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tlfuı milnderecatmdan mesuliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkar siyasi gazetedir. YENt ASfR Matbaasında basılmıştır. 

1 unusta son muharebe duı·umu 

ı verin ku ve 
ler silsi esi 

e 
alınd 

-

Bir şimal Afrika limanında hava hücumiyle tahrip edilmiş Mihver 
cephane gemilerinden birinin hali (btt resim Foto . 

Radyo vasıtasiyle gönderilmiştir) 

-------------------------

----*----
Kervanda da yeni 
taarruza µ;~çi idi 

Farnsızıar esir 
ve bir coh ağır 
toWJ aldılar 

Londra, 27 (A.A) - Tunus cep
hesinde İngilizlerin son hüeumiy
le elde edilen muvaffakıyet saye
sinde Mecezelbabın on kilometre 
şimalinde bir mevkie kadar uza
nan saha müttefiklere geçmistir. 
Fransız kuvvetleri Podötas ve Ker
vanda muharebelere devam etmek-

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 tc) 

Tr a bl us garba doğru 
- --

ftihver stıratle 
~ekiliyor ... 

-
olar her yerde müte ...... 

diyen 
RUSLA~A GÖlE 
·----*----

ye.niden 
nıeskiin 

yer alındı 
-*

KafJıasta Alman 
hattı yapıldı, 
Stalinqradda 9 
mahalle zaptedildi 

Moskova, 27 (A.A) - Sovyet 
tebliği: 26 ilk kanunda orta Don 
kesiminde ilerleyen Rus kıtalan 
Sadıskaya, Demirskaya, Keriv
raskaya ve daha iki meşhur jstas
yon ile Koskovka, Nikolska, Si
yanti, Konstamtin, Agurzanni ka· 
sahalarını ve daha dört kasaba da 
dahil olmak üzere bir çok meskun 
yerleri elde etmiştir. 

geriye sü,ülüyo 
----*----

ar 

'A.nglo Sak.son bombardıman tayıJareleri Rusyaya gönderilmek 
üzere gemiye yüklenirken 

--------------

INGILIZLERE GÖRE ' 
----·*·----~ 

önemli bir 
mevki ku

şatıldı 
Almanlaf' Stalin· 
gPaddafd mahsur 
tümenle,.ini fıaf'· 
taPmalıtan ümidi 
rıestilef' 

Moakova, 27 {A.A) - Royt" 
rin hınwi muhabiri bildiriyor: 

Mareşal Fon Boclc, Stalingrad~ 
cenup batısında çevrilmiş olan AJ.. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

EK TEBLtC 
İngilizler Sif'teyi 7.S lıilometre geride bı· Moskova, 21 (A.A) - Sovyet 

Şimal Afrikada seçim 
ralıtıla,. ve Ahdenizde gemiler batırd-ala,. (Sonu Sahife 4, Sütun a te) 

Londra, 27 (A.A)-Mon Gome- man artcı Kuvvetleri sekizinci or- (!"'DARLAN)"' o· MU" DU~ ALMANLA*RA CORE Barlanın yerı·. ri ileri kuvvetler, Noel tatiline rağ_ du öncüleriyle küçük çarpışmalar , '/ _ 
men Elageyla - Trablusgarp arasın- yaomışlardır. 
da ve Elageylaya 400 metre uzakta Eğer Rommel kuvvetleri Trab1u- * d J 
Sirteyi almışlar ve bu kasabanın su müdafaa edecekse Mısratada_.ı.~~·---...... • _.!..___]a on.. a De ı· ro .... P.~ ı· 
'i5 kilomclro ~tııwıda Elhun nıev- kuv,-etli bir kol bırakacaktır. ili- Ta ı , ~ '-' ~ lı 

j~;::;:: 'i": ;~- k=;~·;~~;1

unr~:r askeri tö- Ruslar ge-

Birmany~ gee· 
rlye a ı ~- ıyo 

((YENi ASIR)) iN ASKER( ruH~RRIRI YAZlYOR 

Yeni Rus taarruzları 
eskilerine göre n .. ü

kemmel yapılıyor 

ren yapıldı riy~~tıldı 
-*

Genef'al Ayzenlao· 
ver, amiral Kanin· 
gam ve Ruzveltin 
mümessili de cena· 
zede bulundular 

Donda IJüyüJı ili,. 
Sovyet grubu çev
f'ildi, diğer yef'• 
lef'de Rus laücuın
ları lııf'ıldı 

Berlin, 2 7 A.A) - Alman teb· 
liği: 

Terek bölgesinde Sovyet hü
cumlan daha zaif olınuı ve <lüı
manın hazırlıklan kısmen topçu
muz tarafından dağıtılmı§tıl'. 

---~-·*----
Gene f' a I Jif'O IJaş. 
Jıumandanlığı da 
muhafaza edecelı 
ve Degolle 
IJi,.lefecelı 
Londra, 27 (A.A) - Resmen 

bildirildiğine göre general Jiro 
runiral Darlanın yerine şimal Af
rika yüksek komiserliğine Fransız 
ımparatorluğu milli konsey azası
nın rey birliğile intihap edilmiştir. 

Cezayir, 27 (A.A) - General b!"la.r...,. 

Jiro, ölen amiral Dadanın halefi 
~eçilmiştir. Bu seçimi yapan impa
ratorluk konseyi bir saat müzake
relerde bulunmuştur. 
JİRO SİYASET İSTEMİYOR 
General Jiro intihap edilmesini 
(Sonu Sahile 4, Sütun 6 da) 

Aralarında birlik temin edileceği 
cınla§ılan savaşçı Fransız

lardan bir müfreze 

Londra, 27 (A.A) - Amiral 
Darlanın cenaze törenine Ameri
kan ve İngiliz kuvvetleri namına 
birer müfreze ile bir Fransız kıta
sı iştirak etmiştir. Cenazeyi takip 
edenler arasında şimal Afrikadaki 
Amerikan kuvvetleri Başkomutanı 
General Ayzen Hoverle tri.giliz de
niz kuvvetleri Komutanı General 
Kaninkam, Ruzveltin şimali Afrika 
hususi mümessili Rabet Morti, Ge
neral Jiro, General Berjere, Fas 
umumi valisi General Şatel vardı. 

VOLGA - DON ARASINDA 
Volga ile Don kavıinde piyade 

ve zırhlı teşkillerimiz gittikçe te-

rakki eden bir karşı hücumiyle Fransadan yeni şika~etler 
Ruslan şimale doğru atmış ve bir J 

-----~·----~-~~-

kaç meskun yeri geriye almıştıT. 
Büyük bir düşman grul.u zırhlı 

(Sonu Sahife 2, Sütun 7 de) 

"Dar 1 an,, ın ölümü ve Iogilizler 

Dftrmetle ka· 
ışık tenkitler 

-~---ı~ı------

~--~---1'M~----------

Artık teredd8.t 
bitmeli imiş 

italyanlaf' filiyat istiyo,. 11e B. ı.avalden 
daha pelı çoJı ıeyler IJeJıliyof'laf' 

Milano, 27 (A.A) - Rolasyoni 
Enternasyonale baş yazısında ___ ----
Fransanın durumundan şöyle bah- ~:...:.:! _ _... ___ _ 
&etmektedir : 

DA iKA Hitler ile kont Ciyanonun 10 $ 
son teşrinle 18 ilk kanun mülakat ••••••••••• 
ları arasında geçen devrede bu 
harbin mühim bir merhalesi kat 
edilmiştir. Amerika ve İngilizlerin 
ş:mal Afrikada harekete başladık
Ian zaman seri bir muvaffakiyet 

(Sonu S:ıhife .f, Sütun 6 da) 

JAPONLAR VE HARP 
------*-----

Mü t teli k kuvveti-

11 gün icinde Sov· 
yetlerin Alman
lardan aldıkları 

Moskova, 2 7 (A.A) - Sov
yet tebliğine ek: 

16 ilk kanundan itibaren 1 1 
gün süren muharebeler arasında 

kıtalnnmız düşmandan 351 uçak. 
178 tank, 1927 top, 850 mnyn 
atar, 300 lev atar, 690 tank savar 
tüfek, 56 bin tüfek, 30 milyon
dan fazla fisek, 15 00 motoraiklet, 
1 1 5 O F urun, 31 O mühimmat. si· 
lah ve yiyecek deposu, 420 va· 
gon, 21 lokomotif zapt etmis1er
dir. 
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l ( ŞEBiR BADER~ERi J * Kuru Kafa 
U 1 "d v n·· k.. ı ti • Türkçü " r a a ar- uL_ u maç arın ne c~sı T·· k .. 
hk ve1gil~ri •• ~- ve ur uz 

ödendi Goztepe ve Karşıya- 11,,,.yetç:.., ateıı 
-*- k ) J J• Jd•J sönen milletlere 

Şahende hanın~ bay1fm1ct1 BiıeuatandtqJ51Jln 8 J ar ga lp ge ) er ö~!ın~Y!:!a!~~:~=an 
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--
------MW lefler 2'500 ffpa A.ltınoPdU da Dentlf'SPGPll ' • o mağlup etti hükümetin:n Büyük Millet Mecli-

. KonılseP JllllCIUlnl 11111'11 lıafaya dolıanma• ödu 1ed.27H<eıeH ') u lada ka Göztepe • Altay ma.;ı çoJı heyecanlı olda ~~:.e v:~:1:1üyP=~~:::: s~: 1-a..--ı...a llelıU d r a, ususı - r - Dün müsait bir havada fubol oynanmasına mani olamamaia " 
JHll't ndlddc........,H•.Jf• YOP U... zanın iktisadi ve ticari vaziyeti nis- şampiyonasının ikinci deVTe maç- başladılar. Göztepeliler Altayın le bu vasü tebarüz ettirilmiştir. 
Bir amanlar yafl)'an bir adama lu diş ku1lananlara hiç rastlama- betinde 21 mükellef namına 29,500 larına başlandı. Havanın soğuk devam etmekte olan aüratli. ener- Hakikatte bu unsur türk devleti-

k d B · d ·· 1 k" lir varl k vergıs' · t h t hsil nin esaslı umdelerinden birisini ait bulu.an bu kemi parçası, ım. unun ıca 1• oy e sanının 1 a 1 1 a r ve a ohnasına rağmen Göztepe - Al- jik ve atak oyunlarını alt edebil-
ömeria tuttuğu !imhadan intipr bu son yılların içinde olmuştur. edilmiştir. Bu müke11efler arasında tay müsabakası atada oldukça mek için çok çalışmağa mecbur teşkil etmektedir. Türk teşkilatı 
edea ..ı.ı: ziyanın yardııniyle. çu- Ortada bu kadar kuvvetli bir ispat fabrikatör Hüseyin Zeren 15,000 kalabalık bir seyirci kütlesi topla- kalıyorlardı. esasiye ka:ıununun değişen ikinci 

L k lu"'" 1 k k kafa b d · tra ödcm'stir maddesinde türk devlet1nin milli-kurua İçoiDde bütün ~or anc gıy e var en uru mn un an yiız- · mı§h. Filvaki bu maç beklenildiği işte oyun bu tempoyu muhafa-
meydaaa çıkmıştı. O dakikada, terce sene evvel bu dünyadan gö- Hükümetin bu vergi ile istihdaf gibi güzel ve heyecanlı oldu. Baş- za ederek geçerken 34 ncü daki- yetçi bir leşekkül olduğu yazılı-
etten Te deriden ari, sırf kemikten çen bir ölüye ait bulunduğu nasıl ettiği gayenin §Umül ve ehemmiye_ tan sona kadar zevkli bir maç sey- ka Fuat hiç beklenmedik bir vazi- dır. Hükümet reisinin resmi ifade
ibaret balunan dudakları ideta iddia edilebilir? tini ve zamanın nezaketini müdrik rettik. yette ender görülen güzel bir gol s:le teyit C'!ciilen türkçülük mefhu-
gülütmeT gibi duruyordu ve ka- Hem ben sana bir şey söyleye- olan Urla halkı borçlannı kanuni ALTINORDU _ DEMIRSPOR attı. Daha evvel de Göztepe mu- mu türk milliyetçiliğine büyük 
ranhk, boş iki delik şeklinde gö- yim mi, Hacı Musa? .. Bana kalırsa, mükellefiyetten ziyade kutsal bir tık maçı Altınordu _ Demirspor hacimleri bir kaç gol pozisyonlan bir kıymet verildiğini gösterir ve 
riine11 gÖE çukurlarının içini, ken- simdi bu kuru kafayı biz yerinden ödev ve mazhariyet telakki etmiş, takımlan yaptı. Sahaya Altınordu yakalamışlarsa da fzmirin halen bu yolda tatbikat sahasında adım-
'disini h1a hale getiren h&cli.enin es- hiç kımıltatmamalıyız. hiç bir takibata lüzum hissettirme- da en kuvvetli kadrosiyle çıkma- en iyi kalecisi olan Salahaddin ta- lar atılmıştıı ve atılacaktır. 
ran clo1d.uyordu... Hemen zabıtaya haber verilme- den seve seve vermişlerdir. mıştı amma Demirsporlular iki rafından akamete uğratılmıştı. Bugünkü dünya savaşında, * lidir. Bir kerre zabıta memurlan noksaniyle dokuz kişi oynadılar. Devre bu hava içerisinde Gözte- ölilmdirim kavgasında kütleleri 

Acaba bu kimin bqı .idi) •. Onu gelsinler, bunu ~u halde ve yerin- Atatu•• tk 1-0ŞU Bu vaziyet karşısında Altınordu- penin 0-1 galibiyetiyle bitti. carpıştıran ve miJyonları b!r tek 
bir kaç aaır evvel yapılmış olan bu de muayene etsinler. Bunun bura- ili • lular birinci devrede dört, ikinci iKiNCi DEVRE iradenin emri altında harekete 
eeki. bhnlık ve rutubetli mahze- ya bir cinayet eseri olarak gömü- • devrede iki gol yaparak oyunu sevkeden, milliyetçilik imanıdır. 
nüı klşesi 8 i ed lii- I eliğini k şf k d • ld O 6 li b · · d"l ikinci devre de gÜzel bir oyun- Cephelerdeki kanlı boguşmalarm 
zum görm~:le~~Vee bura: ne üp gömillm~ . . e etme on- SU llD ya pl 1 -Ai:ı:rdJ~;a;ı~r.daha fazla gol la baı1adı. 0-J galibiyet her iki ta- (;.D büyük dayanığı bu imandır. 19 
zaman gÖmmU.lerdi).. la~~z ~=··hiç karışmamalıyız! * atması belclenirdi. raf için de nazik ve tehlikeli oldu- uncu asırdanberi milletler bu Jllef-

S.. -Uerin hePli de o dakika- B aksini k KARŞIYAKA A TF..Ş ~u icin oyun meraklı bir safhada kdre ile sevk ve idare edilmiştir 
Cla mahzende bulunan adamlann tnf11 ! yaparsa 90ll?'a mes- Rıza Halısut fıOfU Bugün bütün l;mir takımlarının idL Derken ikinci dakikada Altay \.e edilmeidedir. Milliy;etçilik ate-
gözlerinin önünde, bir sıraya dizi- u ~= 'söze akar sular dunır IJlrlncDlğlnl madarı vardı. beraberliği temin etti. Bu gol bariz :;.inin kalplerinde yandığını hisset-
len gayet ~ is~flıam ifar~tleri derler. Onıerin fikri tamam.iyi~ ,, ____ ,..

