
Mersa Matruha Doğr 
lngiliz orduları 
yıkarak sel 

ihver müdafaasını 
aı·nde ilerileyorlar 

Afrika 
Muharebesi 

---·*---
' Bütün harbin talii 
üzerinde tesir yapabi· 
leceJı bir mahiyet 
ta~ımalıtadır •• 

ŞEVKET BiLGİ.."! 

Rus~·ada. Alman gayretleri bir gev-
1joen1e ,.e duraklaına safhasına girerken, 
Afrika muharebeleri ön plana geçmiş
tir. Burada mih\.ereiler bir sürpriz dar· 

Batı çölü harp sah nesinde göriinil§ler 

lıesi~·le kar~ılaşmışlardır. 1942 başlan- ·ı··- - ·-- - - '" 
t~~:~r~~~n;~:ki~~id~ri::ko;:;~: _ • A i 1 e_ F l 61.1 le r l 
5\tnn bozgmıa uğratan ~eneral Ronıcliıı ~ 
lıin be~ yiiz kilometrelik bir mesafeyi 1 
yıldırım süratiyle katederek l\Iısır del
tasını tehdit edecek vaziyete girmişti.. I 
Mih\'erin Elalemeynde eline geçirdiği 
fevkalade a\·antajlı mevkiden faydala

-
Belediye veni - . fişlt-r tabt-ttirdi 

narak Mısır seferini ncticeıendirmcğe izmirde ia,e işleri sistemli bir şeJıilde YÜ• 
(alısmosı bekleniyordu. .!. rüyecelt •• iaşe stoltları hazırlanıyor ! 

İki mühim seiıep mihverin hesapla- Belediye reisliği, fevkalade ahvalin tam bir olgunluk içinde mütalaa edil-
ııru karıştırmıştır: devamı müddetince şehrin iaşe işlerini mektedir. 

1 - Stalingrad ve Kaflı.asya muha- intizam dahilinde idare eylemek üzere, Belediye, iaş ·~~ id•teşiodc y -
rebclerinin korkunç bir yıpranına sa- işi muayyen bir aieteme bağlamaktadır. nıba~ında vilayet mak.anunı ve parti teı
vaşı mahiyetini alması itze.rine. Alman Son dört aylık tecrübelerden alınan dcra kilibnı yardımcı olarak bulmaktadır. 
"8:şlrumandanlığı_. Mısır cephesine daha ler işin aksayan taraflarını meydana Ticaret odası, bor~ kooperatifler birli· 
lüyiik kuvvetler gönderememiştir. koymuş bulunmaktadır. iaşe işleri şimdi (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

2 - Müttefikler, istedikleri gibi lıa-

---*·---
Fukaya 
girildi 
-*

Jngilizlf"r cenuptan 
bit· çevirme hareke

tine ~iriştiler 

-*-
Hrauşan gibi Jıaç-an mih· 

11er aslterleri Fransız 
halltına celıtirdilıleri 

azabı bizzat çeltiyorlar 
Londra, 7 (A.A) - Foka ve Eldab

ba elimize geçmıştir. Yollar ve civar 
mihver askeri ölüleriyle doludur. 

Kahire, 7 (A.A) - Eldahba Hava 
meydanı, hava Yuvvetleri kıt..ları ta
rııfından alınmıştır. Dabba, hava kuv
vetlerinin çarpışması ile elde edilen ilk 
yerdir. 

Kahire, 7 (A.A) - Son alınan cep
he haberlerine göre Romel ordularırun 
durumu gittikçe fenalaşmaktadır.. Bri
tanya birlikleri taarruzlarına devam 
etmekte ve cenup istikametinden bir 
ç'eviımMI> 
tadır. Öyle görünüyor ki general Mont-
ı::omerinin tahmmleri tahakkuk edecek
tir. 

(Sonu Sahife 3, Sütım 2 de) 

21rlanmağa imkan ve zaman bulmuşlar- Akd d 5 e b ld 
~~r·b!:t~ı;t~~!~e=v==~~k~a~ı:; enı·z e gemı atırı 1 
:8;:r;:.u:t ~~~~ak~=ii.~~~';r~z ~i;, 
hazırlık tf{'vresjnde ces:ıret1crini çok ----------~--
artırmıştır. 

Böylece Rus ordusunun .!ta,·a~ kud
retine ezici darbeler indirilmedik(e Al
manların Mısır cephesinde diisınanları
"" karşı büyük bir üstiinliik temin edc
miyecekleri nnlaşılmıştır. Bununla be
raber, kı!i mevsinünde Almanların Rus
yada miidafaoya (ekilerek dikkatlerini 
Alrikaya çe~irrneleri 'e Alrika Koru 
lıüyük ölçüde kuvvetlendirmeleri muh
temeldi. J\faresal Romel, Berlini son 
ziyaretinde çok iyimser bir U.nn kul
l~narak: •Elnlemeyue, orada nuhlan
mak veya geri dönmek için gitmedim .. 
Mısn.1 zaııtetme~e nıuktedirim. Zamanı 
gelince ordumuz tecavüze ge~erek İn
cilizleri Do:-'qı kdf"nİ7rl<'n afa(.·aktır .. 11 

den1İ1.;ti. 

Ayni me\.·zua tt:nıa~ eden biı Alman 
gazetesi de harbın üç büyük ihtima1in
uen balısederken Doi:"-ı cephesi yıkılır 
:yıkılma~ Akdrnı;- 'avaşının mukadde
ratı taayyüu edecej(iııi, İngiltereniu kı
tadan kovulduğu gibi Akdenizdeıı de 
l.ovulacağmı yazmı<tı. Bütün bunlar, 
harbin talii üzerinde şimdi Afrikada 
yapılmakta olan savaşın ne kadar bü
yük tesiri olduğunu anlatmağa k5.lidir .. 
Bu bakımdan sekizinci ordunun kazan
clığı zaferden Anglo Saksonlerın çok 
şümullü neticeler beklemelerine hayret 
edilemez. 

Mihvercilcrin, Elalenıeynde, büyiik 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

MiHVERE GÖRE DURUM 
---*·---

Romel 
taarruza 

. geçti 
-*

ltalyanlat• "büyük 
bir parti oynanıyor,, 

diyorlar 
-*-

uSa11aı ağırdır 11e uzun 
süreceJıtir .. n 

Berlin, 7 (A.A) - (D. N. B.) - Al
man tebliğine göre çölde muharebeler 
devam ediyor. Mihver Mersa Matruhla 
Elalemeyn arasında düşman birlikleri
ne hava taarruzları yapmış, muharebe
ler yeni bir safhaya girmiştir .. Mareşal 
Romel hiç bir zaman kaybetmediği ha
reket serbestliğinden faydalanarak Fu-

(Soııu <;ahife 2. Sütun 5 te) 

r'"ölde tlerleyen ınotü rlü birlil.·JP,.A:;n bin 

Mihverin bir kaç iaşe ge
de yara aldı • 

mısı 

In~iliz ~azett-lf"r:: "Sekizinci ordu bundan 
evvf"lki derslt"ri asla unutmamıştır"diyorlar 

----·-----
Londra, 7 (AA) - Amirallik daire

sinin tebliği: 
Akdenizde harekatta bulunan :tngiliz 

denizaltıları dün altı düşman gemisini 
daha batırmış ve iki büyük nakliye ge
misini hasara uğratmışlardır. Bir !ngi
liz denizaltısı yiyecek dolu iki düşman 
vapurunu yakalamış ve mürettebat ge
mileri tahliye ettik!<!n sonra gemileri ba
tırmıştıı·. Başka bir denizaltımız da iki 
muhrip himayesinde giden orta büyük· 
lüktc bir iaşe ve ikmal gemisine bücuın 
etmiştir. Bu gemi torpillenerek batırıl
ıruştır. Aynı denizaltımız diğer iki kil· 
çilk iaŞe ve ikmal gemisini ve bir mayn 
tarayıcısını batırmıştır. Karaya oturan 
ve kurtarılması için çalışılan bir düş
man gemisine de denizaltılarımızdan bi
ri tarafından hücum edilerek bir torpil 
isabeti kaydedilmiştir. Başka bir deniz· 
altımız muhripler ve uçaklar himayesin
de giden büyük bir petrol gemisine bir 
torpil isabet ettirmiştir. . Muhriplerden 
birinin de,bir torpil isabeti almış ohnası 
muktemeldir. 

O DA A 

•••••••••••• 

Şeker satışı 
durduruldu 

---*·---
Şelter işi bir sistemle 

yürüyeceJıtir •• 
İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Şeker şir

keti bu sabahtan itibaren yeni bir emre 
kadar şeker satışını durdurmuştur. 

Ankarada yeni bir takım kararlar 
hazırlanmakta olduğu bildiriliyor.. Şe-

·~w-~~~ d~ 
~ 

Londra, 7 (A.A) - Deyli Telgraf ya
zıyor: General Mongomerinin söylediği 
gibi düşman sonsuz bir azim ve fasılasız 
bir takip sayesinde yok edilebilir. Seki
zinci ordu bundan evvelki seferlerde 
öğrendiklerini unutmamıştır.> 

Deyli Meyle göre taarruz plh muci
bince inkişaf etmektedir. Kara, hava ve 
deniz kuvvetleri arasında tam işbirliği 
muvaffaloyetin esası olmuştur. Geçen 
baftalar.ı.. Rommele hayati ehemmiyet
te malzeme taşıyan gemilerin Britanya 
denizaltıları tarafından batırılması da 
bu muvaffak.ıyeti destekle~. llkteş
rinden beri hava kuvvetlerinin batırdık
ları veya hasara uğrattıkları gemiler 
hariç olarak !ngiliz denizaltıları Akde
nizde 30 düşman iaşe gemisini batırmış 
veya hasara uğratmışlardır. 

Dey li Ekspres gazetesi de İngiliz de
nizalWarınm Akdenizdeki faaliyetinden 
takdirle bahseden yazısında bu muvaf
fakıyetin son taarruzda önemli tesiri gö
rüldüilihıii k avdetmektedir. 

Bir Aınerikaıı uçan kalesi 
boınbalarııu atıııor 

YENl ASm Matbaasında basılmıştır .. 

B. Stalin Sovyet meclisinde bir konuşma esnasında 

SOVYET iHTiLALiNiN 25 iNCi YILOÖNÜMÜNOE 

Stalinin Emri 
'Cephe hattımızı sebatla tutalım, 
uSeJıiz mUyonluJı Jıu11· 
11etini Juııop dqı ettilı. 

Son darbeyi 
hazırlıyoruz .. >> 

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet ihtilfili
nin 25 inci yıldönümü, Stalinin bir gün
lük emriyle açılmıştır. 

Stalin bu günlük emrinde diyor ki: 
oStalingrad önünde düşman şimdiye 

kadar on binlerce subay ve er kaybet
miştir. Buna rağmen şimdi en son kay
naklarına baş vurarak muharebeye ye
ni kuvvetler sürmektedir. Bugüne ka
dar yaptığuruz savaşlar Sovyet rejimi
n~ ~uvvetini ve sağlamlığını ispat et-

le etlerin sempati ve say&ISmı kazan
~tır. ~an yeni hareketlere baş 
vuracaktır. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

:!! 111111111111111111111111111111111111111111llll11111 llllllJ: 1 Stalin2radda ; 
E İJıi Alman taarruzu E 
~ piislıürtüldü.. ~ 
:; Moskova, 7 (A.A) - Stalingradın ;:; 
Ecenubunda kumandan Gorokofun E 
E kıtaları iki dfu;man taarruzunu püs- E 
§kürtmilşlerdir. Volga ilzerinde top§ 
E çekerler ve sahil bataryaları bu E 
§muharebeleri desteklemiş ve mihver§ 
Ebataryalan susturulmuştur. !: 
E Londra radyosundan : Stalingradın E 
E cenup kesiminde Almanların bazı § a blokhavzları tnhrip ve bir Alman 5 

tab Jinha ediliiiJŞtlr. Almanlar E 
E Grozni ve Orjonokidzeye karşı ha- E 
E reketlerinde büyük kayıplara uğra- E 
:mışlardır. !: 
:ııııı 1111111111111111111111111111il1111111111111111ilil1111 r: 

Taamız haberlerini takip eden B. Ruzvelı bir genıi tezg8.hında 

200 Uçakla bir taarruz 
In2iliz uçakları Cenovaya 
aiır bir baskın yaptılar 

~----·-------
Londra, 7 (A.A) - Dün öğleden son

ra 200 av uçağı işgal altındaki Fransız 
topraklarında Şerburgtan Polonyaya ka
dar olan saha üzerinde uçuşlar yaprnış-
lr. Boston uçaklarını koruyan avcı teş
killer hiç bir mukavemetle karşılaşma· 
mışlardır. 

Uzun bir uçu~ yaparak Hollandad11 
Şelte kadar gitmiş ve BergeBS8Dda bir 
garnizonu havayn uçurmuşlardır. 

Londra, 7 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre İngiliz bomba uçakları dün 
gece İtalyada Cenova sehrine hücum pt
mişlerdir. 

