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tlan münderecatından me,,,uliyet ka 'bul edilmez ... Ciim1ıııriyetin t•e Ciimhuriyet eseTlCTinin bekçisi sabahları çıfc4,. siyan garetedw. YENt ASIR Matbaasında basılmı~tır. 

lngilizlere göre vaziyet 

.'} mali Afrikaclcı "sir edilen Almtnı ve ltaluan sııbaylarından bir kacı 
(b11 Tetim Taclııo Foto ile Loncl radan Kahireye gönderilmi$1iT) 

Sima l Afrika muha:rebeleri 

Mihver "Tunus,, 
ta iki yer kaybetti 
Ekmek 
tevziatında 

1 ı\ imanlar ~a bir yol 
aldık divorlar . 

-*-Harp şiddetli, 2'ellorda 
--• tepeleri ınüttefllılerde, 

Daha ciddi, daha serı Almanlar IJlr nofıtada 
ted,,,,.lere Udi~ PCll'• sahile sürüldüler 
dlP. SallslfmaJ fıapdG• Nevyork, 5 (A.A) - Amerikan rad-

yo u bir harp muhabiı·inin telgrafına 
rını lıapamalı Uizımdır atfen bildiriyor . Tunusta müttefik kuv

Ekmek me\rzuanda halkımız yine ba
a.a sıkıntılara maruz bulunmaktadır .. 
Aşalı yukarı bit haftadan beri bir <:ok 
~atandaşlar işlerini güçlerini bırakarak 
fınn fınn dolaşmakta \'c bii~ iik müş
lıüh\tla ekmek tedarik eylcmektedirler. 

j..ll,QMa&"i l'elııNda- .........._ ına....
y rleşmı lerdir. 
ŞİDDETLİ SAVAŞ 
Cezayir, 5 (A.A) - Bizcrteniıı 35 

kaometre cenubunda Mateörda şiddet-
1· bir muhareb::! olmaktadır. Müttefik
ler Cedıdaya Mkiındirler. 

(Sonu ~ahife 4, Siihm :~ tc) 

Merkezde Ruslar Smo
lenski tehdide başladılar 

---,·---
Cenupta da Rostota 
doAı·u ilfı>ı·ltll i }' or 

-*
uS'molenslın in ı50, Ros· 
ıofun 260 lıllometre 

ötesinde harp ediliyor ... 
Londra, 5 (A.A) - Royterin Stok

! olm muhabiri bildiriyor : Merkez cep
hesinde Rus ta~wruzları fıedefini aşmış
tır ve simdi Sm"~ensk müstahkem mev
kıini tehdit etmektedir. Smolenskten 
l50 kilometıc m~safede Bielidc Rus ta
erruzu inkişaf etmektedir. 

Alman radyo.unun sözcüsü Sovyet
lerin hücum ıınhalarını genislctmekle 
Alman kuvvctle: .. ni dağıtmak istediklc
r:ni söylemiştir. 

. 

RJEV BATISINDA İLERLEYİŞ 
Londra, 5 (A.A) - Royterin Mosko

va muhabiri bildiriyor : Sovyet birlik
leri Rjevin batı:.ında ansızın hücuma 

(Sonu Sahi(e :s, Sütun 2 de) 
Rııs merkez ccphesindllkf tıa.zi1ıeti tıe ismi sık sık geçen 

başlıca yerleri gösterir harita 

Sovyetlere •• gore 
n·ev ve St lin· 
a-r da ilerlendi 
Staıüngrarlın ııo hllometre ötesinde bir ıehir, 
Merfıez cephesinde bir ç~h mesfıf n ~er alındı ••• 

Moskova, 5 (A.A) - Sovyct tebligi: 

durum 
iTALYAYA HOCUMLAR 

* • apo ı,, 
bombalandı -·-

Bir kısun vatandaşlar da ellerinde 
nsikaları olduğu halde ekmeksiz kal
maktadırlar. Eler bu vaziyet bir zaru
retin icabı olsa, yani her hangi bir se
beple hmirc buğday irsaLitı sekteye uğ
ramaktan müte\lellit bulunsa C'aresizli
ic karsı tc\ ekldille ho~·un eğntc'k icap 
eder .. 

<·--~ ...... ~~v..~~_.,,_.o._~Hlll9U.- ...,_ ~.-~ ... - ~~~ .... - ... :. 

1 Almanlara göre Rusya harb 1 
Gcceley in kıta1anmız Stalingrad çcvre

ı İtalyan zırhlısı ile llıl 
lıravazöPüne de isabet· 

ler temin edUdL 

Kaldı ki bü~ le bir hal karsısında da 
~pılacak iş urdır. O da ekmek istih
bkım tenkis eylemek, katlanılması za
ruri olan mahnuni~ eti vatandaslar ara
sında müsavaten taksim etmektir. 

Bfıtttn ·ııus hü· 11 

eumları kırıldı ı 
ı 
4' 

indc ve merkez cephe inde taarruz ha
rekatına ele\ am etmişlerdir. Birlikleri· 
miz Stalingradın timal batısında, Don 
neh in'n sol kıy ında ve Stalingradın Kahire, 5 (A.A) - Resmen bildiril-
ccnup b. tısında t, arruz harekatına de- d!~ıne .. gör.~ ~gır bom?ardıman u~ 
vam etmi~l<'rdir. Stalingradın cenup ba- dun gunduzun Napolıye ka~ mühim 
tısında bir çok ycılcr zaptedilıniştir. bir ha\8 akını yapmışlardır. Liman te

Stalin rad sanayi bol .:sinde birlikle- si lerine, doklar.ı ve diğer hedeflere 
rimiz küçük gruplar halinde taarruz hücum edilmiştir. Bütün İngiliz uçakla
ederek düşman mcvz"Jerini sarmış ve rı sağlam olarak üslerine dönmüşlerdir. 

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) (Sonu Sahife t, Sütun 1 de) 

FRANSADA TEVKiFLER 
---*---

"Tul on,, un 
intikamı 
aiınacak! 

-*İngilizlere göre Alnta11• 
lar lıütle lıallnde telllıl· 

fat Pe ağır cezalarla 
uraıonn un lntllıamını 
aJmaOa caJqıyorıar .. 

Londra, 5 (Radyo) - Royterin dip
lomatik muharrıri sabık F?"ansız başve
kili Heryo ve amele sendikaları reisi 
Juho ile Jan Borado ve Blum kabinesi 
hariciye müsteşarı F?"ansuva Tessanın 
U-vkifleri münasebetiyle diyor ki: 

•Bu tevkifler Almanyanın Tulonda 
uğradığı hayal kırıklığının intikamını 
eJmağa çalıştığım gösteriyor. Zira düs
manlanmız ne derlerse desinler Tulon 
fAciası bütiln diinyada Fransız muka
vemetinin yeniden doğusuna bir tim • 1 
olarak karşılanmısbr. 

Fransadaki durumu tasvir etmek ıın
kAnsızdır. Himlerin yeni tedbirleri Pa
ris ve Visi radyolarından öğrenilmek
tedir. KoınünislJik suçu ile itham edi
lenlerle silah tasıınaktan ve sabotaj 
yapmaktan tevkif edilenler hakkında 
ölilm cezaları tatbik edilmektedir .. Bü
tUn Fransada kiltle halinde tevkifat ya
pılmaktadır. Fransız işçilerinin Alma -
ya~ t<>h<'"ri hız'. ndırılmı f1 • 

Fransada tn'kif edilenlerden. .Dalad
!Je ve HeT110 (J ftumaraluı Hef"f/Odur) 

Halbuki hidiııe hiç te böyle değildir. 
'lcvzi edilmiş kart mikdanna göre, hat· 
tP biraz da şehrimize gelmesi muhtemel 
misafirleri nazarn alarak toprak ofis la· 
sun gelen unu fırınlara vermektedir .. 
Eğer ise bir suii~timal karısmamış, dü· 
Jiist bir şekilde fınnlar unu işleyip İs· 
tihkak sahiplerin«! vermiş bulunsalar 
••" bir stır<'tle ,.ıkıntı bahis me\Zml ola
•a. 

Berlin, 5 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Tuapae kesiminde kıtalarımız bir baskın 
neticesinde yer kazanmışlardır. Bir mik
tar hafif ve ağır piyade silahı ele geçiril
miştir. 

Doğu Kafkasyada Rusların tiddetli 
bir hücumu Alman ve Romen kıtaları· 
nın inatçı mukavemeti karşısında aitim 
kalmıııtır. T erekin şimalinde seri teşkil

(Sonu S&hife 4, Sütun 2 de) 

Amerika Mihveri geçti ... 

~il ale et f ıı ıuı rt .ı karısık isler cere-
)an etmektedır. Elinde vesikası bulu
Ban ~ atandas h. kkını alamazken diger 
.. rafta kara borsada altnns knnısa ek
IP«'k satılmaktadır. 

ltalyada Alman işgali 

"Tiryeste,, · Al
manların elinde ... 
ltaJyan ıe,,,,.lePl IJl'asındalıl IJaşlıra Jıöprülerln 

de Alman ifgaJI altına alındığı bildiriliyor .. 
. Londra, 5 (A.A) - Yugoslavya is• 
tı~barat dairesine gelen haberlere göre 
Tıryeste Alman askerleri ve S. S. kıta
lariyle dolmuştur. Liman ve gar Alman 
· gali altındadır. Venedik şehriyle diğer 
1!~1yan şehirleri arasındaki başlıca köp
ruler Almanların işgali altındaır. 

Tıryeste - Verona arasında Almanlar 
büyük bir hava meydanı kurmuşlardır. 

lspanva Almanyuya 
kaı s1 ihtivat ted-.. 
hil'leri mi ahvor? 

----*·----
·isJJJanyada ayrdılı 
tohumları sa ... dm14 .. 

L< nclrrı 5 (A.A) - Müstakil Fran
, Aj. ru n siyasi muharriri bildiri-

) r : 
G • ' F' , ı ı<onun sözleri bazı zor

(Sonu Sahife z. Sütun Z de) 

Amerikan harp 
istihsali daha ~ok 

Bütün mittıefilılerln id lluaJcitı ndhvel'inlıbdn 
IJıi mislinden fazla •• Bu sayede lllll'p lıualalJlllP 
Vnşıngton, 5 (A.A) - Amerika harp ·--------------

i. tihsalatı reisi Donnld Ne1son yalnız 111111M11111111111111111111111111111111111111111mm11 

ba~ına Amerikan harp istihsal f\t mın nmıınımımım1111111111111111umwm11111ıu1111; 
mihver istihsalatını geçtigini söylemiş- SON DAKiKA 
tır. Nelson haru istihsal!\tından bahse-
derken Top, tank, uçak, harp gemisi, • • • • • • • • • • • • 
tüfek, mermi ve her cinsten malzemeyi 

(Sonu Sahife 3. Siitun 1 de) 'l'unusta Müttefikle· 
rin bir yerde geri· 
lediği anlaşılıyor 

-~---*-~---
Cezayir, 5 (A.A) - Şimal Afrika 

umum! karargahından : 
Cedida Almanların elindedir. Tebo:r

da boşaltılmışsa da dil.,,omıanın burasını 
işgal edip etmediği henüz belli değil
dir. 
LİBYADA 
Berlin, 5 (A.A) - Beynelmilel ha

berler bilrosu şiınall Afrikadan şunlan 
bildiriyor: Sekizmci ordunun son hü
cum hazırlıklarını yaptığı anlaşılıyor .. 

Keşiflere göre Britanyalı yeni tümen
ler getirilmiştir ve sekizinci ordu pek 
yakında taarruza geçecektir. 
Kıyıda siperler kazan az kuvvetler 

bbmttır. Asıl İngiliz topçu Jruvvet.1.eri 
de henOz buradacbr . 

imP.RRHRffMRRR;\fttG=ftftftftftf 0°,'0=· 
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ZELZELE FELAKETİ 
.,Çorum"da b. -
,,ük zarar var 
Yüzlerce ev ydıddı.. 
5 ölii, 9 yaralı var .. 
Hayvan Jıayıpları 
da mühim ... • 

«LONDR » YA OREG : 
• • 

Bir Italvan ala-
ı isvan etti -· isyan eden asJıerler 1 

zincire vuruldular 
Londıa, 5 (A.A) Pırede ı Y• l 

eden İtalyan kerlcr L. ncıre \ u- li 
rulmu }ardır. 
İsyan ceph ye gıtmek ısteınıycn ı 

bir İtalyan alayında çıkmı~br. ... ._.._.. ______________ ...__ ........ 
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TARİHi ROMAN 'Y. azan : $ahin Ahduman 
... "' ... 

Yaşlı kadın ~elinini ku~c:-a k ladı 
Köse Hamza, Benli Yosmanın Tosun be}'in 

hemsireori olmadığını öğrenince sevinmişti .••• 
Bü~ ük bir sn:kınlığa tutulan Toslın 

bey kekeliycrek: 
- Fakat biitün dünya bunu 

böyle biliyor! dedi, !)eki amma kocanı
zın Nil kıyhında buldugu o kız cocui\'u 
nt> oldu? .. 

ZL·ynep kuvvetli sesiyle anl::ıtma~a cfo
wım etti: 

- O c:ouı~ ı,;ok ya~anıadı. Kocam onu 
bulduktan sonı-a altı av kadar daha 
ya<:adı, sonra ha.stala~arak (ildii. Biz 
onu Kahire kabristanına göındii~. Onur, 
öldiiğiinii bilenler var .. Ben bunu her 
2.a nan ispat edebilirim. 

