r v k. nn 
ğc mecburdurlar. 26 4 

kanunun 2 ve 3 üncü. 
komisyona ibraz etmc-
6489 (3014) 



.SABIFE 4 

Harp vaziyetlerine asker gliz :iyle ha kıs .. 

Rusyada Almanların 
vaziyeti çok tehlikede 

R dyo gazctcc;inc göre Stalingı·ad do
Jm·l nnd, ve Don kavsindc birden bi
r~ b 1 ı ol R c; hareket' hakkında 

la) ıcı haberler sunlar-

si nalinde sol kanadını 
) " olc-n Alman kuvvet' -

r· cep . d takribc-n 300 kilo netre ık 
bir y, ı 11a hu~ule gclnıistir. Bu yarma 
s· ırmagına kadar dayanmıştır. 

St l ngıadın cenubunda b. ,ıı, an 
ikinci bir taarruzda Novorosisktcn Sta
l"n"rada kadar uzanım dcmiryolunu bir 
rok yerlerinden keserek yine Şir ır na
ı.: na 30 kilometre kadar yaklac; mstır. 

Bll taarruzlar neticesinde cekilmek 
ımı unda kalan Almanların önünde henüz 
dar bir koridor vardır. Bu yolun kesıl
dil:i hakkında heni.iz bir habcı· yoktur; 
fokal her an iki kol tarafından korido
run kesilmesi mümkündür. 

Haritaya bakılırsa M'hverin durumu 
cok tehlikeli olduğu göriilür. Alman 
Ba~komutanlığının bu nazik durum kar
sı.,,ında elinde bulunan bütün ihtiyat
farı bu cepheye sürdüğiine hiç şiiphe 
yoktur. Bir ı·ivaycte göre Rosto{ bölge
~indeki ihtiyat zırhlı ve motörh.i kuv-

vetlcr muharebe sah::ısına sevk ed"lmis
lerdir. Bu hab'-'r do~ı u ise. Almanların 
So\ yfltkr!n !-'a 1, n h' t, u uz\
rı ihti nali vardır. Fak t bu t • rruzun 
ne k dar tesiri o aca ··ı hakkında s' ıı li
ch n l i v ··~ lencm z. 

s• ~nrr -- l s ·.,.:ı l\I 
ini yaıcn S vv od 

R süvrıi \•e 2 t.ınk 
bir mikon v ·rn b'r 
fazl i· 'mv..; t o'd ıh b r \e·' · r 
ki b ı k<ı.dar mu .. zzaın bir kt vvet k rc;ı
~ında .\l mm o du..,,unun na,,ıl bir 1. r 1 

taarı t z y ıp, cağı her halde mer k c 
rek biı· <:0ydiı. 

.\FHtKADfi. 
s· a1 Afrikada Siıte körfezinde Ela

C\ lada heni.ız muharebe olm::ımıştır. 
Tunu.,,ta t::- hcınliz asıl ktı\'\•ctlcr ara

c;mda muharebeler baslamamıstır. Mütte
f.kler bütün hazırlıkları yapmndan ev· 
vel harekette bulunmaktan cekiniyorlar. 
Şimal Afrik:>ya ilk çıkan!an müttefik 
kuvvetlerin 150 b'n olduğu söylen•nc:ık
tedir. Ycnid n geldiği hildirılen takvi
yeler de karaya çıkal'ılınıştır. Fakat 
bunların ilk cıkarılanlar kad r o!madı
'ı anlaS"Ilıyor. 

Alnıaıı - l{us harbindf! s u1 vaziyet 

Romanyalı üç tü ... 
• men esır düştü 

Stnkholın 25 (AA) - Rus taarruzu
nun hedefi Don ve Volga arasındaki 

nııh\ er kuvvetlerinin çcvrilme~i idi. Bu 
ıjk gaye taınamiyle elde edilemcnıistir .. 
Hemiz arada 12J klometrelik bir me<:a
fc. mevcuttur. 