~--Lokan taıar.ıa·--I 

i 
Belediye ekmek satışını menetti 

1 
1 
1 
1 
1 

Bugünden itibaren her Jıes ıoııanta 11e gazi· ı 
J. noıara giderlıen elımeğini beraber getirecelt .~ 
Yarından itibaren şehyimjzdeki bü- istiyenler, yarından itibaren ekmekleri

tün lokanta, gazino, aşçı, kebapçı ve iş- ni beraberlerinde götüreceklerdir. 
kenheci dükkanlarında ekmek bulun- MiiJterilerine ekmek verdikl<>ri göriı
mıyacak ve mü~teril'ere ekmek. verilmi- len veya dükkiinında ekmek bulunduran 

aşçı. gazinocu ve lokantacılar çok şid
yecektir. Bu dükkanlarda demek bulun- detle cezalandınlacağı gibi ayrıca hak-
durulması yasak edilmiştir. Belediye larında milli korunma kanunu mucrhin
reisliği tarafından bu hususta gazino, ce de muamele yapılacak, kendileri 
lokanta, aşçı, kebapçı ve işkenbeci dük- milli korunma mahkemesine verilecek
kanlannın sahiplerine tebligat yapılm11- !erdir. 
hr. &inden ba,lca yerde yemek yemek (Sonu Sabile 2, Sütun 4 te) 



SAHiFE 2 

TA.RİHI ROMAN Yazan : $ahi n A.hdııman 

--· 28 ··--- istersen and iceri~! 
- -----

uHani batalıldılarda açan güzel, fıoJıuJu çiçelıler 
vardır •• Senin tıard e$in bıınlurdandır-» 

Şimdi bu karı ile koca. Benli Yosma
nın kazandığı avuç dolusu altınlar ,c;a
~ es.inde büyük bir rahatlık içinde vakit 
geçiriyorlar .. 
Kız kardeşinin namusuna hiç bir le

ke gelmediğine hunaıniyle emin ol.. Va
kıa onu seven yüzlerce erkek güzel kı
zın pe~inden hiç ayrılmıyorlar, fakat 
Benli Yosma bunların hiç birisine yüz 
~ermiyor. Hatta kendisini Nile atan, 
boynuna bir ip takarak intihar eden 
meyus 8şıklannın bile bulunduğu gö
ıi.lldU! .. 

Bütün bu hadiseler Kahirede herke-
sin ağzında çalkalanıp duruyor'. .. 

Fakat bütün bu dedikoduların duyul
masına ve çengilik anatının da güzel 
kadınlan ahlaksızlık uçurumuna yuvar
layan adi, çirkin, baya?!ı bir iş olmasına 
rağmen Belnli Yo.sına şimdiye kadar na
musunu ve kadınlık azametini hiç kir
i tmiş değildir!.. 

Hani bataklıklarda açan güzel koku
lu. parlak renkli çiçekler vardır! .. 

İ;ıte senin kız kardeşin de tıpkı bu çi
cekler gibi, yaşadığı muhitiıı kirliliğine 
ruğınen kendi üzerinin temizliğini mu
hafazaya muktedir olmuştur! .. · Bu söz
lerimin taınamiyle doğru olduğuna ister
.!'en ~imdi ant iccrek seni temin ede
yiın!_ 

To.-.un bey: 
- Yok, yok!. lc:temez! .. Doğru söy1e

c1iğinc tamamiyle kanaat getirdim .. Sa-
n in nırım ... Ant içmeğe lüzum yok! .. 
diye bağırdı .. . 

Köse Llllacığım. Ah, şimdi biz ne ya
palım? .. Artık ben onu Babüzzeviledeki 
kahvede şuna buna köbek atar bir va
ziyette görmeie nası} katlanabilirim'?. 

Yok, hu olacak iş değil! .. Ya onun be
nim kız kardeşim oldu~u Kahirecle du
yulacak oluı·sa sonra herkes bana ne 
~er? .. 

Bu geceden tez.i yok, biz seninle Ba
blia:evilye gidelim. Raks ettiği kahveye 
v:mp kız k::ırdeşiın1e göriişmeliy.izL 

Ben onu oradan kurtarmak ve Damat 
İbrahim paşanın kızına layik bir surette 
) aşatmak isterim! .. 

Delikanlının bu arzusu tamamiyle 
haklı ve yerinde iclL. Onu gören Köse 
Hamza hiç sesini çıkarmadı. Ve T~"lln 
beyin isted~i ~eyi yapmağa mecbur ol
mustu ... 

* O gece yatsı zamanı yaklaşmış ve Ka-
lıire sokaklarını zift gibi sim siyah bit 
karanlık sannaşt1.. Yeryüzünün bu ka
dar derin bir siyahlık içinde görünme
sine rağmen gökyüzünde yudwar parıl
dama.ğa devam ediyorlardı .... 

Sanki hunlar sonsuz; uc~ nihayeti 
bulunmayacak derecede geniş bir bina
nın kubbesinde yanan kandiileri andırı
yorlardı •.. 

F akat yeryüzü denilen bu alem o ka
dar hudutsuz bir gen.işlikte görünüyor
du ki gökte yanan kandiller her tarafı 
bilrüyen karanlığı aydınlatamıyac.ak 
de.recede zayıf, kuvvetsiz bir ışıkla boş
luğun üstünde yanmaktan başka bir şey 
yapaouyorlardı ... 

Sokakların boyunca y~len büyiik 
binalar bir mezarın içi gibi sessiz ve 
. ,im siyah görilnüyorlardı .. _ 

vilede, Benli Yosmanın oyun oynadığı 
kahve kun·etli ışıklar içinde pırıl pırıl 
yanıyordu ... Ve Kahirede bütün sokak-
larda tek tük yolculardan başka kimse 
görülmediği haJde bu yerin önünü bü
yük bir kalabalık sarmıştı ... 

Yüzlerce adam kapının önüne birik
mişleı·di ve Kahire içine velvele salmış 
olan Benli Yosmanın güzelliğini ve onun 
oyun oynamaktaki yüksek mebaretini 
seyir etmek için herkes biribirini ite ka
ka kahveye girmeğe çalışıyorlardı .. 

O sırada kapmın önüne biriken adam
lar arasında birden bire umumi bir te
la ın peydtı old ğu görüldü ... 

Tuhaf şey!.. İçeriye girmek için biri
birlerini iten. kakıstıran adamlar an.sı-
zın durdular... · 

Bir kaç dakka ~onra kalabnlık kahve
nn cinünden çckilmeğe b~iiladı... 

Bu sırada karşıki !':okakta ilerle~·en 
bir tahtırevan ı.ıöri.incHi ... Dört a<laın bu
nun kollaı ına yapı-1mışlardı... Ya va~ 
adımlarla ile diyerek taşıdıklar.ı tah1 ı re
vanı kabıbalı<iın arasından geçirdiler. 
Kapının öniinc kacfar ,vi.irüti.ilen tah

iırevım birden bire durdu .. Ve bunun 
içinden yere bir adam atladı.. 

Bunu gören kalahnlık derhal saygılı 
bir tavır t::ıkınarak bir adamın etrafında 
iki di;d teşkil edecek bir s0kilde sıralan
mıslardı ... 

Bütün başlar eğildi .. İnsanlara at va
zifesi gödiirülmek suretiyle 1ahrık edi
len bir seyyar, nıuht~em ve tekerleksiz 
arabanın icindcn yere atlam1ş ohm adam 
azametli bir tavırla yül'i.iyerek kend'si
ni selamlayan in.san dirilelerinin arasın
dan gecti ... O dakikada o derecede ki
birli bir ta\"ır takınım.stı ki bu vazh elle 
adeta cihanda şahsınd~n daha üsti.i~ bir 
vaı-lık olm.adığmı kal<ıhahğa anlatmak 
ister gibi görünmekte idi... 

KenclilN·ini kuvvetli, hakim bir vazi
yette bulan insanlar giinün h.r.nde bu 
kuvvetin ellerinden gideceğini hiç akıl
larına getirmezler!. Ve bir günlük ikba
le itimat ederek böyle maskaralıklar ya
parlar! Herke,c;e karşı kafa tutarlar! .. 

Kapıdan geçerek kah\•eden içeriye gi
ren adam Hindi gihi kabarmağa dev:ım 
ediyordu... · 

Kahvenin içini binlerce adam doldur
muştu .. Hl.'rkes derin bir sabırsızlık için
de, bir az sonra oynamağa başhya~k 
olan güzel rakkasenin ortada görünme
~ni bekliyordu .. 

Sesirciler oyunun başlamasından b.a~
ka bir şeye ehemmiyet \'ermediklcri hal
de, peşinde si.iriiklediği üç zenci tara
fından takip edilerek baba H!ndi gibi 
azametli b·r yürüyii~Ic- ilerleyen bu 
adamın kahvenin içine girdiğini birden 
bire fark etmi-.Jerdi._ 

Herkes as ağıı kalktı ... Selam durma
ğa hazırlandı .. 

Yalnız kahvede. giizel çenginin oyun 
oynas ac:ağı l ere yakın bir mEVkide otu
ran Tosun bel le Köse Hamza hiç alclır
madılar .• Ve yerlerinden kırnıldanma
dılar .• Tosun bey Kiise Hamz.aya doğru 
eğilerek onun kulağına yavaşça: 

- Gelenin kim olduğunu tanıdın mı? 
diye sordu ..• 

YENi ASJR 

DEFTERDARLrGIN Gl YRETI 
---*---

Vergi 
tahsilatı 

arttı 
- *-

Be$ a,:vldı tahsilat, geçen 
senekinden ilıi IJucuJı 

miJ)'on lira bir f azlalıll 
göster iyor .• 

lzmir defterdarlığının hazirandan iti
baren ilk ıesriıı gayesi iti.bariyle beş ay
lık vergi tah"lilatı hali.reden 8,SS5.219 
1 İtaya, sabıkadan 44982 6 liraya baliğ 
olmuı;tur. Geçen senenin ayni ayı sonu
na nazaran bu sene 2 .5 46. 99 7 lira tah
~ilat fazlalığı elde ediLnistir. Yıl sonuna 
kadar fazlalık altı milyo~ liraya bali~ 
olacaktır. 

Tahsilatın bu kadar memnunivet bah~ 
bir .surette ve bariz bir şekilde. e1rtmas; 
halkımızın öd~me kabilivelinin inkisa
fiyle alakadardır. Defterdarlık maka.~ı 
cb. tahsilat İ!ılerinin mükemmel bir su
ret le yüriinıe;i için bütün faaliyetini bu 
noktaya vermi* bulunmaktadır. ---- ·- ---

Fakir lıalka 
--- lr---

Sıcalı 31eınef:ı vermeh 
üzere hazırldz 

ba~ladı-

ViJfıl et, Bcledıye. Parti \'e Kızılay 
1t-<:kilatı kı mevsiminde İzmirde rakiı· 
alk:ı ucuz fiy.ı.tla \'erilecek yemek 
U~\'z.tıunu di.in tdkike devam etmisler

d:r. Halk ihtiyaclarını devamlı bir . su
rdte temin etmek için ~hanelerin ha
z.ırlanmasına ~l~nmı.ştır. Fakir halk 
\'e i~c;iler kapım getirerek mest>la on 
turuş mukabilinde c;ıcak vem~k tl'Cla-
• ik edeceklerdir. · 

Ashaneler için yaktnda piyc..sadan er
rnk tedarik edilecektir. ____ ...._,._. .......... __ _ 

Tosyada 
---*---

Belediye pirinç fiyat-
ları111111 trsvit eyledi 

- *
rosyada pirinç toptan, 

90, peralıende JOO 
kllf"ııs.a satılıyor 

T0c;;y• ticaret '-'da~-ındc:n İzmir Ticaret 
crdasına gelen bır yazıda yeni mahsul 
p:rinç fiyafları t,:ldiı·ilmistir. 

Bu yazı.va öıc Tosya belediye encü
ı.,eni pirinç hakkında a~ağı.daki kaı-ar
l.ın alml'<tır: 

1 - Fabı ikan brr kHo pirincin ma
l.) eti 80 kH.r~. he~ ne\'i çeltiğin k.i~n 
34 kuruştur. 

2 - Mi.istahsıi larafuıdan pazarlarda 
malıyet fi.ratma be~ kuruş ilavesiyle 
pirincin 85 kuruş. c;dtiğin 35 kuru.' 
iizerinden soıtılm~sı .. 

_ııll(l -- -

\ i ı ay ..-t 
..... 

un1un11 n1ecli s i 
. . 

sı·ç ı 1111 

Y e11i rr eclis bu ayın 
seçilecek "25,,inde 

Meclis d2aıarının sa:vısı artacalı •.• ıııı toplantı 
$Ubat ayı iptidasında "!'Japılacalıtır 

Vilfıvet umumi mC'clis secimi !kinci- meclis azaları anlaşılacaktır. 
te~rin ·ÇaL'5ambc. günU halke~inde yapı- Halen vilayet umumi meclisinin .ıo 
lacaklır. Bu hususla laliınata intizar 
edilmektedir. azası val'dtr. V ilii.yetimizde nüfus dört 

lkinci ıni.intehipler 0 gi.in İzmir halk- senede bir hayli artmıs. olduğundan bu 
evinde loplan<ırak C. H. Partisinin nam- $ene 41 veya ·12 azanın seçilmesi icap 
zetlerini vilayet uınum1 meclis azalıkla- edecektir. 
rına .scceccklerdir. İzmir kazalarında da Yeni vilayet meclisi Şubat ayının ilk 
aynı gii~ secim y<.ıpılarak vilayet umunıi '•aft asında toplantıl::ınna ba.~hyacaktır. 

lznı i rd~n giden tenıas tarı 

Ti car et Vekili iz, dün lz
rL ir heyetini kabul etti 

lngifjzfer'.J yopılınq- olan saıı.ştan lıawu meyı.te· 
ciler zarar görecelı •• Yeni satı~ meuzuu 

bahis de gildir ... 
Ankarada bulunan İzmir ticaret oda- üzüm satı~ı mevzuu bahis olduğu hak

S' reisi B. Hakkı Balcıoğlu. birlikler kında tüccar arasında bir haber dolas
,ımumi katibi B. Atıf İnan ve incir ve maktadır. Haber aldığımıza göre böyİe 
i.i.ıüm tarım satı~ kooperatifleri birliği bir şey '!'.imdilik mevzuu bahis değildir. 
umum ıniidürü B. Muhip Özyiğit ticaret Esasen şimdiki fiyatların seviyesi yenj 
vekilimiz Dr. Behçet Uz tarafından ka- bir satıs imkanına müsait görülmemck-
bul edilmblerdir. tcdir. 