Tosun bey: 
- Y::ı bu Benli Yo.-ına kimin kızıdır? 

d'\'e sordu. 
·ihtiyar kadın anl<ıttı: 
- Bcnin1 Avı-e adıııda bir kız karde

şi n vardı. O da şimdi ölınü<:tÜL". Kocası 
ondan daha ifoce öldiL 

Bunlar cok fakir insanlard:. Be!nli 
Yosma iki yr-..ında hem anasmı. hem ele 
baba-.ını k<'' betti .. l!!sasen fakir olan ana. 
<:J. babası da ona bakmıyoılardı. Gün
düzleri yoldan gecenlC'r ona acıyarnk 
.adaka versintE>r divc mini mini Bf'nli 
Yosmayı Kahire ~okaklarmda bırakı
vorlardJ .. 
Kız karde;;inı olan anasınm ölmesi 

ÜZC'rine ben onu yanıma aldım. 
Bundan önce Nil !<ıyısındn bir kız c;o

cu~u ı,ulduğumuz için ic:in hakikatine 
\•akıf olmayan bazı adamlaı- yanılarak 
Benli Yosmay1 o kız çocuğunun ye.rine 
koydttl~r! Biz de !'esimizi çıkannadlk!. 

Me..;elenin hakikah hundan ibaret ol
clu(::una, isterseniz Allahın kitabı üzeri
ne elimi koyarak size yemin edeyim! 

Tosun beyin zihnini işgal eden son bir 
şüphP daha kalm~tı. Bunu da kayıkçı
nın karısmdan sordu: 

- Pe1d amma, benim babam 1brahin) 
p~aııın yüzünde bir takım benler vat-. 
mış! .. Şimdi hu benler Benli Yosmanın 
vana~ınc!a ela tıpkı tapkısına görünü· 
yor! .. 

Zeynep c:en bir tavırla gülerek dedi 
ki: 

- Al.. Siz Benli Yosmanın yanağında
ki bu benleri sahici ben mi sanıyorsu
nuz'? Kızın güzelliğini arlıl'sın diye on
ları hen yaptun! Bıınlar takUt benler
dlr! Ku~, bunlardan bil'ini C'tkar da Tosun 
bey görsün!. 

Ve kızının hic bir harekette bulunma
dığını gören Zeynep onun yanına yak
laştı. Çenginin yanağının üzerindeki 
pfü;künne benlerden birisini oradan al
dı: 

- Bunlar Ludenden yapılır! .. Eskiden 
cengilik yaptığım zamanlar hunü ben de 
kullanırdım ve bunları i)yle bir surette 
yapardım ki gerçek benden asltt Fark 
olunmnz!.. 

Kızın güzelliğini büs bütün artıraca
ğını tahmin ettiğim için Benli Yosmanm 
yUzünü hunlarla !'fü;lemesini fovdalı 
gördüm. Ve tahminim de doğru cıktı. 
Benim bu tedbirim sayesinde Benli Yos
ına bugün Kahirenin en güzel kızı o1a
rak kabul edüiyor! .. 

$imdi isterseniz bu benleıi artık onun 
_yüzüne yapıştırmıynlım! O bensiz de 
gü.ze1dir! .. Ve sizi pek ziyade sever. Ara
da hiç hir engel yoktur. Onu hayat esi 
olarak 'kabul ed bTr.siniz .. 

* Zcynchin verdi •i bıı izahat Tosun be
yi büs bUtün ikna eclemecli .. Kayıkçı 
Emin ağayı çağırdılar .. Karısının sÖ7Je
rini o da teyit etti. .. 
Artık evin içinde bu vakayı duyma

yan hiç kimse kalmamıştı. Köse Hamza 
yanıldığından dolayı bir az utanmakla 

l\1aari ı ct~ıni veti 
J 

beraber Benli Yo:ım<ının Tosun be> in 
kız k::ırdco;i o1mı:ıınasına pek ziy?·1c se
vinmi .. ti.. Çiink'i veli nimetinin o~'l·ııun 
giizel Çengi~ i ne kadar derin bir ~uret
te .se,·di.ı'rni bi iyordu .. Ve buna Pn zi
yade .sevinenlerden birisi de To-.un be
yin annesi Buyiip,ül n1du .. 

Yaslı kadın mil::.lakbcl gelinini ku
cakladı ... Onun yanııklarını uzun uzun 
öpti.i .. 

* . 
Aradan bir kaç gi.in daha ~eçti .. R v

za adası kö,ktindc otunmlar bir gün K::ı
h"rede bir ~ezinti yapmağa karar verdi
!er .. Ogi.in .,abahlcyjn, Ravza adasın.fan 
lıarcket edrn stisli.i bir kayıkla yola cık
tJlar .. Kahire kabristanına vardılnr .. O
• ada İbrahim p2şanın kUc;ii.k ya~ta r)kn 
kızmın mcz:-ırını Emin ağa Tosun lw\'c 
"Ö.~ t ı:> reli... . 

Tosun hevin anne:si. Köse Humza, 
Benli Yo;;·n"::ı \'C kayıkçının kansı hep 
orada hazır buhınıworlardı.. Zivaretci
ler bu zavallı mııslıı;ı ile onun Nllde bo
ğulan annesinin ı·uhun::ı uzun uzuıı oku
vaı·ak dua eltileı-.. 

Tosun hey .sonı·acl:ın bu rnczara süsli.i 
bir rn~ yaptm1ıiiı gibi ölen kız cocuğu 
ile anne.si için. Nil kıyı!'ında. tbıahim 
pt?'<anın tnlih<:iz cariye::.inin boğuldu?.\u 
yerde bir çe~me de in~a ettirmi~ti.. 

A,,ı~ Luhafl bu idi ki yaptırılan ÇE~me 
iilcn kadınla onun kız çocuğunun ru
huna dua celbcttiı-nıek ıııaksadi~·le vli
cnrla getirilmiş olduğu halde alakalıln-
1·ın adını taşımıyarak Kahirc>Jiler ara· 
sıncla <!'Benli Yo·ma C" smesi» d!vc sölı
ret almıstı ... 

Sonra cli.iğlin tedaı·'klerine baslanıldı .. 
Büyiik bir ihtişam kinde yapılan hu 
diijlin neticesinde ::ırtık Benli Yosma 
;Je Tosun bey bil'ihirlerinin esi ol
:nus bulunuvorlardı.. 

Uzun sen~ler Ravza adasındaki kö;:k
te. biiyi.ik bir ~aadC't icinde ömi.ir stir
diil"r ... 

* Aradan üç asırdan fazla zaman geçti 
bugtin RaV7a adasındaki Laı-ihi k<iskten 
artık hic bir eser kalnıamıstır ... 

Bu m~raklı maceranın Jhnla ayakta 
kalan ve ya~ıyan bir şahidi varsa o da 
ancak Benli Yosma çeşmesinden ibaret
tir ... Bu ce~me .Nil kıyısında elan duru
yor... Pirinç liilC'sinr1en .sızan suları 
gamlı ~arıltılarla se lenC'rek ::ıkmakta 
devam ediyor ... 

ÇC'smeden akan sular oradan gcçcnlC'
re, Nilde boğulım kndınla İbrahim pa~::ı
nın ufak yasta ölen c_:ocuğunun hazin 
maceralarını anlatınağa devam ediyor .. 
Mütemadi sarıltılarla To-;un beyin ve 
Benli Yosın~nın adlarını ela anıyor .. 
Şimdi bu çeşme. asırların karanlıkları 

arasında kaybolan bu me:-ut e..1lerin ha
fırasmı sonsuz bir ;:öhret halinde h:ııa 
muhafnza edip durı;ıaktadır. 

-SON -

SP NVA LMA. VAYA KAPSI 
HT ıYAT TEDBİRLERi Ali YOR 

{lfaştnrah l inci ~al·· r·ll') 

luklarla karşıla,,tığını göstermektedir. 
Memlekette ... yrılık tohumlan saçılmı!l 
olacak ki sıkı bir birlik tavsiyesine mec
buriyet hasıl olmuştur. 

A1manlann Ispanya kapılarına kadar 
geldiği bu nazik anda Ispanyol hüki.ime
tinin c:ahil boyundaki binaları ve hatta 
hap"shanelcri kışla haline getirmesi ma
n. ı bir harekettir. 

çekildi 

lzı ,~ ir 
lık eşya 

e beşer. üz lira
kazana n ar var 

----------- ---------
Piyangoda eş}'a J:azanan numaralar hangileri?. 
Ankara, 5 (Hususi) - Maarif Cemi

~di eşya pıyangosu Mılli pivango ktir
ıelcri ile cckilıruşUr. 

Ka7.anan numaralar ımnlardır: 
Sonlcın 43, 89, 94 le nihayel bulan 

2000 bilet 3 liralık e ya son rakamı 09 
olan 500 bilet beşer liralık eşya, son nı· 
kamları 529 ile nihayet bulan 50 bilet 
5 O liralık eşy:ı alacaklardır. 

BOYOK IKR MIYF.LER 
01455, 03826, 07754, 12719, 20855, 
21426, 29509, 40430, 45201, 47324 

sayılı biletler yüzer liralık e§Ya, 1905 6, 
28998, 36492, 48699, numaralı bilet
ler il<l yüz ellişer liralık eşya, f 5 5 5 6, 
3826 l numaralı biletler beşer yüz liralık 
e~ya, 47633 numarall bilet 2000 liralık 
eşya kazanmışlardır. 

tKRAMl\"E.LER NEREYE DOŞTO) 
250 şer liralık eşya kazanan biletler 

Bursa, Ordu, iatanbul ve An.karada, 500 
liralık mükafat kazanan biletler lzmir 
ve Dıyarbakırda, 2000 liralık mükafah 
kazanan bilet Zonguldakta satılını~tır. 

GAZİNOSUNDA 
- GÖRÜLfü'i RACBET ÜZERİNE -

Pazar günü saat 14.30 dan itibaren. 

MAC ALLAN VE POGANİ ORKESı'RAL.A
RIHIN işriRA "'İYl.E ... 

19.30 a KADA CAYLI DJ!NS (TEDAHSAN) 

!"'"'Ş"E"'H"l"R"'"''H"A"B'E"R"L"E''R'J'""! ~=~f a~ı il da 
::ı::::::ı::::r:s:::::ı::::::::ı:::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:!~\~~\~~::::·· 

"( a irlere para
sız yemek 
---*·---

E~ref PG$.a a~hanesi )'G· 
rından itibaren tevzia· 

ta başlı)'or •• 
KıLılay cemiyetince ~ehrimi:.:in dört 

yerinde insa Pttirilmckte olan a~hancler
den yalnız E~ıefp;ı'iadaki ikmal edilmiş
tir. Dii:erlcriııin yapı:.ı önümüzdeki haf
tn içinde tanı<1mlanacuktır. 

E.'iı ef pa:<ad.ıki ashaned e yarırıdan iti
baren fakirlere yeml"k te\'zİinr ba~lı:ına
caktır. 

Kızılay cemiyeti hu j,i tez eldt!n teş
kilatlandırırken ban 111fü5küllerle kaı':'jı
lilıırnıstır. M<'sela kazanların ve di~er 
ka

0

pla.nn kalavlanma~ı i~i bir me~ele ol
mu tur. 1 O kilo kala) il ihtivaç bulundu
v u haldr güç hal!e ancak iki buçuk kilo 
l-fllnv bulıınabilmistir. 

Kızılay mutfakları için lüzumlu ohm 
ı:rnla maddeleri\ le yağ ve ~air ihtivaçlar 
da rliin temin "dilmistir. 

Sehrimizin her ınııı lııkasındaki a<ıev
leri iç.in kızılay cemiyetince ayn r;ıık
lerde yemek fi->leri ha:tırlıınmıştır. Bu 
fislc:r fakir oldukları Lahkikat netice~in
de anlasılanlara her ay verilecektir. 

Fi!5 sahipleri giinün tayin edilt>cck sa
ntlerinde müracantla yemeklı-rini para-
17 olarnk tedarik ed~cekletdir. -·----Fazla li~~atıa satı.ş ve 
iatura vernıenıeh 
harehetleri •• 

Inönü caddesinde 194 ı<ayılı evde 
oturan Osmanive caddesinde 8 sayıh 
dükkanda kürkcii Yuda Elgranti, 30 li
ray<1 satılması icap E"den bir yaka ki.irkü 
44 liraya saltığı. Anafarta1ar caddt>sİn· 
ele sarraf Rohıır oğlu Vitali, Alan:>•a1ı 
Latife sattığı bir adet çeyrek altın ıçın 
fa tura vcrnv·dii::i iddia!!iyle adlh-eye ve
rilmislerdir. ----·----GÜNÜ GECMİ~ KART 
İ.~ıc: EKMEK SA'l'ISI 
B<'lc:diye memurları tarafınd;n yapı

lan kont:rolda Karşıyôkada Kc:malpnııa 
caddesinde 6. 2 7 \'e 48 sayılı fırınlarda 
gürıü geçmi~ karne kuponlariyle ckmr.k 
satıldığı anlasılmı~. sudu göıi.ilenler ad
liyeye verilmi~tir. 

----- __,..,.,, __ _ 
Bir fıö:v ebeliği •• 

Balıkesir köy ebe mektebi 1942 me· 
zunlnrından Hüsı.iye Akdüsük Dalıke
s:r Konanpınar 1:0~·ii cbe!iğint> Uıyin 
edilmistir. ---- ---İzmir Halhev!ileri 
Kar$ıyalıa Hallıevine 

gittiler ••• 
İzmir halkcvinin biitün komiteler 

azası doktor Kiınıran örsün rei8liği al
tında toplanRrak dl.in abam sa;, t 2 1 de 
Karşıyaka h:ı.lkevlni ziyaret etmişler
dir. Orada şereflerine• bir çay Liyaf eli 
veı-ilmis ve Kurıııyaka halkevi reis vekili 
doktor Sıtkı Şiikrii Pamirtan tarafından 
kendilerine k1~<1 bir hitabede bıılunul
rnuş. her iki halkevliler arasında i~birli
ği y.ıpılmak ve çı:ılısı1mak üzere kardeş
re konu':malarda bulunulmuş ve saal l 1 
de toplantıya nihayet verilmiştir. 