Vaziyet !?imch c;u şekilde hi.ilasa olu
ll«hil" r: 

1 - Don kavsmin batı:sında bulunan 
bır nehir tamaıniyle geçilmi!jtİr .. Sov-
yet zırhlı kuvvctleı·i kavsin icinde iler
lemektedir. Üç Rumen tümeni tamami
le esir edilmistir. 

2 - Stalingradm cenubundan ancak 
lf - 20 kilometre ilerlcnıniştir. Bunun 
belki de çok büyük bir ehemmiyeti var
dır. Çünkü Stalıngrada giden deıniryo
lunun yUz kilometrelik kısmı Rus kont
rolü altında bulunmaktadır. 

3 - Stalingradın şimalinde Rus kuv
vetleri üç köyü • ldıktan sonra fabr k • 
le<r kı ınmdaki Rus kU\·\ elleri~ le bir
lı::~megc muvaf. k olmuştur. 

.Muhnrcbı.:ler büyi.ik bir siddc t.le d -
ı <.m cdi~ or. Her iki taı ai ta bü~ i.ik ka
\ ıplar iddia ecl • oılar. 

BOZKIRLAR•\ VARAN RUSLAR 
YOK MU EDJLDİ? 
Lon<lra, 25 (AA) - Gazeteler Sta

Lngrn<ldaki ask •ıi muvaffakıyetler hak
kında mlitalaal,ı. yüriitmcktedirler. 

Taymis gazcfcı,jıı.in asl~eı·i muharriri 
Rus mm. afiak.yetlerini ehemmiyetle 
ko.yd tt kten . on a d or ki: 

ııAlınanlar Bozkırlara varan Rusla
t·ın yok edildik! ı-lni bildlı-iyorlarsa <la, 
Almanların ne l adar yalan sö~ lcdiklc
r:ni Elalcme n ınuharebe--indc gö;mi.is 
bıı lunuyortız .. • 

Sovvet ilerleyişi önenıli 
(Baştarafı 1 ınci Sahifede) 

400 dUşman öldürdük. Stalingradın şi
mal batısında düsmanın mukabil taar
ıuzu tardedilmi~tir. Bir düsman alayı 
yok edilmiştir. 
Başka bir kc.,,ımdc 31 tank, 22 top 

aldık. 
Stalingradm ~enubunda bir çok mcs

ki'ın yerler işgal edilm~tir. Düsmanm 
üç bin er ve subayı öldiirülmüsti.ir .. 32 
~rhlı otomobille, 22 top tahrip cdılmis, 
c. ırler ve ganaim alınmıştır. 

KAFKASYADA 
Nalçıkın cenup doğusunda düşmanın 

hücumları ağıı· kayıplar veı·dirHerek 
lardedilmiştir. 'fuapsenin doğusunda 
mihvcıin mevzılerimize nüfuz teşebbii
sü akim bırakılmıştır. 200 düşman as
keri oldürUlmüştür. 

LE İNGRADDA 
Len ngradda 8 düşman ucagı düsü

ı ülmü ltir. 
30 BIN AL~ L'\N TEHLİKEDE 
M 1.o\ a, 25 (A.A) - Ro~tcrin hu

uhabiri b dıriyor: Kız lo du Sta
ı muh eden 300 b.n kadar 

GAFİL A VL \l\TMA VE 
TOPARLANMA 

YEHIASl4 

J\PONLIRLA SAVAS ---* " 
Salomon 

harbi çabık 
bitmiyecek 

-*
Amerihalılar Guadelha· 

narda ilerliyorlar •• 
\ · nglon, 25 (A.)\) - Cuadelkcı

narda Amer"k, n ileri hareketi devam 
ediyor. 22-2 '3 ikinci tı·~rinde uçakları
mız: J pon mevzilerine !'İddetli hücum
da bu unmu !ardır. Mat .. nikoonun batı
~111dan hart'.'ketleriıniz devam ediyor. 