Ticaret ~ekaJetinde yapılan hir top- Gcçen!eı de tngilizlere 61 kuruştan ya-
lantıda tzmirin ticaı·i mevzuları, iase pılan 12500 ton üzüm heni.iz teslim edil
maddeleri. z.encirleıne satıslar vesair memişfir. Bu üzümlerin tesliminde ih
hususlar göri.i5Lilmü~tür. • racatçı li.iccarların bir hayli zarar göı-c

YEN1 SATIŞ :MEVZUU 
BAHlS DEôtLDiR 

Dış ınemleketlcrcicn birine yeni biı 

ccklcri tabiidir. Söylendiğine göre an
cak 75 - 77 kuru§ üzerinden bir satış ya
pıldığı takdirde bugi.inki.i borsa fiyat
larının karşılanması mümkün olur. 

llıtii(ir Davaları 
l 

lzmirrlf" vr

fi yatta 
kazalarda t~tiket ·iz ve lazla 

satış yapanların listesi 
·-

İzmirde h.t:ı- t ı.Iriii ihtikar ınevzu]azı
nm ve zencirlcme sattslann. önlenme.si 
için dün yeniden ciddi tedbirle.r alın
mıştır. fütika.r yapanlaı·, zeıı.cirleme sa
tışlara te.~ebbüs edenler ve sebepsiz ola
rak fiyal yükseltenler her vasıta ile tes-
hir edil ece klel'dir. . 

Milli korunma kanunu menuuna 
giren ı.-e dün t~t edilen suçlar . un
lardrr: 

1 - Keınerde Hamam sokağında Fat
ma adında bir kadının elinde 20 adet 
ekmek tutulmuş. Fatma bu ekmekleri 
Haınaın . okak 19 sayılı fırıncı Rasim
den yüksek fiyatla kartsız olarak aldı
ğxıu söylemesi üzerine fırıncı da tutul
muştur. 

2 - K ahramaularda bakkal Yusuf 
!dit yühek fiyatla mal sattığından tu
tulmuştur • 

3 - Anafru:Lalar c:.-addıesinde bavi 

ınarada kasap !smail Keskin, elinde mev
cut yün \'C yapağılar için beyanname 
vermernek s\l.retlyle koordi.n:.ısyon he
yeti kararına muh.aliB hareke-t ett iğiıı
den adliyeye verilmiştir. 

BERGAMA KAZA.SlNDA 

Kahirel&r bütün Şark dün}•asında 
adet olan bir kaideye riayet ederek kü
meslerine giren Tavuklar gibi akşam 
olur olmaz evlerine çekilmişlerdi-. 

Ve yaşlı adam yine yavaş bir sesle 4 
Tosun beye cevap verdi: 

3 - Yüzde d">rt toptancı kan. yüzde 
hamaliye ve o.;air masraflae ilavesiyle 

clökme pirine'n tclı.er kikıswıu.n. toptan 
!iO kur~an, To.syada pHakHlde 100 
J~uruştan satışa ar.tı ka.rada~ınıştrr. 

Mustafa, dükkanında 84 kutu kfü;i1ı 
mevcut olduğu halde ~atmadığmdan tu
tuiınu§lUr. 

4 - Bucada Duate-pe sokağında S. nu-

l - Berg.aınada Halil oğlu Ahnıel, 
Ömer oğlıı M ustafa, Ham.it Uçmaz. Ah
ınel Gülene, Mustafa Öner, İlyas Özye
§il. Zeliha Tülüncüoğlu ve Şcırif Erçin 
sattıkları mallara etiket k~1madıkla
rmdan, Şevket Biçeı-. :tsmail Özyaman, 
Mustafa ışık, M ustafa Boyacı, Ali Rrs
lan, Remzi Uygur. Yusuf Ünsal. Hüse
yin Ergin, Ahmri Ö'Lciikten, Klınil Bah
çıvanlar v~ Mehmet E:rün, satışa arzet
tikleri muhtelif cins gıda maddelerini 
yüksek fiyatla sattıklarından, Bergama
nın Kayas köyünden Ali Yıldız ve Şük
rü Zeybek pazara getirdikleri buğday
ları yüksek fiyatla sattıklarından, Ber
gamada Uzun çarşıda meyhaneci Meh
met Çiçeksner biı- litrelik Y eni. rakıyı 
beş liraya sattığından adliyeye veril-
mişlerdir. • Yalnız şehrin göbeği olan Babü.u.e- - BiTMmi -

.FUAR GAZ İN 
Pazar günleri saat 17 
den ıtlllaren M A K 

ALLAN Cazı ile ~ 

lı dans (TEDANSAH) 

Otobüs qazinomın ]Hl· 

nr lıa.şında durur-

I' E f., E F O H: 4444 

u DA 

Gösterilen rağbet ve u m umi arzn üzer .M'le 
TURKÇE SÖZLÜ - SA ltKILI - BtJYÜK KOKOLU 

'""" .a. -- LEı.-LA FİLMiNiN YEN! PPOGRAMIMlZ 
FRANSIZC A SÖZLÜ 

2 -- ÇALINAN SAADET Fil .. İLE 
Bir KAÇ G ··.. claba ıt;.stttilec~i ui s:..yııı nıü~eriierimitt ancderiz 

MA TİNELEB. ~ LEYLA : LU - l. S - 1..40 - 9.XL 
Ç'ALI~ "Al SAADET : 2~ - 5.25 - 8.2 _ 
Cı.mutrt~i L.ta dııt_. Pn nt" 12.00 DE B L\ S LA it ... 
UU PROG.llAM Pazvtrsi ak.<:amma kadardır ... 

E Sin ması TEL: 36·46 

Tosya belediyt! en.ciimeniırin bu ka
raı·ı İstanbul, Ankara, izımr Tiearet 
c.cb.larma ve tic:ıret vekaletine bilcfiriF .. 
miştir. ----·-----Yali Pe Parti IJıa~lıanı--
nın Kiiltiirpa:plıta 
tetlrilılerL 
Vali. Parti ba!:;kanı \·e belediye reısı 

c.(in öğleden sonra selıı-in muhtelif yer
' ~r:ndc tetkikler yaparak iaşe U?Ierini 
bÖri.i~miişlcrclil'. Bililha:ıe Küllüı·parka 
ıı'deı·ek belediyl."nin r-ahsmaları tetkik 
edilmiştir. 

-~~ -----ztr A .RET VE rEBRİK 
Alman general kon-..olo~u dün öğle

den evvel nıabmı.n.da beJedi:ye Reisi 
li Reşıt Leb.!ebiC::.oğlunu ziyaret ~ 
rcl: yeniden belediye rei:sliği.ne seçifme
sjnden dolayı tebrik! rini ~-

LOKaNTALARDA 
<& ıararı ıı inci Swfede) 

t~ta.nhal hclecü,.esi lokantalarda ye
mek nevi:l<crioi. tahdit ey:kmiır ve l>ütüo 
lolr.:anbl r tahldoe asulii tathilcine baş
lanmıştır. 

lzmiTdekr lokantalarda yemek oevile
ı:inin tahdidini. iup ettiren bir nokta 
görülmemi~. Y emdder 5e'rheııt &rrakd
mali:.la heraba porsiyon miktarlan ve 6-
yiltlar muluı.fa.aa edileedctir. 

Eğer poniyonhı.r azaltıhn~kta cfevam 
edilir ve. fiyat. (azlası l!Jtenirse o zaman 
bm:ird.c d.ıt yemelderın tahdidi cifıetine 
gidilecekti:r. .... 

BİR Y•RALAMA 
Kemerde H12 inci sokakta 23 sayılı 

e\•de oturan Ahmet Akdcni7., yakın ta
n.d•.'ı kadınlardan .l\.Iükerreıni bacağın
dan ve elinden hıcakla hafif surette 
yaralamıs, tutulmuştur. 

Müjde 

LAS 
SALONLARI AÇILDl 

Si 1 

. 
1 ~r i · teıniz y m~k ievkat· 

itle bir orkestra 
IUŞT · LERllfZIN MASAllRL 1 &ifffOOZ· 

DEN ANGAJE fTMElElH RıC• OlLONUR 

MiHVERE 6ÖRE DURUM 
( Ba~tara l rnci Sahifede ) 

ile J..\Iusa Matruh ara.9.lnda tecavü
ze geçmiştir. Kullanılacak harp malıe
ırıesi İngilizlerin efine geçmemiştir. Ro
mel kuvvetlerine öyle m.evzileıı ~gal 
ettirmiştir ki sayıca W;tün İngilizlere 
baskın yapacak. haldedir. 

Çöl harbinin kendine mahsus bir ta
kım inc:elikle.ı:i olduğu unutulmaınab.
ciıı·. Filhakika bit· arazi parçasma , apla
nıp kalmak d ğd.~ seri ha»e-kederle va
zıyıttp hak.im olmak lazımdıı·. Biiy ~il~ 
askeı:i kuvvetler her zaman ikmal ve 
ia!')e zorluklariyl~ karşılaşırlar. Alma;, 
ve İtaly;an motörlü kuvvetleri, evvel
d .. n d:.:süı1ühnüs ve lıazırlarunış bir 
müdafaa sistemine m.al.iktirler-. Halbuki 
İngili~ bu ~kila.tı: ancak ~~- ku.r
füak :torund.adırla.r. Amerika bahriye 
nazırı Albay Knoks mihver kuvvetleri
niı:! yeniden bıralCtık.ları yere dönmek 
illt.imali olduğunu söyleınclcle cok isa
bet göster.miştir .• Ve bu, ileri için bir 
it.raf mahyetindı::-dir. 

GO.z ön ünde .utulmak wı.mdir ki 
rrı:uhaxebeler Mısır hududunun yüzler
c.:e kilometre uzagırıda cereyan etı.nek
teıfu. 

Berlin, 'l (A.A) - :Romelin tanklı:ın
nın b üyük kı~mı sapa sağlam Ve mu
harebe-ye fuı.zır bir haldedir. 

Roma, 7 (A.A) - Gazetelere sala
hiyettnr kayn a!Ctan verilen haberleı· 
<;ölde iler liyen, d:işıııaoa verdirilen zayi
atın ehemmiyetli olınası neticesi orada
k' tabiye vaziyeti me.'?kfıktur. 
Bazı mahfillerde bu te.fSir iyimserlik 

ifade etm:ektedir. Cuma gecesi neşredi
len İtalyan tebliğ! :illiiyatli bi.ı: lisan. 
l ullanmakladır. Afrikada ayn.anmakta 
olan partinin ehemmi} eti ~izlenmediği 

Afrika 
Muharebesi 

---*---
Bütün harbin talii 
üzerinde tesir yapabi· 
leceh bir mahiyet 
t4$ımaJıtadır-

< Ba.~tasalı l ınc:i Sahifede) 

bir taarruz iissü ofarak haznladıkla 
ccpht-hin yıkı lını~ ölmıısı ıııadefe :\tısı 
ıiznindcki f(;!fılike~ i ortadan kıtldırmak 
);t ka l ı ııam ıstır. A vnl zamanda mHiveri 
ı.oıı 7.nfer ii ınitletiııin büyük parcası 
t<~kiJ eden bir planı a lt iist dmistir'. M 
~ırı zaplcde1·ek in_ı:ilizleri Akdcoizdc 
at mak islh en mıh\•Crcıler. hic beldem 
tlik )(' r j hiı: zanıa1ıda, diisnıanl~rmuı e-ıi 
l'İ bir darbe:.ine u~ram~lardır. 

General i'\lon~omcri :>c.k.i:zjnd orduy 
laannza scYked<·rkcn neşrettiği giinde 
Iik emirde askcd erinden Afrika kot·u 
hnhaııımı istemistir~ Bu <hı anlata 
~ or ki miittcfikl~rin varmak istedikler 
""'L hedef Afrik :ı toptaklaruu mih,·e 
~~kederinden temizlemektir. Miicadel 
hiı- .i\lısır haı·bi olmakı.ın nknmı. vf'llİ· 
elen bir A frika harbi olmu~tut. . · 

Sekizinci ordunun karşısında, aske 
c!ehfısını diisımmfanna biJ~ takdir ettir 
ın i ., bir ku..;ıand3n vardır. Bu usta as 
J,cr, bir n~nevr:ı i.ist iinlii"'ii"le Afrik 
1 onı yınrarlanmnk iizeYc ;tduı.."ru ~u 
ı umda n kurta ra rak düşmanlanru sürp 
ı jzli bir dun un kar!?r;mda btrakaca 
mıd ır'! 