Fransa ve Belçilıada 
ingiiiz lıeşif uçuşları 
Londra, 5 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nazırlıgı bildiriyor: İngiliz av 
ucaklnrı Fı-ansız ve Belçika üzet'inde 
bazı kesif uçu ·lan y~pmışlaı·dır. 

Bir dü.~man •ıç ı düşürülmüş, buşka 
uç:.aklar hasara uğratılmıştır. Bizim 4 
eçağımız kayıptır. 

•!•.._......,._,._._.~~~·~o._.,._ - ••('-

Aleni te,eJdıür f 
-1 ilk kanun .•kşamı saat 8 raddele- ! 

rinde ikamet etmekte olduğum dok- t 
tor Mustafa Enver caddesindeki evi
min bahçeye nazır penceresinde 
havalandmlmak üzere bırakılmış 
kyımetli bir }lalı sahsı meçhul tara
fından çalınmıştı. 
Derhal zabıtaya vaki ınüracaatim

Ie faaliyete geçen çok değerli em· 
niyet teşkilatı hiç bir delil bırakını
yan bu meçhul hırsızı 12 saat zar
fında yakalamış \"e adliyeye ıeslim 
etmiştir. 

Başta kıymetli emniyet müdürü B. 
Mitat olmak üzere kısını reislerine 
,.c başkomiscr bay Niyaziye bay 
Ömere ve komiser bay HulfuJiye bu 
işte vazife aiıuı diğer emniyet me
muru arkadaşlara alenen teşekkU
rü bir borç bilirim.. 

İstilıkfun binbaşı 
RİFAT YENER 

Ö•< -·~·-... - · - _..,_ ._rı -.; -·-~ ..... :. 