.SALOMON HARBı CABUK 
BıTl\lıYECEK . 
V<'sİngton, 25 (A.A) - Bahri) e na

;mı albay Knoks Cuadelkanarda Japon 
mevı.ilerin'n takYiye edilmiş olması yi
ne miiınkün bulunduğunu söylemi~tir. 
Nr lıra göre Japonların bu adadan ta
mamen çıkarılması zor olacaktır. Düş~ 
man mevzileri 25 kilometre uzunluğun
da ve 7 kilometre derinliğinde bir saha
yı kaplamaktadır. Japonlar adanın batı 
ucundan 30 kilometre uzaktadırlar. 
~~~~~"WIW~-~ 

BiR RUS GÖRÜŞÜ 
---~*----

A hn an ordusunda 
dh.;ıiplin gevşenıiş? 

-*-Mo ko, a, 25 (A.A) - Sovyet ha-
berler biırosu müdür muavini demiştir 
ki· 

- Roınmelin hezimeti, şimal Afri
kanın da miittefık kuv"\i etleri tarafından 
i~o-ali Hi.leı 'n planını altüst etmiştir. 
Alman ordusu kazandığı ve iyi iaşe edil 
dit j müddetçe disiplini muhafaza eder. 
Simdi bu disiplinin gevşediği anlıısılı
yor.» 

~·
7

~uso&rA"vYAl>:4/AI 
§ ltalyanıaıw kayıplar ft 

1 verisorlar... § 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyc t ha 1 

herler biiro"'I bildiriyor: i Yugosla.v cc~dcri iki kasaba) ı ala- S 
§ rak iki It. ly: ı~ taburunu bozguna 1 
8 up,ratını<;, 200 İtalyan öldi.irıni.ıs, 500 
8 es'r, 600 tüfek, 24 mitralyöz ve bir 
8 cok malzc>ıne almı~tır. n 
,.. ~.r.J!!:l:e.e~~ - :c~.r..rJ~.J.:"' " 

FRANSIZ SO ÜRGELERI 
MIHUERLE HARBEDECEK ___ * __ _ 

(Ba~hU'afı 1 inci Sahifede) 

dalıırındaki Fransız donanması içinde 
seri bir kruvazörle Fransız filosunun 40 
ucaklık biricik uçak gemisi de vardır. 

PETENi.' KONUSMAL 6.RI 
Londı.a, 25 (AA) - Alman radyo

suna göre marec:al Peten salı günii Tulo
na gitmiş ve yüksek subaylarla bir gö
rü-:mede bulunmustur. 

DEMOKR \SILERi N 
KUVVETi ARTI! 
Londra, 25 (Rad:, o) - Taymis ga

Z<>t i rran ı" b ... tı Afrikasının ve Antil 
cıdalaı ının müttefıklı re iltihcık kararı 
münasebet';> le ) azdığı makalede diyor 
ki: Fransız imparatorluğu sukutundan 
evvelki vaziyete dönmÜ§tÜT. Batı Fran
sız Afrika .. ınm verdiği kararla birleşik 
milletlerin kuvveti önemli bir surette art 
tığı şüphesizdır. Bütiin enerjilerin dü~-

O eyli T 1graf diyor ki: Dakardan ha
reket eden müttefik hava ve deniz kuv
vetlen deniz ltıla ın t hripkar har ek· tı
nı al-Jm bır c kl rdır. D 'zaltıların 
bü bütün k ldırılaca v ı an da yakJaşa
cı:ıktır. 

lın ı , bu suretle aJınan esirlerin sa
yısı 3G bin0 cıkmıştır. Yine dünkü .1-

va • da dü an haı p sahnesinde on b ;; 
bin ö ü hı? kımJır. Boylecc Almanla
rın olü kayıbı 42 bini bulmuştur. 

G NİMETLER ARTIYOR 
R ıs kuvvetlerinin eline geçen gani

met r müt('lmadiyen artmaktadır. 
24 son teıırine kadar sayılabilen gani· 

metler unlardır: 1164 top, sağlam veya 
h ara u"ramı 431 tonk 3940 motör
lü vasıta, 5000 beygir, 3 milyon top 
mermi i, 18 milyon fi k, mühim mik
t rd kü ük lhn. c phanclikler, techi 
zat 'e erzak d pol rı. 

Kf<\KAC' KAP\ M\K 02'FRE 
Londra 2 5 (AA) - Stalingradın 

iki tar fında baslıyan harek t, tertip edi 
len kıknçın kavu~mak üzere olduğunu 

ö t rmektedir. 
Müttefikler'n ikinci cepheyi açma-a 

ba. lcıdık1arı su sırada. Ru°"yadaki bu ha
reket çok önemlidir ve 300000 ki ilik 
bir mihver kuvveti çevrilmek yz redir. 
Kafk ıılardaki mihver kuvveti r· d' k 
müşkül bir duruma diişmi.i tür. 

iSPANYA • PORTEK\Z 
--~--~-k·~~~~ 

Gl.Franko 
"Lizbon a Istanbulda üzüm ve fın 

gidecek dık sarfiya~_!_ çok arttı 
-*-ispanya ve Porteltiz :Ye· 

ni durumu JıonusacaJı •• 
Stokholm. 25 (A.A) -

0

Lizbondan 
İsv ç ajansına bildiriliyor: 

Uzbon siyasi mahfilleri general Fran
konun } akında Poı:tekize gelerek yeni 
durum üzerine ispanya ve Portekizin 
\'a:r.iyeti hakkında rcıımi müzakerelerde 
bulunacağını söylüyorlar . 