1 
ikİnci kartılaşmayı aaat J 3 te bir ofsayd vaziyetinde olmuıtu. miyen milletler zevale mahki'tm-

,eklinde, l:nrdenbıre bellnnifti.. do~ ve makuldü ....,...... Kar,ıyaka - Atef takırnlan yaptı. Fakat hakem FÖnnediği kin bitta- dur. Hatt~ bu ateşin hararet!ni 
Şimdi t>a,ta hacı RUfell efendi Ha M Çım eh. Ci- Atatürk kotuau dün yapılmış, Başlangıçtan itibaren daha atak ve bi gol sayıldı. Eğer llyaa ilk pozia- kaybeden milletlerin ,birer birer 

olduğa halde hacı Muaa ve bütün dacı buluaa ses lia =k 1 halkevi önünden bqlayup stad- enerjik oynamağa başlıyan Ateş- yonda Fol yapsaydı meaele yoktu. ve türlü vesilelerle inhilM ettiği 
itçiler derin bir diifünceye dalmıı ~~·br ~anilzepo '-ilerd 

0 
unab. yumda biten müsabakaya elliden liler çok geçmeden ilk ve son gol- Ancak Bayrama pas verdi top ~örillmektedir. Bizim cemiyetimi-

Lul -'ard na. . er VermeA re on en ı- fazla atlet icıtirak et.-ı-M., Koşuyu ıl Sonla d K ikinci defa kendisine geldi:n za- ih b 1 k 0 unayon L rısı oradan ayrıldı. millt tl .. ,~1- Riza~Ma,_ ...... __ k lerini yapt ar. r a arııya- .... zin tar' i tecrü e eri ço tur ve 
Ve ..... de korkunç lıılr cinayet B" aemtfn b ta Ami a ew.uıu. 11JJUt azan- kalılar daha iyi oynamağa baıla- man ofsayd vaziyetinde ve rakip başka milletlerin akibetlerinden 

vaka.,. ..rariJ')e bqt'*ftıık1a- . fa: kllCmra 
0 vı: 1 

d - Dllfhr. dılarsa da 0-1 vaziyet deiitmeden kalenin dı"binde idi. Bu goldan ders almağa ihtiyacımız yoktur. 
nndaa .Upheleniyorlardı. Bu yüz- n: 0 

omaer mua yanın a Ekip itibnile Tilkilik orta mek· birinci devre bitti. sonra oyun en heyecanlı safhasına Osmanlı imparatorluğu kendi özU-
Clen abda ile tamu edeceklerini bır polls memuru bulunduiu hal- tebi, grupta Yün Mensucat birinci ikinci devrede oyun çok çetin döküldü. Altay ümitlenmişti ve nü teşkil eden türk unsuruna hor 
ve dertsiz batlannm ..kmtıya al- de mahzene geldiler. Biç aoluk al- say.ılmıştır. safhalar arzedereık geçmeğe bqla- daha canlı ve atak oynıyordu. baktığı için inhilAl etmiş ve böyle 
rayacaimı dfifUnerek bundan fe- madan hemen tahkikata başlamq- dL Her iki taraf için de bu oyun Göztepe ise kendisini tolpamıı. olduğu halde yıkılması esnasında 
ha halde 6zillmflt ıörllniiyorlar- tardı. TUNUSTA SON MUHA· çok mühimdi. Kazananın üçüncü daha dikkatli ve daha ciddi oy- türkten başka hiç bir müdafii kal-•..ı. - '1- lmak "h • l" k ı· ld .. namağa koyulnnqtu. Bu vaziyet mamı"tır. uı.. Ko · · dah11-- '--.r- o ı tıma ı uvvet ı o ugun- ., 

Mamafih meaelenin bir clnayet- mser muavını ~ a..ıua- REBE DURUMU dan maç çok kereler sertliğe ve kuvvetli olan tarafı meydana çı- * 
le ilsill olmam .. da ihtimal dahi- nm bulunduğu çukurdan çıkarıl- hatti kıncılığa kaçıyordu. Bir çok kardı. Göztepeliler 15-20 dakika Türke, türkten başka hiç bir 
linde idi ve 'bu düptnce ilk önce masmı .muvafık bulmailll§tı: (Baştarafı 1 ind Sahile4e) oyuncular dü§iiyor, kalkıyor, sa- müddet Altay kalesini çenbere al- yardımcı yoktur. İstiklAl savaşı-
lıacı M•anın alcbna geldL Yapıcı - İkinci şubeden m~urlar ~e- tedirler. Pişondaki Fransız mevzi- katlanıyor ve tekrar oyuna giri- dılar, fakat Altay kolay kolay gol mız bunun en büyük ve parlak de
Ustaa azun kır •kalım tarak ıek- lecekler, dedi, CUmhunyet mild- lerine yapılan mihver hüumlan yorlardL Yalnız Ateıten Ferit tek- attırmıyor, var ve son kuvvetiyle Mini verm~tir. O feci günlerde 
line setirdJii kalın. nuırh pal1inak- deiumumlaine de haber verildi. tardedilınit ve Mihver kuvvetleri rar oynamak kuvvetini kendisinde oynamağa devam ederek seyirci- türk milleti kendi içinden ve özün-
larly)e tanmak .ayeelnde kendisi- O da gelecek. Onlar gelinceye ka- ağır zayiata uğratılmıştır. göremiyerek takımını eksik bırak- leri ve bilhassa taraftarlannı limit den şefler çıkararak onların haş-
ini ptkınlıktan çarçabuk lı:uriar- dar hiç bir şeye el dokundurma- KERVANIN BATISINDA tı. Bu vaziyet blr az evvel hakRiz ve heyecan içinde hağırhyordu. kanlığı altında ınillt mücadelesini 
mlfb... malt .lhmı!.. . Londra, 27 (A.A) - Fas radyo- yere penaltıdan gol yiyerek bera- Nihayet Fuat müvazeneyl bozan yapmış ve muvaffak olmuştur. 

DütüneeB zamanlannda daima İ§çiler işlerini paydos ettiler. su dün a]qam Fransız kuvvetleri bere düşen Ateı takımını daha ikinci golü attı. Altavlılar mağ)Q.. Türkün siyast ebediyeti vardır ve 
bayla 71IPIDak onun lcletidi. ~it!'"' Zabıta memurlan BerdUf H~il- u~uml karargihmm şu tebliğini müşkül vaziyete duçar etti ve çok biy~t?,ı t~airi ~tında iken yine Fu- türk ebediyen hür yaşayacaktır. 
~ oynamak nretlyle. zihninın nOn buldtıiu kı;tronl~ difleri mce- neşretmiştir: gec;:meden ikinei ve mağl~biyet at uçuncu golu de yaptı. Türk milletinin damarlannda ce-
~b'ea hareketini f.aliyete getl- den inceye tetkik ettiler. Kervanın batısındaki bölgede golünü yedl!eT. Oyun bu netice ile Arblı: oyunun galibi anlaıdmıo lan den kan türk milliyetçi-
Drdi.. Sonn kcımser muaviıl,i CUmhuri- df~nın ild htloumu ~ 1-% ICvpyakablann gal-.tyle P,1 leli. Netıeldm bundan eonnld ;Rt bue derecede v~. 
Şmdl odlm bfuı, yeniden JCu.. yet mtıddelumumlstyle fklncl ~be müştür. Esirler aldık. Bir çok ağır bitti. 1 5 dakilCada Göztepeliler Kolay- HAKİM ziy A GÖKALP 

i'alaa bir ..at ....,,... sı"bi fnti- memurlan gelinceye kadar boş top elimize geçti. Bu galibiyetten sonra Kal'flY&- lıkla gollük fırsatlar yakalac:lısalar- ----
bmla itlemeie baıJam'fh. Yapıcı durmamak için mahzende çalışan M'.ECEZELBAB SAVAŞLARI kahlann hali hazır üçüncülük vazi- sa da istifade edemediler. Hatt~ 
WtMI ı..m- pkaraa ,.anma sit- işçilerle Hacı Musayı ve evin sahi- TAFStLATI yetleri perçinletmiı gibi eörünü- penaltıyı bile dlfllJ1Y8 attılar. Bır 
il ~ Omerha eDnden alanık bi Hacı RU§8D efendiyi birer birer Londra. 27 (A.A) _ Royterfn yor. gollerini de hakem ofaayd diye 
takwa latla. Bir u hUb. sorguya çekmek mretiyle Jte bq- şimal Afrikada müttefikler umwnl GöZTE'.PE. ALTAY saymadı ve oyun.bu .'-3 n~tice ve 

Soma cJolruldu. Gar, kunet1l ladı. · karargi.hmda bulunan hUBUal mu- Smı günün ~n mühim karşılaş- Göztepenin galibıye~l~ bıtti. . 
..tyle c1edl ki: .Tahkikat eptyce uzun ~· babiri bildiriyor: masına gelmitlJ. Altay t-:kımı bugünku kadroaUt: 

- Buradan f7tce ~ Bıçare Hacı Ruşen efendi, o ınra- Mütteiık kuvvetlere Noel arefe- Göztepe de. Altay de en kuv- kuvvetli bır takımdır. Y em1mem 
~JJunu vukurcJan flbrmak lhım! da tutulduğu sıkıntıdan fena bal- sinde 14 saat süren "ddetli b" ha Tetii bdrola1'iyle sahaya çıkblar. rakibin çok kuvvetli olmasından 
~ lJe,Jnıde ,.ıe telit ediyoruz, de bnnalm1ştı. Yumda, evde bu- reketten eonra Mec!elbabm ~imaİ Bilhassa Al~ay bugün ıimdiye ka- ileriye gelmiştir. Umarızki bu kad-

tocukluf.. luıuuı Şahande hanımla kızı Neri- d w da ühim b" ki lan dar çakardıgı takmılann en kUY- royu muhafaza ederler ve bundan 
BeDd de 1nı itin içinde bir clna- man da GUmıiik memuru gibi çok ~ t m esini il' t ~işle:dlr vetlisini ve isabetlisini çılı:annıttL sonraki maçlarında iyi neticeler 

yet elel'I JOlcturl Bunda gardilltl- fena bir vaziyete diifm~tl- B daki ;!'giliz :'1p e t y{ Oyun pyam takdir bir sürat ve alırlar. 
milz kmu bfanm aahfbl olan adam yorlardı... za;:tmek emri v~~akiiın.. enerji ile tavsif edebileceğimiz bir 
yOzleree aene evvel bu dtlııyadan Mahzende kunı kafa zuhur etti- giliz to "dd tl b" tef görünüşte batladı. Dört, beı daki-
kendl tabii eceliyle a6çllp gitmiş iirıi duyan Şahende hanımnı bir- ~usu f1 SU: ır a a~ ita rakip kalesine sık sık akınlar * Haftaya Altmordu - Atıet. KaT-

tıYaka - Altay talmnlan ka!'fll•ta· 
cakbt. 

M. AU ORAL 
olablllrf O zaman 1nı mahzenin bir den. bire ilzerlne fenalık gelmişti. :!d: ~:r ı;'°d::ı~:a:ı yapan Altayl':1-r bundan aonra 
mezarbk gibi kuDanılmadıiı da ne Nenman koştu. koınJulara haber g~en İngiliz kuvvetleri bir çok oyunun ehenya ıuaıf sahalarında 
ır.alGm?.. ver~. arazi kazanmışlardır. Fakat Hakim ------------------------
Zıwa J'.dlrne kapısı mezarlılı Cıvardaki ~lerde oturan yaşlı dağının asıl zirvesi alınamamışbr. JAPONYADA H~t>p TRABLUSGARBA ootau 

C1a buJtaya çok yakın bulunuyor. kadınlar geldiler. ZavaUı Şahen~e Bunun üzerine Mllıver kuvvetleri *·---- ----*----
Kim bilir, eski zamanlarda mezar- hanıma Amonyak koklattılar, yii- hücum etmiş İngilizlerin aldıklan ) 
hlın hududu belki de bu 1emte ka- zi:ine su serptiler, Nane ruhu içlr- yerlerden b~ kısmını almıştır. tıı- (Baştarafı 1 inci Sahifede) (Ha.~ır.rah J inci Sahifede 
Ciar dayanırdı? Şimdi bu kuru ka- dıl~: .. .. giliz tugayı tekrar hücumla evvel- tinde hlmıttır. Tojo caaıJ harp ver kuvvetleri. Mayn sabalan ve 
fayı çukurdan çıkarmalıyız., Gumruk memurunun kansı guç ce kazandığı yerleri tekrar ele ge- timdi bıiiJıyon demittiT. Filipin- tank tuzakları vücuda getirerek 

Bir kerre ben onu iyice l§lkta hal ile kendisine gelebildi ve bay- çirmiş fakat geceleyin Almanlar lerde Japonlarm bir çok cezalan- süratle kaçmaktadır. 
muayene etmeliyim! Bakalım bu gınlıktan kurtulan Şahende hanı- takviye alarak tepeleri tekrar al- dırma hareketlerine baş vurduğu- Rommel kuvvetlerini takip eden 
Ulii buraya yeni mi, yoksa eskimi mın ilk işi hemen komşulara derdi- mı§lardır. Bu Blrada İngilizlere de nu aöyliyerek buradaki halkın sekizinci ordu 14 günde 300 kilo-
rıömülmiiş? _ llk &ıce bunu anh- ni yanmak olmuştu: . . takviye ~lmlş, tugay da üçUncü ayaklanma halinde olduğunu itiraf metre mesafe katetmiştir. 
yalımL -Aman a dostlar!.. N~dı~ benim hücumda Haklın dağını tekrar ve ettniıtir. Japqn bqveklli Salomon- 1NG1L1Z TEBLtôJ: 

Ömer: bu başıma gelenler? •. Şımdıye ka- kati surette zaptetmiştir Noel gü- larda son. derece mü§kül tartlar Kahire, 27 (A.A) - Orta prk 
- AmmA yaparsm ha! diye itiraz dar hep kira ev~erinde sUriindüm. nü saat yedide durum btiyet kes- içinde çarpıtıldığuı_ı da kabul et- İngiliz tebliği: 
e~, ~k1den takma diş kullanırlar Nihayet bizim efendi tekaüt oldu. betmiştir. Bütün yerler tekrar miştir. Maamafın Tojo Japonla- Kıtalarımızm ileri hareketi diln 
ınıydi? Ben çocukluiumda kuron- - BiTMEDi - alınmıştır. Fakat zirveler yine Al- nn elde ettikleri stratejik kazanç- de devam etmiş ve Sirtenin olduk-

Ödemişte 
yoksull~ ra ye
ni yar~ımlar 
~--~*·~-~~ 

3130 lılflye deuamlı 
surette ınuauenet 
edlleeelı 
ödemiş, 27 (A.A) - Kazamız 

halk partisi ve halkevi Sosyal yar
dım kolu ile çocuk esirgeme kuru
mu el ele vererek muhtaçlara ge
ni§ bir yardım için faaliyaete geç
mişlerdir. 2000 kişiye devamlı su
rette yiyecek ve giyecek, okullar
da yoksul 120 yavruya her gUn sı
cak yemek verilecektir. 