PeknıeL fiyatı etı-af ında 
~~~--~~~~~--~ ............ ~~~~~-~--~~ 

"Manisa,, pekn ez fiyatı .. 
nın artmasını istiyor! 

Pelımez fi~atının ı20 hııru.$U geçmesi için orta· 
da hiç bir malıul sebep göriilmemelıte •• 

Manisa belediyesi Ticaret vekaletine 
ba'i vurarak bazı belediyelerin pekmeze 
ucuz nark koymak yoluna gittiklerini, 
bu mevzuun her seyden önce :Vlanisa 
ÜLÜın mÜsLahsillerinin haklarını ve men
faatlerini hııleldnr ettiğini bildirmi>j, ted
bir alınrna!lını İ!ltemist r. 

Manisa beledi) e-ı!;in Üzerinde durdu
ğu noktalar .nınlardır: 

1 - Manisa iizüm istihsal ınerkeLİ· 
dir. Üzüm fiyatı ancnk Manisada tr.kev
\'lİl1 eder. 

2 - Pekml'Z kuru üzümden yapılır. 
Pekmez ic.in belediyeler nark verirken 
her ~eyden evvel Manisa borıııasınclaki 
üziirn fiyatlarını takip etmek zorunda
dırb.r. 

3 - Bu fiyat göz önünde tutulunca 
bir kilo pekmezin perakende olarak 180 
kuru~a !'!atılması icap eder. EKcr pekme
n daha ucuz fİj-at konursa i.izüm satı~
l:ın hundan mütce<:sir olacaktır. 

iZMiRDEKi DURUM 
lzmirde ise •vaziyet Manisadakinin ta

mamen aksine olarak mütalea ediliyor. 

izmirde pekmeze toptan 100 ve pera· 
kende l 20 kuruş fiyat konulmu§tıır. 13ıı 
fiyatlarla yurdun dört yerinden İLmire 
pekmez ithal edildii{i gibi izmirde yeni· 
den kurulan pekmez fabrikalorı ela meb
zul olarak pekmez imiH etmekte ve pi
yaıınya çıkarınttkta.dırlar. 

Alakııdarlnrın ve pekmez fabrik.1lör
lerinin kırnMtine ı;öre, p('kmez fiy:ıtınm 
... ekerle rnuv,ı:ı:i olarak vürümesine ve se
bepııiz ıııcrnmnlar y ıp;,Asına ınnkul bir 
tıebep :;:ö~tcril 0ınez. 1 lalkım1z. 11ekcr fi
yatı k.ar~ı~ında ct·krr ihtiyacını pekmez 
i~tihlf,k ederek temin C"tmrktt•dir. E!rN 
pekmez fiyııtı hattı\ 150 kurııııa knclar 
yükı.ıelirıııe pı-kmc.-in iıııtihluki bir hayli 
a:.calacak ve bundan h<'r ııeyden önce 
pı-kmez mİİ<ıtnh~illt>ri Ye fabrikaörleri 
zarar görecektir. 

İzmir tüccarının kanaatine göre iııe, 
iizümi.in istihsal mt"rkezi Manisa olabilir. 
f-\ıkat üzi.im fiyatı ancak İ.zmirdc, İzmir 
bor~asında lanyyiin edrr. Çünkü üzümün 
ihracatcıları İLmir<lcdir. Bu iLibarla pek
mez de. ancak İzınirde viicut bulacak fi-

Jzınirdeki si rket 1 eriıt satın a!1n111a~ı .. 

Elektrik şirketi Bahar
da ahnnnş olacak 

SU SIRKETI BEKLENiLEN ANLAYISI GÖSTERMI YOR 
----------

İzmir elektrik ve trnım·ay Türk Ano
nim ~irketine nit elektrik ve tramvay 
tesislemin satın alınması müzakereleri
ne yarın Ankaıada başlanacaktır. E\·
velcc Ankaraya gilıni.-ı olan elektrik \'C 

ıramvaf c:irketi miidürü ve salahiyetli 
ımırahhası iptidai miizakerdcrde bulun
mu~tu. Bize verilen malCıınata giire, 
elektrik sirkctine ail tcsi.<:lerin satın alın
m:ı;:;ı hakkında bir pren.sip kararı var
dır.Ancak hu isin hir müddet daha uza
ına,,ı Ye ~atın ·alma i"inin öniiıniizdt·ld 
baharda tamamlanma.~; mi.imkündi.iı-. 

Elektı-ik şirketiyle daha evvel yapıl
mış olan iptidai ıni.izakcrelerde bu sir-
1-et müdürü B. Goı·ınczanonıın göster
' .. : anhı\•ı<ı tn!~clirc lilyık göriilmi.işttir. 

SU ŞiRKETt 

İzmire gelmi~ olan Nafia VPkalcti he
yeti su ~irketinin kontrölüne devam et
mektedir. Yapılan ilk fPm;ı-" ve tetkik-

!erde Yanlan netice, hi\len su şirketinin 
ba~ında buh.:nan zevatın, umumi ıner
ke;.1eriyle mutabık olmıyarak su ~irke
lini kendileri icin bir favdalaııına isi ha
J:ne .~etirdikleı:i. İzmir halkının ihİivaç
larını ve dileklerini katiyen yerine ge
tirmedikleri merkezindedir. 

Şirket, halen faaliyetine dc\·anı ettiği 
için aşağıdaki noktalan gözöntindc tut
mak mecburiyclinclcdir: 

1 - ş:rket, İzmir halkına ait 120,000 
lira borcunu ve hüküınctc olan ihtilaflı 
boı·çlaı·ını henıPn tesviye etmelidir. Ak
si takdirde derhııl icrai takibata giı·ışi· 
lecektir. 

2 - Şit-ket, ınukavele!'İ ıııucibince 
yukarı mahnllelerc su isalesinc ınccbıır
dtır ve bunu c.>n kısa bir ~a ınancla yap
mak zot'undadır. 

Görülüvor ki su sirkcti hala kendi!'in
den bekl~nen anlayışı g(1:.:tcrınek yoluna 
!'İlınemektcdir. 

Kızlarınıtt (Wnkü spor bayramırıda 

Dünkü mekteııliler hayra ı 

Kız ve erkek talebe iz 
spor bayramı yaptılar 
Alsancal: stadyomunu dolduran binlerce hallı 
gençlerimizin muvaffal:ıyetini aıı:ışladdar ••• 
Günlerce süren yağışlı havalardan 

sonra dün bir bahar gününün ılıklığı var
dı. Gençlerin spor bayTamını sa'nki ta· 
biat ta paylatmış bulunuyordu. Snat tam 
15 te stadyumda merasinl batlamıttır. 
Gençler stadyumu dolduran binlerce 
halkın alkışlan araaında yürüyüşe geç
mİ§lerdir. Geçit resmi bitince Türk bay
raldarı ve flamaları, bir hilal şeklinde di 

zilmişler. kız ve erle.ek izciler elı .... ıı. yayıl 
ınışlar, atl.::tler ise kütle kütle ortada 
durınu~larJır. Bundan sonrn bandonun 
refakatiyle bayrak töreni yapılmı~, bunu 
spor mfüıaviri M. özbeyin alkı><lannn bir 
nutku takip etıni~tir. 

Nutuk biter bitmez, .Nuri Tozkoparan 
idaresindeki izciler dağılmı~lar, bunu 
yine öğretmenleri idare"inde kızların 
beklenilen manialı mü~abakaları tnkip 
etmiştir. 

Salih Palas Kız atletlerin hendbol ınacı çok heye
canlı olmu,tur. F.rkeklerin basketbol ve 
futbol macları da büyük heyecanla ta
kip edilmi~tir. En o;onra 4X 100 bayrak 
ıniisabakaın yapılmı ve stadyumu ckıl
duran halkın sürekli alkı.,lariyle karşı
lanmıştır. 

Salonun a E" lence!er 
Her Perıembe günleri Suvare Dans ve her 
Pazar günleri saat be~ten selıfze lıadar 

CAYLIDA.NS 
Sa;vtn mii~terilcı·iıui;e musiki her giin saat yedide ha!iladığım bildiril'İz .. 

Bayram çok neşeli bir hava içinde 
saat f 7 de nihayet bulmmıtur. 

İzmite giizl'I bir spor günü y ışatun 
maarif erkanımızı burada t hrik ve tAk
dirle kar~ıhımnitı bir vazife biliriz. 

---*---
Daha cfr1di, daha sert 
tedbirlere ihtiyaç vaı•· 
dıtt • • 'fuiisti:nal kapda
rnu haptınıalı lazımdır 

( Ba-.1.lrah J tıl<'ı Sahİlcdc) 

ınck ıniiınki.inıHır. Aınııw ne \ cı·ilııwk 
i111klm dnlıilindc i~c o ıuikd:ır mil .ı\ a
iı•ıı hcl'lrnsc \'l'l'ılınclirliı, 

fliikHmcliıı tın:lıhUrllinii y<·riııC' gdlı-
diğinc ~liıJlıc ~-oktur. Nakil \ lı!4ıtula
rnıdu l{iirlilt•n nıii~l.iiltlta ı-a~mcn trı.ıh
fıiit edilen 1.1ikd111· '!l'lılrlt•rc hdıcııwlıal 
gündel'iliyor. J\k .. ıyıtn dlıct hulkn tev
ziat i•iııdcki eli ipJin.,i:r.1iktir. 

.Ucmnu olnı:ı<ımu ru~mcn lokııntııl.n·
clnu n~ kanı 111'1 sadun ekmek tedariki 
miiınkiln olıırı<u hu j.,tc lt·,·ziulrn t·m· 
ui~·ct uUınu alıııınıı; ı;ıılunduı.cuııu uııla 
lrnnaat ~<:tirilcmcz. 

Bize Hyl<' gcli.~ or ki ktı<;~ıkc·ılığa kıırşı 
nlınmı'i kdhirlct ga~ri kttridir .. 

llir ckınck k < nkcısı hiriuci dcCusın
d:ı yirmi li>'ıı ımr·ı c~znsına c;nrptırılıyor. 
ikinci ycya iic·ilııdisiiıulc bn parn rcıa
l;lrı ::ırtır1lıyoı·. 

Btı cczıı nıc.• o.umı chcınnıı~ eti ile 
ııı li t I' n aı>i fi d c ğ ildir. 

D ii{cr m<'tıılck<:llcrclt• miimm.il hi'tdise-
1\•rclc he>: <ıcıı<..•ılcn on be-'? scnc,,·c kadar 
h::ıı>is c<.'wlı.ıtı v.ırdıı·. IlııHa öliiın eczası 
tatbik eden nwınlcketler bile mc,·cut-
tur. 

Bir kat• ,\'iiz ,·atmırla'iuı aç kalınası 
mukahiliııclc ;riiJ:lt•rce lira para kazanan 
bir adama y inni lira para cezası \"Crıne· 
ı~in manao;ını unlmmyornz . .Ei:cr h<i~·Ie 
haı·eketc te~hlnis eden ağır hapis cc
?asına c:nrptmlsa, diikkanı veya fırııu 
kapatılmı ... olsa h<..•r halde kara horsa 
faaliyetini t•ok J~ısa bir z:ıınanrla iinle
nıc·k miimkiindiiı. 

llarekctleriınızın cok gcnis ~·e miisa
ınahalı olduğu kmrnaUndcyiz. 

Daha scı·t. daha ciddi kararhıra ihti
yaç ''ardır. Devletin haysiyetiyle o;vnı· 
~an. nı{aııdaıjı a<:lı~a mabki'tın eden bir 
adamın cezası her halde <:ok a~ır olma
lıdır. 

Uundan hac.,k.1 su iistimalatı önlemek 
it:in yeni tcdbirkr de dii~iiniih•hilir .. 
l\Jcscla halkın hangi fırından ekmek 
uJac::ı~ı tcsbiC ctiilchilir. Hemen hemen 
lıcı· mafıallcdc hir kaç fırın vardır. l\Ia
hallcler halkına muayyen (ırmlar gös
tl•rmek Ye fıtuu:ı~·a da kiml<-rc danC'k 
vereceğini bir c<..•tvcl halinde bildirmek • 
nıümkiindiir. Diiyle bir tedbir alındığı 
z:.ıınan rmncıya hağlannıış istihkak o;a
lıipleri cJ,mcklcrini cmnh·ctlc alabilc
cekJcri ~ibi rmnfııra UU ~·ermek YC hu 
tınlaruı konfrolii İ.!-iİ de kolaylaııu·. Ek
meksiz kalan \'.ıtanda~ ta hangi fıı-ın
dun ~ikfıyct cdcı'ci{ini biUr. 

BCi~·Ic bir tedbir hl'm lokantalara t"k· 
mck \"erilıoesini önJcr. hem de ekınek 
J arh stıiic.,iimıılforine kaı>ı~'ı kapalı hu
lıındıınır .. 

l\fofıakk.1k olun cihet sucJut ki k•cril
IJ<~fcre isfiırnden kıu~ak,:ılıifo mani ola
cnk ;\'Cni kararlar nlınmı:t'4ına ihtiyaç 
\ aı·clıı·. 

HAKKIOCAKOGLU 

FAS TA 
Tt)PLAN'J.'l Y. A. AK 
Madrit, 5 (A.A) - Raba~ radyosu 

Fastaki Aınedk<ın kumandanlı ~ının 
Fasta her Hirlii toplantıları ya!'ak etti
ğini. halkın gı tıp halinde toplanmaları
nın da bu yns, ğa dahil bulunduğunu 
bildirmiştir. 

ti "'iTah aNtı:ma çll"lfğrdtuıUr.- • 
tzmfr Askerlik Şııbcsinden: A ağıda 

kaj ıt numaı·aları yazılı Yedek Subay ve 
Askeri m murlm- silah altına çağnlmı -
]ardır. En cok 6 gün içind, su beye mü-
1,·caatfarı Iazımd.r. GC'lmiy •n1Pr hak
kında Askeri ceza kanununun 64 neli 
maddesi hükümleri tatbik E'dilecektir. 

Sicil Veya Kayıt Numaraları: 36332, 
21771, 23560, 49514, 45283, 4~ 313, 934-308, 
31762, 49366, 17758, 40290, ·19319, :15902, 
48626, 23312, 31107, 16906, 327-67, 321-8, 
325 - 46, 331- 50, 332 - 17, 339- 9, 330-49, 
29078, 46524, 4128!i, 48845, 49144. 

* İzmir &kerlik Şuh ,.inden: Aşağıda 
künyeleri yazılı erlerin acele Yerli As
kerlik Şltbesine müracaatları. Gclmed'k
leri takdirde haklarında kanuni muame
le yapılacaktır. 

Erözkent Hasan Hoca mahallesinden 
Hasan oğlu Ahmet :ns Ahmet ağa ma
hallesinden Snbit oğlu Feyzi I..listü
var 32:i. 

~..l'.r..r.r ....... ~.....-....... .,,.,,.Q".Ct""J'~ ....... .,,.,, ....... ~1 

§ TÜRKÇE SÖZLtl S 
§ ŞARK.iLi 

I öYKZ 
~ 2 inci Zafer haftası 
§ BU 1•11...~lİ ~ÖRMİYENI,ER 
~ 3 Gl TNLUK FIRSA'l'l 
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SOVYETLERE GORE DURUM INGİLİZLERE GÖRE VAZİYET 
(lla,ı .. ,aft l ınri <;•hif~de) 

ı,.hrjp etmı•lerdir. 25 tahk:mli mevzi 
ve sığınak tahrip edilnıi>tir. Alınanlar 
2"rı{I 1-;si ka~ ~ı.ctı-ı1islerdir. Ba ka hir ke-

.H c R.. opçusu düı:maıun 3 top. 5ha
\ n topu. !l mitralyöz ve hi piya(le t.,ö
lğıinii vok ı ınic;;tir. 

(Ba~taralı 1 ınci Sahifede) 

geçerek ,\hnan me\'zilerini ve n1ütead
<lit ıneskU.n yerleri i. ~öl ptn1i~lertiir. 
SİDDETLİ K . .\R VAR 
Şiddetli kar [ırtmabn yollan geçıl

ı•.cz bir hale kJyn1u...,tur. 
Alınan ba ku·ıtc.ndanlı~ı bütün ihti

~ ütlarını n1uhrı.r ·beye ~urıni.is buiun
ı.ıaktadır. 

Borsa 
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Sil 

Satıldı Milırosltop 1 
ZEİSS -'kırkalı hir ıııikrn>kop 

Snlılıktır .. 
Ra~hır~tk ~::·n Sıhhi Lc,·a71111at ,.c 

haharal ına!!a.1:a-.;ı ~o. 172 
2 6 (3062) 

!ZMIR DF.LEDiYESiNDF.!{: 

• 

Devlet yağlarının 
İzmir İncir ve Üzüm 

tifle,.i Birliğinden : 

SAHİFE; 

sevh mahalli •• 
Tarım Satı~ hoopera-

lzmir vililyeti defterdarlığınr.ı bağlı bütlin mal ıni.icll.idüklrri mıntakah1nnd-. 
bulunan zeytin yağı menı;::enelerinin nlaktu ayni vergi ve kı}<ısen elkovma kar
!ttlığı )ağlan için 21evk mahalli iLn1irde Darağacında sehitJ,.r caddesinde 153 
nunmarada kain lzmir incir \."f' üzi.iıu tarım satı1 kooperatifleri b:rliğ ze) tin va ... 
Vı deposu olup yağların aldkalı men1.1cnc sahit>l<·ri tarafırıclan bu adrest> st-vk ~ve. 
te~lim t"diln-ıesi tebligat rnakanuna kain1 olı11ak iizr-re al5.ka1ılara il.in olunur. 

5 6 6847 (3112) 

ÖKSÜRENLERE: KAT~A HAK!'I E .. RE. 

St'11in.ı:ıraclın siınal hatı .... ındz. s.irld tli 
s d~t. r~lan son~a dii!'iınan ıki zırhlı sı· 