~~~"W'Wtt"W!W-~~ 

TUNUSA ÇOK YAKLAŞILDI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Mi.i ttcfik1erin ileri hareketleri biraz 
yavaslaını~:-;a ela yine devam etmekte
dir. 
Şimdiye kadar mul;ıarebelerde mihve

rin 36 tank, 31 topu ve pek çok motör
li.i vasıtası tahrip edilmiş veya elde 
edilmiş, bir çok esir de alınmıştır. 

Londra, 25 (AA) - Tunustaki Fran
sız kıtalarının y.u·dımı ile birinci ordu 
di.işınanı geriye atınıstır. Şimdi İngiliz
IE-r 'l'unusa 40 kilometre yakla§mı~ bu
lunmaktadırlar. 

* IIA VA HAKİMİYETİ İCİN 
Londra radyosundan : Tunusta hava 

hakimiyetini cld~ etmek için çarpışma
lar başlamışlır. Buradaki mihver mü
ııakale hatları müttefiklcrinldnden kısa
dır. Mihverciler oldukca si.iratle takvi
Yt edilebilirler. 

Royterin muhabirine göre mihveı·ci· 
ler Bizcrte ve Tunusu ihtiva eden elli 
k:lometrelik blı müdafaa kavsi işgal 
etmektedirler. Bu kavis Biwrtenin ba
l;sına kadar geriye si.irülmii.ştiir. 
RESMİ TEBLİG 
Londra, 25 (A.A) - Şimal Afrika

daki müttefik seferi kuvvetleri umumi 
1 arargahının tebliği : 

Mi.ittefik kuvvctleı ine men::.up ileri 
kıtalar mahalli carpı~malar yapıldığını 
b.JcfümcktedfrJ\!r. Fransız keşif kolları 
cc.nup kc::.iıninde faaliyetin devam etti
g ııi haber vermektedirler. Yine cenup 
1-csiıninde bir müttefik paraşiitçü kıta
l>! motörlü bir düşman kolunu püski.irt
nıi.iş ve esirler almıştır. 

Av uçaklanın:~ dört düşman uçağı 
diışi.irıni.iş ve Gabe:s civarında bir düş
n.an askeri treııme hücum etmiştir. 

Bomba uçaklarımız Bizcrtc ve Tu
r.usa gece akınfarı yapmıştır. 
Uçaklarımızın hepsi geri~ e dönmüş

tür. 
Kahire, 25 (A.A) - Tebliğ : Malta

dt.n kalkan orta büyüklükte bomba tay
yareleri Bizerteye uçak savar topların 
atesine rağmen pike hücumları yaparak 
bombalarını bırakmışlardır. Doklarda 
yangınlar çıkmıştır. 