Bayram münasebetiyle 60 takım 
elbise, 60 takım iç çamaşırı, 120 
cift çorap ve kundura verı1miştir. 
~ Bunlardan başka askerlerimize 
yardım faaliyetine gecilmiş ve ilk 
anda 500 lira kaydedilmiştir. Te
berriiler devam ediyor. 

---- ----
Zelzele felaketze-· 

"Balıkesir,, de Varlık ~ergisi 
manların elindedir. lar sayesinde bu muharebeyi niha- ça batısında bulunan bir yere ha-

N1HAYET TEP,....'ll'D yet kazanacaklan 6midincle oldu- va faaliyeti olmuş ve av uçaklan- delerine yardım 
~ .. rı~. • • mız Sirtenin batısında hareketler-

tNGtLtZLERE GEÇT1 ıuıuı .uave etmiftir. ----*·----

2,5 milyon liraya ya
kın bir para ödeııecek 

Londra, 27 (Radyo) - Tunusta Japon bahriye nazın amiral Şi- de~~· 
bulunan birincl Britanya ordusu mada nutkunda harbin timdi .. en Baldan ue Zarada 
fena hava şartlarma rajmen ~ kati aflıasma gİnnif bulundu~ Londra, 27 (A.A) - Akdeniz- Ur ilin liradan fazla 
vercilere taarruz ederek Mihver nu, müttefik devletlerin _yüksek ı.- deki Britanya denizaltılan yeni ba.. 7 1 
kuvvetlerini müstahkem bir tepe- tihsal kabiliyetleri sayesınde ıid- zısır· dmenuvaffakıyeizaltı 6000tltoner dankazı~bmnareıtştikiır; parlda t27op(A.Aan) dı Erbe 
ler ailsilesinden atmagav muvaffak detli lı:a!'fl h6cumlarını beklemek Bu an, - a v 
oizn .. -..... icap ettiğini aöylemiftir. levazım gemisini torpilleyerek ba- Niksardaki felAketzede kardeşleri-

..,...... brmlftır. Başka bir denizaltı, bir mize yardım olmak üzere halk ta-
~ A "l'rT"tnlfttl "l:Trll+ muhrip ve 6 tayyare himayeainde rafından 2177 lira toplanmış, kızıl 
General Dare~nın.ıo • .1111. kum~--.1-- al- bulunan büyük bir gemiye hücum ay şubesine teslim edilmiştir. 

iWWlolR etmiştir. Bu hücumdan sonra muh- ZARALILARIN 1231 ınülıeDef ffl'fll~ tald tmalda tında aavqaıı Fransız kuvvetleri rip görülmediğinden battığı zan- y ARDIMI 
Balık · 27 (A.A) - VilAyeti- Bu mikdarın 2'11.875 liruı mer- Fas köprils~ ile Kervanda taarruza nediliyor, Zara, 27 (A.A) - Erbea felAket-esır, . . geçerek mühim muvaffakıyetler 1TALYANLARA. GORE 

~ait Tarlık vergisi listeleri bu- keze, 520,6
560
00 ~ı F.dremitA.2~· elde e.._:ftl-rdir, F.ransrıJar ken- zedelerine bir yar.dun olmak üzere 

sına, 460 .urası ı •auga ~gel harp 1.-ı.:.a Roma, 21 (A.A) - Teblii Lib- balkın topladığı 1000 lira kızıl ay 
gün asılmıştır. Viliyetimizde 1238 300 000 lir'ası Burhaniye kazas~ ~ en yeni ~tı yanın cenup çô1 bilgesinde uçak-

aL_._..__ 2,203,30() lira Jık t_1__ •1....:1-- da ,U:ı;. )r • ~ sayesinde taarruz! haıelitta bU• llarmı şubesine Verilmiştir. 
n ~.ıı var v~ ~ mı-.uar ..,...er _azaıara lumnak imklnını elde ..-.:.1erdir. 1arımız dilfman taşıt ko mu- SIHIYE VEK1Lt 
, ergisi almacakbr. aıttir. CEZAYlRE HAVA_.... vaffakıyetle bombalmııı ve bun- SAMSUNDA 

HOCUMLARI larm bir 'kgmmı 7ÜDUftlr. Erbea, 27 (A.A) - Sıhhat ve 
Cezayir, 27 (A.A) - ~imal Af- tçtimat Muavenet vekili Dr. Hu-

F D • rika müttefik kuvvetler umumi JJJ • JJJ lllePden lud Alataş buraya gelmiş, zelzele Ua r Ve eniz '---~ın .. _._ bil..:ı:....:ı•~ .... ~~e No- -.-Mt --•;ee felAketi sahasını gezdikten sonra 
... uu5i1Uilll!l UU-W5&&&V o- ~ ... ....:nuc • Sameuna müteveccihen hareket 
el gecesi Cezayir fe}ırinde dört teh- lePde llalananlca'ln etmiftir. 

• like işareti verilml§ ve uçak sa- ı-a-

G A Z 1 N O L A n 1 N D A varlar şiddetle faaliyete geçmi§tir. aııe .. r ... e- ------ -----
"- Cezayir §elırlnde, hareklım iP- tzMla ASKERLiK ŞV:BESt AuıeapadaJıl 

b E 1 • tidasmdan beri 45 defa bava teh- BAŞKANLllınmAN : Aınepffıan cunlralı Yıt Rm ilence en likesi ipreti verilmiştir. uata313 • .:; .. ~lved~ailyn~o~ueraac: AınePflıada -y• Kahire, 27 (A.A) - Orta tuk .wam a İsliırı 
Fuar ıwnosunda latanbuldan takviye edihnij Mak Allan İngiliz tebliği: olup ta balen ecnebi memleketler-- Londra. 27 (A.A) - Avrupa-

Ork:estra.sı, Deniz Gazinosunda Pogani Orkestrası ile milkem- 25/26 ilk kanun gecesi Tunua. de bulunan ihtiyat eratın ltiyen daki Amerikan deniz kuvvetleri 
aıel bir surette eğlenceler tertip olunmuştur. Goletta ve Sus tehirlerine hücum PEK YAKINOA lakaya muamelesine t:Abi kalma- bqkomutanı amiral Star Londra-

Vualar yemeklidir. Şimdiden sipariş olunması rıca olunur. edilnıit ve Sicilya üzerine muvaf- masa için aile veya akrabalarmın da tetkiklerde bulunduktan sonra 
,Yemek ücreü evvelden verilmediği takdirde masalar angaje faktyetle bombalar atılmıttır. Bir Tayyarede PSkerlik f\J}>esine gelerek kayıtla- Amerikaya gltmiıtir. Bir lı:aç haf .. 

edilemez. Elbtae meburiyeti yoktur. TELEFON 44« ve 400'1 qçağumz kayıptıL Fakat mlirette- rına işaret ettirmeleri )Uzumu ta Amerilcadı:ı kalacak. eonra tek-
~~ı.. ...................................... 1aı1ıf.l~b~ab~k~H!J!!!!li!!!=. _____ .Jıl .. lliıııl!llllll!lll!lll! ........ 11.tık~ta~~~~~t.leri rar ~reye dönecektir. 

Sulhun beşe
riy te veni 
devir açması 
şünh~lidir 
--~~~·*·~------

Bagünfıü hauaya 
göre sulh yeni lı'n· 
lef' ue nef Petlef' · 
yarataeaJıt•. 

fBaştara(ı 1 inci Sahifl'de) 

ÖnümüzJeki sulhun riifeymi 
şimdiki halde bütün bu iptidai un
surların hüküm sürdüğü bir hali
tadır. 

Yalnız toprak insan kanıyla ıs
lanmıyor. insan grupları insan şah
siyetini. insan maneviyetini bir 
daha karşı karııya gelmiyecekmiı 
gibi ebedi kinle, nefretle besliyor. 

* Sulh muvazenedir. Bu mııvaze-
nenin çok ustalıkla, çok dikkatle 
kurulması ve İnsanlara hiç olmazsa 
muayyen bir zaman için yanyana 
getirecek bir kudreti haiz olması 
lazımdır. 

Avrupanın muhtelif zamanlar
da büyük harplerden sonra ustıu;:a 
veniden tanzim edildiği görülmüs
tür. J 8~ 5 Viyana kon~esi büvük 
kinlerden büyijk boğuşmalardan 
sonra Avrupayı yeniden tanzim et
meile muvaffak olmuştu. 

Avrupada uzunca bir sulh ve 
aük:tn devresi yaratmaya muvaf
fak olmu,lardı. 

1815 muahedesi Avrupada sulh 
kurma imkanını devletler arasında 
~alip ve mai?lup farklarını müm
kün olduğu kadar kısa zamanda 
ortadan kaldırmaya gayret etme
siyle elde etrniıtir. 

Prusya - Avusturya harbinde 
de muharebe ldeta rasyonel bir 
sekilde idare edilmistir. Molteke 
Prusya ordusunun Viyana ıehrin
de bir geçit resmi yapmasını isti
yordu. Fakat Bimıaılc yarınki iş 
birliğine mani olmamak için kütle
ler arasında kin ve nefret doğura
cağuu talunin ettili ~eçit resmini 
vaptınnadı. Bu gÜZel bir ımlayışh. 
Bu anlaYl§a ne geçen büyük harp
te, ne geçen harbi takip eden mü
tareke ve sulh devrinde tesadüf· 
edildi. Bilaki. harp mücrimleri lis
tesi ile baslayan sulh havası galio
lerin malHupları insan kadrosu için
de telakki etmediklerini iabat et
ml"leriyle nihayet buldu. 

Bugün de gecen btiyük harpteki 
ha•rnnın ayni eaf7or'. 

Böyle 'bir havanm dünyaya ge
tfteceil _. , •• w.. .. ~ 
yaratmaktan baska bir teY olma
yacakbt. 8ugGnkii tartlar içiııde 
iyi bir sulh için ümitlenmeye im
kin yokbır. 

SADRJ ERTF.M 

ALMANLARA GORE 
(Baştarafl 1 ind S-hffMe) 

kuvvetlerimiz tarafından çevril• 
miftir. Alman, ltalyan ve Romen 
bava kuvvetleri harekat aahalann
da kara muharebelerine muvaffa
kıyetle mukabele etmipir. 

Dütmamn merk.z Ye timaJ ke
simlerinde yaptığı mevzii h6cam
lar ve ileri hareketler akamete ui
ratıhmttır. 

Alman savq uçaktan dütman 
hazırbklanna ve demiryollan he
deflerine karp gece gündüz lafi
cumlanna devam etmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz Laponyada 
Kanda!ata derniryolu tesislerine 
alçaktan uçarak hücum etmitler 
ve ba tesislerde büyük tahribata 
~ veruüt]erdir. 

VELIKILUKt ETRAFINDA 
Velikiluki etrafında devam eden 

~iddetli müdafaa muharebelerinde 
düşman dün de inantça Almaa 
müdafaası tarafından çok aiır ka
yıplara uğrablmlftır. 

Budapefte, 27 (A.A) - Macar 
tebliği: 

Macar orcıularmııı muhafazasına 
bırakılmış bölgelerde . geçen hafta 
durum siikünetle geçmiştir. 21 ilk 
Ununda bir taburumuz dilşmanm 
59 istibkAm ını tahrip etmiş, 29 esir 
ve bir çok harp malzemesi almı§
tır. Dilpnanm cephemize k.arp 
yapmak istediği bütün hareketler 
akamete u~atılmıştır. 

KISACA 
• •••••• 
jffn alay taPafl 

ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

En ağır ve en ciddt bir vaziyeti 
~virip çevirerek içinden alay. mev
zuu bulup çıkarmakta mahir bir 
dostum vardır. Diln oldukça ciddt 
ve ağır bir vaziyet ile karşılaşmıştı, 
bir az üziilnıfil. bir hayli yonıl
muş, sıkkın ve asabi idi Söyledi. 
söyledi, fakat nihayet elini hadise
nin içine sokup hokkabaz Zati 
Sungur gibi bir alay mevzuu çı
kardı, kahkaha ile yUbek perde
den gülUştU.k. 

Yapabilene ne mutlu. Galiba Zi
ya paşanın olacak: 

Mihneti keMfne zevk etmekte
dir 4lemde hiltıet" 

Gamı f4dit felek böyle gttlir 
b<Jyle gider 

Dedim yl, yapabilene ne -mut. 
hı.. 