ına!~tan ı-ıkarılmı:;tır. 1400 esir, 7 top, 

! hayan topu. 19 m·trnlyöz. bir ıni.lhiın· 
at depo. u. h'. radyo n1cıı·kczi ve ha~

k.a ganin-ıetl r ele ~P<;lrilnli tir. Ba1ka 
0iı· ı..:csi1.1(h h"r Jıi:-.man alayı mevzileri
ııe hücun1 pt•nistil·, "Erleriıniz hücu· 
u öne<~ ut iurmus. ~onra karsı hiicttın
geri •e a nıs,arrlır Bir ço~ tüfl'nk vP 

Londra, 5 ( A . ...\) - Rıev bölgesi nele 
k<ı.r fırtınn ı :ı.rt•'(ııstır. Bununla hlrabt•r 
Rus taal'ruzl~rı tc ..:;ıl~ :z de\"<1111 ediyor. 
A\ınan!nr Rus ı'Clri h~trt:k0tini <lurdur
rr.ak için bu bölgeye- yeni ku\·vetIC'!' gc
t.rnıişlC'rdir. İki tümenin 60 t~;nJ..la hir
l:kte :vaptı •ı hi..ieuın pü~kürtii.hr.iiı;:tiir .. 
Sov_\·et birlık1erı bu sa\·a--larda hı .. kc:ı{" 
b;n Alman a,.,kC'rıni iınha <'İ!fı:slt:rd r 

~27·110 J)i.inki.i ~ ekl'ın 
~~7GfiR 20 L' 1\1 ,ı; ycklın 

1 _ Tepccıktt• Tobhhhano ıtl haz ctli
en ),nada b;. zı tarlil5.t yap1lın,1~ , fen :C:·

Jcri nıücHirli.;-:ündcki k if \'C ıs:.ı. :n::ı.•n"'
·"'i vec;hile ka11alı zarflı . eksilt·, ~ ,. k<J
!ltılıntı·Hllr. I{e~if bedeli 12600 .h·a, f'lll

vakkat teıninatı n t3 liradır. ihal,•.-;i 
16 12 n-t~ Çarş. n.~,.:ı ırUnU -5 ~ 16.~;o 

dadır. 2 lflO s<.ıyıh k nunun tar~(.· • d<>h:
lindt.~ haz .1

1

~ nnııs tl·klif nıe~t11p1 tr ih: -
le ııüni.i azfaıni ... , .ıt 1 :>.:io a l,.1.i r , :-ıci.:
ıtıı•n ı·iya.".'it'tint. \·er.lir. 

8ıer~S~..q-...... ~)7.'D'°cı=A~...o:>"" ...... «B~ ........................... ~k~ ..... ...--~~--:::~\i,.,. ............ ..,, § 
§ ( er i .. GiLIZ § 

tral.vöz C'l cı t.n t 

:\lERKF.Z CI·,PHESt. ·or. ST \Lİ. .GRAD BÖLGESİNDI•: 
:\fcrkez c ·ııh sinch· .\l nanların inat- ı BİR ŞEHİR DAHA AL!NDJ 

c1 ınukove:ıı tini l.ırcırak taarruz hare- .:\Iv~ko\'a. 5 ( .-\ .. <\.) - Rn\ ~rin hu:.u:--1 
!tt:n .. "t d vaııı etf -. Rjcvin hrıtıs:r.da h•- ı~ıuh1'blri bildiriyor. · 
al ettiğinıiz '.> c;;;Ö~c ;çin idl1etli bir ~a- !{ızılordu git!ı'ercc ..,l.l'L'Il ._-ddetl "a-

va~ olınu~tu . :\lnı~nlar C"he nmlyeti çok \ tis]ard~n ... unı·a Stalin !radda. .'\ln1·ınla
hllyi.ik oh'o bu ıniinakale yolunu geı·iye rın 160 kilonu~l!·c ~erilcrint• nlifuz. ('l
aJma~a c 1 1 \·orl::ırdı Bir!:klerj:11iz dl\~- •1.i:; "" St·nH•rel"~!'l~ ile cliğPr h:r '-t'hl'; 
!tlanı-n h°ıitlin taarruzlarını pti.;;;klirl 1nii..:: ,_,ıc '1tcil'nıi f'r 
ve aitır kay plara ugratm• tır. 1100 Al- * 
nıaıı ölrlürtiln1Ü<: 7 tank. 1~0 kaın,.•)n ST,\Lİi\CiH .. \OD.\ YE:\i İN'I\:İ!)ı\F 
"ahrip e<liln-ıi.,f . Lonclr:ı. r"1d' l·~unclan : So, ,.,,t f ıar-

KAFKASYAD.\ 1 ruzu StaliııurnJın lM kilo11wtı e cenıı-
KafkasvaO~ Nal ık do ıı.--=unda 5 1,:_ bunda ~·C'ni bir ~:ıtlkaınetl~ i~1kisaf ct-

lo1uınuz 11 ,\ltnan 3 ,·cı ına m~vd. n · ı.ıcktcdıı·. Sovy _•t ku\'\ ctıcrı Novo~cr .. 
oku~nustur Bunlardan 4 u dü~tiı ufınii~. J k~.e:.::: vc- Ro:-.tofa do~ru ilc·r!cın('kte oiup 
4 ü ha._<l'ar; u!!raltlmı t ·r. Bizi:n biitün 1 bu har!'kt·t l{nf!:;:~;:;larchıki bliti.in ,\lınan 
ı·ca.klarınnz Uslerinc clünn1U:'lcrdil'. ordu:-;unun g:cri1t···ıli tchd:t nlt1nda hu 

Sima! I< fkas\'ada harekette bulunan ll•ndurnıaktadır Petl·c:c,J; ı'tosyoııuy-
bır cetc rııbu~ıtız bir dH,.!1 ... n trenini lı• Par in k2 .,;ıhaı.;ı So\·_Yl'l lt'r tarafındaıı 
yoldan çıkar!11ıştır. Loko:ı1~tif ve asker i· ~ul cı:1 ihni~tir. 
mlzin bir kanadı di.i.s.:r.anın pi) r-.c1<' ve Stalingrudın lUO kJ.:Hnctre batısında 
bir çete grubu da bir .-.a\·~c;;.ta ..ı :\1ih\·er Snrakin(ı~ ~i·hrl ele So\·yetlcrn c?inl' 
suha~11 t!t 11; erini öldi.irıniist~ir. dü~ıni.i'7ti.ir. Eu ~utcllp Uo,-,tofun brıtı· 

STALlr\GRADIN 110 
KiLO:\IB'rRE öTESi:'<DE 
:\fosko\·a. 5 (.\.Al - Sovyet tchl:ri: 

S!allngradın )mal batısır:::la $o\'yctlf'r 
1>;ı· dcnıiryolunu ve on ınesklın yeri !:-.
gal etıni•lerdir. S!alingradın 110 ki1o
ınctre cenup batısında Don, Çir nehirle
rinin kayuc;a.:-tında Ve5taçırakaya ~chri 
ic:~al C>di1n1Lştir. 

dan ıni.u·u~ l:alclığı tehlike büyi.iınü~ti.ir. 
Rı.ı~lar Ro . .,tofun 2GO l:ilonıctre doğu
sunda Kctelnik0\·anın kapılarındadırl~:ır. 
Kl'ŞATlLAN ALM,\XL,\RJX 
VAZİYETİ.. 
DiğPr iarafli!n Sov\·l'l ktı\'\'Ctlcl'i 

Donda ku~atılm1.: bulun.tın 200 hin ki
~-;iik bir 1\lman or<lu<-uı~u Volg;;.ya doğ
ru si.irnıcktcdir:cı. 

i\o. 7 
Xo. 8 
Xü. !) 
;;: l). 1il 

:l.AHİı:ı:; 

157 <.;tı\·a: F" ul~c :;o :; 1 
20 c:u ,·~· l Xı....i.ııt ;;:; j;) 

20 ton Dttk~d .,-
vJ ;;o o-... 1 :;o 

~o balya Pc.ın1uk g:; 95 
15 ton Zeyı;nya,;..:ı 1.H 50 1 :J5 

-- - -

KARSlYAKA 
M.4.KBV!..E KEBARE 

Diki-.; ,·urdun1.~~~ t ·dri ... at ba-:~adı.. 
J(adro;·a ~Ör.! cıahd bir kac t<::ılcb<• alı

·ı~ c::ıgından kayıt ı11unttH"!!o.;.-.;i bir h::,fta 
temdit edilnıi.'!iı· İst«kliler derhal ıPli
ı·.";raat etsinler.. 8 ·12 '19-12 srılı günü 
l:&yıt kapanacaktıı. 

Bcs arda lllR.t if n1iicli.irli.ig-ütıclt:n ınu
' .~dd:ık diploına verilir. 

K:ıytı saatleri . Pazardan ınaada her 
f..i.İn ı.:abnhlcyin 10 - 12 arn:sı .. 

ADRF.S : J(:ır:,ıyakn Yc•n1İ:-;çipasa 
kak Ncı. 5 
3-4-5-6 pOi2) 

so-

2 - BehçJt Uz Çoc.-uk h<.o.st lı .. ı ı sinin 
. giri~ b;ı.hce kdpıl.n·ı ile lt.::-ıi. • l k· lla1ın:n 
yapılınası, fl'n ı .. \e··i ı11iicli.i"l,guilndck: 
kesif \·e sartnaını:-si \'t?chilc cçı~ l•k Jl
ntC\·c konu!:nu~tur. [{c~if bı..d •. ."ıı )HlO :i
ra ·sG kurus, n~uv~kt:~t İ"ı11in:ııı ti) ı .i
ra 80 kurı~stur. Tc. l!pier·n ic·nı!1:.tı ~~ 
banknsına ) oıl1ru.rak ın.ıkl,ı.,zl· ı ıy~c ih<·
lc tarihi olan lG 12 n.12 Ç~~· .. -ı.nb ~ı.inii 
~aat IG dn t.·nt·üınenC' mür "~ tl ıı. 

3 - I<lilti.irpark har\'ant::• hahcr:-;! \·a
nınrluki 1a~al suyu s·alıs y ·ri 1;'.r !-;'n .. 
müdddl~ kiraya wrilecektiı. '1 ıh n
men bed .. Ji icarı 1.30 lira n LJ\'~k;.. ıt le· 
ınin~!ı 11 lira 2:> kurtı-.tlır l\.ı:p~Lr!n !l•
n1inc.ıt1 i'.".ı banka~ın:-ı \·alı!·;:ıra . ...; nLı~lnız
larlyle ih~lt..• t~ırihi ol~n l(i l~ !1.r:! Çar
şan~ha gi.ini.i ~<uıt lG c1a c·ncü·ı~c·n ııilra-
caatları. 2. rı. 1n. ı.ı r;ı:~9 ı ~ıııi'.i) 

* - Dairt.:ınizde 50 lir;; ~n·lık iicr.?t 1r fen 
;,]eri takip n1e111urhı•..!u n°1i.inhaldir. A"'H
ı?:ıda gösfpı·ill'n ~eraiti hc\iz isft-klilerin 
7 12 9~2 tarihinde saat 10 do Y'•ııılacak 
lnil.-.abaka inıtihanınn i. lirak etn1Pk iizr
re evrakı n1üsbitel<•rivlc birl;kt 0 İ;.;tidc:ı 
1~ n1i.iracaatları ildn ~lunur. 

1 - Tli,.k olmak. 
2 - Orta ıne-ktep 111czunu bulun nak. 
3 - A.•kerlik fiili hizmetini ,.e ihti-

yat!ığını yapmış olmak. 

§ '' li:arlıonatıdır si § li.liTl ALTINDAli:İ YL~İL FTfül;fLI (8 ERK ) lS)Ü, ·ı:; 8 . . . 
~:v....-....-~=,.,..,.....,.... ...... ....-..,-.,.....,......,....,....,.. ..... ~~-'<A ~, ı :n._ı ~!; ;;;;..,.....,......,.. ...... _,...,..._,.. ...... .,.....,......,...,......,.. ...... -c=;;,'"..,-..,-~B 

İLAN 
ESKİŞEHİR VALİLİ 6İfllDEH : 

- Eksiltmeye konan is [.,ki,ehir - Klitahyn yolunun ( 4 600-6 360) 
kilometreleri arası so~t:" ve sınai inıftldtı olup kt"sif bedeli (25019.21) liradır. 

Husu~i şartnRn1e mucibince rayit.:te husul~ o·t·len yük~rlmrlcr ınütt-ahhidr av
rıca. ödcnmekted:r. 

2 - Bu i,e ait cı~ırtnameler ve evrak --unlardır: 
i\) Ek~iltrne -;:ırtnamt"'.'tİ 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık ic;l~ri genrl ~nrt narn<·~i 
1)) Şoc;e ve köprüler frnni ... artnan-ıf"si 
E) Hu!';u~i ... artname 
F) Keşif cetve1i, fiyat bordrosu, ~1ı:trAj 
C) Oc;ı:k grafikleri olup bu sartnanlf" ve evrak hedrl"iz olarak. afia 
müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 28 12 942 tarihine n1ü~adif pazartesi gi.inü ~aat 14. 30 da 
·vil8.yet makamında toplanan daiıni encÜmt"ncc- yapılacaktır. 

4 - Eksiltn-ıe kapalı zarf u~uliyle yapılacRktır. 
J - Eksiltmeye uirebilmek için i~teklilerin : 

a) 1876.44 liralık muvakkat t~minat vPrmesi 
h) En az 10000 liralık bir in~acıt i i ba"ardığına dair bir bon~ervısi ve. 
bu j.,.j idare cdc.:lıilecek ınali iktidarı haiz oldu~unu mücı'ir bir banka re
feransı ilf" ek~iltınenin :yapılacağı günden en az Üç gün evvel bir istida 

ile vi18.yet nafia müdürlüjiüne müracaat ederek alacağı bu cksiltmt"ye it
lirak vesikasını ibraz etmesi ~arttıt. 

6 - ~fcklif mektupları yukarda i.ic:ünci.i maddede yazılı ,aatte-n bir ıaat evve--
1ine kadar vililyet makamına makbuz: rnukahilinde vcriJecektir Posta ile g8n .. 
derilecek mektupların nihayet 3 cü maddede vaL.ılı saate kadar gelnıi~ olma ı ve 
dı~ zarfların miihür ınuınu ile iyice kapatılmı~ oln1:i",1 lazımdır. 

Po•tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 8 !O 12 6876 (3115) 
Don ı:w.hill<-rinde kıtalarıın17. taarruz

larına devam ederek 35 blokhavzu ve 
1nU..-..tahkl•n1 bazı noktaları t;ıhrip etn1i"
ler ve 16011 Alman er ve -'Ubayını öldiir
>nU,lerd r. Cenup batıda gayet mlistah· 
kem bir noktanın isgalinde bin ka:lar 
dllşman eı· ve .'ugayı öldiirülmiiş. 6 
1nnk. 19 mitralyöz tahrip edilıııisfir. 

Don ve Ç:r nehirleri ~ra•-ın~a VeLc
<. ·r.;kaya i gal ellilıni~tir. 

MERKEZ CEPHESİNDE 
lVIerkf.'Z ccphc~·nde yeni bir Rus yar

ınasından cn(li~e eden Aln1anlar ınü
h'ın ihtiyat kuv\'etleriııi cepheye se\·k 
c.Ln1i!:lerrlir. Bi.ittin cephe boyunca kar 
I!rtınası s:ddctlic.J.ir. fı..1:oskova nıınlaka· 
f.ndakl yollar ·,-:oH.irli.i ku\·\·etler için 
gcçllnıez hale n'f- 1 ıni:-ıt'.ı-. 

·1-~:.~~~~~i~ ~~~~~-1 
ı 

ÇOCUK HASTALIKLAıtı 

4 - HtL.;;ni.ihal varakasi\#!e s;ıhh~t ra
poru 'lm11 ct•ııek. 4. G i;s22 (~09·1) 

* • 
1 - Belediye n1cınlil" ye mil.,lcıhd("ın

Ieriy1c fakirlctc verilecek receteler i.ize .. 
rlı1dc11 ilitç ~tın ~lınınnsı ·yazı icıleri 
ınüdürlü.~i.inW:Ki ~aı-tnaıncsi vcçhılc açık 
eksiltıncvP konulınu~tuı·. l\1uhaınn1en 
bedeli 5000 lira, 1nu\lakkat tcn1inah 
375 liradır. Taliplerin teminatı i• ban
kasın~ ~;atırarak ınakbuzlariyle 2:1 12 42 
Çar:;an1ba günü s.aat 16 rla l'nci.in1enc 
ıniiracaa t ları. 

İLAN 
İZMİR PAMUK MEHSVCATl TÜRK ANONİM 

.~İRKETİNDEN : 

MERKEZDE DURUM 

STALİNGRADDA AL:\I \N 
DURUMU .. 

:\1C'rkcz ccph~inde tarruzuınuz de. 
vaın etmiştir. Velikilukide kw;atılan 
düsman mUdafaa noktalarının imhası 
hnrekctindc ıniihin1 bir söscyc h5kiın Londra, 5 (A r\) - Roytcr Doğu 
b l ccphl~~inde ve ..._,:mal Afı·ikı:o.clnki ınihv0r i rtepcyi i~gal ettik. Bir A man taburu 
burada bozguna uğratılını~tır. Dli~man l:u\•vetleri uğradıkları bozgunlardan 
~·Uzlerce ölii bıı-akıııı>tır. 45 makineli sonra kendilerini toplıyarnk muka\•eme-
1ilfenk, bir tank dMJ topu, 7 kamyon ve t· hazırlanmaktadırlar. Sovyetleı-in Sta
bir cephanelik cltmtzc "'cçr:nicı:tir. J.n ~ı·ad c-ephe!tindeki DUylık taarruzluı·ı 

Rjcvin batı/'ıında bir kaç meskö.n ma- ılp ezici bir zafer ka:zanncnkları iiınit 
hal işgal edilmi5tir. Tanklarla takviye edilmişti. Burada kw;atılan Alınan tü
edilen bi rtaburun kar-;;ı hücun1ları tar- lYıenlcri siındilik bo7gun safhP.~ını gc· 
dC'diln1i! tir. Dilsn1an 300 ölü verıni~tir. <.'rınişlerdir .. B.ırıunla beraber Alınan-
12 t•nk topu, 2 uzun ıııenzilli top, 57 l~rın Stalingradda claha ekcr;li bir 
mitra1yüz clin1izc gecıni..; veya tahrip clurunıd,, olduklr.rına hükn1t•dile;ncz. 
edilınistir. Tcr~nf' olarak Alnu1nlar bozkırlnrcla 

Çcte1c>r dUşman hatları g~ris!ndc :;7 rıcık+a clövH~ınck ıztırarından kurtulınn
tı ·ni ve 109 mahrukat kn:-nvonunu tah- ga 
ı·ip ehnio;;Jeı\ 17 deıniryolu · köprüsü'1ii 
ucurnınslar. bir çok .. ı\ln1::.n s.uba~·ı \'C j 
C'I ini ö1c1Urınü:slerdir. 

EK TFBLIC.F. GöRE 
Moskova, 5 (A.A) - So,·;·et tehJ,.~i

nc c>k: Sıalingradda Don k: •ıların<la lılr 
!;Ok ıniistahkcın Alınan ınevz:Jeri tahrip 
edilmi t;r. Stalingradın cenubunda taa,.. 
ı·uza geçen Sovyct kıtalnrı dün ınii,tah
keııı bir ınevkıi daha zaptetınisler. bin 
Alman er ve subayı öldilrmli•lerdir Al
tı tank tahrip edilmiştir 