* ALMANLARA GÖRE 
Bcrlin, 25 (A.A) - Alman askeri 

kaynaklarından bildirildiğine göre si
mal Afrikadak.i birinci İngiliz ordu~u 
hissedilfr muvaffakıyetsizlklere uğratıl
mışt}r. Dağlık bu· mıntakada motörlü 
bfr Ingiliz müfrezesi Alman ve İtalyan
Jar tar~fından bir pusuya düşüriilmüş 
ve gectilcten sonra yolu kesileı·ek tanlt
ların bir coğu imha edHmis müretteba
tı da ya öldfüü1müş, yah~t esir alın-. 
mıstır. 

ALMA..~ TEBLiôı 
Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: 
Tunusta hiç bir savaı:ı hareketi olma

mı tır. 

Sava~ uçaklarımız Cezayir kıyıların
d~ l oo~o. tonilatoluk bir vapurla diğer 
bır gemtJ'l batırn11S ve 2 muhribi hasara 
uğratmı tır. 

Cezayirde bomba uçaklarımız şimen
tlifer nakliyatını ve meydanları bomba
lamışlardır. 

iTALYAN TEBLtôı 

devriye hareketleri fazlalaş-
ır. 

---~·----ALMA~'LARA GÖRE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

!17aıni mı~dnrda piyade kuv\ eti geçire
oılmekteclıı'. So\yet kuvvetleri halen 
cf:'reyan etmekt<? olan muharebelerde 
h;ç bir noktada buna muvaffak olama
mışlardır. Tersine olarak Sovyet hü
cll_?11a~ın1? şiddetini kaybetmege başla
dıgını ıddıa etmek bile mümki.indi.ir. Al
maıı ordusu bu vaziyetin Sovyetlcr i.ize
ı~ndc _yapacagı tesiri soğukkanlılıkla 
hckliycbilccek (1 uruındaclır. 

MUHAREBE DEVAM EDİYOR 
Berlin, 25 (A.A) - Beş günden beri 

Stalin rad ve Don kesimlerinde yap
makta olduğumuz şiddetli mUdafaa sa
vaşları hakkında salahiyetli mahfiller 
ş'mdilik taf ilfıt '-'Crilmiycceğini bildir
mektedırler. Ayrn mahfillerin beyanatı
na göre muharc·,e devam ediyor .. Düs
man a r -kayıplar vcrdirılınektedir. 

Bir çok Rt 1 olurdusu ınuhmebe dı
<ı edilmi~tir. 

RUSLARIN ACTIKLARI GEDİKLER 
Ruslar hiiyük zırhlı teşkillerle hare

kete geçmişlerdir. Açlıkları gedikler 
geçen baharda Harkofta olduğu gibi hü
cum eden taraf için tehlikeli olabili:r .. 
Sc.iyl necek ey bütiin tedbirlerin alın
dıgıdır. 

Alınan başkumandanlığı hadiseleri 
fam hır sükfmetlc takip etmesine 
\erdircc 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Seker is
tıhlakinin tahdidinden beri sehriıniz.de 
üzüm satı~lan çok artını~tır. 
Bazı kahveh:ınelcrde üzümlü ~ay. 

i.!züm suyu, kavrulımııo: fındık -..·erilınck-

ledir. 
Sokaklarda d:1 iizüın vr. fındık sa 

cılan çoğalını~tı:·. Şehrimizde vas 
c 'arak günde p~rakende 900 kilo ku 
uzüın, 600 kilo da fındık ~atılınaktacı 

~killet Meclisi dün toplandı 
Ankara, 25 (A.A) - Büyük Millet 1 ni Parınaksızla Akif Kandoğmuşun c 

Meclisi bugi.iıı (Dün) Doktor Mazhar zalarının affı h~kkındaki kanunun 
Germenin başkanlığında toplanarak İz- rinci müzakeresini yapmıştır. 
mit Ceza evind~ mahpus Hüseyin Av- Meclis cumartesi günü toplanacakt .. 