1j illıtıanun Pazartesi 1942 

Edebiyat KonıqmaJarı 
•••••••••••••••••••• 

Hikayec.liğimiz 1 

BiR HAVAC~IK BiLG Si 

Paraşütle 
atlarken Bugünlıü hilıayeciliğimiz hayırlı adımlar 

atarfıen siir cephesinde daha ziyade bir 
· anarşa var -*-

Y.rını ~ene evvel Türk hik3ye ia münevver ve zihniyetin birliği Bu yazımızda, beş bin metre 
ve romanının meşgul olduğu mese- mevcuttur. Yani hep beraber ya- yüksekten atl~mış ve dört . b:n 

1 1 b '':ık'' romanın hiki'-·enin ıanan hayatın sosyal •artlarında mctreyı para.şut açmadan ınmış 
"er ugu u • , • b' . .. .. ·· t k'k <l -· 

hududu içine aldığı meseleler ara- var olan bütün zaruretlerde ortak- ı 1 ~ pat aş~tçuyu e~. ı e e.cegız. 
sında belli bir takım farklar este- !ık tesis edilmiştir. Önce, ihm•l ilk _:;anıyelerde surat şıd~etle 
tık dil üslfip, f lsefe, cemiyeti an- edilen cayak takımı> bir problem artmaga başlıyacaktır'. Bu surat-

ı ' b• k d 'ki d · !arak mütal a edilıniş sonra da lenme. atlanan ırtifadakı havanın 
ayış a ım1n an ı ayrı evrı ne o e • . k f , k t' b ğl 
.. l l t kt dl · d bi kayna•ma ıle mezç esa et.ne, mu aveme ıne a ı-guze ana ma a r. yerın e r v: k'ı C p ··t .. .. .lk b. 
Yirmi sene evvelki roman ve hl- olunmuştur. Artık diyebiliriz ır.. araşuL~udnun .. ı t~cçen ~n 1 ır 

u · k akt · d b' t di C7ünün edebi zevkinde yalnız bu sanJyc zar.:.ın a sura ı azamı o a-
,...yenın ar erı e e ıya ce - ~ k · d 70 t k d • . k d d ı kayna"man1n samimiyeti h3kim ıa sanıye e me re a ar çı-nenm roman a rosu arasın a s - ~ b "dd f d 
k k im ı K d k k k bulunmaktadır. kacak ve u mu et zar ın a en 
ısmış a ış ı. a ın, er e • aşı k 500 t . . t'f k b d k •· k, · • · d · ·ır d Fabrika ve köy in~anlarının ız~ ço me ıe ır 1 a ay e ece -

U:ç. enı ıçınaled~~rpın~nl' ~. ıı:ıı ı,d eb':- ttrap ve ne•elerini nk. defa esas- tir. Ağırhğı 80 kilodan az ve atla
tının l!O<Y uzcns.z ıgımn e e ı- • · 'f 5000 d " ı · · d. ki ·· kl · 1 k k lıca tanıtan Sadri Ertemden sonra rıan ırtı a metre en aşa.gı o -yat ıçın e orne erı o ara a- d " kd' d b .. · d 
b 1 ed'lm k kt' F d" 'k her gün yeni istidat ve kıymetlere ugu ta ır e, u surat saruye e u ı e gere ır. er ı psı o- 64 65 · · k · 
1 .. ·ı f eli h' ı · tahlil gr" a•an oahit oluyoruz. Sabahaddin Ali, - metreyı geçmıyece tır. 
OJı ı e er ıs en e u -:: . . . . * 

E-debiyat cedide eylül, mavi ve si- Saı~. Faık, Be kır Sıtkı, Samım. Ko- .. .. .. . . 
h k d "k•elip kal cagoz Ahmet Naımlcrle yenı ta- Paraşutçunun gerıye kalan 3500 

ya , aş ı memnu a yu ,, - • lik uk k'k d k 
t Z ·etev· anla- nıdığımız Kemal Bilbaşarı savmak metre s utunu tet ı c er en 

nıış ı. amanının sosy . ı h k.. 1 .. .. .. 
\."lŞ kabiliyeti ancgk bu kadarcık bir zarurettir. Bu muharrir i aye- şuna~~ go~uruz: 

b. · ı d - b'ld' Devlet b"t cilik sahasında gÖÖ•terd'ği kudret- .... Surat, ılk geçen 500 metrede 
ır şey er ogura ı ı. u - . . am1 h d<l k k 

· d · 1 · edebiyatı iç le bu zarureti kabul ettirmiştir. az a e çı tı tan sonra arza 
çesıı;. en g~çınl en ekrın lannı sık; sı. -"- yaklaştıkça kesafet arttığından ya-
tımaı mcsc~e ere apı · - . ,... . . .... u a1 k 
k•ya kapamıştı. Mesela; o zaman· • Hılkaykeeıklıgımiz hakkında u'?.'~~ vaşş ylavaldş .ız aca.ttı~":ık 500 t 
l&.rda Halide Edibin neşredilen mı o ara. onuştukt~n sonra sozu u ıa e paraşu ~~ .: .. me -
• Yeni Turan • adlı eseri, etlebi Kemal Bılba,ar üzerınde toplama- reden sonra paraşutunu nerede17 

1 l< akbul c;ayı~mamıştı mıza sebep olarak cihet şudur: ?Çarsa açsın açılma csnasındakı 
eser o ara m · k r · Ce · t t ik h · J 
Cünki o devrin hayatında tefek- 1 bllahk defa dollabr~ h~kı.mızek' « b vız- ~~rlsın ı ve azk:.: ep.taY.nı .. o dW:" 
k'. ·a ı c: yal anlayış cinc;i iş- i çe> a ı ır 1 aye ıta ı geç ıa nrz şu var ! paraşu çunun u-
1:~rk: ea 'hosaret çerçe\;esi içeri· miş bulunuyor. Hafızamızı yoklar- şüşte vücudunun dikliğini iyi mu-

.Jad arınk 1 b !ar z klerden 'baret- ken birçok mecmualarda bu imza- lıafaza etmesi şarttır. En iyi düşüş 
s.n e a a ı en ev ı d" f ·•· · · bul ki' .. t 45 d l'k b ya te~a u ettıgım121 uyoruz. ~e ı, vucu erece ı aş aşa-

t!. l:"irmi sene evvelinden bu yana Ankara halkevi hik3.ye müsaba- ğı b:r meyil ile olur. Vücudun 
ıoman "e h'kAyede oldukça çeşitli kasında kazanan hikayenin ayni şekli bozuk veya kolun birisi açık 
bır faaliyet göze çarpar. Bu faali· imzayı taşıdığını C. H. P. genel ~!ursa dü~üş y;ı burgu şeklinde, 
yetin en karakteristik noktası, merkezince parti adına satın alın- veya takla atarak olacaktır ki 

b mak üzere cCevizli bahçe> yi tet- böyle bir halde paraşütün halkası keyfiyet meselesinin mevzu ah!s 
olmaksızın mUtenevvi bir şekilde kik etmekte olduğunu işitiyoruz. çekilecek olsa, paraşüt vücuda 

Ş hir k Pek kısa bir zamanda mütekaşif sarılarak açılacag'"ından paraşütçü-
},ayatı kavramasıdır. e , asa-

l 1 ih bir alaka taplıyabilen muharrir yü daha •ok hırpalıyacak, hatta ba, köy, i~-timal mese e er, tar· , v 
çocuk lüks küçUk burjua hayatı, Üzerinde bir iki satır da bizim ya- yaralıyacaktır. 

• • ah ilah zımız, belki edebiyat severlere Paraşütü gec; açmalarda paraşü-
harp, fantazi, spor, sey at . ,. ·· bir yardım olabilir; ayni zamanda tün vücuda bağlanan kısımları kil· 
ııibi her tarafından hayata yayıl- bugünkü hikayeciliğimiz hakkın- çük pamuk minderlerle beslenme-
masıdır. Bu suretle mevzu ve tip- da da malGmat verebilir. miş ise arış darbesi vücudun 
!erin biribirinden farklılaşması k ' 

0 

cCevizli bahçe> adlı itapta kısımlarını çürütebilir. 
umumiyetle şahsiyetin inkişafına ba~tan ba•a memleket havası esil- Bugün ~00 kilometreyi a~an 
hizmet etm:ştir. Ü İ mekte-dir. Fakat bu hava her geç- t&vyarelerin sürati paraşütü ha-

Şehrin tahlilinde • ç stanbuh tiği köyden, kasabadan, şehirden v;da uzun zaman açmadan düşe
en muvaffak eserdir. Reşad Enisin bize o yerin en keskin ve en orji- rek temin edilen azam! süratin en 
eserlerinde ise şehir, başlı başına nal kokularını ta~ımaktadır. Köy- az iki mislidir. 
b:r hadise olarak yaşar. lüyü yalnız köyde oturan olarak Bu şartlar altında tayyaresini 

Kitlen:U bir parçası olarak tet- değil, onu sosyal iş bölümü içinde- terk eder etmez paraşütünü açan 
kık mevzuuna alman kasaba •Ku- ki karakteriyle drganların öfke- bir tayyareci, açılış darbesine kati
yucaklı Yusuf• da roman hududu si> nd.e. ~~tab_a is~ini .veren .• hika- yen tahanunül edemiyecek ve da~
içine girmıştir. yedekı Muezzın oglu ile dıgcr]e- benin tesiriyle paraşüt patlıyacak-

Yeni roman ve hikft.ye, içine al- rinde köylüyü, ve köyün içinde tır 
dığı mevzulan yalnız genişletmek- yeni fiüzlenmeğe başlıyan endüs- ' 
le kalmamış., ayni mevzuun zıd gö- tri ve ekonomide çıkan yepyeni 
rüş zaviyelerinden nasıl tetkik meseleleri göz önüne vermekte * 
edilmekte olduğunu da göstermiş- dir. 
br. I!ele köy problern.ı sosyal ve si- Bütün bunlar. yırtık elbises.i, 
~·asal telekkilerle haşhaşa yUrüyen renk, renkdüğmeli mintanı ve 
gündelik bir mesele halini almış tra.şı uzamış yüziyle köylüyü tanı
olmakla beraber realizme adeta mamıza imkan olmadığını, köylü
yamanmıştır. nün köy içindeki ekonomik duru-

Son yılların en bereketli yazıla- mu ile ayrı kategorilerde mütalea 
rı küçük hildlyec:likte görülmek· edilmesinin lüzumunu işaret ve 
tedır. Fakat edebiyat redidenin şa- ikaz eder. 
ir çobanile, au ba.ıları, ağaç gölge- Köyrü var, üzerine bal sürülmüş 
leri, aşk için yaradılmış insanlarile ekmeğini daldan Elma koparır gi
tasvir ettigi köy aranmış, buluna- bi kolayca elde etmektedir. Köylü 
rnamı1 olduğundan realistlerin var, kara bir topan ekmek için 
•imdi onu asıl hüviyetile anlatı- nelere katlanmaktadır. Tabiidir ki 
yorlar. Köy, en çetin realitelerin hayat şartları ayrı olan bu insan
kavna•tı/:P bir yerdir. Bugünün lar d~ünce, duygu, zevk, ıstırap 
Hk.ilyec'sirun bu sırrı keşfetmiş ol- ve her şeyleriyle biribirlerinden 
ması yeni hikAyeyi ayakta tutmak- ayn olacaklardır. Ve köy yüksek 
tadır. Ancak edebiyatımı~da, bil- ağaçların gölğesine serilmşi bir 
tadır. Ancak şimdi edebıyatımız- masal cenneti değildir. 
da, bilhassa bu l •anşta hakim rea- '.t§te Kemal Bilbaşar cCevizli 
lizm müspet ese !erini verebilmek- bahçe> adlı kitabında topladığı hi
tedir. kayelerde köyü ve köylüyü bu 

(Lindberg) bir gün: «Paraşüt 

her pilotun sırtında sıktcı bir yük
tür. Belki bir ön>ürde bir dala Hl
zım olur. İstifade ederse ne mutlu, 
edemediği takdirde bir daha lazım 
olmaz> demiş. 

Bu söz, tayyarenin sürati 300 ki
lometreyi geçmediği sıralarda söy
lenmiştL Bugünün uçak sürati 
600 ün üzerinde dolaşıyor. Bu sür
atin kaza esnasında bir mikdar da
ha arttığını ve bu arada uçağın 
alevler içinde yandığını tasavvur 
edelim. Bu vaziyette paraşütün, 
Lindbergin iddia ettiği gibi haki
katen bir pilota yük veya can ko
rur bir vasıta teşkil edip etmedi
ğini takdir için, buglinün hava 
harplerinde uçakları hasara uğra
yan pilotların ancak paraşütle atıl
mak suretiyle hayatlarını kurtar
mağa muvaffak olduklarını hatır
l<mak kafidir. 

ALl YILDIZ 
Çünkü realizm. şuurlu bir müşahe- adeseden görmilştür. Bu kıymetli 

de kudreti ıle tamamlanır. Bilaha- hikayeci eğer bu görüşünden ay- ~v..A=n-·k-:>!Y-a"'ra=a""{;Qlaı:»d~y-ov""s..,U"·~· 
ra bu kudret his ve üsluba müda- rılmış olsaydı hik5yeleri için har- ll _ 
1 ale edebilir. Yalnız parlak üs!Up, cadığı zamana kendi kendisi ağlı- § 
ııeriyc "u:tile~e.k bir m:scle, söy- yacaktı. - 1 t 
LneC<'k hır .fikir yoklugunda ~an Her yeni hikayesinde görii~leri- § BUGUNKU NESR 1 YAT ~ 
kurtaran :·:J~il?ded.ı:. E...;;kil~r~e us-1 nin şumül sahası daha çok geni~1e- ~cc :::rccccc..,cr/..rJ..ı:c.-:o.:t 
lüp yükse.clil!i. yenılerde fıkır Ue-, mekte oldui:unu da görüyoruz. 7,30 program ve memleket sa
r•li . bu lıakımaan mutalaa edıl-, c1zmir KU:tür gazetesi> yine at ayarı, 7,32 vücudumuzu çalıştı-
rr.elid•r Kemal Bilba~rı cBir ayrılık ziya- ralım. 7,48 ajans haberleri, 7,55-

. t' * .
1
._ d 

1 

foli> nde buluyoruz. Şehrin ruhi 8,30 müzik: radyo salon orkestra-
C .. ili.ur ';•e ·n · anın an "onra aı, 12,30 program ve memleket um k ·

11 
d d 1 · b' 1 bir gece yarısı Kordonda hortlu-

~debi hare e ~r e .uyu ur ır yor Ve bu ruh muharririn şiir do- saat ayan, 12,33 müzik: (pi.), 
C'anblık ba~ g(islcrmesıle beraber I t . I b"t'' k mlar 12,45 ajana haberler~ 12,30 pro-
"" yeniler ,·e eı.::kiler • diye ortaya ~- tenposkıy eksud~n ıvrı ını gram ve memleket aaat ayan, 12, 