MERKEZ CEPHES11;DE 
n;_,~in batısında bir nıüfrezeıniz diiş-

1nanın inatçı n1ukaven1ctini kı!· .. ıak bir 
çok meskih } erleri ele geçirmiştir. ----·-·----Al'f1ERIK4 MIHVE 1 GECT• 

(Hn l r:ıtı 1 ınci Sıılıikde) 

l .. astetti ı.-"ll bıldirıni.şur. 
BÜTÜN MÜT'TEFIK İSTİHSALA'fl 
Yine Nel onun beyanatına göre ınüt

efikleriıı top yekun wtıruali\tı mıhwr 
devletlerince yapılan istıh.cali\tın iki 
mislinden fazladır Ve bu randınan he
nüz azaıni haddıı.e \'arnıış olınfı.klan çok 
uzaktır. Halbukı ınihverciler in~an kay
r.aklariyje ınadı.ıi kaynaklaıını en son 
hadde kadar kullanmıs bulundukların
dan istihsal se\•iyclcrinı bundan fa,Ja 
c:.rhrınalarına iınkftn yoktur. 

Londra, fı (A.A) - Avrupa suların
daki deniz ku,.,,etleri baş amiralı Stark 
Amerıkan rl("niz ıscill•rınc hit.ıben bil' 
~öylevinde ıstı"hsal gayretlerini hiç 
al'.nltrnaıt' .a 1ru t-.ı\ siye cdt:rek dcınis
tır ki· 

Imaliıt ı !hu ı-akla~tırabılir. Bu 
EayL de :nc::a.., ık aleıninin ıstıraplar1nı 
oylarca ve hclk de 'nclorce kı altıııok 
l;ııhildir. 
İSTİHSAL 1943 TE D.\H<\ 
ÇOK ARTAC'AK.. 
Rcıd} o ~ı efcsindt:n : Aıncrıka cüın

hurre ı bay Rw:,·clt Amerika ima at
c1lar b"ru!:ıı c b ı· ınc aJ gönderıniş ve 
1943 t h p "'lal" ımn en yliksek had· 
d:ııC' vurac ,ı 'c bu b:ıc.:arılardan do
l•ı·ı Am ıka ımalatc•larmm ve [abıi
k '.aı ı ıı rr 11· edcccgini, fakat Aıne .. 
r k 1ı 'cnilen hakiki ve bü

anı vtrn-ıcdıginl bazı Amcri.
benuz. bu li.izumu kavrıyaına

l !-.larını bılchrmıs, imnlftt sahasında 
o n ınuc zeieı: '1 heni.iz tanı ohnn-

'il \ e deınicıtir ki: 
z ic hir kı~n1ı i~in top 
n •ak kolay olm· r.ıstu-. 
h~ haııgı bir diC;man bu
adaınlnrmuz. '>'S.yrc-•1 T";ni 

:;eceklerdir..• 

f'nl 15nıak t<ld!r1ar. -----·-----ZELZELE FELnKETl 
(Ba~t;ırofı ı ınci Sahifede) 

k lını~. 20 ı zetri:ir gi.iı ınii~lltr. LaC'indc 
30 e\· uturulaın :tl.: hal>.? gelını!5, g~.il)"C 
!. l•nlan yıkılın,. tır. Kliçlil: Laçin kö
.} i.i. 20 C\ ınli tcsna, taınaıncn har<!p <J} ... 

ıııu~tm. Yan kô~ de hasar ylizdc 80 de
rll'C inclt..>dır. Ttüklcr kGyUnde on ev 
(iökı11üs dığerle . .,r.dc çatl,1klaı ba ı üs
t('rnıl~t!.r. \},;, kü) üncll' 15 e\ ) 11\.ıl ınış 
lf ev oturulamı) acak kadar za.r r g0r
nıU tür. Ç~ pak kl"j i.i:ıclc• otlırtı1anııyu
cL1k tek hir ev kalıııaınıslır. 

Bütün hu bül;E:dc öli.i scı) ı 1 ;) \·c \ a .. 
L•lı sayısı ~ dur. ~ 
Kor:.ıba kôyı~ ~c'c h y\'un -i.<.ı.yıbı ınü· 

1ı ıııdir. -----·-----
Amce;c"ha - ort iz 

-,. ticaret an!a.ş
m:ıss ya_µ .. ı ~ • ... 
Bcrlin, 5 (A.A) - Lizbondan bildi

r;\iyor : Gazeteler Portckizle Birleşik 
ı\ıneril.a arasın. ?a bir ticaret anlasnH\Sl 
j apıld. """ını bildil·iyorlar. Henüz ı:c mi 
1; f,i!fiı \·oba da salahiyetli mahfiller 
hu mu:ıh .dt.' il~ Portekiz ınüslcınlcke· 
lLrindcn ihracat Ye Portckizc haın mad· 
de nakli llll'.-.cle!crinin halledildiğini sa
nıyorlar. 

'.t! ---~-:- ... ~=-=-~~;~r...c,,,._ _;.-::-
~ Aııkara Hadyosu ti 

İ BUGUNKilNESRIYAT 1 
ı-:r.r-.~=:==-~~-ı:r~~~.co~ 

8.30 Program \'e memleket saat aya
rı 8.~2 Miizk pı. 8.40 Ajans haberleri.. 
d.55 - 9.30 Mü«k pl. 12.30 Program Ye 
ı.ıcmlekct saat ~yan 12.33 Müzik (pi.) 
l 2.45 Ajans haberleri 13.00 Milzik: Şar-
1.ı ve tilrkiiler 1::.30 - 11.30 Miizık : 
11adyo alon oı·kcst1·ası 18.00 Program 
\ c meınlekd saat ayarı, 18.03 Müzik : 
Radyo dans orkestrası 18.45 Mlizik: Fa
sıl heyeti.. 19.00 Konuşma (Ziı·aat •aa
ı; .. ) 19.15 MUzik : Fasıl heyeti 19.30 
l\Iemleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Milzik : 
Sarkılar 20.15 Konu•ına (Dertleşme sa
ati..) 20 30 Müzık : Beethoven - Appas
S:onata sonatı .. 21.00 Konuşma (Evin 
saati .. ) 21.15 Müzik: Şarkı ve türküler. 
21.50 .Ankara Sonbahar at koşularının 
r.eLceleri .. 22.00 Mlizik pl. 22.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberleri 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

MÜTE: \SSISI I 

1 Haı;ıtalarını ht:r ~ün ö~levin saat 
, 1 den itih•ren Numan nde •okak 
'! 23 nun1arada hususi muayenehane· 
1 sinde kabul eder. Telefon : 4342 
! Ev: 34S9 
·- -------,--.:· --KiRALIK DEPO 

İkinci Beyl~ı sokak Abidin zade 
hanında Süıı.crb.ank ; erli Mallar 
pazarının ~a tı ~ depo u olan itlalrL' 
bilO.ınıun c~vayi tüccariye deposu 
olaı-ak ~ene : ::.ı~ından itibaren kira
ya verilecekur. 

It - Ha\·a gazı fabrikasinda n1cvcut 
tnhıninen 15 ton kırık ateş fuğlaların1n 
saiı!jt yazı i~lt•ri ıni.idürlii~i.indeki s.art
naınc.r;;i \'cçhile açık aı-lıİınaya ko'nul-
.rnu h.;.r l\.iuh.ıu.-nnıı '1>4.d Ji la&O lira. 

Taliplerin İımir Pamuk J\llen.'ucat 
'f, A. şirketinde ?vletin Şaınlıya nıü

nluvakkat te-ıninatı 78 lira 75 kııı·ustur .. 
Taliplerin teminatı iş bankn-'ın" yatıra
rak ınakbuzlariyle ihale tar;!ıi olan 
23 12 ·n.12 Çat~amba glinli 'a"t 16 da 
enci.imC'ne n1iiracaatları. 

rac-aatları rica olurtur. 
3 4 5 6 (307:ıı 

III - Hava gazı fahtk:ısında tahmi
nen 1000 adet hova gozı feneri iskelet
le.tinin ~atısı yazı i~leri mi.idi.ir1i.iğündc

------------------I kı ~artnanıesi VE'Çhil<:> acık aıtır1naya 
konulmu,tur. l\1uhmnmen bedeli 1011 li
ra, mu\·ak~at tcıninalı 7.5 liradır. Ta
liplerin te111inatı i-. bankasına vcıtırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 23 112 '42 
Çar~amba gi.inü sntıt lG ela enri\n1enf' 
ınüra.caatlaı·ı. 

lZMlR 1 NCI SULH HUKUK H.\
KlMLICINDEN: 

Dih·•,cı Ali Haydar Albayrak ile Stel
lio Petinatos ve Maryanti aralarındaki 
i1.alci ~uyu <l5\'~.ının jcra kılınan mu~1a
ken1esi nctic('sindc-, tnraf!arın ~ayian 
ınuta"arrıf o'dukl:ırı lzn irde Par;hköp
rli ca,ldc;.inde 121 ve 123 No. hı ve 2045 
ınctrc ınuı-abbaı 2r.-.a Uzcrindf;! ıncbni se
kiz ndet d~poların kabili !oksiııı olma· 
n1asından d0layı s.atılnr::ı.k paraya çe\1-

riln1e !n ve bcdl~linin hisseler n.isb!'tin
de tak i :~lr.P 1nahkrmece k rar vt'rilnıis 
o·':. ıund n ısbu gavri n1C>nkul icra ve 
·r2L<> kanu'.l't hiikiin1lrri daJre.sin<le pa
raya c-evı-ilecektir. Mezkôr depolara tok
dir dil n kıyn1cl 25,000 TUrk lirasıdır. 
Satı.;; 1 :ı. ı· !-iulh hukuk mahkeınclPri 
• alcm'ndt• v ınlacaktır. Gayı i ınenkııl
-.rııı .. in"l aİ-t:r.nası ·t ı ,19.ı,3 taıih·ne 
ınü ~d!F Pazartesi gi.lnil .. aat 15 te yapı
':-oc ... kt .. B:rinci artırnıada tahınin olu
nc;ı.n "ly:netin ::i.iıcle yclıniş bcş:ni hul-

1 

dU"U takdirde talibi uhde<ine f-ulesi 
.ora eclileo k bu k:; net elde edilıne7.S 
ikinci artırmaya bırakılaraktır. Bu tak
dirde ikin<'i arlırn1ası 25. 111913 tarih;nc 
n'Usadif Pazartc•i glinli saat 1.5 tedir. 
Müzayedeye i~tirak etmek isteyenler 
muhamınen kıymetin vüzd~ yedi buçu
ğu ni.sbetinde depozito akçası verınc~e 
veya bıına mukabil milli bir banka ınek· 
tubu ibraz etmeye mecburdurlar. Del· 
ltı.Jiye ve tapu ınnsraflo.rı ve yüzde bir 
asker ailelerine yardını vergi.si alıcıya 
aittir. Daha fazla malumat almak iste
yenlerle isbu gayri menkul lizerinde ta
pu senedine miisteniden bir hak iddia 
edenlerin İzmir biı·inci sulh hukuk ha
kiıııliginin 942150 sayılı dosyasından IA-ı 
zım gelen izahatı almak üzere mczkllr 
mahkeme başk3.tipliğine mtiracaat etme .. , 
leri li.izumu ilfin olunur. 

6874 (3116) 

---- 1 

lZl\iIJR 2 NCt SULH HUKUK HA-1 
K1MLlC.lNDEN: 

IV _ Hava gazı fabrikaöında tahmi
nen 1:) ton dökıue hurdanın satı.-.;ı vazı 
i5lt:>ti n1Udi.irli.iğiindeki sartnanıe~i ~·~ç· 
hile açık artırmaya koı~uln1uı;;tur. l\.-1u
hamınon bedeli 1200 lira, ınu,,:okknt te
ıninatı flO liradır. Talipll'rin tcıninatı iş 
bankasına yatırarak nıakbuzlarivle ihale 
tarihi o]an 2~ 11~ !l42 Çarşanıba glinli 
saat 16 da rncii.rırnc nıüracantları. 

6, 10, 15. 22 f.877 (3111) 

Fabrikamız 7 birinci kilnun pazartesi xünü :sabahı n1utat çalı n1aaına bala
yacağından işçilerimizin mezkUr glindt- muayyen mesai ~aatindc i~leri ba~ında 
bulunmaları il&n olunur. 

A Ekibi gündüz 
B F.kibi gece. 6671 (3118) 

Mütehait, Yetim ve Dulların nazarı dilıhatine: 
İzmir Defterdarlığından : 

iznıir defterdarlığı muhasebesinden maaş alan ınütcakit. yetim ve dullara şe
ke-r tevziatı bunların ik8ınet~ahlarına göre mensup bulundukları birlikler vasıta.-. 
si)"le yapılacağından tcvziata ba,landığı zaman her hangi bir mü~külata ve te
ehhUre m.-hal ki.ilmarnası için k ndHeTfnfn ("tferrndekt fotoğraflı fa~c ka.rtfarını 
~imdiden m~nsup bulundukları birliklere ibraz ederek kayıt ettirmeleri ilan olu-
nur. 6878 (3119) 

g+,oo;-~c=c::ccc:et00r~..ıCOOOOC 
• Asker hastanesi 

RÖNTGEN :\IÜTEHASSISI 
l DR. HALİS TEMEL 
;ı . 
•• lkiııci beyler sokak 81 No. da )·e-
~ ni o~fığ1 ntud~·enehancde her gün 
', hastalarını k ıLulc ba~laınıştır. 

TELEFON No. : 1465 
=~_,.J.:>'"_,._,...,.. ...... ...,.....<:r ...... ...o'Y.r.Q-"'Y.Al"°.O'!~ I,! 

Davacı hazinei maliye vekili avukat 
Zehra Yeğin tarafından !zmirde Mah
mudiye mahallesinde Mevl<lt sokağında 
25 numaralı evde Hamdi Erdiğ aleyhi
ne 9421601 numara ile açılan alacak da
vasında ınliddeialeyhin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen ilılnen tebligat 
yapılmasına ve muhakemenin 29/12.'942 
tarihinde saat 10 na talikine karar ve
rilmiştir. Yine gelmez veya tarafınızdan 
bir vekil göndermezseniz hakkınızda gı
yap kararı verileceğine dair işbu dllveti
ye tebliğ makamına kaim olmak ve bir 
nüshası da adliye divanhanesine talik kt
lınrr: '... ;•retiyie illin olunur. 

Halis Platin pırlanta ile mlize~-y~n , . ., 1913 modelleri altından pırlanta '"'elmasla müze.nen Bayan kol pat
leri bavaıı ~·Hz'iitü rn siivahe, KlİJ>S, rl~ek ye plal<Ian, kiiııeleri ,.c Erkel~ ~·li1iikleri;·lc ni<an ~iiriikl pek 
rak1nda· scı··;i ı a1indc izınir. Vil.tıy etinde n11ıhtcrem ınüı;;tcrileriıniıe göst< rml"k1e iftihar edece!fiz_ 
Ser,'{i yeri t~rihi a:\"ni g;.1:1.ct('de pc k yakında ilii.n edilcc<'ktir. 

SİNGE .. AATLERİ 6857 (3117) 



SAHiFE 4 YENi ASlll 
2&!LL2Z! sx 

1 larp vaziyetleı·ioe asker gözii yle bakış MÜTTEFIKLER. __ AR __ ASINDI 
'4lt.tı "it 

Stalingradda harbi ka- Kanada baş 
zanan yakında görülecek vekili Va-
Meıclıez cephesinde Rusların muvaffaluyetlere 

doğru gittihleri anla.şılı11or .... runusta 
durum biraz ıtaı ışs"tı.. . . 

z tc.c;ine göre Sta"in~rad ve da hak:ın olmak di.islinccsı~le h. re ·et 
-.inde Almanların Rus km·- eder rkcn Almanlar da nbb h:n zayıf 

~ ·ı .· l c:' ar ı taarruza ~eçmis bul.ın- buldukl • .u ı s " ve ) n rı cı n • .. 
('inde burachki muharc•b 1f'r vorl.r. SO\) ·ti birAı e\\ . 8• 
ı bir snfha arzdıneğe bn la- ıs "n· lerd·r. 

Sov y tl r anklaı <l 
olan .c;th·ari km·v tlC'ı ı de ku!l ... ı ı r
<lır H m"i rafın k. z ı ca~ını k. .. t'r
mck ~imdılik giic!i.ir. I<"ar futm • r• 
iç· ıdc bu ... ava~laı bir müd ! t . \ '.11 

edC'C' 1 tir. Kar ıırtına1arın·n hnn.,~ t.ı a
fa \ardı n edeceği ise yakında bellı r la
c, ı.ilıı·. Fğer Almanlar muvaffak o!a
rnazl· r.s.ı, Stalingraclı da bırakıp çek le
l' klcrclir. Sovyellcr kaybederse, büyük 
fod· kfülıklal'ln elde cWklerini bıraka
rak i k ha!·eket mev.z.llerine dönecekkr
dir. Neticenin çobuk belli olacağı tahmin 
edilmektedir. Çünkü gi.in geçtikçe mev
sim ilerlemekte ve biiylik hareketler 
imkanlarına .son verilmektedir. 

MERKEZ CEPHESi!l<l)E 
Moskovad. n yapılan Rus hareketi da

ha nıühiındir. Büyiik muharebelerin ne
ticesi hakkında henüz aydmlatıcı haber
ler olmamakla bcmber, Sovyetlerin ba
zı ınu\'affrıkıyctlere dcıi."rn gitmekle ol
dukları anlaşılıyor. Fakat bu harck"t
lerin ölci.isi.i lıal·kıncla bPlli hir ı;e\· he· 
niiz yoktur. 

TUNUS IIARBl 
Tunusta karsı taarruza geçmiş o1an 

i\'Iihvcr kendi tebliğlerine göre bazı ye
ni anıı.i parçaları knzannııli ve bir ~ol 
He bir s'mendöfcr kavusak nokta...,mı ış
gal etmiştir. İngilizler muharebenin nc
