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Afrikada kati netice 
--------~--------------------------~-------------------------------------

Mı sırda ki lngiliz kumandanı "Mih-
ver Afrikadan ç karılacak ,, diyor 

___ * __ _ 
MISIR MUVAFFAKIYETI 

Rusyada bir istasyou ıın ::aptnıa çalışılırke1 
INGILIZLERE GORE 
----*·---A * " 1\1oskova ,, ya ,ıöre cf>phe-l~rde vazı y~t Sovvetlerin Mihver ordusunun 

Buslarhl~blryer dikkati 
ricatini koruyan 
perde paı·çalandı 

de gerllemedller Mısırda .... lngiliz ltava hücumları 
amansız, bir İtalyan tii· 
meninin humandanı 11e 

Ayniyat 
Vergisi ___ * __ _ 

___ * __ _ 
Stalin~rad hiç bir za
ınan verilmiyecek 

-*Sfallngradda Rus me11· 

-*- yeniden bir çolı aslıer 
Afrika lıurtarılddıtan esir alındı.. 

SOnra yenf cephe • İfal• Kahire, 6 (A.A) - General Mongo
yacfa isyan ne zaman Tileri demiştir ki: 

IHJ~lı"allllir? • - Zaferimiz tam ve katidir. Alman 
'!I' 3 ordusu tıkanan yolJarda hava bombar-

Bııgünlıü şartlar aUın· 
da llöyle lrir miikelle· 
flyedn IJadasına 
zarUl'et uardsr-

zflerl düzeltUdl, iter 
yerde Alınanlar 

püskürtüldü.. 

Moskova, G (A.A) - Sekizinci ordu- dımanının dehşe:tinden kurtulamıyacak
nun Mısırdaki ıleri hareketi Moskovada tır. Buyük zaforı elde e.dinceye kadar 
dikkatle takip ediliyor. Müttefiklerin şi- baskımıza devam edeceğiz. 
mal Afrikayı kurtardıktan sonra Avru- (Sonu Sahire 3, Sütun 1 de) Şimali A/rika topnıklannda kurulmU§ bir Alman kanırgcihı 
paya bir yerden taarruza geçmek niye- ------------------.---------------~.;._------------

HAKKı OCAKOÔLU 

Hayat pahahlığmm doğurduğu ıstıra
IM gidermek meselesi bugünkü çahşma
lanmızm başında ıelmektedir. i"ra ve
•meri heyeti hemen her ıün bu me
&ele lberinde dunnakü, çMşmakta ve 
Witün vatandaşlu kafalannı bu me\•
.u etnfında yonnakfadırlar. 

.... - ..,._ ......... ftylltliilriiuu 
...... lıllllne ,................ .. -....ı 

wrdır. 
Biri gayri taltıı, diğeri tabüdir. 
Ga,.ri tabii olanını gözlerini kazam· 

lnrsı bürümüş oıan muhtekirler ,.e \'t1r-
1Q11Cular tevlit "ylemektedir. 

Bu ıibllere kaışı c;ok sert ' 'f! çok şid: 
lletli bir müeıulele a(dmak zaruretı 
\•lmhr. Hflkümetin merhametini zaf 
lninaBma alan bu kara vicdanlı adam
lıtr insafı, merhameti bir tarafa bıraka
rak alabildiklerine halkı soymak yolu· 
nn döldilmüşlerclir. Fakat bu adamla
rJn yaptıklan yanlarına kir knlmıyacak· 
tar. Yakında alınacak şiddedi tedbir~~r 
511yesinde cezalarmı gi;receklerine ıtı
maiınm vanlır. 

Asıl bizi düşündüren, hayat111 tabii 
w-bepler tesiri altındaki yükse~ .. 
Buna kal'ŞI açılacak müc~e~enın çok 
miisbet ve ameli olmasına ıhtıyaç var-
dır. 

istihsal az.lıgmaan, talep çokluğundan 
'" ekmek fiyatlannın yiikse.~ bu~u~a: 
randan doğan umumi fiyat yukschşlerını 
önlemek icin istihsali artırmak, taleple
r-i eksiltm~k istihmkah tahdit eylemek 
n ekmeği ucuzlatmak çarelerini bul
mak icap eder. 

t tihsali artırmak sistemli bir çalışma 
ile münıkündiir. Bu \ azife ziraat \•eki
l tinin idare imirJcrinin omuzlanna 
yiiklenir. Cirtci) e çalıc;ma imkanlarım 
İıazırlamak vasıta bulmak, tohum ha-
7ırlamak h~usunda ziraat ,•ekileti çok 
s;cnis bir progr:.m ile hemen isi! haııla-
mak me\kiindedır. • . 

Bu is programı behemehal salahıyet
li memurlar elillc tatbik sahasına ko
nulmalı ,.e kırlnsh·edlikten kurtanl
malıdu. 

Talep çoklugundan doğan pahalılığa 
kar• ı da alınabilecek tedbirler mev
c:uttur. Kabul e\·lemek lizımdır ki or· 
du namına yapılan geniş mubayaatın 
piyas.'llar ii:ıerindeki tesiratı oldukça 
genistir. Askeri taahhüt işleri)le uğra
şanlar gcnis stokları ellerinde bulun · 
durmakta ,.e bir takım bahaneleri 
lınnlnn heklctcbilmekte.dirler. 

Bu stoklar kı men taahhüt i~lcrind 
kullanılmakta, kısmen de fiyat yükse
füılerinden onra ı•ivaı.alara da <"ıkarıl
tnn 1 tadır. 