1 k t Zaman za gos erere ra e ıyor. 33 'k ( l) 12 45 h 
bir nıe>e e çı ~ıs ır. 1 ld - Bu son hikayede sanatldlr aşk müzı : P • ajana a-
rr.an bunun munakasa an yapı ı. . •. . d berleri, 13,00-13,30 müzik: faaıl 
S k 1 t '"---tt'ı• fakat hiç bir ve ecırligın bı rara a çatışmasını heyeti', 18,00 program ve memle-
... ı .. ~ 1 ı::: a nUK.SC ' • • ... anlattıktan sonra ~ehrin serseri 

taraflardan hırı do~uyu ' .. ket aa t a a 18 03 .. _.,_ '--zaman . ~· proletan,asından olan Paytak Lut- a Y rı, • mu""': prıu 
:Yabul etmiş göriinm.edı. Esasen b~ fünün d.ostu Bahtısahi rüyasında ve türküler, 18,45 müzik: radyo 
münak::ısabrda hç bır tarafın teslı- .. te k b' 'k • 1 dana orkatrası, 19,30 memleket . Ik' . t gos rere ır ço ugraşma an h 9 45 miycti beklcnemezdı. ı gru~ a miiteakip kolları arasında sıkması- saat ayan ve ajans aberleri 1 , 
ral·•ma1arma devam etti ve niha· .. d ed' Ark da la serbest 1 O dakilca, 19,55 müzik: 

f .. t" 1..... . na musaa e ıyor. a ş n 1 1 20 15 d · 
~et bir tara ın us un uı;ıu - yam da L .. tfü bahl . şan so o an, , ra yo gazetesı 
günün havatma uvgunluğu - ken- uyı8nm~ t~ . ul ksa.. eyd ~- 20,45 müzik: bir marı öğreniyo
d:ni giist~rd'. sı:ı a: es~nı ~;":lbauzerd ~?'k~e ruz. 21.00 konuşma (günün mese-

Y•niler, ukiler davasında birin- gır~r en emk ı şar a ı - leleri.) 21,15 müzik: (pi.), 21,30 
ci grupt~n ilk. emekle_y~ind~ "": yesıne (son> o;yor. konuşma (kitapsevenler aaati), 
ne-nn.< . ıstenmıştı. Bır emrıvakı Bugünkü hika ,ecili"iıniz böyle- 2 1 ,45 müzik: radyo senfoni ork .. 
l•alin<lc olan taleplerin edebi tekli- ~ ıı: .. traaı. 22,30 memleket aaat ayn, 
mül bahsinde yeri olmasa ııerek- hce ~aydırldı ahaadıml.ar datarb~en şbtır cep- ajans haberleri ve boraalar 22,45-

c ·ı k' ak ha csın e zıya e · ır a ur cu- 22 50 yan·· '-ı' program v k a t r. t n ı ronesans. yaşanar - b 1 k b' . d G" ül • nı. e ap -
,-atta ve t~fekkürde elde edilen . ~r u hl b~~u:."arşd ;:.ar ır. on ruf. 
fet'hler nispetinde bir aydınlıktır. ıs er .. d . k~ afe ıya~ımız aynı i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;occ;;;c,; A!;l r.onesJ.r.~ın imdi ba~lamış ol- t~mpo ıçın e ın ış ctsın. l~~ı:ı=:::o: .... :o=::ca~~..ıeıı;, 
c'ui!una dair bir çok emareler mev- Hayrullah Gülal § D o K T o R 1 
cutfur. Anc~k bundan sonradır kl 1 ŞEREF TOMRUK 
ıcın•••"' r:t'seleo;; iizerinde duru- IZMJR BELEDIYF.StNDEN : ASKERİ HASTANE 
' bT Tepecikte Tephirhane ittihaz edi.. DAH1L1YE MtlTEHASS Si .a ı ır. 1 

f\fodern Türk sosyetesinin ku- len binada bazı tadilat yapılması R 
n•luşcnda yepnni telakkiler, me- işi yazı işleri müdürlüğündeki ke- § Muayene saati : 15 - 18 N 

b 8

1 
Birinci Kordon 290 8 

ıod ve zihniyetleri vardır. Daha ıil ve şartnamesi veçhiyle ir ay Gazi Kadınlar otobüs durag"ı S 
do"' rusu inkılap yeni varlıQ-ını bü- müddetle pazarlığa bırakılmı!Stır. ,. R 
tünl•yen uzviyetleriyle geldi. Bun- Keşif bedeli 12600 lira muvak- ~:ııı:ı::ı::ıo.r~~~~~ı:ı~~~=ı:ı~ 

YENi A.SIR 

JAPONL. R liEP KAY· 
,...ED 11 .... •n u . 1 '..J ..... , 

( l!aştarafı 1 inci Sahifede) 

dir. 
Londra, 27 (A.A) - Hint 

harp tebliğine göre müttefik ağır 
bomba uçakları orta Birmanyada 
Açeo hava meydanını bombardı
man etmişlerdir. 

Melburn, 27 (A.A) - General 
Mak Artür umumi karargahının 
tebliği: Müttefik kuvvetleri Buna
da japon kuvvetlerine karşı bas
kıyı şiddetlendirmişlerdir. Hava 
muharebelerinde japonların 11 
uçai(ı düşürülmüştür. 

Melburn, 27 (Radyo) - Yeni 
Ginede Buna yakınında ilerleyen 
müttefik kuvvetleri japonları met
re metre gerileterek tazyiklerini 
artırmışlardır, Hava muharebele
rinde üç uçak kayıbına mukabil 11 
japon uçağı düşürülmüştür. 

T1MORDA 
Timorda bir japon hava meyda

nına hücum edilmiş yerdeki uçak
larda nbazıları imha edilmiş, 6000 
tonilatoluk bir japon gemisine isa
betler kaydedilmiştir. 

YEN!BR1TANYADA 
Yeni Britanya adasında Rabaul

de büyük hacimde bir gemiye üç 
tam isabet kaydedilmiştir. Bu ge
mi batırılmış, 3 küçük gemiye de 
i«abetler temin edilmiştir. 

Melbum, 27 (A.A) - Japonla
rın yeni Jorjiya adasındaki japon 
kıtalarına takviyeler gönderme te
şebbüsü akim bırakılmıştır. 

Bankok, 27 (A.A) - Neşredilen 
bir tebliğe göre dün Amerikan ha~ 
va kuvvetleri Bankoka ve diğer 
bir kaç şehre hücum etıniş ve çok 
sayıda bomba atmıştır. Halk ara
sında ve bilhassa köylülerde ölen
ler ve yaralananlar vardır. 

---·-----
İspanyol - Portelıiz 
şefleri arasında 

Madrit, 2 (A.A) - General 
Franko ile B. Karmona atasında 
noel münasebetiyle samı.mi tel
graflar teati edilmiştir. 

DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Birin<ı Beyler Sokak 2 nu
marada. 
Muayenehane TEL. 2639 
Evi İniinü caddesi (Göztcpe) 
836 sayı... TEL. 4436 

ilan 
Basmahane ve Alsancak is

tasyonlarından Anadolu is
tasyonlarına kompile vagon 
ve perakende suretiyle mal 
göndereceklere bir koMylık 
olmak üzere Taşçılarda 62 
No. da bir nakliyat iş evi tesis 
ve buna dair teşkilatı dahi ik
mal edilerek 25/12/942 tari
hinden itibaren işe başlamış 
bulunuyoruz. :tş sahiplerinin 
nakliyat iş evimize müracaat
larında her türlü kolaylıklar 

1 
gösterileceği ilan olunur. 
TELEFON 

0 
No. 2845 

g NAKLtYECi § 
~ Mustafa Atılgan ~ 
~=======Q===== c:c::c:c::c~ 

~~===cı=---JCr~-
Dr. Operatör · 

SEDAT BELGER 
DOCUM VE KADIN HAS

TALIKLAR! MtlTEHASSISI 

SA.HfF'E) 

r.-.ı==o0o=KTÔR~ı1 İSTA.NBUL BELEDİYESİNDEN : 
R r:;A:_-·•-ı .... ~--- ... - ,, ltfai)e amir \'e efradı iç:n yaptırılacak 401 çat çizme ve 40 çift ıs-
iı 3'!..-"• "'--• • - • ~ ı · urpın kapa..ı ZGrf USUJiyle eksiltmeye konulmuştur. 
ı, Güzelyalı Pazarı önilnde !: . Çizmelerin beher çiftin muhammen bedeli 45 lira ve ıskarpinlerin 
~ Muayenehane ve ev No. 1 \1 h ~=c=::ıc:c:=cacc=ı::occoc:cı:ı'~ be er çiftin muhammen bedeli 23 lira olup mec'nıuunun ilk teminatı 

1422 lira 38 kuruştur. Şartname zabıt ve :nuamelilt müdürlüğü kale· 
minde görülebil:r ihale 4/ 11943 Pazartrsi günü •aaı 15 te da ".llİ encü
mende yapılacaktır. 

v-...cı: =: == Q:'OOO""J'"'J:)l""~.co-'~ 1 Satılık 1 
§~ döküınhan~ :. 

:-ı S Çekmecı!er caddes; nde Göz- •j 
§ lemecil~r çarşısında 54 numa- ~ 
§ ralı dökümhane işler bir halde ! 
R 29 salı günü saat 14 e kadar§ 
~alenen satılncaktır. ~ 
~ Arzu edenlerin Çekmecilerde IS 
N 42 numarada Mehmet Zihni 
§Eklere .nüracaatları .. s 1 - 4 (3276) 
~....--~~-==cc:=CiiCı!CQQQCIQCICICf. 

.... ao:ac::ı~ 
DOKTOR il 

SA.Mİ SA.LİR i 
H 

Yeni açtığı muayenehanede 
sabahları 9 - 12 ye.. Öğleden ~ 

S sonra 2 - 7 ye kadar her gün 

I
s hastalarını kabul eder. 1 

Muayenehane : Üçüncü Bey-ı8 
ler sokağında fınna bitişik 
No. 11 .. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup1
&t.i ve kanunen ıbrazı 

iızım gelen diğer vesikalariyle 2490. 'o. Ju kan<ınun tarifatı çevresinde 
lıazırlıyacakları teklif mektuplarını hale ~J:--:;... sra• 14 e kadar daimi 
encümene vermeleri lfizımdır. 22, 25, 28, 31 2396 (3234) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
E Uevıet Demı1 Y ollarınaan E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mısırı idare !<;rafından verilmek şarti; le takr:ben (18,000 . 22,500) 

kilo dek!.strin kapalı zarf usuliyle imal ettırilecektir. 
Muhammen bedeli beher kilo deki.strinin imal ücreti 80 seksen ku. 

ruş hesabiyle 18,000 on sekiz bin liradır. 
Eksiltme ll/1kincikanunl1943 Pazarlesi günü saat 15,30 on beş 

buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

Bu L~e girmek isteyenlerin 1350 bin üç yüz elli liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf
larını aynı gün saat 14,30 on dört otuza kadar komisyon reisliğine ver
meleri 15.zımdır. 

Bu işe ait şartnan1cler komisyonda para.sız olarak dağıtılmakta-
dır. 24, 28, ı. 5 7110 (3256) 

KİRA.LIK DÜKKAN-
D. DE:\1JRYOLLARI 8 1NC1 lŞLETME KOMlSYONUNDAN: 8 Ev : Tayyare sineması arka- ı 

8 sında Cümhuriyet bulvarı S No. 168.. TELEFON: 3410 idaremize a.t lımir Kemeri Gaziler caddesinde yeni 244 kapı numa-
.o""/-.<:ı"'.AO"°...::C:Ccı: ~:::r-o:ı-~.r~ ralı dükkan üç seneliği (305) lira muhammen bedelle kiraya verilmek 

tizere açık a-"tırmaya çıkarılmıştır. !halesi 11 1/943 pazartesi günil 
TURGUTLU BELEDlYF.Si~- saat 15 te Al<ancakta işletme binasında ko:rıi.>yonumuzca yapılacaktır. 

DEN: (22.88) liralık muvkkat teminnt makbuzlarile isteklilerin muayyen va-
Turgutlu belediyesi mezbahası- kitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde gö-

na su isalesi için mezbahaya 90 rülebilir. 25 28 ~O 5 7158 (3267) 
metre mesafede bulunan su mec- ı 
rasından iki buçuk beygirlik motör MENE.MEN MALMÜDtJRLVCUNDEN : 
ve dürbin tesisi ve baraka in~aası 
ve motör dürbin, temel ve kaidesi 878 lira 64 kuruş bedel muhammineli Menemen adliye ceza evi ta-
inşaası işi 17/12/942 tarihinden tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltineye çıkarılmıştır. 
itibaren 15 beş gün müddetle açık Eksiltme 31.1121942 tarihine miisadif Perşembe günü saat 15 te Me-
eksiltmeye konmuştur. Keşif be- ncmen mal müdürlüğünde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. 
deli 709 liradır. Teminat akçası Talip olanların yü!f<le 7,5 muvakkat makbuzla müracaatları ilAn olu-
106 lira 35 kuruştur. Talip olanla- nur. 22, 28 7073 (3231) 
rın ihale günü olan 4/1/943 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 
14 te Turgutlu belediyesine miira
caatlan ilAn olunur. 

26, 28, 30 7181 (3272) 

l
=nasALAHET-rİN18 

TEKAND §1 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
§ Hastalarını her gün öğleyin 

~
saat 1 den itibaren Numan za
de soka1< 23 numarada hususi 

R muayenehanesinde kabul eder. 
N Telefon : 4342 Ev : 3459 
Y :cccQOCicccı:;;::::cccccıeco~ 
---·----------

Var!,~ı vergisi listeleri Maliye şubele:•ine 
asılmıştır ••• 

İzmir defterdarlığından : 
11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu htikümlerine 

göre teşekkül etiniş olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye şubeleri kapılarına 
asılmıştır. 

1 - Her n1ükellefin kendi ~mini ve ·namına tarh edilen vergi mik
darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi için mü
kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
ayrıca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
koridorlarına asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
ônündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesine bakan kısmının duvarlarına dabi şubeler itibariyle talik olun
muştur. 