ticesincll'll çok ümitli göri.inınekle bera
ber durumda bir az karHıkhk olduğunu 
da bl31irtmcktcdirler. 

.t\fri ka harplerinin neticesine itinıat 

de-B. Çörçil ''Düşmanı 
nize dökeceğiz,, diyor 

u900 milden fazla mesa fc Jıatettih .. $imdi 
müzde 20 millilı mesafe lıalmı tır ... » 

önü· 

1 ondra, 5 {A.A) - B. Çörçil !lava
şın en kanlı devresine yaklaşıldığını söy
lcmis ve «bütün kuvvetlerimizi topla
ınnlı)' ı;t demiştir. 

Sima} Afrika hareketlerinden bahşe
dl'~ Çörçi], müttefik kuvvetlerin öniin
dP- simo.l Afrikada 33 kilometre kaldı
nını da söylemis ve demiştir ki: 

« - Netice hakkında hiç bir !!Üphcın 
yoktur. Fakat neticeyi elde etmenin de 
lı:olny olncağını söyleyemem.» 

Radyo gazetesi: lnıı:iliz basvekili B. 
Cörcilin yukarıdaki nutku Amerikan 
mümessili B. Hariman ne beraber zi~ a
ret ettiği lngiltcrenin sanayi merke:rle
Tindcn Bredford'dn irat ey1ediğini, Cör
çilin son teıırin ayının memnuniyet veri
ci bir ay olduğunu. fakat mihver kuv
"\;etlerinin henüz tamamiyle yıkılmadığı
nı kaydeyledikten sonra sunları söyledi
ğini haber veriyor: 

iT A\!~,!.~}PE~~;~~c) l 
NOT : Tunustaıı 565 kilometre mc

s.1fedc olan Napoli şehri mihverin en 
miihim ikmal üssii haline gelmis bulu
nuyoı du .. 

Kahırl', 5 (A.A) - Salahiyetli mah
I lcre Napoli hi.icumu hakkında gelen 
r. porlara göre bir zırhlı ile iki kruva-
:zö ·e betler olmuştur. 

n 

* Ra o z tes·ıı·n aldığı haberlere l!Ö-
n .l{.ruvazörüniin batmı;;? olması pek 

diı. 

--~oıwo.<wtl'-W'~--

Arne?ilıada müdafaa 
honoJarı satıf•·• 

tun, 5 ı ı\.A) - Müdafaa bo
tı ı son teşıin ayında 735 mil
·ı hulımı !t r. 

Bif'desı 

l\'lil{AS 
1 IOHN ~ Y APPOLLO) 

T) · P C'r - Doıoti Lamour 

E~ı et rengiz (;enıi 
J AC K H )LT - İLK DEF ~ 

J( :\ l 

« - Müttefikimiz. birle'<ik Amt·rika 
ile birlikte Atlantiki a tık, 900 milden 
fazla ınesafC' katederek Akder.iz..in orta
larına gcldık. ~:.ndi onumtizdc ::ı~ılm.a
:;ı gerC'kcn 20 mıllik bir mes<ıfc vaı dır, 
bunu da asnrak dil manı denize döke
ce~iz. .. » 

Bu suretle miittefikmiz Sovyet Rus
yanın yükiinii hu.Hflettiğimizden dolayı 

memnunum .. ı 

BİRLİKTE İLl:RLİYELİM 
Cörçil bundan sonra tek bir adamın 

dünya hakimi) etini ele a1masma mani 
olmak içın bütün birleşik milletlerin sa
' aşacaklarını, mıittt>fikler arasına nifak 
sokmak gayretinin be) hude olduğunu 
da söyliyerek sözlerine şu suretle ·son 
vcrmistİi. 

« - Birliktı- ilC'rltyclim \ ~· bu dddi 
meseleleri hal edelim.» 

ALMANLARA GÖRE RUS· 
YA HARBi 

(Bı:ı~l •. rafı l ınci Sahifede} 
)erimizin hareketini devam etmiştir. 
Burada 1 000 den fazla esir alınmı~lır. 

Klamuk bozkırında düşmanın arkn 
taraflarında ileri hareketine devam eden 
birliklerimiz Rusların bir destek nokta
sını vr. bü;ük tank atel ·elerini ele geci
rerek tahrip etmislcrdir. 

RUS HOCUMLARl 
Volga ile Don nchirlc-ri arasında Ru -

lnr 4 ılk k"nunda tankların de~tckl divi 
hareketl rle boııun hücum etmiı:lerdiı. 
75 Ru.; tankı tahr'p l'dilmis, 15 i hare
ket eclenıiyecek bir durumda bırakılmı"
tır. Düşmanın in an ve malzeme kayıbı 
ağırdır. Zırhlı kıtal ırıınıı:ın kuvvetli bir 
hücumu Hus zırhlı ve sijvari birlik! •rini 
dağıtmış, kıtalarımız dii~mandan 2000 
esir, 14 top ve pek fazla başka gani
metler a1mı lo.rdır. 

Kalenin ile llmen gölü ;ırasındaki Cl'V

rcd" top u ate~·yle uçak ve tank hima
vc indn yapı] n dü man hücumları Don
da .,kim k in ı • Ru l rın 1 04 tankı t h
rip d· 1erek 6 l:~ vl d .. üri.ilmüstür. 

~on l o nü l i ·nd ki vn lardn ;almz 
78 inci pİy de tfm ni 168 tank t hrip 
tm" tir. 

l lava kuvv t r0 m d · m nın h zır-
lanma m zil rini tahrip etmis ve zır] lı 
koli rmı davıtmı lardır AH·t ucakl ı· 
mı , hiç k vm vermeden, 58 d i m n 
uc v ı, ı c: k savarlar da div r 3 ucak rl i
·irmii 1 rdi Ş·mal cl'rıhc 'nd 80 d<."n 

f zla ınlık.ml ıı evzi tahr'.rı ed·J · buıı
ların f" rn"zonl rı } ok edilmİo;'·r. 

$!MAL C' c:;: NDE 
B ıl'n 5 (AA - D. N. B. n·n a 

ri b. rk ı ·· end. ·n göıe A -
t l ,. 4 ' l "n nd. <: r1. l 

nüdafa, mev-

şingtonda 
-*-a. Mahenzi Ki.Hg, Bal' 

Fluzr;a;ı r:e diğer rical 
He terurısl1ırttda 

bu!una .... tdl ... 
\ ıngto;ı. 5 A.8) - Kan~da baı." e

l:li M Lenzi King buraya 2{elnıiştir. Be
yaz ar<:} da cümhurreisini ziyaret ede
c~k ve Amerikan de\,et adamlariyle mü
him t mnslzr :ynpacakıır. B. Ruzvelt bu 
münasebetle basın mümessilerine yaptı
ğı demecinde Kanada baııvekili ile ken
disi arasında vuku bulacak göriişmelerin 
ı;:eçenlcrdc imzalanan ticaret muahede
·i~ le ilgili olacağını bildirmi!'itir. -----·----
FİNLANDİY ADA 

20 bin Rus esiri ölvnemiş 
H lsinki, 5 (A.A) - Finland·yada 20 

l>:n Bol>e\'ii. esirinin öldüklerine dair 
nım·c<:al 

0

1\Ianncı haymin beynelmilel Kı
z..llıac tı> kilfüma tebligatta bulunduğu 
hnzı İngiliz gazeteleri tarafından yazıl
ııu~tır. Mart.'"al Mannerhayın bu şekil
de beyanat ta bu!unınadı~ndan bahi:> 
1 ıe\·zuu edilen lıcıberin aslı yoktur. 

-----GJ----
Çell geı~çleri Alman-
ıar!n em~ine verıilnds 
Lonclra, .5 (t-\.A) - Prag nıd~ osu ba-

zı Çek ~cnclerinin Alınanların emrine 
verildiklerini, fakat bunlnrın cepheye 
sevk C'dilmiyecek1c?"ini bildirmiştir. 

----e----
Yangın söndürme'Ct için 
Yeni bir lıeşif&• 
Paris, 5 ( A.ı\) - Fransız mühcndis

terinden•Mfü:yö Jorj Bomon yangın sön
diiı mek kin yeni bir usul keşfetmiştir. 
Cam imali icin kullanılan Halitc atcs 
iizerinC> atılıı;en bLit .. l harareti c.ckmck
te Vt.! ~'<ın~ının siinm0s;ııi Wcil efnıckte
diı·. 

-----e----
SIMAL t FA iKA l'v1U·. 
~ HAREBELER~ 

(Başlarnfı 1 ınci Sahifede) 

SAHİLE SÜRME VE BİR 
KASABANIN ZAPTI 
Cezayir, 5 (AA) - Şim .. 1 Afrika 

mütte ık km\ et er umumi karargahı
n•n tebligi : A.:ıeril,an kıtaları cenup 
Tunus bölgesin 1 Teve:.sadc-n Almanlcı
ı • h 'l -;üı· lÜİ erdir. 

Bu kuv\'ctlcr bir kasabayı ,., ptede
ı ek ) i.iz 1<? faz Alınan e:;ir etm'şler
dJr. 

Tebo ·da - M.ıtcoı· ara,,ında muhare-
beler dC\'cını l'cl •oı-. 

FhANSTZLX. DA BİR 
YER ALDIL.:\.R 
Cezayiı, 5 (A.A) - E'as radyu:rn bıl

diriyor : Şımal Afrika F'ran:sız umumi 
karargahmın so ı tcbıigıne göre Fransız. 
l.uv\'C le ·i Sfak ın 120 kilometı·e batı
s.nda rniittcfiklcrl isbirliği ~ aparak 
ı .iih ı b"r mevkii znptetmisleı, bir 
ha, li ır al ı 1,udır. 

G, «pa \e Gabes arasında bir mih\'er 
,olu cekilmcğe mecbur edilmiştir. 
BİR MUHAIUfüE KARIŞIKLIGI 
Lon<lra, 5 (A.A) - Bizerte \'e Tunus 

~rasmdaki kasabalardan hangisinin bi
rnci Britany:.ı ordusunun ve hangisinin 
nıihvr>n:ilcr elint'ı' olduı!;u ımılfıın dc
•Hdir. 

Havı:ı ınulıarnbeleri 1 ütün bu ccplıc 
iiı0rinile dc\•am ediyor. 

HAVA ÜSTÜ.NLÜGÖ 
Müttcfikleı in Sirenaykada oldugu gi

L. bu ada da 1 ava iistünlüğü temin 
edip c tmedikleri heniiz mechuldür. 

İn ilız g zetelcrı Tunus ve Biz rtC'
clcki mihwr li 1..: ·inin fe\·kalade bi.i.\ iık 
1rıhr·· ata u-;raını arı üwrine mihv rci
»r·n hm km•vdlcı:n· S"cilya)a n k

\ ttil lı>rını b:ldirın'sle di. Bu haber tc
CY) iıt ctıni~ det,Jdir. Hakikatte Alınan
ı<. ellt' inde tut1ukl .. ırı bölgeyi ?lılilla
< a ed ·('ek h~l\'il km•\ et~crini Sicilya ve 

'l'unuc; mnsınrla taksim dnıi~ lrnlunu
yorbr. 

Cc7.<ıj İı', 5 (ı\ .. \) -- Tunu5taki h:wa 
c .. rpışm. laı·ı Jıal,::kındaki mütemmim ı·a
porlar cvYCll'l.: bild.rilen1erden. hac:ka 
o. ha 13 ınihvı:>r ll<'::i."mın imh~ edıld.ği
ı • haber \ e nıckt0clir. .Müttefikle in 
l \ l ı kiz uçaktır. 

AI T AN TEBUôi 
B 5 (AA) - R ni t 

cl--tli c:, v .. ' r ola kt Jır 1 
n uh ·cb e n o d o nl 1 

1 ı zapt -

il -- z '.!!2f'.!2L 

UZAK OOGU BOGUŞMALARI 
---*·---

Japonlar 
denize sü
rülüyorlar 

-*-
Yeni G3ne ve Salomon-
lar=daJıi .Japonlara ha· 

vadan l]tırdıın 
ed:~ebiOi~o~ •• 

Mclburn, 5 (A.A) - General Mak 
Arlüı kar.ırgahının tebliği: Guna ve Su
nada Japonlar adıııı adım denize sürül
mektedirler. Gtınudan sahil boyunca 
ilı-rlcyeıı kuvvetler dü!3manm geride ka
lnıı mukavemet ym alarmı temizlemiş
lerdir. 4 00 düşman ölüsü sayılmıştır. 
Diğer kesimlerde çarpı!1malar fasılalar
la devam etmiştir. iki yüklü Japon ı:ıatl 
batırılmıstır. Bunların naklettikleri 80 
dii~man askeri bo~ulrnuştur. 

İ JAVA HÜCUMLARI 
Yeni Ginede hava kuvvetlerimiz ue 

ve Sal::-mao tayyare meydanlarına hü
cum etmi'>lerdir. Yeni lzlanda adasında 
Kadyenk tan are meydanında dağınık 
bir halde duran Japon ucaklıı.n arasında 
ynnnınlnr çıkarılmıQtır. 

HAVADAN YARDIM 
EDEJ3iliYORLAR 
Vflşin"lon, 5 A.A) - Bahriye nazırı 

r1lbay Knoks Japonların Yeni Ginede 
ve S::ılonwn adalarında kuvvetlerini de
niz yoliyle ikmal edememek yüzünden 
•imdi p::ırnsütlcrle sıkışan müdafilcre yi
yecek Ye harp malzemesi attıklarını if
sa etmistir. Albay Knoks Japonların 
semeresiz. lesebbüclerini daha bir defa 
tekrar ederek denizden yeniden asker 
çıkarmağa teş~bhiis etmeleri muhtemel 
olduğunu da ilave etmistir. -----·----Makine ve 

·erilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

.ı zırhlı, iiıi kruvazöre 
isabet haydedildi •• 

Kahin'. 5 {A.A) - Bugün bilcfüil; 
el gin0 göre Aın~dkan Liberntor uçak
ları ta:<ıfmdan <Hin aksanı Nı:ıpoliye ya
ı,ıJan hava akın.nda bir zu·hlı ile iki 
kruvazöre isab->t]er olmu.ştur. Büyük 
çcıp!a bir bomba dcıniryolu !sta.,yonuna 
düsmüs H' mililnkalfttı durdurmuştur .. 
Bombalar Vitor~ o ı·ıhtımındaki vapur
], ra iımbe t etti"İ gibi Porto Dimnssa:; a
da dli~müstiir. 'Riifün Amrikan bomba
cıları hac:ara u~ ·amaksızın dönmi.lc:tür •. --- -----A.merihan hava ahınları 

Yeni Delhi, 5 (A.AJ - Amerikan 
l U\ v tlcı ı umumi kaı·argahının tebliği: 
Hindi tan Taki \ını..:rjk,m hava kuvvct
lc>ı İn<' ın nsup , gır homba te.~killeri cu
ma giinii Mand, :ry clobylaı rnda :rn ka
dr.r .1 ııpon J,c1mycmına taarruz etmic:
lcrdır. 100 kadar bomba hedeflere bü
.> iik hir f .. irle atılmıştır. Biitiin ucak
k rıınız ii'lforine ilörunih:tiir. ----- ----
Remel ttahv·yeler aldı. •• 

Oran 5 (A.AJ - Fas radyosu bu
bun bildiı dığin.- gorn mareşal Rommel 
r!cat ctınic: olan Himenlerinin bir kıs
n mı tcnı:;ik etmek imkanını veren önem~ 
li takviyeler almıstır. Romınel bu su
t c:tlc iiç zırhlı liimen bir hafif mi.i.freze 
ve yine bir bombacı mi.ifrezc teskil 
,,Junm ustur. · 

---~·,,.,._ __ 
İngiliz hava taarruzları 

Loııclra .5 (AA) - İngiliz ha,•a na~ 
71rlığınııı lcbliği1:<le bildirdiğine göre 
İugilMer ha\ a kuvvetleri dün şimal 
Fransadr \ e B •lçikada düşman hedef
lerine taarı uz eiıni~Terclir. 

----~,,,----

fi14h~:da durum 
Lo <l • 5 (A.A) - Şimal Afrikada 

r ütt fiklt'ı umumi km·art-filıı Taburda 
chrine haldm miistahkt'~ mevzilere 
ınüttefiklcı·ın çekılme•i iizeıine mi.ittc
fjkl taıafından Taburda yakınların
daki yolla· boyun.:a sıralanan tepeler 
i•zPrincfo i gal ı>dilcn mevzilere kadar 
Alman! r tanklr.ı·ıyle piyadcleriye ve 
bomba uc.;aklariyle ilerlemislerdir. -------Hint ordusuna her ay 

haydedilen osherler •• 
Londra 3 (AA) -- Hindistan ofisi-

l ın bıldırd ,ınc •bre hnzlı:an, temmuz, 
' e eyli.il aylarında vasatı ola
~.> 68 l1 nden biraz fazla asker 

1 d lun nu'itur •. 
bu \'a tı rakam 

.di. 

6 l~K JI' A.NUN PA.ZAR 
lWWW!A W GRJ -WC 

SC>N · .. HABJ3,R 
• • • • 1 ,. ... - . . ... ' . . . . 

kartları rıın taklidin~ karşı 

Istanbul kartları Danıga 
matbaasında basılacak 
Kı)1metli evralı şelılinde btuılacalı olan lıartııı

rın taltlit edi!emiy eceği umuluyor •• 
İstanbul, 5 (Yeni sır) - Son aylarda! aydan itibaren Damga matbaasınd? k.~· 

ekmek kart farının bazı kimseler tarafın- metli evrak ba..o:ılan kısmında taklıt t <l:ı
daıı taklit edildiği görüLnüştür. Bu se- lemiyecek sekDde tab'ı kararla~tırılııııs
bcple ekmek kartlarının öni.imi.izdcki tıı·. 
~~~ ~~~""""~ 