ıWiiHefiklere ~öre. bu cok ujf bir ih 
timaldir. Zinı Elalemeyn. muharebesin 
dt• general Roıne l k11\.\.'etlerinjn best 
lli>rdiinii ka;vbefm~tir. Havada haki~i 
:'ı et miiUcfikl~rin elindedir. 
Maaınafih Almanların İtalyadan, Y u 

ı ıani~tandan nıiim.kiin oldu!hı kadaı· sii 
ıı.~ tra yardımc ı kuv\·etler g;tirdiklrd d 
muhakkaktır. Şu halde her ııe)' iki ta 
rnfüm hangisi nin daha ustaca ~c da 
hiiyiik ü ratlc h:ırcket ede~qine tabi 
c1ir. •-:ğcr miitteHklcr, :.\Iısırla Li 
<ırasında stratejik bakunda.n hayal 
chcmm..iyettc olan ıtcçjtlcl'i cbha ~u 
tutabilirlers,e nuıreşaJ P..omelin öulen 
n:es i imkansı~ zo.duklar kımıwndaı lud.l 
ınası mukadder ulacakbr. .BilaJUıt ınih 
','erei1cr daha cv\el bu havaii noktalar 
da kunc:-tlc ycricSf'biliwle~ taanuz 
ilclnc·i saflıasmclıı cctin ga.) r-etlıer sadet 
mek v:uifesi yine müttefikler~ ti~ 
<..ektir. 

ltal)·an sfücülui sekizinıe.i orelun 
tayyare \:e tank üstiiniliğiiııü kabul et 
mckfedirler . Umumi kanaah· pre miil 
tcfiklet· burulan C\'Velki taaı-nalarmd 
n-.aruz kaldıJı:lan mu"'af'Talnyet»iılıilder 
den aldıJdarı d'c.rslerle hu defa ham 
1'ndre11erini son hadde kadar iıak.i 
t"ttirmeğe çalı~caklard'cr, 

Akdeniz sa1·as.uuu en haYaetli saf~ 
.hası ba~lam~tır: Bu safl.aaw kati • 
mafrirct aJmd üzere o.lduitmu söyle 
ınek te kabildir. 

ŞEVKEr BiJ.GDı 
~-~-............. --··~------~-

Is vi çre ile tica 
müzakereler 

... 
lsfanbol, 7 (Yeni Asır) - İsviçre ti 

c.-aret hey-eti Aknarada cereyan. etmek 
olan tfca-ri ,nüzakereler iTerlemiştir. B " 
haftaya kadar müzakerelerin neticel 
neceği umulmaktadır. 

BUGLN 
3 B .. vük Filim 

..-.1~··,....~·-·-ıı-~ 

SAfUŞlft PERr 
Gan~ter!ere 
BElTıY K 

GR IBLE arşı 
~.-ı · ·- ·-- •._-11 -....-....,-.11~----

Kovbo.y Aşkı 
GARY COOPER 

f.lacera A IL.J 
ROBERT HONGO ERY -----·--... ---------SEANSLAR : Her gün : 11.30 

14.30 - 19.00 DA .. 
~mmırtesi, Pazaı· sabah 9 da .. 

gibi İngiliıder.ın uçak ve motrlü ku -
'7etler bakırnıııdan iisti.inlük temin et
Hderi de gizlerımiyor. 

Münekkit An 3ald0nun sorı yazısında 
c.'ediği gibi nıihver şeflerinin zekası 
düşınanın ma<ld'i bakımdan temin ettigi 
iı$tünlüğr. bir deı;eceye kadar bir mü
vazene unsuru teskil etınektedir.. Br:ı
h~nyalılar bugünkü t.efevvuklannı. ma
zide üc defa temin etmışlerd.ir.. Bun 
rağmen miliven yen.'lleğe muvaff 
claınamışlardır. savaş ağırdır ve uzun 
sürecektir. l!'akal bunun hakiki kı) -
metini gizlcmeğr;: de m:ıhal yoktur. 



a SONrESRDI PAZAR 
ıs 

YENl.ASIR 
-!!iC!! -ı a zı -:z.!ESU u c SAHiFE J 

-AJniyat vergisi-ı SOVYET IHTelAltN1N 
(( 25 H iNCi YILDÖNUMÜNDE 

ıCIVrmr·oomrrrRır~ ·· 

1 s~~ı~~~.~ b~ Kf.!,~1.~ Ek~bnı-
İzmir Defterdarlı(lından: 

Hasan oğlu Yaşarın borçlanma bedelinden Kar ıyaka şubesine mevcut 640 
lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Kar,:;ıyaknda Donanma
cı mahallesinin Şayeste sokağında kain 5 6 ada 31 pnr l sayıd::. mukayyet 63 
kapı numernlı ve 400 Ura kıynıeli muka ·yedeli bit b p dükkanı tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfiktiH 21 giin mtlddetle milznyede} e çıkarılnıı tır. 

(Ha~tarah 1 ıncl Sahifede) 

Fakat kU\'\'Ctlcri çok yıpranmı tır ve .~etini tnkdir ctti!inlz 
kr.ynaklnrı ti.ik ımıck i.izercdir. Hnrbin N 

Bu husustak i yazımız mfnev
arasında büyük veri er 

alaka ile 

er ve ubııyı .s:ıva dışı eclilnıi tir. Bit· 
basından heri du mnnın ::;ekiz milyon IR E uphy:l in,, İn 
lt.•ı-, Fin, Mcıcar, SIO\•rtk, Rumen ve İtf\l• Tabll't cntr:n cnüz \'c İntraıulls-
~·an kuv,·etlcrini de kullanmakta olınn- S ldHcr ampullorislc 

karşılandı 
-------- -------

Bir oJıuyacumuzun bu husustahi görü~leri 

sııw rağmen rn41 .vı1ındakinde11 bugun 1 su· POZ ı TUVARLARI 
c,aha zniflir. Hitiercllcr Sov •et topl'ak-
1...rınrlan sUrilli\p t:ıkarı!malıdır. Bunun GELMf ŞTiR 
icin ~u iic c. nsı göz önünde tutınolıyız 
l Cephe hcıthmızı Stalingrtıd önUn- R Uill'ınnını e'--za dcpolwrında 

Başmuharririmizin «Ayniyat vergi.si> mından köy)üniin kazan<'ı üzerine bir 
mükcllefivcti h kkında ynz.mış oldu~u verı;ı:i ihdl\sı lazımdır. 
makale müne\·verler arasında büyük bir Bahusus hükümetin (Halka dof;rıı) 
alaka ile karşılanmıştır. Bir okuyucumu- ııiyascti eseri oltua'k her köyde bir mek
zun bu husustaki mütaleasını aşağıda tep, bir çok köy enstiıü•ü, ve buna bcn-

c;c okluğu gibi .. ~hatln müdafaa clmck .. I mevcuttur .. 
2 - Oı-dumm:dr. çelikten inzibatı ve Piynsada Lıılıııınmdığı tnkdirde • 

l umanda birliğini ku\'vetlcııdiıınck vc• ı Tiirkiy~ mmııni a<"cntcsi 
<.•ephc gcrı inde l'clc fanliyctini şldd('t- K N E C H T E l l E 
le ndirmck.. .. d'I · · ' 

okuyneaksınız: zer aydınlatıcı kurullar yapılırken köy-
3 - Dii maııın nli(la daha ileri gitme- , ~ltıracaat ,. ı n!csı ~ı~a .olunlır. 

sn "Cr bırnkınaınak az.miyle hntları- ~ 1 osta kutu•..u No. ı,,9 (lst:ınbul) 
Bay Hakkı Ocakoğlu. liilcrin refahını\ matuf bu hareketler 
cCazetenizdc intişar eden 7 Son t~ içın ş:hirli keseııini kullanmak bilmem, 

rin 942 tarihli makalenizi dikkatle oku- nt": dereceye kadar doğru olur. 

e ,, .. . ~:cıı-~~.r.r~.r-cr.r~, 
nıt7.ı mudataıı etmek .. 

dum. Ayniyat vergi i hakkındaki isabet- Bu nıevzuun pek geni~ ve ~evilenecek 
li fikrinizi takdir etmemek; memleketin Rıı mr:vzuun pek geniş ve söylenecek 
mazi&ini bilmemek ve istikhıılini gör· ~özlerin nlhayet,.İ7. oldu~unu takdir etti· 
memek demektir. ğim için bu huııusta fazla Öz !'lÖvlemek· 

Siz bu vergiyi aşar adı vereceklerin ten ise sizin eııa!t (Ayniyat verı?İıi) fik· 
de bulunması :ihtim linden bahsederek rini7İn buv.ünkii ihtiyaçlarla telifi hak· 
bunun o olmadığını anlatmak istiyorau· kındaki düsüncelerimi ben de söyleye· 
nuz: bana kalırsa beyhude zahmet yim. 
ediyorsunuz: kim ne derse desin. Bugün Köyler, tanzinıal devrine kadar hums 

rtak kendini BÖatermi bir ihtiyaç haki- ııeriiyi tücc r ve :ı:namct cshabınn verır
katinin bertaraf edilmesi lazım geldiğin- lerdi. Orh n Gazinin vazettiği bu kanun 
de herkes müttefik olduğuna göre buna Osmanlı devletinin temel t şını le,ktl 
aıar veya ayniyat vergl.ai veya tarihin ettiğini ve h ttİ\ o teşkilatın imparator
koduğu dirilik adı verilmesinde ne mah- luKun başlı başına kurulması, büyümesi 
ı:ur var. jsl"miyetin toprak mahsul.atına ve itiliı etmesi sebebi olduilunu tarih bi
müteveccih hum şer'i namı verdiği lenlerimiz mutlaka müttefik tir. O te!!ki
vergi tam 1330 sene tatbik edilmiştir. liıtın kald•rılmn•ı yine kendi mnhiyetin
Fakat itiraf etmelidir ki eskidikçe şek- ıleki bozuklul;hrn dc~il. bl'Qka tcsirler
lini. cibayetini değiştiren ve her değiş- den ileri ~eldiği de maliıındur. 
tikçe mahiyetinden bir azını kayberlcn Biııaennlevh bendenizt·e h•·r se,·den 
bu vergi cümhuriyet idaresince pek hak· cv .. ·el o tPskilatın bir kem.· dalıl\ ehline 
lı olarak kaldırıldığı gün köylü iatipda- tetkik ettirilmeklc berabt"r bur:ünkü 
dın, mütegallibenin tamamen zebunu medeni ve ırki ihtivaçlarırt'ı:.ıln birlP~ti
idi. Ona nefc:. aldırmak. kan ve can rilerek veni bir ekle sokulmasına ihti· 
Yermek lazımdı. \'D" vardır. 

O vergi devam cttiril.cydi iktisadi ve övle bir zaruret ki. gec kalındıkça o 
fiziyolojik sefalet artacak ve bugün eriş- zarun•t kendini ~österecek \."e onunla 
tiğimiz saadet çok zamanlar daha gece m~ nul olmavı ı:or]tıy<.lcaktır. 
ı~almış bulunacaktJ; fakat bugün artık Mcsel:ı: \\'ahiye kanunları dcğiştirilc
sabit olmuıtu ki köylü, şehirlilerin sanat rck. her n hiyenin verecei{i arnlyat ile 
ve maarlfet knzançlnrtna yine kendi 71· o nahiyı-nin mektep. yol, sıhhat, tohum
ıai otoritesini üstün kılmıstır. luk zırai alut mt"mur ücreti ~ibi ihtiyaç-

E..-ıasen ziraat memleketi olan ülke- lnrını temin etmek usulii kabul oluna
mizin bu mesut güne eri mc5i refah ve bilir. 
san".ietin kemaline delalet eder. Fakat Ru haıeket t.uzı hem devlet biitçesi
adalet gUnetlnden, her vatandaşın avni nin vükiinü hafifletir. hem de kövlü ver
hakla iatifade etmeai ltwm geldiiiine dijli~in ~emerC$inİn kendisi ve ahfadı için 
nazaran h!rlilerlc, köylüler arasındnki -snrfedlldiğini scörür.> 
vergi müvazcnesinin muhafazaııı bakı- M. S. 

AiLE FiSLERI MERSA MATRUHA DOGRU 
( twaf1 ı inci Sahifcd~) (Ba:ı;taralı l ınci S.ahi{cdc) 

ği, tUccar birlikleri ve milli bankalar da Ucaklnnmız Me:r n Matruhun batı
belediyenin faaliYctine müzahir olmak- smd~kl mihver topluluklannı ateşe 
tndırlaT. tutmuştur. 

Şimdi ille iJ o rak halk dağıtma bir- SEL HALİNDE İLERLENİYOR 
tiklerini takviye etmek, i~ taksimini mu- Londra, 7 (A.A) - En son haberle-
ayye.n bir düzene koynınk için faaliyete l'e göre çölde vnz!yel şöyledir: 
geçı1miştir. Halk dağıtma birliklerinden İngiliz kuvvetieri, Romelln zırhlı \'C 

iee başlanırken bu birliklerin haltilci aza ~rtcı kuwetlcr vcrclesıni yıkarak ileri 
sayılarını tesbit t"trnek yoluna gidilmİ!t· isUkrımctinde bliyük bir el halinde 
tir. iicrlemcktedirlcr. 