ZA Yt 2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çal.1§-
15/12/942 tarihinde yani cu- tıkları şahıs ve müesseselerin kazanç vergisi noktasından mensup olduk.. 

ma günü saat 9 raddelerinde Göz- !arı ve gündelik gayri safi kazanç üzerinden verıiye tabi olan karneli 
tepe ile Konak arasında birisi yev- mükellefler ise karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde gös
mlyc diğeri hesabı cari defteri ga=- terllm~.---
zeteye sarılı olarak tramvayda 3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev-
unutulmuştut. zuuna giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 

Bulup getirene helalinden 5 o li- ait listeler Başdurak şubesine asılmakla beraber kayıiları da bu şubede 
ra verilecektir. tesis edilmiş olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya-

3849 telefona bildirilmesi insa- pılmalıdır. 
niyet namına rica olunur. 4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 

Hilmi Uyar edilen hakikt ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen 

72o4 <3286) kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
ı;:iCC;;c;;cjCjC;;:;;:;;::;c,;;;;;;;;;;x kan yeni maliye şubesi kapısına asılmakla beraber her köyün meydanı
~===:c:~oı====cıocıc==ccc:::ı:ıc1 

27 28 

ASKER HASTANES! na da talik ettirilmiştir. 
RÖNTGEN MtlTEHASSISI 5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdd • 

Dr. HALİS TEMEL tın başlangıcı işbu &telerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
1kinei beyler sokak 81 No. itibaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 

12 nci maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül edil-
da yeni açtığı muayenehanede mekle beraber vergi mikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
her gün hastalarını kabule hafta için % ı ikinci haita için % 2 zam olacaktır. Talik tarihmden itiba-
başlanıışlır 'İ'ELE:FON No. 4465 ~ ren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 

~====·=====:::C:ı====~ odeninceye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle

;o:r..;e:cc=:::::ccc::c=::=c::ı 

§ DOKTOR ~ 

Gaziler caddesi 1272 Piliç 

rine göre askeri mahiyeti hil.iz olmayan umumi hizmetlerde veya bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. 

si !~!~':':!!~~!! .. I B 
Birinci K;ordon Gazi Kadın- So. 27 sayıdaki muayene-

S lar otobüs durağı Ni. 288 de hane ve evinde hastalarını her 

6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan Jis. 
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak mü
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarım.ıza 
yardım etineleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öğrenerek Ç•kilmeleri ve bu suretle asıl alii.kalılann 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri ilfuı 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) H hastalarını kabul ve tedavi ~ ~ gün muayene ve tedavi eder. S 

§eder .. TELEFON : 4116 ıı •r.. . .. . ........ 1 - 13 H.3 R 
·=:::::~c:::::~~~=======· <.ı:::or-c::c:c::Q::cr..ocO"°~...-.:x 

----------------------------
f abrıkaları ve Zeyt:nyağ 

yaÇhane 
nazan 

h• 1 •• 
Sii ıp t"rının 

dikkatine 
4307 numaralı kanun ve 393 numaralı kararname hUkümleri mucibin

ce % 12,5 aynı muamele vergisi ve % 15 mübayaa yağlarını kanuni 
müddetleri zarfında depolarınuza teslim etmeyen mükellefler hakkında 
kanunun ve kararnamenin cezai hükümleri tatbik edileceğini alilkadar
lara bir defa daha bildiririz. 

1ZM!R lNC1R UZtlM TARIM SATIŞ 
KOOPERATlFLERl Bınr..tct 

26, 28, 30 (3280) 

------------·--~------------
İ st anllul Defterdarlığından : 

Muhammen 
Doşya No. Cinsi bedel Teminaıt 

Sıra/73 Bahçekapıda Hobyar mahallesinin Ha- 18000 1350 
nımeli sokağında 92 p•fta, 307 ada, 10 
parsel eski 6. 8 yeni 6kapı No.lu 1350 
metre murabbaı arsanın 1/2 hissesi. 

Yukarıda yazılı gayri menkul kapalı zarf usulile arttırmaya çıka
rılmış ise de talip zuhur etmedôğinden 16/12/942 tarihinden itiba
ıen bir ay içinde pazarlığa btrakılmıştır. İste:Clilerin muvakkat temi
nat makbuzları ve nüfus hüv:yet cüzdanları ıle birlikte 8/li943 ta
l ıhinden itibaren 16/1/943 tarihine ve haftanın pazartesi ve çarşam
ba günleri saat 14 den 16 ya kadar Milli Eml§k müdürlüğüne müra-
caatlan. 28 31 3 6 2562 (3293) 

-------------~---···-------------'-
TOPRA MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR 

·$PARTA f"AARIF t10D0RL0GONDEN: 
Kapal! zarf usulü ile Elısiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Isparta merke:<inde ve istasyon yolundaki bir katlı Kız San&t okulu 

binasının 51886 lira 9 kuruşluk ( Ellibir bin sekiz yüz seksen altı lira 
dokuz ) keşif bedelli ikinci kısım ikinci kat inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartoameler : 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartoamesi 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Mahal &tesi 
E - Seridöpri 
F - Keşif h ülfısası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltine şartname.si 
l - Projeler 
!stiyenler bu evrakı Isparta Maarif ve Nafia müdürlültlerinde göre

bilirler. Proje, F"tn•meleri keşif bedelinin yüzbinde bir nisbetinde bir 
bedelle alabilirler. 

3 - 14/XII/1942 tarihine müsadif pazartesi gününden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan bu işin ihalesi 
29/Xll/1942 salı günü saat 15 de Isparta Maarif Müdürlüğü odasında 
teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı ilçbin sekiz yiiz doksan bir 
lira kırk altı kuruştur. 

5 - Taliplerin muayyen ihale zamanından üç gün önce Nafia veka
letine veya Isparta vil§yetine müracaatla ehliyet vesikası almalan 
şarttır. 

6 - inşaat için luzumıu olan demir ve çimento, bedeli müteahhit 
tarafından ödenmek şartile maliyet fiyatı ile, Maarif vekilliği de!Ale
tile temin olunacaktır. 

ların en mühimi krakterinin re- kat teminatı 945 litadır. Taliple
alizmiclir. Tabiidir ki her cemiye- rin teminah iş"'bankasına yatırarak 
tn hün)"c.ıinde .•fah La, saadet te haftanın pazartesi, çar~amba ve 
mevcuttur. \ncak sosyete bunla- cuma günleri saat 16 da encümene 

veçhyle açık ekailtineye konulmuı- ~UBESİHDEN : 
tur. Muhammen bedeli 2400 lira İzmir şubeoi namına gelecek hububat bakliyat. un ve kepeğin va
muvakk.at teminatı 180 Jiradır gondan depoya veya vesaiti nakliyeye veyahutta depodan vesaiti nak
Taliplerin teminatı iş bankasına cyelere 4Jımil ve tahliyeleri için 30 biJ"ici kfuıun 942 günü saat 15 te 
yatırarak makbuzlariyle ihale tari- §Ubemiz binasında açık eksiltme ile ihale edileceğinden taliplerin şart
hi olan 4/l/n43 Pazartes, günü saat nameyı görmek ve eksiltmeye iştirak için tevdii muktazi 500 liralık ilk 

7 - Bu inşaatın ancak yüzyirmi iş gününde ikmal edilebileceği ve 
seneyi maliye gayesine kadar bitirilemiyeceği cihetle 4304 sayılı kanu
nun 1 inci maddesi hükmüne göre 1943 mali yılına gecici mukavele 
akdedilebilecektir. 

8 - Teklif zarflarının 2490 sayılı kanun bükfunleri dairesinde kapa· 
tılması ve zamanında konıiı;yona verilmesi şarttır. 

rın müvaz -n.!~iv1e varlı~ını t!ladJe müracaatları. 
halindr. hwett'rebilir. Yıllarca ·c- 18 21 24 28 7083 (3213) 
hl"le köyü ayıran uçnrumun üzeri- 2 - Otobüs idaresi için otuz 
ne artık en ıağ1am köprü kurul· bin cilt bilet tabettirilmesi yazı iş
muatur. Simdi köv ile eehir arasın- leri müdürliiğündeki şartnamesi 

16 da encümene müracaatlan. teminat akçesini yabrmak üzere şube1nize müracaatları. 
18 22 28 31 7084 (3214) ı.s 26 27 28 1147 (3264) 

9 - Taliplerin 4 ve 5 inci maddelerde yazılı teklif mektuplarile 
muvakkat teminat mektup ve diğer vesikalarını ihale saatinden 1 saat 
ônce komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
Posta gecikmelerinden komisyon hiç bir suretle mesuliyet kabul ede
mez. Taliplerin buna göre müracaatları ilB.n olunur. 

15 22 25 28 2265 (3185) 



. SAHiFE 4 YENIASM 

. «YENl.ASIR» İN ASK~!!UHARRIRI YAZIYOR 1 

Yeni Rus taarruzları 
eskilerine göre n.ü

kemmel yapılıyor 

RUSYA SAVAŞI 
----*----
Rusların 
hücumu 
şiddetli 

.. --.~~-•-11-•-m-a•••o-a• 

AR JANT iNDE 

Alman deniz 
ataşesi ca

suslukla it
ham ediliyor 

Rommel ordusunun runus cenulJuna ha· 
dar ricot etmesi ihtimali vardır 

..r..-..-...~~- ~~-a-~n-a_o_O'_D_u_:a_~_a_c-..o_0ı_a_a_~~·!• 

f YAZAft Er~EKLt GENERAL HUSNU EMiR ERKILET t 
C•a-a-~~~.-.u-ıı_u-.o_ıı_~u--.a-~~~··-·-·•.• 

(Haş!arah l inci Sahıfedc) 

maldır. Sovyetlerin bu maksatları
na varıp varmıyacakları tabiatiyle 
henüz belli değildir. Almanlar, 
tehdit olunan bir tarafa km""Vet 
göndermek için cephenin bir yerini 
zayıflattıkları zaman Ruslar derhal 
oraya çullanıyorlar. Sovyet ordu
larırnn ağırlık merkezlerini sürat
le değiştirerek kah şuradan ve k~h 
buradan taarruza geçebilmeleri 
Clikkate değer bir haldir. Ruslar 
teçen yıl ne böyle hareketlerde 
bulunabiliyor ve ne de bugünkü 
kadar uçak ve tank kullanıyoriar
aı. Bundan başka Ruslar büyük 
taarruzlarını gece yürüyüş ve ta
~tlariyle hazırlayarak baskın şek
linde yapabiliyorlar. Rusların şim
ciki taarruzlarda büyük ölçülerde 
kullanmakta oldukları tankların bir 
kısmı İngiliz yapısı imiş. 

Ruslar yalnız orta Donda değil 
Stalingradın cenup batısiy]e şimal 
Kafka.syada dahi taarruz ediyorlar. 
Stalingradın cenup batısında Al
manlar. Rus cenup cenahına Kotel
nikovodan taarruza geçerek Rus 
kıskacının cenup ucunu bir mikdar 
geriye atmışlardı. Şimdi ise öğre
ıı.iyoruz ki Ruslar burada kaybet
tikleri yerleri tekrar kazanmakta 
ve Stalingradla Vo1ga - Don ara
sındaki bölgede bulundukları 
umumiyetle zannolunan 22 Alman 
tümeninin etrafındaki çemberin 
cenup ağzını yeniden kapatmağa 
~lısmaktadır. 

StalinEtrad şehriyle Don kavsin
ae dahi Ruslar taarruz halindedir. 
i\lmanlar şimdilik sadece Vol1ta 
ile Don arasındaki böl~ede siddetli 
larşı taarruzlarla buradaki Rus 
tazyikini şimal doğuya doğru geri
ye sürmeğe gayret ediyorlar. 
Şimal Kafkasyada Ruslar Terek 

BUyu şimalinde olduğu gibi Viladi 
Kafkas yani Ordşonikidseden 
:Alancı istikametinde t<'iarruza geç
mişler ve bu kasaba ile diğer bazı 
yerleri almıslardır. Rusların bura
<laki muvaffakıyetli taarruzlan 
filphesiz Almanlann simal Kafkas-
5<ldan Kotelnikov bölgesine kuv
vet nakletmiş olmalarından ileriye 
~eliyor. 

Merkez cephesindeki Rus taar
ruzları tavsamıssa da hafif kuv
l'letlerle devam edivor. Zaten bu
rata ki Rus taarruzlarının Alman
lan cenuba kuvvet nakletmekten 
men etmek maksadiyle yavıldı1da
rmı bitayette yazmıstıın. 11men ,:!Ö

lünün doğusunda da Ruslar de
vamlı oyalama taarruzları yap
makta ve Almanları buralarda ce
ıtuba kuvvet sevkinden alakoymak
ibı.dır. 

Velliasıl Ruslar, doğu cepliesinin 
tiemen bütün kesimlerinde ciddi. 
kat'ı veya oyalama maksatlariyle 
taarruzlar yapmakta ve Almanlar
la mi.ittetııderini hemen her yanda 
müdaf'aaya mecbur etmektedir. 
Fakat bu Rus taarruzTannın en te
L'!lirli ve tehlikelisi. orta Dondan Dö
nez böl~esi ve Rostof şehri istika
metlerinde inkisaf etmı>kte olanı
<lır. Bu taarruz. muvaffak oldu!hl 
ıtakdirde Alınanlar bu yaz yaptık
ları büyük taarnızia cenupta ka-
2:andı kları yerlerin co~unu bmık
mak mecburiyetinde kalırlar. Bu
nunla beraber Ruslar ekseriyetle 
taarruzlarını Heriye göfürerek ne
ticelendirememektedir. Onun icin 
orta Don taarruzunun ı::imdi1ik Vo
ronej _ Rostov demiryolunu battva 
<Joğru pek asmwaca~ ve burada 
Ciurdurulabilec"<Yi tahmin olunur. 

SIMAL AFRiKADA 

melin hiç bir yerde kati bir savaş 
vermek niyeti göstermemiş olması 
onun takviye edilememiş olmasın
dan ileriye gelir. 8 inci İngiliz or
dusu bilhassa tank, motör1ü kıta
~ar ve uçak sayısı cihetlle mare~al 
Romme1inkine nisbetle çok üstün
müş. Bu sebeple Almanlar şimdi
J:k bu İngiliz ordusuna karşı Garp 
Trablus vilayetinde müdafaada ka
J~rak, hatta icap ederse Garp Trab
lusuna ve Tunusun cenuplarma 
J..adar ricatı:? devam ederek Tunus
ta taarruz etmeği tercih pder gö
rünüyorlar. 

Bizcrte ve Tunus bölgelerinde 
general Nehringin kumandası al
tındaki mihver ordusu hayli kuv
vetlenmiştir. Mihver uçak kuvvet
leri de bu mıntalrnda mlittefiklc
r.ınkine üstün görünmektedir. 
Müttefikler tarafında, general Neh
r:ngin yakında büyük kuvvetlerle 
taarruza geçeceği zannolunuyor. 
Bu kuvvetler İtalya üzerinden ha
va ve deniz yol1arile getirilmiştir. 
Bundan evvelki muharebelerde 
mihver kıtaları, Tunusun 25 kilo
metre batısında Cedide istasyonu
na kadar ılerlemiş olan müttefik 
lruvvetleri::ıi Mecz-il-babın ötele
ı-;ne kadar atmışlardı. Bu defa 
>nüttefikler burada, şehre hakirrı 
bir tepede bulunan bir mihver ile
ri kıtasını ~eriye sürmüşler ve bu 
yeri geriye almak için mihverin 
bir çok ta.Jrruzlarım muvaffaki
yetslı.liğe uğratmışlardır. Meczel
bab, Tunus limanının 65 kilometre 
cenup batı5ındadır. 