lstanbulda da çiçek hastalı~ına 
karşı tedbirler alıı~ıyor 

~~-~~-NWW~~~---

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Şehrimizde 

Çiçek hastalığına karşı ihtiyati tedbirler 

alınmaktadır. Son gilnlerde 70 bin kişi
ye aşı yapılmış. ~chrin bazı yerlerinde 
aşılama istasyonları tesis edilmiştir. Si-

irlten şehrimize gelen üç ki~ide Çiçek 
hastalığı Arazı görülmüş, bunlar tecrit 
edilmiştir. 

Fatihte de sekiz kişide Çiçek hastalı
ğı görülmüş. icap eden tedbirler alın· 
mıştır. 

Amerikan büyük elçisi 
"Ankara,, ya dönüyor 

----~~~-MMıı~~~~~-

Gazetecile~imizin üçü daha Amerilıadan döndü 
Kahire, 5 (A.A} _ Türk gazetecilc-, r:kanin Ankara büyük elçisi Mister 

rinden Abidin Daver, Ahmet Şükrü Es- Sianyhart buraya gelmişler ve bugün 
mcr ve Zekeriya Sertel ile Birleşik Ame- Ankaraya hareket etmişlerdir. 

"Ankaı·a,, da diin yapılan lik maçları 

Ankara, 5 (A.A) - 19 Mayıs stadm
da Gazi terbiye enslitüsiyle Maskcspor 
arasındıı lik maçlarına devam edilmiştir. 
Birinci clevr~vi O - 2 kazanan Gazi ter
biye cmstiti.isü- neticede oyunu O - 3 ka
zcınmı;:)tıı·. 

AKOENtZ SAVAŞLARI 
---*·---

Trablus açı~ın-
• 2 e 

kıldı, s·cilya 
b baa dı 

-

-*
LİBYADA YALNıZ KEŞıF 

FAALiYETi VAR 
-*-

Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği: Dün ileri çevrede devriye ve ke
şif faaliyeti olmuştur. 

Dün Libyada hava faaliyeti küçük öl
çüde olmuştur. Orta bombn uçaklarımız 
geceleyin Mabelarek hava meydanını 
bombalamıslardır. Aynı gece torpil 
uçaklarımı~ Trablus açıklarında ce~uba 
dof,rı·u giden iki gemiye hücum etınışler
dir. öndeki vapur tam isabet alınış, şid
detli bir infilakla batmıştır. Yeni bir 
isabet te ikinci vapura ateş vermiştir. 
Uçakla.ı·nnız u1,aklaşırken bu vapur ya
na yatmıştı. 

Cenubi Sicilyadaki hava meydanları 
şiddetle bombalann11şbr. Yangınlar çı

karılmıştır. Siraküze deniz uçak1an üs
süne bombalar atılmıştır. 

Bütün uçaklarımız. sağlam olarak üs
lerine dön~i.işlerdir, 

~-~MNtr flıNı"1ıl-~-

A.r "raı arlanın de11let 
re .. sliği ve inga!tere •• 

Londra, 5 (A A) - Şimal Afrikada 
Darlanın kendisııu devlet reisi ilfm ct
nesiyle vaziyet daha ;Giycıde karı~nuş
tır .. 

Ilaricive nazırı B. Eden Avam Ka
mru·asındaki beganatında Darlaıun ken
disini devlet reisi ilan ederken İngillc
renin fikri sorulmadığını, bu sebeple 
Büyi.ik Brilanyanın kendi..,ini bağlı ı;ay
madığını söylemistir. 

Ankaragilcü sahasında Fen tatbi'' t~ 

gücü ile Yedek subaygücü arasında ya~ 
pılan maçın bil"inci devresi bire bir mü

savi bitmiş, ikinci devrede Fen tatbikat 

takum oyunu 1 _ 2 kazanmıştır. 

ALMANYA MOTEVEKKIL 
~~-~*·~-~~ 

Büyük kazanç· 
ın arşıkü

çi:k zararlara 
bakmıvacak 

-*
PROPAGAHDA NAZiRi BiR 

NUTUK SÖYLEDi 
-*-

Berlin, 5 (A.A) - D. N. B. ajansı 
Dr. Göbelsin dün akşam spor saraym
<l .. bir nutuk söylediğini bildimıiştir. 

Doktor Göbeb. nutkuna siyasi ve as
keri vaziyeti gösterir bir tablo çizerek 
başlamış ve sözlerini yakın istikbale ge
tirerek Alm.any.mın bugünkü vaziyeti
ni 1939 daki vaziyetiyle mukayese et
mek li.izuniuna isaretle demiştir ki: 

• - 939 da Almanya gözler.ini Vol
gaya değil, Ren üzerine dilaniş bulu
nuyordu. 1939 yılı son derecede mah
dut bir saha içinde geçip gitmiştir. Fa
kat şimdiki geni!'! sahada hareket eden 
Alınan ordulaı·ı çok münbit topraklara 
ve iptidai maddelere el koymuştur.Esas 
r.okta i:;ıte bw·adadır. Eğer bu büyük 
faydalar kaı·şısında bazı küçük zararlar 
görürsek bunu silkUnet1e karşılıyaca-
ğız .. n 

~~~~~ıww~~~ 

l!rnt ofıyanusunda 
Ba~ırılan vapurlar •• 
Lizbon, 5 (A.A) - Portekiz doğu Af-

ı·ikasıncln Lorenko Kargeden alınan 
telgraflara göre Perşembe günü Mihver 
clcnizaltılan Hint Okyanusunda ü~ 
'Aıinglo S.tl{son vapurunu batırmışlardır. 
Bunların arasında Kastıl Land Of adlı 
10i90 tonluk yolcu vapuru da vardır. 
Bu vapur Afrikaya binlerce asker götil
ri.iyordu. 

UGUN 
MATiNELERDEN 

~TİBAREN 
Yeni Diinya siııcmacılığuım :\'t'ni \'C knv\ctli (,RETA GARBO"su 

' 

Gu;ıA!Al\;J 
Tarafından şahane bir güzellikle ibda edilen ... Be~ uz ~erde ed1;biyatının 
sayılı fır~ır.alanndan ... SEVENLEHİN ... SEVILEi\iLERIN ve AŞKI 

TANIYANLARIN filmi 

CE 
Diğer ro Herde 

ROBEU'l' 3lON'fGOl';fEltV - GEORhE SANDERs 
Seaıı::;lar: Hergün _ 1,15 :115 - 5 15 -. 7,15 \ {' ak<:..ımhırı tam 9.15 tc ha~'ar 

Cum:ute::.. ve Pazar sabah l 1,15 de baslar. 
DİKKA'l' · Haftanın her gi.inündc ilk ~can~ların başlama 
dar bütün ınevkileı ucuzdur. SALON :10 KURUŞTUR. 
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