Belediye, ehir hudutları dahilinde Kattaradan ilerliycıı Yeni Zclancla 
oturnn bütiln nüfus mevcudunu hakiki ı.uvvetleri, Mısır hududu i tikametiıı
miktarlariyle öğrenecektir. izmir beledi- <!eki yarışta Romeli ~eçmişlerdir. Mer
yesi ııi]e fi"leri tabedilmi tir. Yakında M Matruh muh.ırcbc j başlamıştır. 
<>vlere dağıtılacak olnn bu fişleri her aile Fokn ile Mcr~:ı Matnıh arasında Ro
snhibi dolduracak, her evde mevcut nü- melin bıraktığı bütlin km·vetler cevril
fus sayıları ııdlı:ın ve M>Y ııdlariyle yazı-

1 

miştir. 
lncak.' elektri~i. olan evler d?lduracak- Knhıre, 7 (A.J'.) _ Mih\•erin rica.tin-
lnrı f se bunu ılAve edecek1crdır. <İen sünıt1c foyd:ılnm:m hıwa kuv\'etle-

Ail~ sicil fisleri ?olCluru~du.ktan ve ai- r:miz simdi dnh<ı yakın yerlerden fna
lı· reisı ~arafınd~n. ımz.a edildıkten son~a lıyetine ha lamışlıırclır. Esasen bunun 
halk da2ıtmn bırlıklcn tarafından taııdık i~-in gereken hnZJrhklar evvelden ya-
olunacaktır. •1 Al El bb F k d 
B·ı·h f' 1 ·r d"l '- h 1'- d p. mıştı,. nuınınr da a ''e o :ı a-

ı a ara ı er ta nı e ı ere~ a '" a k' k 1 L- L~ 1 
~ b. l''-1 · · h b' · b' .. ı uça savar b<.tnrya arını ucraucr e-
l?'ıtına ır uı: erının er ınne ıner nu- rl de g·•t•• " k bu 1 k ı b' 
f • ·b • 1 1_ • d'I '- · B f' n o ur~ ıı nrın ar aoı:ınua ır us ıtı arıy e tnıı;sım e ı eceoKtır. u ış- n'·cl fa d · '- 1 d 
1 b- - • 1 k il la k r u a a pcr csı ınırınu ar ır. er. ulun rla~ıtmıı arda u anı ca tır. K h. 7 (A /l.) T 

Belediyemiz.in şehir halkı ihtiyacına · ~ ıre, · •. - anı~r:us dbeir_ 
t h · J·ı k '- · · d k 11 ~<ıhsıyet Royter <ıJansı muhrıbırıne cı "IS ,.,11 me ve .Kili mev:oıımın e u a- . • . 
nı!mıık üzere bazı gıdn maddeleri temin me~c bulun~~ak clcmıştı~ kı: . 
<'tmek üzr-rc oldu{cıınu da memnuniyet- • .nvşan gıbı ka('lln ~ \'Cr <iskerlen 
lr haber veriyoruz. t>aktiyle Fransaclıt Parısten Bordoya 