B!zertenin 30 kilometre cenup 
batısında Mateur bölgesile sahil 
kesiminde yeni bir muharebe fa
aliyeti yoktur. Tunus eyaletinin 
cenup kısmında general Jironun 
kumandasında yeniden tanzim ve 
teslili ediJmekte olan FF.ransız kı-
1 aları mihver kıtalannın taarruz
larına rağmen, gerek Sfaks köprü
sü yakınında ve gerek Kaironan 
claki mevzileri muhafaza etmekte-
dir. 
Savaşan Fransızların kendisin

aen arasıra bahsattiren, kuvveti 
fayri malum motörlü sahra müf
rezesinin Feyzan yakınlarına ge
lerek burada mihverin karışık bir 
motörlü kıtas:le muharebeye gi
r:ştiği bildiriliyor. Bu haber doğru 
ise ve bahsolunan sahra Fransız 
müfrezesi yeter derecede kuvvetli 
ise Rommel ordusu için tehlikeli 
oıabilir. Fakat Feyzanın merkezi 
Murzuk, Gnrp Trablusunun ve ya
hut Misorat~nın 800 kilometre ka
dar cenubunda bulunduğundan 
Fransız sahra müfrezesinin her
hangi önemli ve kati bir tes:t-de 
bulunabilmesi çok zamana tevak
kuf eder. 

UZAK DOGUDA 
Bir İnguiz - Hind kuvvetinin 

Hindistanın doğusundan Bingale 
nm Akyap .rnhrine doğru yeni bir 
körfezi sahili boyunca Birmanyaya 
taarruza başladığı bu aym 19 unda 
Londra radyosundan bHdirilmişti. 
Ayni zamanda İngilz uçakları Ak
yap Japon us ve fabrikalarını bom
bardımana başladıkları gibi Ja
ponlar da Hindistanın Kalkı1ta 
~ehrinin askeri hedeflerini bomba
lamağa kovulmuşlardı. İngilizlerin 
takip ettikleri yol muntazam ise de 
bu yol bir c.:ok dere, orman ve sarp 
yerlerden geçmektedir. Japonlar 
henüz hiç bir ciddi mukavemet 
göstermiyorlar. Buna rağmen ge
neral İzvin!n kumandasındaki İn
?iliz - Hind ordusu pek ihtiyatlı ve 
dolayısile pek yavaş ilerlemekte
dir. Hindistanla Çinde bulunan 
Amerikan uçakları bu taarruza 
yardım için Binnanyadaki muhte
lıf Japon üslerini bombalıyorlar. 
Japonların Akyap önünde muka
bele etmeleri mümkündür. 

Yeni Ginedeki muharebeler, 
kati bir netice vermeden devam 
ediyor. Uzak Doğuda müttefikle
Iin hava kudret ve faaliyeti art
maktadır. Başka ehemmiyetli bir 
olay yoktur. 

Şimal Afrikada durum had ol
ma-ktan çıkmıştır. Çünkü mihver 
(!evletleri Tunus eyaletini tutarak 
fimdilik müdafaaya muvaffak ol
muşlardır. Mareşal Rommelin de 
E1ageyla mevziini müdafaa etmek
eizin çekilmiştir. Onun maksadı, 
bu mevzide müdafaa edecekmiş 
gibi görünerek 8 inci İngiliz ordu
euna zaman kaybettirmekti. Nete
kim öyle oldu. Ricatte bazı kürük 
ardıcı mihver kıtalarının yolları 
İngilizler tarafından kesildiyse de ~mıııııııııınııııııııımııııııımııııııııımı: 
ge~eden ve vadilerden istifade § ÇİC/EGE KARŞJ ~ 
ederek kurtulabilmişlerdir. Rom- § ASILANIHIZ.. § 
mel ordunsunun büyük kısmı şim- E Çiç~k, cemiyetleri hala tehd:t ~ 
Cli Misurata cenubi olaylarına var- :: eden en tehlikeli bir hastalık:: 
mış ve burada yeni bir mücla~ § olarak tıp alemini meşgul et- § 
faa mevzii hazırlamağa başla- :; mekte berdevamdır. ç· v • = 
mış olacaktır. Fakat bu mev- :: tahribatı bilhassa hr dıçegml- ~ 

.. k ,. b" ""d f • . - çe e e o -
~ın atı. ır mu a aa ıçın § duğu iç!n bir insanı hayatının § 
olmaktan Z'.yade, Elageylada oldu- :: devamınca derin teessüre sev- : 
jhı gibi, düşmanı yayılıp açılınağa, §keder.. : 
yani zaman kaybetmegc mecbı:r ~ Yavrunuzu çiçekten koru-§ 
~tn:ek maksad~~e . hazır1anacagı :: mak için hem kendinizi, bem § 
ümıt olunur. Çunkı Almanlar ve : de yavrunuzu asılatmayı ih-:: 
ltalyanlar şimdilik ancak Tunusa §mal etmeyiniz. Sizin ihmaliniz:;: 
kuvvetler gön~erebilmekte ve ma~ §bazen bUtün bir mahalleyi~ 
Teşal Rommelın ordusunu kend: §tehdit ~tmeğe müsaittir .. He-: 
basma bırakmaktadır. : men en yakın belediye mınta- § 
__ ~la_lemey~d,e _ 1 ~~~ulan.ık __ ~e~~- ~kasına baş vurarak aşılanınız. ~ 

-*
Almanlar buna 
rağmen çetin mıii
daf ca ve taarruz 
hta?ıwleri verdilıle· 
rini söylüyorlar 

Berlin, 27 (A.A) - D. N. B 
Ajansının bildirdiğine göre 24 ve 
25 llkkanunda Sovyet kuvvetleri
nin şiddetli hücumlarına rağmen 
Alman kıtaları doğuda çetin mü
dafaa ve taarruz muharebeleri ver
mi§tir. 

Kafkaslarda nisbi bir sükun var
dır. Ruslar yukarı Terekte Alman 
hatlarına kadar sokulmuşlarsa da 
bu kuvvetler Alınan topçusunun 
ve tanklarının ateşiyle geriye atıl
mış ve 9 Rus tankı tahrip edilmiş
tir. Sovyetlerin iki günden berı 
Terekin şimalinde hücumları daha 
hafif olmuştur. 

1LMEN GöLüNDE 

Berlin, 27 (A.A) - D. N. B 
Ajansının bildirdiğine göre Alman 
uçakları İlmen gölü bölgesinde hiç 
kayıp vermeden 6 Rus uçağını dü
şürmüştür. Bu uçaklar gölün buz 
tutmuş sathında gizlenmek imk§n. 
farına malik olmadan ilerlemek is
teyen Sovyet kuvvetlerine hücum 
etmiş ve düşmanı ağır kayıplara 
uğratmıştır. 

Malul esirler mü· 
badele edilecek 

Londra, 27 (A.A) - Almanya 
i!e yapılan bir anlaşma: mucibince 
malul esirler mübadele edilecektir 

RUSLA~A GORE 
~~~~·-k·~~~~ 

(Baştarab 1 mci Sahifede) 
tebliğine ek: 

Kıtalarınıız 26/tlkkanun günü 
taarruzlanna evvelki istikamet
lerde devam etmisler ve 15 _ 20 ki
lometre 'ilerlemic::l~rdir. 

11 GüN !ÇfNDE 
Taarruzun devam ettiği 11 )tiin 

icinde birliklerimizin ilerlediği 
~esafe 145 - 200 kilometredir. Kı
ta1arımız bir çok: meskfin malıaHe
ri ve bu arada Tavinskaya şehri ile 
~iiyük demiryolu istasyonunu ve 
V elgeline Sarakonska bölge mer-
1<ezleriyle büyük istasyonu, Krivo
lojiye, Kasare, Akle Makosk1a Ko
voya bölge merkezlerini, Kafkov
ka, Nikovaka\ıa, Markayevka, Lin
ka, Kostino Litranskaya, Glorinof 
büyük kasabalarını ele geçirmiş
lerdir. 

16 - 26 /llkkanun tarihlerindeki 
savaslarda aı::ker]erimizin düsmana 
tahliye ettirdiği mesklın y~rlerin 
tutan 812 dir, ki bunların içinde 
8 bölge merkezi, 7 büyük demiryo
lu istasyonu vardır. 

Esirlerjn adecl i 26/İlkkanun ak
samına kadar 6300 artarak !lS b;ne 
varmıstır. 

AI ,JN AN UÇAKLAR 
VE TREN 
Kavinskaya bölgesinde askerle

rimiz düsman tayyare meydanla
rında 300 Alınan tayyaresi zaptet
mişler ve bu şehrin istasyonunda 
!10 ucak yüklü bir treni ele geçir-
mislerdir. · 

TAHRtP F.Dtt..EN 
MAT.ZEME 
16/ tlkkanundan itibaren 11 gün 

süren muharebelerde dUsmanın 
tahrip edilen uraklan 117, 'topları 
268. tankları 172 dir. 

tSTtRDAT F.DtLEN 
KASABALAR 
Kandrof, Kestako, Ankonovo 

Kovilvakof, Domaşkin ve ~ilekof 
meskun kasabaları istirdat edil-
mistir. 

STA.LtNGRADDA 
ALINAN YERLER 
Moskova, 27 (A.A) - Stalingra

dın batısında Rus kıtaJarı düşmanı 
geriye püskürtmeğe devam etmic;
tir. Almanlardan alınan meskftn 
mahaller arasında şunlar da var
dır: 

Novo Aksasiki Generalvonki 
Kandavoron, Şoftayon, Antonof 
Klanliyakof ve Komaşkin Liyakof 
meskl?n mahalleri. 

STALINGRADDA 
Stalingrada kesiminde yapılan 

muharebelerde 9 mahalle geriye 
alınmıştır. Burada mühim miktar
da malzeme ve yiyecek maddesi 
ele• geçirilmiştir. Almanların 6 
nakliye ucağı Stalingrad çevresin-
de düsüriilrnüştür. 

Merkez cephesiyle Kafkasyada 
Nalçık kesiminde muharebelere 
devam edilivor. 

DöRT YERDE 
HARP DURUMU 
Moskova, 2 7 ( A.A) - Stalin

gradın cenup bahsında bir Alman 

Ataşenin muha
lıeme edilmesi 
istenildi 
Buenes Ayres, 2 7 (AA) -
Arjantin hükümeti nezdindeki 
Alman elçiliği deniz ateşesi
nin casusluk suçundan muha
keme edilmesi yüksek divan
ca meclisten istenmiştir. Bu 
talep, Alman maslahatgüzarı 
tarafından Berline bildiri!- ı 
miştir. 

•:· .. ~~-~o-ıı_cı_e_ıı_ı:ı_o-.ı:•:" 

NOEL MESAJLARI 
* Anglosakson itti-

fakı zaferden son· 
ra de\'am edecek ··-
Hedef : Daha iyi bir 
dün~a lıurmalı 

Londra, 2 7 (Radyo) - Vins
ton Çörçil ve B. Ruzvelt noel mü
nasebetiyle teati ettikleri mesajlar
da son zafere güvenlerini tekraı
etmişlerdir. Çörçil iki millet ara
sındaki karşılıklı hürmet, anlayış 
ve dostluğun bugünkü ittifak bağ
lannı çelikleştirdiğini, müttefik 
kuvvetlerin durumun icabatına 
göre birbirlerinin komutanlığı al
tında savaştıklarını, zafer kazanıl
dıktan sonra daha iyi bir dünya 
kurmak için bu dostluğun ve itti
fakın ayni kuvvetle devam edece
ğini bildirmiştir. 

----
ispanyada donan· 
ma ihtiyatlarının 

sefer berJiği 
-· ..... Madrit, 27 (A.A) - Resm! ga

zetede neşrolunan bir emirname ile 
donanma ihtiyatlarının seferberlik 
işiyle meşgul olmak üzere bir daire 
teşkil edilmi~tir. Bu daire, icabın
da tersaneler de vücuda getirecek 
ve ihtiyatların seferberliğini ta
mamlıyacaktır. _______ 
Çin-e lıapitolasyon· 
ıarın lıaldırılması 
muahedesi 
imzalanıyor 

Çungking, 27 (A.A) - Canya 
Taymus gazetesine göre Çin. İn
giltere ve Amerika arasında Çinde 
memleket işi haklarının kaldırıl
ması hakkındaki müzakereler bir 
neticeye varmıştır. Yeni muahede. 
nin önümüzdeki ay imza edileceği 
söyleniyor. 1 -----
GenePal Degol ve 
ıcatPu Amerilıaya 
gidiyor la,. 

Kahire, 27 (A.A) - Emin bir 
kaynaktan bildirildiğine göre hür 
Franslz komutanlarından General 
Katru, yakında General Degolle 
birlikte Amerikaya gidecektir. 

~~~---~~-
Batan uapurıardan 
lıurtuıan İngilizler 

Madrit, 2 7 (A.A) - Kanariya 
adalarında Sevil limanına gelen 
bir İspanyol vapuru batırılan bir 
!ngiliz gemisi mürettebatından 25 
kişiyi getirmiştir. Ayni vapur ge
çen hafta batırılan bir İngiliz vapu. 
rundan da 81 kişi getirmiştir. 