Tarım kredi kooperatif 
leri takviye ediliyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Tarım 
kredi kooperatifleri gerek bünyeleri, 
gerek elemanları, gerek faaliyet çevre
lerinin faydaları bakımından daha kuv
vetli bir hale getirmek yolunda esaslı 
tedbirler alınmaktadır. Kooperatiflere 
eleman temin etmek üzere bir meslek 
mektebi ve ayrıca mevcutları yetıştır
mek için kurslar açılması düşünülüyor. 
kooperatiflerin bünyelerindeki tahav
vulleri günü gününe takip ve bu tahav
vülleri matlup olan ]stikamette sevkede 
cek surette merkez teşkilatı da tak,-iye 
edilecektir. 

Tarım kredi kooperaiflerinin ihtiyat 
akçelerine bankaca verilmekte olan yüz 

de iki faizin şimdilik yüzde dörde çık 
rılması esas itibariyle tekarrür etmişti 
Kooperatiflerin çalıştıkları böl'eelerd 
müstahsilin tamamını kucaklayabilm 
ortakların kredi ihtiyaçlarının bir kısm 
nı değil fakat mütlaka tamamını karş 
layabilmesi, kafi is hacmi mevcut olm 
yau kooperatiflerin bölgelerinin geniş 

letilmesi, mıntaka birlikleriyle kooper 
tiflerin idare ve kontrollerinin takviye 
de alınmakta olan tedbirler arasındadı 

Harp ekonomisinin devamı müdde 
tince tatbik edilmekte olan yüzde al 
faizin yüzde yedi buçuğa çıkarılması ci 
heti de tetkik edilmektedir. 

KöylÜnlÜzÜn borçtan 
kurtulması için tedbirle 

Ankara, 25 (Telefonla) - Türk çift
çi ve köylüsünün harp sonunu bon;suz 
o!arak karşıhyabilmesi için mevcut im
kanlardan istifade edilmesi derpiş ecli
l:yor. 

Harp ekonomsi zirai mahsul fiyatla
ı ını devamlı surette beslemekte oldu-

f.undan müstahsiller halen her zaman 
kinden fazla ödeme kabiliyetini haiz bu 
lunmaktadır. 

Bu Yaziyet Ziraat Banka::.ına vades 
gelmiş veya geçmiş alacakların uyg 
şekillerde tahsili imkanlarını açmış
tır. 

Taksi plakalı otomobilleri hususi işle
rinde kullananlar takip ediliyor 

İstanbul 2 5 (Yeni Asır) - Şehrimizde bazı otomobil sahiplerinin taksi pla
kalariyle otomobillerini kendi hususi hizmelerine tahsis ettirdikleri tesbit edil
mis, bunlara Iizım gelen ihtarlarda bulunulmuı;ıtur. 

Buna rağmen otomobillerini hususi hizmetlerinde kullanan tiiccardan Ziya 
Avundukun bu işi gören bir otomobili musadere edilmiştir. 