kc.dar yolları tık~ycın mült<.'Cilerc çek
tirmiş oldukları cehennem azabını ilk 
defa olarak şimdi kendileri c;:ekiyorlar. 
Onümüzdeki bir knç hafta dıkkatle ta
J..!p edileceklerinden fnzla haber bula
biJcceklerdir. Bugün şimal Afrikadakı 
ıııuhnrcbc bölgesini bir barut fıçısının 
tutuşturulmuş fitiline benzetebiliriz. 

~~~7/.~..l.X".~...00:.~.r~~~ 

~ nkara 2~ad 7
0 l1 1 

§ 3UGUNMu ESRtYAT 1 
;.~7-:o:r..r/..r.r.r.r..o-.r.r.r.r...rh'"J'"~/~J. 

Bu fıçı infilak ettiği zarnan düşmanı 
baştan aşağı saısacak ve çöldeki düş
nıan kuvvetlerin, merhametsizce yok 
Edecektir. 

l\'luvnffak ohıc.ıgı7.. Kı1.ılol'dunu11 dü~~ 
r.ınnn son clarhcyi lndiı ccc~i gi.inlcr ya~ 
kındır .. n 

Va lıııı,ton, 7 ı A.A) - Stalinin Sov
vel ihtilAlinin 2:> inci vıldönUmi.i mec:a
jıncln ikinci ceµhc hakkıı\da hi<; bir 
ıınada bıılııııınaması pek az lef~ir ~clll
n.clttcdir. Uzun 1-aınandoıı beri ikinci 
cPphc hnkkındok: tef irlere on veril
miştir Çünkü dUsınrın bunlardan çok 
fr.ydnlaııımıktad:ı·. Mesajın Çörçille tnm 
bir :uılay1!l ifodı! eden kı-:mı ınUtt{'fik
k•r arasında görü blrligi mevcut olma
d ·ğı htokkındaki nıihvcr iddiıılannı tek
z:p edecek mahıyettcdir. 

I.ondrn, 7 (AA) - Bı·itanya har'd
Yf' nazırı Eden Hwı ihtilalinin 25 inci 
;:,.ıldi.inllınU ınün.::. cbetlylt:' Ru..; milleti
n( l:ılr seınpnli n 1csajı gıinderıni~tir. Bu 
ı~.csajcla Alımın tceavüliiııc )mı şı Rus 
toı <hı ve ınilletiıı:n parlak nmkıwenıcti 
Son·ct ilıtil5Iivl, kurulan binnııın sa~
lnmİığı \'e mu"nevi değeri sabit olduğu 
!J.ldirilıniştir. F..<l n mesajına şu cümle
k:rlc de\ am <>lm-..ktcdiı. 

•Rusya 25 sene evvel yalnızdı.. Bu
~ün i c mihverle miicadclcs:n<1c kuvvet
~i miittofiklcrin müzahcretine maliktir. 
1\!üstevli Almnıı orduhrının doğuda ve 
IJ~°\tıda i tilu rıWklcri topraklardan atı-
1:--caklnn gün ynklnşınnktadır.ıı 

Moskıl\'a, 7 (A.A) - Bahriye halk 
komiseri aınirnl Kodne .. ki Kızıl donan
ınaytı bir günlilk emir çıkarmıştır. Bu 
(•mirde Rus don.mmasının tarih boyun
<'a dernm eden padak annnele.rinc sa
dık kal<ın Kızıl <:onanma tebrik edil
mektedir. 
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D.itiş yurdunda kayıt d -.·am edi· 
yor. Beş nydn ınaarlf ınUtlUrltiğUn· 
den ınusnddıık diplomu v~rilir. 
Mürncıı:ıt ıuıtlnrı : Pazıtı dan ma
ada her gi.in 5;:ıbnhleyin 10 - 12 

ar.ısı ... Az t !<;be almaca~ır.dan ilk 
mlirncaatlar t"rcıh edilcc:tltlir. 

i 
ADRES : K11r ıyaka Yem:şçipa a 
Sokak No. 5 

28 - 1 - 5 -·8 1~790) • 
YJ"//J"/~.,.ı:.~~ 

1Z~t!R BELED1YEStNDEN; 

1 - Knrantınn 181 ncl .sokaktaki dii
~emcnin kt'.c;mc la ]arla esaslı tamiri, YQ-
1.ı isleri ıniidürl iiğünreki keşif ve şart
name i vcıçhilc açık cksiJtıneye konul
mu tur. Kc§lf bedeli 7739 lira 50 kuru . 
muvakl>at teınlnatı 580 lira 50 kuru tur. 
Taliplerin teminatı iş banka.sına yQl!rn
rak mnkbuzl riy]c ıhale tarjhl olan 
25 11 942 Car amb:ı gUnU gcıat 16 da en
cUmenc miirncnntları. 

2 - Karşıyaka 1850 sa,•ılı sokak dö
!?cmcsinin beton olarak es~ lı tamiri. ya
zı işleri müdUrliiğilndeki keşif ve şart
namesi v<.'çhilc- kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 14508 lira 40 
kuruş muvakkat teminatı 1088 J!ra 25 
kuruştur. tlınlc i 25/11/942 Çarşamba 
giinii saat 16,:rn dadır. 2490 sayılı ka
nunun taı·ifalı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektuplan ihale gilnli azami saat 
15,:10 a kadnr enciiınen riya~eline ve-
rilir. 8. 13. 18. 23 6348 (2878) 

* 
1 - Şi.ikrü Saraçoğlu bul\'arının .İs-

met paşa buh•arı ile Kazım Dirik cad
desi arasınc1aki kısmının ve Necatı bey 
caddcsinln. Gaı.i ve :tsmet paşa bulvQn 
arMındaki kısmının parke taşlariyle 
yeniden yapılması ve Şükrii S:ı
r:ıçofdu bulvarının Gazi bulvarı ile Ka
zım Dirlk <!nddesi arasındtlki Mi taşlar
la döşenıni§ kısmının parke taşlariyle 
esaslı tamiri, fen işleri müdürlüğündeki 
kc~iC Ve! şarlMmc."i vcçhile yeniden ka· 
palı zarflı ekslltıncye konulmustur. Ke
şif b~dc1i :36088 lira 38 kuruş, n;uvakkat 
teminatı 2706 lira 60 kuruştur. thalcst 
23/1111942 Pazartesi günün saat 16.30 
eladır. 2490 sayılı kanunun taıi!atı da
h11lnde hazıı·lanmış teklif mektupları 
ihale günü azlimi saat 15,30 a kad.r en· 
cümen riyasetine verilir. Para.sı arttır
maya çıkanlaeak arsa bedeliyle ödene
cektir. 

2 - fsmct Kaptan mahall i 1334, 
13.15, 1362, 13G3, ve 1370 sayıh ~ 
k:tklıırda yeniden 2436 metre murabbaı 
Ice.!rne taşlarla dö~eme yapılması ve 
1360, 1361 sayılı sokaklarda mevcut 
1025 metre murabbaı dösemenin kesme 
taşlarla esaslı tamiri ve ~1362 sayılı .so-
kakta yeniden 150 metre boyda kanali
zasyon yapılması işleri, fen ~eri mü
dürlUğündcki k~if ve şartnamesi veç
hilc kapalı zarflı eksiltmeye konulınuş
tur. Keşi( bedeli 20039 lira 15 KUrt.ı§, 
muvakkat teminatı 1502 lira 95 kurll§
tur. thnlcsi 23/11/1942 Pazartesi günü 
saa.t 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tnnfatı dahilinde hazırlanmış te.kiif 
mektupları ihale günU azumi saat 15,30 a 
kndar eneUmen riyasetine verilir. Pa
rası ınU:zayedeye çıkarılacak arsa muka
bilinde ödenecektir. 

8, 13, 18. 22 6347 (2&~0) 

* 

8.30 P • .-gram 8.32 Müzik pl 8.40 
/' jan" haberle ·ı 8.55 - 9.30 Müzik : 
'L \'~rtul' ve marşlar pi. 12.3() Program 
l2.33 Müzıl. ; P:yano sololan pl. 12.45 
ı .ji.lnc; fıalıerlerı 1~.00 Mü.dk : Şarkı, 
'l i.irkü ve O) un ha\-alan 13.30 - 14.30 
T~ıiı7Jk • Rad\•o salon orkestrası 18.00 
T rf• rı ııı JR 03 Müzık : Rndyo dan' or-

. h tıa 18A!l M~2.ık : Fnsıl heyeti 19. 
H.nn•ı mı (Zıraat ati_) 19.15 Müz:.k: 
l .. ıı h"\'eh proı rmnının d vnmı 19.30 
/' •a nb rleri 19.45 Serbest 10 Daki
l. ı 19 ;:i'i 'lüz.ik rkı ve türküler ... 
:: la K ı ı ma <Dertle5me saati) 20.30 
r Iİl • : Arva \. ' düetler 21.00 Konuş
.... :ı <r, l aaf , 21.15 ı1üzik : Karışık 
t .k nlardan ~1rkılar 21.50 Ankara 
5 mbah. · ıt koşularının neticeleri. 22. 
Iihiz·k : foussorgsky _ Bir Resim ser
v inden tablolru: pl. 22..30 Ajans haber
~(·ri 22.45 - 22.50 Kapanış.. 

Lo~dnı, 7 (A.A) - Kahircdcn gelen 
resmı haberlere göre çölde kendi halle
ı :ne terkedilcn i..ç İtalyan tümeninin 
imhası devam ediyor. Sekizinci ordu 
ilerlemekte de,·aın ccliyol'. Müttefik ha
' a kuvvetleri alçııktan uçarak ricat ha~ 
l"ndc olan düşman kollarıru ve taşıtla
rını bombalam;ıktadırlar. Elalemeynin 
170 kilometre ilerisinde Mersa Matru
hun batısında düşmana ağır kayıplar 
verdirilmiştir. Bmgaz.ide bir sarnıç ve 
'l'obnıkta bir ticaret gemisine isabetler 
hydedilrniştir. Perşembe gecesi Malta
nın şimalinde büyük bir İtalyan tayya
resi denize düşüz ülmllştür. Bu harekat
tan iki müttefik uçağı dönmemiortir. 

Britanya uçakları Afrika ordusunun 
ikmali için en hayali bir ü.s teşkil eden 
Ce.novaya dün de hücum etmişlerdir .. 
Dü:;:man işgal ve kontrolü altında olan 
topraklardan 241)0 kilometrelik bir uçuş 
yapılmıştır. Çok güç hava şartlarına ve 
Ccno\•anın mi.istahkem bir üs olmasına 
.-nğmcn akın toplu ve muvaffakıyetli 
cı]muştur. Büyük tahribat yapılmıştır •. 
Bu akına iştirak eden bombardıman 
uçaklarından ikisi kayıptır. Ccnova 
İtalyan harp istıhsalltının en miihiın 
merkezi oldui:'Ulldan sıklnşan bu taar
ruzların ehe.mm.yeti büyüktür. Bomba~ 
?anan hedefler arasında Ansaldo fabrl
kalım da vardır. 

. :-- Behçet Uz çocuk hastahanesinde 
gırış bahçe .kapılariyle tesi.snt ka:ruılımn 
y~ptırılınası, yazı işleri müdürlilğünde
kı §artnamesi veçhile 16/11/942 Pazar
tesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. Keşif 
b~dcli 5232 lira 85 kuruş, muvakkat te
muıatı 392 lira 46 kuruştur. Taliplerin 
ten:ıinatı iş bankasına yatırarak makbuz
larıyle tayin edilen gUn ve saatte encQ-

;~~~/~~ 

1 nıla · ~ e bonılnn ucuz 
fiı:ıtln Yeni Kavaflar çarşt::.ı No. 13 tc 

~ern~ i 1-f a ki at 

BİB GENERALİN ESARETİ 
Londra radyosundan : Ajans ınuha

Hrlcrinin bildirdiklerine göre çölde üç 
İtalyan tümeni çevrilmiştir. Bunlardan 
'fl-ento tümeniniıı kumandanı ~eneral 
Skoti ve kurmay heyeti esjr düşmüş
tür. Elfuka tayyare istasyonu müttefik 
kuvvetler tarafından işgal edilmiştir .. 
Ş:mdiye kadar ricat halinde olan hiçbir 
ordu bu kadar şiddetle bombalanma-

Şimali İtalyada Milano - Cenova-To
ı ino müsellesi içlndcki münakale hatla
r~na ''e cndüstr.i. mcrkezler.i.ııe ilk teş
rinden berı altı hücum yapılmıştır. 

Bunlardan üç~ Cenôvaya, .ikisi Milil
noya. biri.si Torınoya yapılmıstır. Bü
fün bu haya taan-uzlıırında İngiliz kuv
" etleri yalruz. l l uçak kaybetmişlerdir .. 

atılık 
Sek.enlik m:ırangoz bıçkısı ve maran

goz frez~i tekmil bıçaklariyle müced
det satılıktır. Müracaat itfaiye arkası 
N'ümune kereste fabrikası. 

1 - 3 (2857) 

:rncne :rnüra.caatlnn. 6349 (2879) 

BAŞ, DiŞ, 

Taliplerin 2 3 1 1 941 tarihinde aat f 6 da vilayet idart> heyetine müracaat-
ları ilan olunur. :3 8 12 18 6159 (282lj) 

İzmir Defterdarlığından : 
Yusuf kııı Salihıının Karşıyaka !Jubcalnc borçlanma bed 1indcn mevcut 176 

lira borcunun temini tahsili zmnında mutasarrıf oldui4u K rşıynka Alaybey ma
hallesinin Yeni Rağbet Eıiki Çııkıcı Aokağındn kliln 14 nda 12 f>U!!el ~ayıda 
muk yy t 15 luıpı numaralı ve 800 lire kıymeti mukayycdell e\•i tah ili cm\·al 
konunu hükümlerine tevfikıın 2 1 gün mlldd tle milzaıycdcye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 2 3/ ~ 1 942 tarihinde tıant 16 da viltıyet idtHe hcyf!tlne rnUracnat-
lar ilan olunur. 3 8 13 18 6160 (2826) 

İzmir ızııa~ Merlıezinden: 
Külıiirpt1rkla Sağlık müzesi bina ının 1 14 7 lirn 8 7 utuşluk kesif bedelli la· 

van laııılratı onbeş gün müddetle açık ekııiltm ye konmuştur. Ke if taporu ve 
artname her gün l...:mir Kızılay mcrk~inde görül bilir. leteklilerin 1942 sene• 

11inde nnfia müdürlüMünden alınını· ehliyet vesik 1ıırı ve )'Ü&dc 1 S t minat ak
çeleri ile ihnle günü olan 19 1 l /942 pet enıbe gi.inU saat 1 O da Kızılaya mü-
r&.caatlıırı iliin olunur. 4 (ı 6 10 12 (2839) 

KİNOVİNOL TEGE: 

Miu:min sıımanın vc- isli h ızhoın ılo~ıdır . Nore9fenidt!' 
umumi adali yorgunluk ve zafıycııc. bilhassa aıcşll 
hastalıklardan yeni kalkanlarda lcullanılır. 

Her c~oncdc bulunur. fiyatı 100 kuruştur. 

Jzmfl' Defterdarııoın dan : 
Satı 
No.au 

Muhammen H. 

830 Bnyrııklı 1612 - 1630 uncu !Halilıye ve • el tali sok k 1998 
ada 6 parsel 152 M. M. 20 tı:ıHı r 

831 Bayraklı 1616 ıncı Sürtblil ııokak 2011 da 1 p tscl 278 
M. M. 1 1 tajlı nts& 

l\32 Bnynıklı 1619 uncu Ya!!etnin sokak 2012 d .ıC p rse~ 271 
M. 1. 1 4 tajlı ar•a 

833 Bayraklı 1619 uncu Yasemin ~okak 2012 ada i parsel 274,)0 

Lira Kt. 

76 00 

83 40 

54 2 

M. M. 20 tJalı ıtrsa 4 f 18 
834 B yraklı 16 19 ımcu Yn•emln sokak 2012 ada 6 p rsel 2 7.+.SO 

M. M. 18 tajlı aua 
35 Kar Jyaka Turan 595 ci Meneın n caddesi 2038 ad 6 par• 

sel 355 M. M. 207 t•jlı ana 

41 

836 Kar yaka Alaybey 1675 ci mith t pn c ddesi 4 da 2 par-
sel 2612 M. M. 150 t:&j)ı ar 3218 00 

637 Bayraklı 1619 cu Yasemin sokak 2010 ad p rsel 245 M. M. 
7 tajl ı arsa 36 7'j 

8 38 Umurbey m hailesi 15 1 7 ci Sepe tçl ıokak 1388 da 26 pıır&el 
1000 M. M. 87/1 kapı No.lu arsa 5000 00 

839 Bornova küçilkc mi M. Arslanlar soka 9,50 M. M. 5 f taj}ı 
dükk6n 40 O 

840 
84 1 
842 

BornO\ra E.rgene M. ku:ılay sokak 25 7,SO M. M. t jlı ua 26 O 
Bornova E'.Taene M. 3 üncü yaka •okak .H,.50 M. M. 2? tajlı ahır 3S 00 
Bornova küçük cami M. Tilrkmen aoklık 22 M. M. 1 i tajlı 
dükkan 50 O 

6 43 Bornova Ergene M. 3 üncü y ka oka 222 1. M. 2-'4-6 
t j ar 

8H Bornova büyük cami M. bay sok k 211 M. M. 3.3/ I tallı ar 
8.ıf 5 Bayraklı 1612 ci Haliliye ok k ~ 996 ada 5 p nel 8 M. M. 

14/1 ta Hı ana 
646 Bayr klı 164~ üncü Tren hattı çıkmazında 2006 d il 

parecl 190 ı. M. 48/2 tajlı arsa 
84 7 Bayraklı 1616 ıncı sünbül sokak 201 1 da 8 pnrBcl 184 M. 

M. 19 tajlı aua 
8 48 Bayraklı 1609 cu Muradiye caddesi 2003 ad 1 O parsel iO 

M. M. 2 3 tajlı arsa 
849 Bayrak1ı 1619 uncı.ı yasemin sokak 2009 da 7 p rsel 196 

· M. M. 1 O tajlı aua 
ic.r 

21 Tepecik M. 1142 ci kocatcpe sokak 22 No.lu hanenin senelik 

40 00 
38 00 

o 

95 00 

25 00 

50 00 

39 20 

icarı 72 00 
22 Tepecik M. 1 150 inci çakır okak 32 No.lu hanenin icarı 36 00 
Yukarıda evsafı yaz.ılı 20 parça emvalin p in p ra ile mülkiyetleri ve 2 

parça gayri menkulün de .senelik ic rı 5/1 1 /942 tarihinden itbiaren 15 gilıı 
müddetle artırmaya konulmU1tur. 20/ 1 1 942 t rihine mü adif cuma günü saat 
14 te ihaleleri ayn ayrı yapılacaktır. T liplerin muh nımcn bedelleri Uzerlnden 
% 7,5 teminat akçesini müza)'ede başlamadan evvel yatırarak yevmi mcz'lc:Qrde 
Milli Emliik müdürli.iğünde müteşekkil aatı komi yonuna müracaatlan. 

6265 (2877) 

Kız Sanat ofıuluna r alelJe lıa~dediliyor •• 
Göztepe Ahşam Kız Sanat olıulundan : 

Yeni çıl n Göztepe Akşam Kız Sanat okulunda pazar günü ve cumartesi öğ
leden sonrıı hariç her gün saat 9-12, 13-18 arasında talebe kaydına devam 
edilmektedir. 

Okulumuzda: Biçki - Dik~. Moda, Çiçek, i'\akış, İç çııma rr1nrı. Ev idaresi -
Yemek pişinnc. Resim şubeleri vardır. 

Okur yazar olup djploma veya ıasdiknamesi olmı}anlar dn kabul edilir. 
(2 85) 

---

KAŞELERi 
NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

. faJazasmda TEl~El"ON :}031 

IOl:oo~G~CCQG~CQQCQO~C>':ICCCCQC 
ÖKSÜRENLERE: KATRA HAK 1 EKREI Ve bütün ağrıları derhaJ lıeser •• 

Sıhh.i)·e Vekaletinin nıh tıw hilizdir .. icabında ıünde 3 k n c alınabilir-



hakkında bir n akalesi 
~-----_...--~-~-

Dünyanın her yerinde ıutıılı ve hayat pahalılığı 
var. Biz boııuıı ve uc:uzfufı arıyorıız •• 

Ankara. 7 (Muhabirimizden - tele
fonla) - Bu~ünkü cUlun ta Falih Rıf
kı Ata}·ır1 chükümctin tedbirlerini bek
lerken> başlıklı aşağıdaki makale~i İnti
~r e!mİ .. tır: 

14 ilktesrin tar.hli •La Tribün Dö Je
nev> gaz~lesinde bir Paria mektubu 
var. Bir kaç satırını alalım: 

Kahırc, 7 (A.A) - Orta şark lngilil 
k"ra ve hava kuvvetleri umumi karar
gahının tebliği: 6 Sonteşrin gecesi ve 
dün bütün gün 8 nci ordu düşmanı ti.1-
kibe deva!n etmiştir. Alman zırhlı kı•v
vetlcrinin bakıyesi Kokanın batısınd:lki 
~;ırp arazide ilerleyişimizi durdurırak 
~ temişlerse de daha batıya pliskürtül
n1{ıo:;lcrrlir . 

Kahire, 7 (A.A) - ıngiliz kıtaları 
Eldabaya vardıkları vakit hava meyda
nını diişman cesetlerile dolu bulmuşlar
dn-. t~tasyon da boınbardıman netice
sinda tan1anırn harap olmuş bulunuyor~ 
du. 1~ vagonluk bir tren ve bir çok va
gonların infilaktan harap olduğu görlil
müştür. Eldaba - Fuka yolunda da par
çalanmış bır c,ok ce,etlere tesadüf edil
mektedir. 

SC>N" 1-1.ABE~ 

Dr. Lütfü Kırdarın beyaı .. ah 

Mahrumiyet çekenle
rin önünde lükse mü

• 
ıyoruz saade et 

I «K1, geliyor. üşüyeceğiz, açlık çeke
ceğiz. Hayat pahalılığı gittikçe artıyor. 
Kara borsada bir kilo tereyağı yedi bu
cuk lira, bir kilo çay 66 lira, bir kilo 
kahve 42 lira, bir erkek papuçu 145 li

. ıa. sabun 6 lira, bir avuk 9 lira, bir pa
ket adi sigara 225 kuruştur.> 

Bununla beraber hükümetten lsviçre 
altıniyle döviz alıp bunu Paris kara bor
a.asında bozdurarak Pariste hayatın su
dan ucuz olduğunu gÖyÜyen1er yok de
ğildir. 

Yicredc bile tanı&miyle önlt'nebilıne~ine 
iı"nk5.n olınadığın1 goruyorul':. Hayat 
zorluğu ve ondaı1 doğan yolsuzluk ve 
k"ra borsa ticaretiyle mücadelesini her 
ı;ün daha artınnıyan ,.c "ddctlerdir
ıniyen hiç bir hiikümet yoktur. Ancak 
şu faı·k var : KGra bor5a tü~carlığı ve 
yolsuzluklar tab:i zamandaki yankcsi~ 
cJ'.klcr ve hırsızlıklar gibi küçük zi.in1-
ıc!crin ıncc:;lcığL!~r. Satıcı veya alıcı va
tanda•ların en ııüyük kı mı bu fırsat
tan ıncııfaatlennıeğe değil bilfık!s hü
l:ümct tedbirlerırJ muvaffak kılmağa 
talı•ınaktadırlar. Bundr.n başka bu va
İo:ındaslar darlığı ve zor!uğu tabii bul
n;aktadırlar 

Etrafınıza ba\..1nız kaç dostunuz YC 
]·aç aile harpten önceki ha> at tarzını 
arzusu ile tadil €hneğe razı olmuştur? .. 
Bız Almanyada><ı azlık eşitliğini aramı
yoruz .. Biz bol ve ucuz İ5tıyoruz. Bol
lukta eşitlik islıyoruz. Hastalığın b!.ı· 
yüzü bu öteki ) üzü kanun kayıtlama
J.:ırına karşı utandırıcı bir 13.ubaliliktir. 
H ükümete bir beyanname vermek 15.
z:m geldiğinde ıhtiyaçlarımızı alabildi
~ine şişirmek için çareler arıyoruz. 

Alınen esirlerin L.:tarı iı.ıdi 20 b!ni 
bu1.nuş:ur. Ele geçen malzeme tutarı da 
350 tank. 400 top, binlerce taşıtı ihtiva 
<-tmektedir. Çölde terk edilen İtalyan 
tümenleri tcınizlcnn1ek üzcrediı·. 1leri 
hareketimiz devan1 ediyor. Hava kuv
vetlerimiz evvelki gece gihi hücumları
na dcvaın et:nişlerdir. Marşa Malruhun 
batısında çok tesirlrbir hücum yapmış
lar ve burada dü~man kıtalarına ve ara
balarıııa ağır hMarlar ve kayıplar ver~ 
dirınişlerdir. Ağır bomba uçaklarımız 
Bingazi ve Tobruka gündüz hücum et
mişlerdir. Bugün Bingazide bir petrol 
gemisi, Tobrukta bir ticaret gemisi isabet 
dm!!jtır. Düşmaqın hiç bir hava faa
liyeti kaydedilınemi~tir. 

Bağdat, 7 (A.A) - Irak gazeteleri 
1\ıiısırda İngiliz taarruzunun kaydettiği 
terakkiden dolayı sevinçlerini izhar edi
yorlar. Başmakalelerde ileri sürillC'Il 
ınüta1a5larla Mısır iizerine çöken kabu
sun bu muzafferi:'-' .~ı.,, bC'rtaraf edildiği 
ınerkezindedir. 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Vali ve be
J.,diye reisi Dr. Lütfü Kırdar bugün 
muhtelif şehir işleri hakkında gazeteci
lere beyanatta bulunmuş, bilhiSsa lo
kantalarda ekmek verilmesi şeklinin 

l<aldırılması ve ıabldot usulü konulması 
ve kart tevziatı üzerinde durmuştur. 
Valimiz lokantalarda hiç kimseye ekmek 
verilmiyeceğini, herkesin ekmeklerini 
fırınlardan tedarik etmeleri lazım geldi
ğini söyliyerek tabldot meselesi hak
kında şunları söylemiştir: 

yen sayılara indirmek, büyük ekseriye
tin katlandığı mahrumiyet yanında pa· 
ralıların sadece para kuvvetine daya
narak mahrumiyet çekenlerin önünde 
lüks ve israflarda bulunmalarına mey
dan vermemek, umumi hayatta tasarruf 
ve iktisat zihniyetini hllkim kılmaktır. 

Piyasada lüzumsuz fiyat tereffülerine 
meydan vermemek için elimizdeki im. 
kanların son haddiyle çalışıyoruz. Bu· 
gün için mesaimizi en çok başlıca mad
deler üzerinde tekessüf etmiş bulunu
yoruz. Yakında esaslı ve yeni kararlarla 
kontrol ve mür.ıkabe işini semereli bir 
hale getireceğiz. Meşru kazançların fev• 
kine çıkan, memleketin içinde bulundu
ğu sıkıntılı şartlart her hangi bir şekil
de ve hasis menfaatleri uğrunda ergeç, 
fakat muhakkak surette akıbetlerini bu
lacaklardır. 

Almanyanın vesikalamak ve tayın .. 
lamak sistemini en jyi tatbik ettikten 
baı,:ka kara borsaya en ağır ceza veren 
bir memleket olduğuna şüphe yoktur. 
Fakat bu ne bolluk, ne kafi beslenme 
ve kullanma ihtiyatı, ne de kara borsa 
o;mamak manasına gelir. Berner Tagle
lat gazetesinde çıkan bir Berlin mek
tubundan bazı satılar: 

• Henüz son ha harken lokantalarda 
zerzevat kalmadı~ Zerzevatçı dükki.nla
rının önünde bir domates için kavga, 
kıyamet kopuyor. Paraya kıymet veril
mediğinden bir trampa ıistem..i kurul
muştur. Alış verişte para yerine kahve, 
çay, tereyağı, ekmek kartı kullanmak la
zım.. Kasap dükkinında bir parça et 
var amma zerzevatçı için t.. Zerzevatçı 
da en güze} domateslerini kasap komşu
euna saklamaktadır. Şarapçı kendisine 
yataklı vagon bileti devredenlere daima 
İyi sarap verebiliyor.> 
Doyçe Algemanya Çaytung, bütün bir 

kara borsa ııebekesinin keşfedildiğini ha 
ber vermektedir. Asıl suçlu idam edil
miştir. Berlinde her hafta kurşuna dizi
len veya idam olunanların listeleri gÖ· 
ıülm•ktcdir. 

Bir lıviçre gazetesinde okunduğuna 
göre <Zürihte bir kaç memur kendileri 
laıafından yok edilmek !Azım gelen iaşe 
lartlar1nın hüyük bir kısmını aşırmışlar
Clır. Şimdiye kadar bu kartlarla ticaret 
eden seksen ki,iden fazla adam tevkif 
olunmuştur.> 

lsviçre, mütehassısların pahalılık ya
fi~ına karşı koymak için serbest et piya
aasını kaldırmıştır. Her şey tayınlara ve 
•esikalara bağJanmııtır. Ayni memle~ 
kett4"' ekmeğe ve süte narh konulacağı 
hiç hesaba katılmamıştır. Başka gıda 
maddeleri pahalılaştığı için ekmek lsviç 
>ede başlıca doyurucu madde olmuştur. 
Tayınlama haberini veren gazeteler di
yorlar ki: ~Şikayete hakkımız yok. Ba
zı memleketlerde ekmek bizimkinin ya
nsı kadar değildir ve Türk tadının hatı
Tası bile unutulmuştur. 225 gram ekmek 
öteki harpte aldığımız ekmektir.> 

lsviçreliler, onların dahi başlıca gıda 
maddesi haline gelen ekmeğin 225 gra
mını başka memleketlere göre nimet ad
dediyorlar. Biz 300 gramdan aşağı düş
medik. Hayat zorluğunun ve hu zorluk
tan doğan yolsuzluk ve kara borsa tica
J'etinin her tarafta makineleri kadar mun 
tazam çalışan Alman teşkili.tı içinde ve 
fa <aati kadar aksamaksızın işliyen İs-

CENUB PASiFiK HARBi 
~ 

Guadel kanalda 
• • 

yenı mevzı-

ler alın ·ı 
Melburn, 7 (A.A) - General Mak A:r

tiırk karargahının tebliği: 
Oraki etrafında muharebeler devam 

ediyor. Hava kuvvetlerimiz faaliyetleri
ne devam etmiştir. 

Timor adasında düşmanın muhtelif 
kışlalarına ve tesislerine hücum edilmiş 
ve tam isabetler kaydedilerek yangınlar 
~ıkarılmıştır. 

Vaşington, 7 (A.A) - Salomon ada
ları sularında cereyan eden hareketleri 
t.-f.sir eden bahriye nazın Albay Kniks 
Guadelkanalda son çarpışmalardan son
ra Amerikalıların yeni mevziler işgal 
ethkJı rini bildirmiştir. 

Vaşington, 7 (A.A) - Bahriye nazırı 
Albay Knoks son haftalarda Salomon 
adalarında japonlann düçar oldukları 
kayıpların Amerikalılara nisbetle beş 
kot ağır olduğunu söylemiştir. 
Vaşington, 7 (A.A) -Amerikan uçak

l~rı Ran ,ondaki dokları bombalıyarak 
büyük hasar yapmı•lardır. Limanda bu
lunan b:: taşıta isabet kaydedilmiştir. 

Vaşington, 7 (A.A) - Bahriye neza
retinin tebliği: 
Çarşamba günii japonlar Guadelkanar 

ada5ında Batanikada şiddetli hücumlar-
• da bulunmuşlardır. Bütün bu hareket

ler püskürtülınü•tür, japonların zayia
tı ağırdır. 

Heıva kuvvetlerin1iz, düşn1anın üzerine 
•iddctlı hücumlar yapmıştır. 

Dığe kesimlerde kayda değer bir ~ey 
yoktur. 

Yanlı~ beyanname altına imza atn1a~ 
nın ne kanuni ne de ahJaki mesuliyet
lr.rini hatırlamnn1ak iç:n özürler icat 
ediyoruz. Hükümet vaziyetin gerekli 
kıldığı bütün tedbirleri alacaktır.. Bu 
ttdbirler hiç bir baltalama hareketi hoş 
ı;örülmek.sizin tatb!k edilecektir. Gene 
şüphe yok ki insafı vicdani ve kanun 
korkusu olınıyanlar bu tedbirlere dahi 
karşı gelmek i~in ellerinden geleni ya
pacaklar, daha hötüsü alttan alta on
ları tenkit ederek yahut alaya alarak 
bizi kendi tarailurına sürüklemek isti
yeceklerdir. Kime yardım edeceğiz .. 
Mesele buradadır. Her kayıtlama bi
zim keyfimizi bozduğu vakit onu kıra
rnk ve bozaı·ak keselerini doldurmak 
istiyenler bizim zevkimize girecek bir 
edebiyat yaratmakta güçlük çekmiye
rnklerdir. Şurası doğrudur ki vurgun
cu bile esnafın ;!k suç arkadaşı müşte
risidir. Nitekim ilk kontrolcusu da 
c.dur. En başta hükümetten zamanı 
1939 a doğru geri atıp hepimizi feraha 
~ötürecek tedbirler değil buhranın ci
hanı sanp savurduğu devrin tedbirle
rini bekliyeceğiz. Tabii geçim şartları
m umumi barıstan hemen sonra dahi 
bulamıyacağımızı düsüneceğiz. Bilerek 
''r istiyerek fedakarlığa razı olacağız ... 
Sıkınbya çare oıarak bu balkın kulağı
na canım kiminle muharebe edeceğiz, 
bu kadar milli müdafaa masrafına ne 
lüzum var, asıl zorluklar bundan doğu
yor, telkinini bile ulaştıranlar olmuş

tur. Doğrudan doğruya bizi her hangi 
boyun eğdirilme~ memleketlerden biri
"" benzetmek •·rzusundan ge-len bu 
telkine bu memlekette inananlar ol
muştur. Hükümct tedbirlerini bekler
ken milli müdafaa hazırlıklarımıza as
ı" gevşeklik gc!ıniyeceğini harbin en 
nazile ve buhranlı safhasına girmiş ol
duğu bu devirde ve bundan sonra bila
k's milli müdafao. hazırlıklarımıza büs
bütün hız vermek zorunda olduğumuzu 
<lü.şüneeeğiz. Bize kuvvet veren bir 
rokta kalacaktıc. Kendi kendimizi mut
laka besliyebilir, idare edebiliriz. 

FALİH RIFKI ATAY 

Makine ve 
erilirken 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

6 Sonteşrin gecesi Malta adasının şi
mal sahili açıklarında büyük bir İtalyan 
uçağı düşürülmüştür. tki uçağımız dön
memiştir. Fakat evvelce kayboldukları 
bildirilen pilotlarımızdan üçünün sağ 
ol<l uğu bildirilmiştir. 

Kahire, 7 (A.A) _ Amerikan hava 
kuvvetleri karargahının tebliği: Rical 
eden düşmanı hırpalamağa devam eden 
Amerikan bomba uçakları yollarda yı
ğılmış arabalara çok tesirli hücumlar 
yapmışlardır. Bir çok araba yakılmıştır. 
Ayrıca bir Messerşmit uçağı düşürdük. 

RUS TEBL IG!NE f.Ö lE 
----*·----

Bir Alman 
taburu 

yok edildi 
-*-Moskova, 7 (A.A) Gece yarısı 

Sovyet tebliği : & son teşrinde kıtaları
mız Stalingrad bölgesinde, Tuapsenin 
ş•mal doğusunda, Nalçtkın cenup doğu
sunda düşmanla savaşmışlardır.. Başka 
kesimlerde bir değişiklik olmamıştır. 

Moskova, 7 (A.A) - Öğle tebliğine 
ektir: 

Stalingradda kar0 ı t.ı!arruzlar yapan 
bır birliğimiz düşmanın iki mili;tahkeın 
mevziini zaptetmis ve bir bölük Alman 
askerini mah vetıni.ştir. 
Şimal batıda bir kesimde bir tabur 

düşman yok ed;lmiştir. Nalçtkt:ı düş
man çok ağır kayıplara uğrablınıştır .. 
Tuapsede kuvvetlerimiz bir Alman ta
burunu imha etmiştir. 
Diğer cephelerde kayde değer birşey 

yoktur. 
Berlin, 7 (A.A) - Salahiyetli Alman 

a•keri mahfilleri, Stalinin nutkundan 
sonra da ordunun Bo4evikleri dünya 
yüzünden silme!< kararından vaz geç
mediğini belirtiyorlar. Bundan sonra da 
Avrupa milletlerı için parola •Zafer• 
olacaktır. 