Bunlar Sevilden Cebelüttank.a 
gönderilmişlerdir. 

~~~--·-~~-

i tal yanıa .. bir de· 
nizaıtı batırdıla,. 

Roma, 27 (A.A) - Tebliğ : 
Akdenizde bir d~an denizaltısı 
batırılmıştır. 

~---·----
M efgUI Sırbistan 
başvelıilinin ııanaatı 

Belgrad, 27 (AA) - Orta ~ır
bisı:andan gelen köylü heyetini ka
bul eden başvekil Nediç beyana
tında Alınaayanın Bolşevikliği ye
ııeceğini, Su:bistanın .Alınanyanın 
:\-anında yer almasının büyük 
ehemmiyeti olduğunu söylemiştir. 

INANDıLAR, DOGOŞTO· 
LER. KAZANDILAR. 81· 
RAKTI KLARI EMANETiN 
NOBETÇISiYIZ. 

bölüğü çevirilerelc imha edilmiş- -•m•a•1:11wııııs11ııı1e::ıı•m••m•m••• 
tir. 

Orta Donda bir istihkam daha Kafkaslarda bir -çok mevziler da-
climize geçmiştir. ha elimize geçmiştir. Tanklar, düş-

Merkez cephesinde kıtalarımız man kuvvetlerini takip ediyor. 
ileri hareketine devam etmişlerdir Kafkasyada diğer bir kesimde düş
Velikiluki civarında bir mevzi da- manm ilk. müdafaa hattı yanlmı§• 
1 1 •• 'I 

·28 fııiJıcinun PazaPtesi ı94j .. 

TUNUS VE MiHVER 
----*----
Mihver Pançar ekenlere şeker veriliyor 

kayıbını T rakyada-Çiftçiye şe
kurt~rmış ker tevziatı başladı 
Alman resmi 
tebliği geriye alı· 
nan meuzilerin 
sağlaınıaıtırıldı· 
ğını bildiriyor 

Berlin, 27 (A.A) - Alman 
tebliği: 

T unusta Alınan - İtalyan kıtala
rı geriye aldıkları mevzileri sağ
lamlaştırmışlar ve akınlar netice
sinde esirler ve ganimetler almış-

Fabrilıaya teslim edilen bir ton pançara 
lıarfı JO lıilo .$elıer vePiliyor 

Edirne, 27 (Husus!) - Edirne kilo şeker almıştır. 
ve millhakatmdaki Pancar çiftçi- Köylülerin bir kısmı almakta ol· 
lerine şeker mahsulü primi olarak duklan şekerleri 3 ile 3 buçuk lira 
Alpullu şeker fabrikası tarafından arasında satmaktadır. 
gönderilen 42,666 kilo şeker tevzi Fabrikanın teslim edilmiş panca-
olunmaya başlanmıştır. rm beher tonuna 10 kilo şeker ver• 

Çiftçilerden biri fabrikaya teslim miye başlaması bir çok kimseler! 
ettiği 35 ton pancara karşılık 350 pancar ekimine başlatmıştır. 

lar~~· ilk kanun günü geTek Tunus- Ankara ve Istanbulda düok Ü maçlar 
ta hava muharebelerinde ve geTek 
Alınan hava teşkilleri tarafından 
Cezayirdeki düşman hava mey
danlanna yapılan şiddetli hücum
lar esnasında bazıları ağır bomba 
uçağı olmak üzere 1 7 düsman uça• 
ğı. tahrip edilmiştir. Bundan başka 
düşman Bizerte ve Tunu.sa yaphğı 
hücumlarda da beş uçak kaybet-: 
miştir. 

Beşiktaşlılar Demir
sporu '' 4- O,, yendiler 

Geceleyin bir savaş uçağı teşld
limiz tarafından Cezayir sahilleri
ne yapılan bir akında büyük bir 
düşman ticaret gemisine bomba 
ile a~ır isabetler kavdedilmiştir. 

istanlJuJdafıi maçları Vefa, Beyl!oz, Fe· 
ner ue ıstanbulspor lıazandılar 

Ankara. 27 (A.A) - Beşik- Süleymaoiye maçını Vefa 2-3 ka-

lTAL YAN TE.BUCt 
Roma, 27 (,A.A) - Teıhliğ: 
Tun usta mihver kıtalan "on gÜn 

leTde aldıklan yerleri kuvvetlen
dirmişler ve bir miktar esir alın
mıştır. 

taş - Demirspor maçı yapılmıı ve 
maçı 0-4 Beşiktaşlılar ikazanmış.
tır. 

letaubul. 2 7 '(AA)' - Lik 
maçlarma bugün de devam edil· 
miıti.r, 

Şeref stadında yapılan Vefa -

zanrnıştır. 

Fener stadında Beykoz - Davut 
paşa maçını 0-1 Beykoz kazanmış-
tı:r. 

F enerbalıçe • Taksim maçını 
0-2 Fener, lstanbulspor - Kasım
paşa maçını da lstanbulspodulaT 
0-4 kazanmı~rdır. Bon limani: geceleyin muvaffa

kıyetle bombalanınışbr. Av uçak
larrmız kayıpsız olarak havada 7, 
yerde 1 O düşman uça~ tahrip et
miştir. Fransız şimal Afri'kası k~ 
lannda büyük bir gemi bombala~ 
narak batmlmıştır. 

ALMAN • RUS SAVAŞI 

Edirnede bir adam 
karısını öldürdü 

~~~~*·~~~~ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

man tümenlerini kurtarmak için 
beyhude yere 12 gün §iddetll ha
reketlerde bulunduktan sonra 3 
tümeni çenber içinde brakarak 
geriye çekilmeğe mecbur kalml.§
tır. 

VORONEJ KE-StMlNDE 
Londra, 2 7 (AA) - Mosko

vadan alınan haberlere göre Voro-

nej kesiminde ilerleyen Ruslar 
Millerovanm 25 kilometre cenu• 
bunda Ornitarasukada demiryo]u
nu kesmeğe muvaffak olmuşlaTdır. 
Bu suretle Millerovo tamamen mu 
basara edilmiş bulunuyor. Bu mev 
kiin hiç bir tarafla İrtlÔatı kalma
mıştır. Buradaki Alman kuvvetleri 
çok tehlikeli durumdadır. 

Voronej • Rostof demiryolu 
uzerinde ileri hareket devam edi
yor. Burada 6 büyük .iatasyon da
ha alınmıştır. 

ST AUNGRADDA 
Stalingradda Rus kıta.lan Kotel

nikovo istikametinde ilerlemi§ler
dir. 

ON GONLOK ILERLEYiŞLE 
VE MUFF AKIYETIER 
ilk kanunun · 16 - 2 6 sı zarftn:cla 

geçen on gÜn zarhnda Ruslar muh 
telif cepheleTde 145~250 kilomet
re ilerlemişlen:lir. Yine bu müddet 
zarfında Almanlar 56000 esir, 
o kadar da ölü venniılerdir. Ya
ralı miktan pek çoktur ve bunlar 
saytlmamaktadır. 1700 tank, 2 bin 
yüz top, 3 l O mühimmat deposu, 

Edirne, 27 (Husu.si) - Şehri
mizde oturan Mustafa oğlu Torun 
isminde Sirozlu ve 320 doğumlu 
biri geçimsizlik yüzünden 40 ya
şındaki kansı Haceri Balta ile öl· 
dürmüştür. 

Polisin tahkikatına göre Torun 

FRANSADAN YENİ 
ŞI AYETtER 

(Baştarafı ı inci Sahnede) 

ümit ettikleri.ııi biliyoruz. Çünki 
Amerikan ve İngilizler, mukave
met edilemiyeceğini ve bunun ne
tıcesi olarak İtalyanların yıkılaca
ğını zannetmişlerdL Fakat İtalyan
ların şiddetli mukavemeti, Tunus
ta ve Trablusta alınan seri tetbir
ier bu zanl&.rın hatalı olduğunu 
meydana çıkarmı.ştır. 

Son gijrtişme askeri erkfuıın da 
istirak etmiş olması itibarile aske
ri bakımdan da mühim olmuştur. 
Ve mühim neticeler vermektedir. 
Mihverin şimal Afrika ve Avrupa 
;çin çalıştığı sırada Fransa için bir 
ınfirad siya.seti takip etmek zama
m geçmiştir. Artık tereddütlerin 
yerine filiyat kaim olmalıdır. Bu
nun için en mühim vazife Lavale 
düşmektedir. Mihver bundan da· 
ha fazla bekliyemezdL 18 ilk ka
nunda n'*"edilen tebliğde bildiril
diği gibi bütün mihver kuvvetleri 
son zafer için. çarpışmağa hazırlan
maktadır. 

bir çok vagon Ruslann eline geç- ı ı 
miş veya tahrip edilmiştir. ŞlMAL AFR KADA SEÇ M 

11..ERLEYlŞ TAFSiLATI (Baştarah 1 inci Sahifede) 
Londra, 2 7 (Radyo) - De- kabul tm kl berab de · tir 

vamlı surette ilerleyen Rus kuv- ki : e e e er mı§ 
vetleri Alınan kıtalannı demfryolu 11 _ Siyaset adamı olmak jste. 
merkezlerinden ve esaslı münaka· miyorum., ben yine asker kalaca
le hatlanndan mütemadiyen geri-

k dah b. k _ mli ğım. • demiştir. 
ye sürere a ıT 90 one Fransız sözcüsü general Jironun 
mevzileri zaptetmişlerdir. V 070- askeri komutayı elde tutmakla be
nejle Rostof demiryolu üzerinde raber daha gerilerde faaliyette bu
Millerovo kavuşak noktası tama-
men sanlmıştır. Takniskaya, Su• lumnak: mecburiyetinde kalacağı-
raknayaya Rus kuvvetleri varmış- m söylemiştir. Sözcüye göre gene
lar ve burada Alman münakale ral Jiro bilhassa sivil Fransızları 

harbe hazırlıyacaktır. General Ji-
hattını kesmişlerdir. ro harbe devam edecek v; bunun 

300 TAYYARE ALINDI 
Ruslar mühim bir tayyare i&tas- için ordusunu tensik edecektir. 

yonunda 300 tayyare ele geçirmiJ- Jıronun bu sebeple silaha ihtiyacı 
lerdir. olacak ve kendisi bu silahlan müt-

Voronej _ Rostof yolu üzerinde tefiklerden istiyecektir. 
ilerleyen Rus kuvvetleri dün daha . Lor:dra, 27 . (A.A). - General 
20 kilometre terakki elde etmiş- Jıro ş~al Afrikadakı ~ansız kuv
lerdir. Sovyet resmi tebliğine göre vetlerınm başk?mu~~gmı da .mu
mühim bir meskôn yerin zaptında ~~aza ~~ecektir. Y~ek .. ko~se: 
5 00 esir alınmış, diğer bir kesim- lig~ seç~ce neşre.ttı_gı günlük bır 
de devam eden kanlı çarpışmalar- emırde şo.~le ~emı~t17 . : 
da 600 Alman subay ve eri imha 11 - Muttefiklermuzın yardımi-
edilmiştir. Je ordularımızın zafere erişmesi 

ALINAN YERLER için mihverle savaşa devam ede-
16 ilk kanunda başlıyan ikinci ceğiz. Müttefikleriınizin ve bizim 

Sovyet taarTUZUndan ııimdiye ka- hedefimiz birdir ve zaferdir. • 
dar 8 12 yer kurtanlml§tır. Cezayir, 27 (A.A) - Fransız 

KAFKASY ADA A.frikası yüksek komiserliğine se-
Krasnadura giden clemiryolu <:ilmiş olan general Jiro neşrettiği 

üzerinde $vvyet kuvvetleri Kotel- bir gl.inlük emirde şunları da söy-
nikvoya doğru ilerlemişlerdir. iemiştir : 
Ruslar orta Kafkaslarda taarnız- « Amiral Darlanın öldürülmesi 
lannı inkişaf ettirmişlerdir. Bir çok faciasından sonra Fransız Afrika
köy daha geriye alınmıştır. Bu cep sı yüksek komiserliği vazifesini 
hede Alınanların birinci müdafaa üzerime alırken herkesten şunu 
hatları yarılmıştır. iştiyorum : Birleşmek ve bizi ta-

MERKEZDE kip etmek. 
Merkez cephesinde Velikiluki- Ancak bir gayemiz vardır. O da 

de bir piyade taburu yok edilmiş zaferden ibarettir. • 
ve bir müstahkem mevki zaptedil- DEGOLLE İŞBİRLİGİ 

ışıne devam etmediği ve l:iu yüz
den sıkıntı çektikleri için çalı§
masını kendisine söyleyen karısı
na ~ ve Baltayı kaptığı gibi 
kadıncağızın boynuna vurmuştur. 
Kadın derhal ölmüştür. 

Katil kaçarken yakalanmıştır. 

DARLAN N OLOMO VE 
ING,LIZLER 

(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

Jiro ile işbirliği yapacağını evvelce 
bildirmiştir. 

IDAMDA GöSTERll...EN 
ACELE . 
Gazete bundan sonra katilin 

ldamındaki isticale dikkati çekerek 
şöyle yazıyor: 

cCezayirde henüz ne olduğu if
şa ediln:ıemiş olan bir Fransız ma
kamının hem haklın, hem jurl ve 
hem de icra vasıtası olarak hare
kette isticali dikkate I.ayiktır. Çün
kü adalet mefhumiyle telif oluna
mıyan bu hal dikkati çekiyoT.> 

DtôER GAZE.TELERE GÖRE 
Sanday Krunikel ise Opserverin 

zıttı mütalafılar dermeyen ediyor 
ve diyor ki: 

cYeni bir şef intihabı yalnız 
Fransızları alakadar eder. Fransız
lann vazifesi, yalnız düşmanla mu
harebe etmek ve Fransayı kurtar
maktır.> 

Sanday Taymis te makalesini 
Darlanın şahsına hasret~ ve ez
cümle şunu söylemiştir: 

cAmiral Darlarun hatırasına hür_ 
meten belirtmek lazımdır ki Ami
ral Cezayire geçerek müttefiklere 
büyük bir hizmet yapmış ve vazi
fesini hiç bir vakit yarım bırakma
mıştır.> 

Jiro milll konsey tarafından yük
sek komiserliğe seçilmeden evvel 
general Degolole işbirliğine taraf
tar olup olmadığı hakkında gaze
tecilerin kendisine sordukları bir 
suale cevaben : 

c - Tabii taraftarım » demiştir. 
GENERAL JİRONUN 
HAL TERCEMESİ 
Londra, 27 (A.A) - Şimal Af

rika yüksek komiserliğine intihap 
(-dilen general Jiro 1870 yılında 
Parlste doğmuştur. Bu harp esna
sında 9 uncu ordunun son muka
vemet nüvesine kumanda ettiği 
sırada Almanlara esir düşmüşttlr. 
General geçen bahar mevsiminde 
Almanların sıkı muhafaza altında 
bulundurdukları Königştayn ka
lesinden kaçmağa muvaffak ola
rak İsviçre üzerinden işgal altında 
lıulunmıyan Fransaya gelmiştir. 
Geçen umumi harpte de Alman 
işgalindeki sahada esir olarak mu
hafaza edilirken kaçmıştı. 

Bu harpte 9 uncu Fransız ordu
sunun kırılmaz mukavemetini ida
re ve teşkil etmiştir. Nihayet 10 
son teşrinde müttefik kuvveileri
le birlikte mihverle savar;fac::ı ' ;: 
Fransızların yanına şimal Afrih-ı
>.ına ge~iııtir. 
Şimal Afrikada seçim 

F AAUYET PROGRAMI 
Cezayir, 2 7 (A.A) - General 

Jiro Fransız Afrikasının ı:iyasi pro
gram ve faaliyetlerini imparator
luk meclisi ile birlikte müzakere 