Makin eve Verilirken : 
M. EDENiN AVAM KAMARA· 

SINDAKI DEMEÇi 
Londra, 25 (A.A) - General Degol 

tarafından bu ayın 21 inde radyoda söy
lenmesi. mukarrer iken tehir edilmiş 
olan demeçten bahseden hariciye nazırı 
Eden Avam Kamarasında şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Şimal Afrikada general Ecesenhover 
ile Vişi hükümetine sadık Fransız dev
let adamları arasında akdedilmiş olan 
ihtilaftan müzakere edecek bir zaman
da bulunuyoruz. Ben Çörçille müştere
ken ittihaz etmiş olduğumuz kararın 
bütün mesuliyetiııi üzerime alıyorum. 
Birinci ordu Amerikalıların çok kuv
vetli destekleriyle şarka doğru yoluna 
devam etmekte ve gerek yerli ahalinin 
gösterdiği kabulden gerek müstevlilere 
karşı Fransız kıtalarının yaptıkları mu
kabeleden büyük yardımlar görmekte
dir. Tahattur etmemiz lazııngclir ki bu 
harekat Amerikalıların kumandasında 
yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan miiş
leı·ek hareketlerde ise müşterek müş
küllerin aı tmasına sebebjyei verildiği 
şeklinde ın iittefik kuvvetlerin şikayeli
ııe vesile verecek hiç bil- şeyi yapmamak 
ve hiç bir ~eyin yap1lmasına meydan 
vermemek son derece dikkat edilecek 
bir noktadır. Şimal Afrikadn akdedilıni<; 
olan itilaflan münaka~:;a zamanı gelme
miştir. Harp kazanıldığı vakit bu ted
birleri müzakere jçin vakfimiz b-01 ola
caktır. Buna intizaren reis Ruzvelt ta
rafından 17 sontcşrinde yapılmış olan 
beyanata ilave edecek hiç bir şeyim 
yoktur. İngiltere hüki.imeti bu beyanat 

TUNUSTA MÜTTEFİK TA· 
ARRUZU YAKIN 

Londra, 25 (A.A) - Fas radyosu b\l 
ak~aın şu haberi neşretmiştir : 

General Anderson Tunus ve Bize1te 
mevzilerine karşı şunıulli.i bir taarruza 
kalkmak üzeredir. Bir Alman kolu Tu
nusun 39 kilometre cenubunda ~eı·i pils· 
ki.irtülmüşti.ir. 

INGIL TEREDE BiR 
PROTESTO 

Londra, 25 (A.A) - Aralarında ışçı 
partisinden Bevan ve mubafazaJclir par
tiden Boothy de olmak üzere bir mik
tar parlemento azası bu ak:.~ı Avam 
Kamarasına müttefiklerin amiral Dar
lanla işbirliği yapmasını tenkit eden bir 
karar sureti projesi tevdi etmiştir. 

ile tamamen mutabıktır. Harbin bu saf
hasında en büyük lisan ihtiyatı ile ha .. 
reket lazımgeldiğini takdir hususunda 
da A vaın Kamarasının benimle ayni fi
kirde bulunduğunu ümid ediyorum. 
Nazır İngiltere hükümetinin general 

Degol ile itilM.lar akdetmiş olduğunu 
ve bu itilafların tamamen meriyette bu
ltınduğunu ilave etmiştir. Beyanatınt 
bitirirken M. Eden şimal Afrika itilM
Jarının general Eisenhover tarafından 
harekat ordusu başkomutanı sıfatile 
akdeclilınLı; olduğunu tasrih ederek ge
neralin bütün Amerika kuvvetleri baş
komutanı olan ı·eis Ruzveltin otoritesi 
altında hareket ettiğini de belirtmişt'r. 

LALE ve TAf 'öa 
DOROTHY LAMOUR, BING CROSSBY ve l30B HOPE gibi Uç 

kudretli sanatkarın y ur attığı tek ~aheser 

ZA z BAR l OLU ROAD TO ZANZİBAR 

LALENİN 2 İNCİ FİLMİ 
CELİK PENCELİ 
. UÇLER 

İKİNCİ VE SON 
DEVRESİ 

SEANSI.AR TEL 2753 
Zanzibnr : 13.20 - 16.40 - 20.00 
Ç. P. Üçler: 15.00 - 18 20 - 21.30 
Cumartesi \'l' pa2aı· 10 da ba!!lar 

TANIN 2 İNCİ FİI Mİ 

SEFAHAT 
KURBANI 

Bir a~k fadası. ibret romaııı 
Taş dC\Tindc a ı~ l\ı1Ki 

SEANSLAR: TEL. 4248 b 
Zanzibar: 12.40 • 15.40 - 18.40 - 21.40 ~ 
Sefahat : 14.10 - 17.10 • 20.10 
~umartesi 11.10 Pazar 9.40 ta ha~Iar 