~~~--~-,~~~-
E SIRLER BAHSINDA 

---*·---
Cebelüttarılı bir silôh .Japonya ortalılariyle 
d h ıi ı ı hemfilıir bulunuyor ... epOSU a n a ıyor Berlin, 7 (A.A) - Yarı resmi bir 

Stokholm, 7 (A.A) - Madritten kaynaktan bildiriyor: &irlerin Ameri-
1\yarsagli Alleh<.nda gazetesinden çeki- ka ve tngilterede gördükleri fena mua
len bir telgrafta şöyle denilmektedir: meleler hakkında japon hükümlü de Al-

Son günlerde çok mikdarda tank ve manya ve İtal,Ya ile hemfikir olduğunu 
sair harp malzemesi Cebelüttarıkta yı- göstermiştir. Üçlü paktla birbirine bağ
ğılmıştır. Bu malzemenin icabında ikin- lnnmış olan milletler esir düşen vatan
ci cepheye tahsıs edilmesi mümkündür. daşlarının umumi hallerinin ıs!Mıı ça
İspanyol askeri mahfillerinin kanaatine resini bulmaktan aciz kalmıyacaklardır. 
göre bu kadar çok tankın Cebelüttarı- ----·-·----
ka veya şimal Afrikaya ayrılması güç C Ö R C · 
kabul edilebilecek bir keyfiyettir. - - 1 L 

Lalineadan gelen haberlere göre Ce- Libyadan rapor aldı 
belüttank son zamanlarda muazzam Londra, 7 (A.A) - Bugün öğleden 
bir silah deposu haline getirilmiştir. sonra neşrolunan bir tebliğe göre Çör-

Bu silahlar içın yer bulmak mühim çil general Mongomeriden son çöl mu
bir mesele olmustw·. İngiliz istihkllın harebelerinde mıhverden alınan esirler 
kıtaları deniz kenarındaki kayalıkları ve harp malzemesi hakkında tafsilatlı 
l:;erhava ederek tanklarla bomba ve av bir rapor almıştır. 
uçakları için yer hazırlamak zorunda ---------------
kalmJşlardır. 

İspanyol askeri mahfillerince burada 
ru kadar silah y.ğılması insanın hatırı
na İngilizler!n Avrupada ikinci bir cep
he açmak için Cebelüttarıkı üs olarak 
kullanmak niyetinde olup olınıyacakla
rı sualini getirmektedir. ----- -·----

ÇÖL HARBİNDE 
italyanıarııı vaziyeti 
Kahire, 7 (A.A) - Royterin hususi 

Melburn, 7 (A.A) - Umumi karar
g:lhının bildirdiğine göre Yeni Ginede 
muharebe bütün şiddetiyle devam et
meklrdir. japonlar bir mikdar daha ge
ri at:lmıstır. 

muhabiri bild:ri~or; Almanların mütte
fıkleri İtalyanla!· tamamiyle kendi hal
lerine bıraktıkları artık aşikar bir ha
kıkattir. Trento, Orescia ve Pologor 
tümenleri şimdi muharebe bölgesinin 
cenubunda kurtulmak ümidinden mah
rum bir vaziyette bulunuyorlar. 

Bundan başka cenuptaki Bologne ve 
şimaldeki Triest tümenlerinin de kur
tulabilmeleri içın pek ı;z ümit olduğu 

bugün haber verilmektedir. Çölde kay
bolmuş bir vaziyette kalan birçok İtal
yan grupları aç ve susuz esir edilmeği 
beklemektedirler. Tahrip edilen tank
ların mikdarı h.ıkkmda verilmiş olan 
340 rakamı ile esir sayısı olarak göste
rilen 20 bin rakamının çok mütevazi 
rakamlar olarak kabul edilmesi lllzıın
mr. :Milıver kuvvetleri şimdi sahil yolu 
boyunca dümdar muharebeleri ver
mektedir. Bu ricali bugünkü safhasın
da bir bozgun t~liıkki etmek hata olur. 
Diğer taraftan dii>manın elinde pek az 
zırhlı kuvvet kalmıstır. Müttefik kuv
VEtleri cenuptan şiddetli bir baskı yap, 
maktadır. Bu b.-:skı sahil yolunu tehdit 
•Itmda bulundurmaktadır. Müttefik 
hava kuvvetleri düşmanın motörlü kol
larını korkunç bir şekilde bornbalamak
tn ve bu suretle yolu hayati ehemmi
yeti haiz kısımlarında tıkayarak düş
manın ricat hattını kesmektedir 

Londra, 7 (A.A) - Çek cümhurrcisi 
Dr. BC'Iles orta şark kuvvetleri başku
mandanı General Aleksandre aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

Sekizinci ordunun zaferi müşterek 
düşmanın son imhast için çok önemli 
unsuru teşkil eden, şanlı bir muvaHa~ 
kıyettir. Bu muvaffakıyet harbin b.un
dan sonraki gelişimi için hayatı netice
ler doğurabilecektir.> 

Vaşington, 7 (A.A) - Birleşik dev
letler reisi B. Ruzvelt basın mümessil 
lerine beyanatında sekizinci ordunun 
Mısırda kullandığı malzemenin çok bü
yük bir kısmının İngiliz malzemesi oldu
ğunu bildirmiştir. 

R eis Ruzvelt, Birleşik Amerikada iki 
üç hafla kadar kalacak olan İngiliz is
tihsal nazırı Lytteltonla birlikte 1943 
yılı için. tngiliz ve Amerikan istihsal 
programını gözden geçirmekte oldukla
rını .da açığa vurmuştur. 

ALMAN TEBL GiNE GORE 
---*·---

Bir dağ 
•• 

mevzıı 

alındı 
-*-Bcrlin, 7 (A.A) - Alınan tebliği : 

Batı Kafkasya sahilinde baskın hü
cumu ile düşmanın bir dağ mevzii alın
mıştır. Piyadelerimiz Tuapsenin şiına
linde şiddetli y:ığınur altında inatçı 
s<ıva~lar neticesinde arazi kazanrruşlar
clır. Alayımızın doğusund:ı mukabil bir 
hücuma karşı inr.tçı müdafaada kıta
larıınız düşmanın 30 tankını yok etmiş
lerdir. Alman hav:ı kuvvetleri bir zrrh-
1• treni tahrip etmişler, Gürcistan as
keri yolunda askeri kıtaları bombala
nıışlardır. 

Stalingrad keoıminde mevzii muhare
beler olmuştur. Savaş ve pike uçakları
mız Volganın doğusunda topçu mevzi
lerini bombalanu.şlardır. Cephenin mer
kez kesiminde hücum unsurlarımız 
düşmanın bir çok beton sığınaklarını 
t.ıhrip etmişler ve bunların içinde bu
lunan askerleri imha eylemişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz Dvino ve Volga 
rnenbalarına yakın bölgelerde düşman 
bazırlıkJarına ve nakliye hareketlerine 
hücum etmişlerdir. Bir gece hücumun
da Moskovanın sima! babsında bir ha
va meydanında büyük yangınlar ç.ıka
ı·ılmıştır. İlmen gölünün şimal doğusun
da düşman grubu örızalı arazide gün
lerce süren inatçı bir muharebeden 
sonra imha edilmiştir. Ağır topçumuz 
Kronştad elektrik fabrikasında yangın 
çıkarmıştır. 

----~ ...... ,-~-
MAREŞAL PETEN 
---*·---

Radyoda bir 
sövlev verdi 

Vişi, 7 (A.A) _ Kış millt yardım -

- cSon alınan kararlar arasında lo
kantalar için tabldot yemek listesi ve 
rnbit fiyatlı tabldot usulü de vardır ki 
maksat yalnız fiyatlannın listelerde ala
bildiğine her gün yükselmesinin önüne 
geçmek değildi. Bu maksadın yanında 
listeleri ve lüzumsuz yemekleri muay-

lstanbul emniyet müdürü Burdur 
valisivle becayiş edildi 

lstanbul, 7 (Hususi) - Eski vali' bul emniyel müdürü Kiimran Burdur 
muavinimiz Burdur valisi Haluk Pepeyi valiliğine tayin edilmişlerdir. Bu husus .. 
lstanbul emniyet müdürlüğüne ve İstan- ta vilayete te<bligat yapılmıştır. 

Maarif Vekilinin beyannamesi 

inkılap tarihi enstitü~ü 
faaliyete geçti 

Ankara, 7 lAA) - Türk inkılap ta
rihi enstitüsü ilmi danışma ve yönetim 
kurulu enstitü ıle ilgili kanw1un 4 ün
cü maddesine göre 4 - 6 sonteşrinde ilk 
toplantılarını Ankarada Türk Dil, Ta
rih ve coğrafya fakültesinde Maarif ve
kllinin başkanlığından yapmıştır. Top
lantıda tarih kurumu adına Hikmet 
Tanık ve İbrahinı Necmi Dilmen, Ço
rum saylavı Ali Riza Eren, Maarif ce
miyeti namına Cevdet Kerim İncedayı 
ile İstanbul ve Ankara üniversiteleri 
'l'ürk inkılap tarihi profesör ve döçent
leri hazır bulunmuşlardır. Enstitünün 
gelişmesinde ilını danışma ve yönetim 
kurulunun önemli rolü belirtilmiş, teş
kilat ve çalışma programlannm incelen
mesine başlanmıştır. İkinci toplantıda 
tafsillltlı çalışma programı kabul edil
miştir, İlmi etüd mevzuları ve bunlann 
yayım v.Sıtaları müzakere edilmiştir. 

timi danışma ve yönetim kurulu beş 
ikinci teşrinde 2 inci toplantıda inkılllp 
tıırihi ve Türkiye rejimi ders programı
nı gözden geçirmiştir. Son olarak yapı
lan 6 ikinci tesrm toplantısı maarif ve
kili Hasan Ali Yücelin başkanlığında 
yapılmıştır. Bu toplantıda Milli Şefimi
zin enstitünün kuruluşu hakkında irşat 
ve himayelerindcn dolayı kurum namı· 
na teşekkürlerin bildirilmesin<ı Maarif 
vekili memur edilmiştir. Enstitü, önce 
inkılllp kürsüsü derslerini veren, profe
sör Recep Peker, Profesör Yusuf Ke
mal ve Döçent Cavit Taysunun fahri 
üyeliğe seçilrnel•ri teklifini oy lllrliğiy
le kabul etmiştir. Milli Şeften nutukla
rının neşri için müsaade rica edilmesine 
karar verilmiştir. Vatandaşlara enstitü
nün kurulduğunu bildirerek enstitüye 
inkılap tarihimizle ilgili belege ve eş
ya vermeğe davet çin Maarif vekili 
Hasan Ali Yücelin bir beyanname neş
retmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Vekilin beyannamesi şudur: 
Aziz yurttaşlarım, Büyük Milli Şefi· 

mizin geçen yıl işaret buyurduklaı·ı 
esaslar dahilinde 424 sayılı kanun mu• 
cibince Türk inkılap tarihi enstitüsü 
ve ilmi danışma ve yönetim kurulu ça
lışmalarına başlamıştır. İnkılabımızı in
celemek, önemini yurt içinde ve dışın• 
do yaymak için enstitü bir kUtüphane, 
müze ve arşiv tesisini ilk ödev saymı~
tır. 

İnkılabımızla ilgili her türlü kitap, 
belege ve eşya İmralarda toplanacak ve 
bu yerler her kese açık bulundurula
cakbr. Büyük Millet Meclisi enstitü
nün yüksek önemini belirten bir dik· 
katle resmi daireler ve hususi teşkillit· 
ta bulunan belege ve eşyanın enstitüye 
verilmesini kanunlaştırmıştır. Büyük 
Millet meclisinin bu ilgisini teşekkürle 
anarken inkılap davalarına hizmet et
mek istiyen vatandaşların da alakasını 
bekliyoruz. Milli esaslara göre kurula
cak olan enstitüye inkılap tarihimizle 
ilgili vesikaları tevdi etmek veya bun
ları kendi kolleksiyonlarında saklamak 
hususunda her yurttaş serbesttir. Satıl
mak istenen vesikalarla eşyanın değeri 
milli danışma v~ yönetim kurulu tara
fından tayin olunacaktır. İstiklal ve 
inkılap tarihini ilgiliyen belege ve eş
yayı enstitüye verenlerin isimleri şeref 
defterine kaydedilecek ve millete bildi
rilecektir. Bu konularla ilgilf belgeleri 
saklamak veya özel kolleksiyonlarında 
bulundurmak istıyenler bunların konu
ları hakkında enstitüye ma!Qmat ver
dikleri takdirde ısimleri yine şeref def· 
terine kaydolunacaktır. Bqtün müraca
atların Türk inkılap tarihi enstitüsüne 
yapılmasını rica ederim. Türk inkılllbı 
gibi inkılap tarihi enstitüsü de Türk 
milletinin malı ve şerefidir. 

Cümhuriyet kupası 
Maslıespor Gen~ıer birli ğlni yendi... Demirspor 

da Anlıara giicüyl e berabere lıaldı 
ferini açan Mareşal Peten radyoda de- Ankara 7 (AA) - Cümhuryet ku- de 1-3 M118kesporlular tarafından kaza-
miştir ki: r.a.sı maçlarına Ankara stadında devam nılmıttır. 
cFr~zlar; • .. .. .. . edilmif(ir. ikinci maç Demirsporla Anltaragücü 
cUgramış oldugunuz bu~ guçlük- ilk karşıla{lllla Maskesporla Gençler- aTll8ında yapılmış ve heyecanlı bir ıekil• 

~ere ~~. ~oksullı:ğa • r~n sızetirdinizy~p~ı- birliği arasında yapılmıştır. Birinci dev- de devam eden oyun 3-3 berabere bit-
gunş· di ut_un teklifi~~· yetrınedie. ge . · resi sıfır eıfır berabere biten maç netice- miştir. 
ım yıne sıze muracaa yorum, sız 

yardım ederseniz Fransa kurtulacaktır.> ____ ._...., ___ _ 
iNGİLTEREDE 
Yeni aslıer daveti •• 
Londra, 7 (A.A) - İngiliz hükümeti 

1 ilk kanundan 30 ilk kıınun 924 ara
sında doğan gen~lerin askeri şubelere 
kaydedilmelerini emretmiştir. 

---...... ~~-·~~~ 
Kral Karol hürRo-

menleri o başına geçti 
Meksiko, 7 (A.A) - Eski Romanya 

kralı Karo! Meksika eümhurreisine 
gönderdiği bir mtktupta kendisine gös
terilen misafirperverlikten dolayı te
şekkür etmiş ve hür Rumenlerden mü
rekkep bir grubun başına geçmek üze
rt' yakında Mcksikadan ayrılacağını 
bıldirmiştir. Bu grup Avrııp•da mihver 
iıe vuruşacaktrr. 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 
Senenin en muhteşem müzik, aşk, dans ve KADIN GÜZELLİi';İ 

harikalar ~:.ıheseri 

ZİGFELD YILDIZLARI 
Hedy Judy Lanıı Jamcs Tony . 

LAMARR GARLAND TURNFR STEWART MARTIN 
ve 10 nefis ses, 20 büyük yıldız ve 200 en güzel kız tarafından yaratıl
mış emsalsiz bir filim. 
SEANSLAR HERGÜN : 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da başlar. 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 11 de başlar. 
DİKKAT : Haftanın bütün gün lerind• bütün biletler tenzilııtlıdır. 
SALON 30 KURUŞTUR. 