(Sonu ·atıifc 
0

.!.. Sütun 6 da) 

<·-~-~"-·-·----~ -~I!.. 

Amflrikan or•lnsu : 
"5" milvona ~ıktı t 

-·--- t 
1 ondra. 6 (Radyo) - Ta:>mis 1 
birleşik devletlerde ) eni tc"kıl edi- i 
len tümenlerle Amerikan odu unun l 
mecmu kuvveti beş milyon ki i}c f 
b liğ olduğunu bildiri} or. Daha 
31 piyade, 3 zırhlı tümeniyle ha11a 
) oliy]e tasın:ın iki tümen teşkil f'dil
miştir. - - - -- -_ .. _...._..._.. __ -~-...:· 

Moskova, 6 (A.A) - Sovyet ihtila1i
nin 25 inci yıldönümü münasebetiyle 
Stalingrad mildafileri Stallnc bir tel
graf çekerek hiç bir zaman geriye çe
k:Jmiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Telgrafta şöyle deniliyor: 
•Milletlerimizm mukadderatı, yani 

Sovyet m:Jletinin hür kalıp kalmıyaca
(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 

tinde oldukları hakkında B. Vandel Vil-
ki tarafından si5ylenilen sözler hatır
lanılmaktadır. 

1TALYADA BEKLENİLEN 
~tRLER 
Londra, 6 (A.A) - Royterin siyasi 

yaz.an bildiriyor: Sekizinci ordunun ka
zandığı zaferin italyadaki tesiri yakında 

(Sonu Sahife 31 Sütun 2 de) 

~ıı~ır hasbi ve lngiliz guzeteleri 

Alman ordusu ilk defa 
olarak Mısırda çok acı 
bir tecrübe geçiriyor 

Diyorlar Jd : Mlhuerln mağlup edildiği mullfllı• 
kalıtır. yalnız imha edilip edileınlyeceğl 

meselesi kaJmqtır-
Londra, 6 (A.A) - Sabah gazete

lerinin baş yazılan §İmdi Fukada bulu
nan aekizinci ordunun parlak zaferiyle 
do:Ndur. Bununla beraber Rommelin 
henüz tamamen yenilmiş olmadığını ve 
kendi.ini takip edenlerin ilerleyişini dur
durmağa teşebbüs edeceği kaydediliyor. 
Gazeteler lngiliz baskıaının gevşeme
den devam etmesi gerektiğini belirti
yorlar. 
BAŞKA TOPRAKLARDA 
YENi TAARRUZLAR 
Deyli Meyl kara, deniz ve hava kuv

vetleri arasında işbirliğinden bahsede
rek diyor ki: Alman kuvvetleri hiç bir 
zaman hava kuvvetleri tarafından Gene 
ral Mongomeri kıtalarının şimdi destek
lendiği derecede mükemmel destttklen
memiotir. Fakat unutmamalıdır ki 8 inci 
ordu üslerinden uzaklaımaltta ve Rom
mel ise kendi üslerine yaklaşmaktadır. 
Cebelüttankta lngiliz nakliye gemileri
nin toplandığına dair Berlin haberi Al
manların ne düşündüklerini göstermek 
bakımından dikkate değer. Düşmanın 

(liilon11 ~ahlfe 4. Siitun 1 de) 

Ş ıLIDE HADiSELER 
---*----

Mihvere 
karşı nüma
yiş yapıldı 

-*-
ŞUide heyecan, Miltuer• 

le münaselJetlerln 
kesilmesi lstenUdL 

Santiyago, 6 (A.A) - Demokrat Şi
lililerden mürekkep 80,000 kişi cadde
lerde tezahüratta bulunarak cMihverle 
münasebetleri kesiniz, Sovyetlerle mü
nasebeti iade ediniz> diye haykınnıt-
l ~rdır. (Sahife 4. Siitun 3 te) 

Amerikalılar arasındaki biTliğ: temail eden cottlı bw tablo 

Akdenizde de fırtına yakın 
125 Harp gemisi 
()ehe at arı al 

U~an kaleler Akdenlze açdddar • Altı ndhuer 
taşdı IJatırdd~ ıııısı lıaslll'G uğ,.,.,,ldı.. 

Madrit, 6 (A.A) - La Llneadan 
öğrenildiğine göre dün Cebelüttanka bir 
lngiliz kruva.zöriyle yedi multrip gelınit
tir. Cebelüttanlcta timdi 12S harp gemi
si toplanmıftır. 

Bundan b&fka 2S uçak ta ıelmlttir. 
Bunlardan altıeı uçan kalelerdir. Uçan 
kaleler geldiklerinden b ir az eonra Ak
deniz istikametinde uçmutludır. 

(Sonu Sahile Z, Sltun Z ele) 

Büyük bir İngiliz filosunun toplandığı Cebelüttarıkta- harp gemilerı 

._,.~._, __ ,_,_ -•-o_,_a_ - - m ı-•••-• - - · - · - ·- ·-~- ~....-.,.._.+ 

Gıda maddeleri fiyatları düşüyor 

• Daha ~ok ~e·nz· 1 

lok: bekleniyor 
- -------

Zincirleme satqlar daPduğandan piyasanın 
tabii haline döneceği umaJmalıta-

Belediye Teisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dtin borsaya giderek horsa komiseri, 
umumi katibi ve borsa idare heyeti aza
aiyle iconutmuş ve hububat satşlarını 
tetkik eylemiştir. Neticede jki günden
beri lstanbulda ve lzmirde fasulye, mer
cimdc, börülce ve nohut gibi maddele
rin fiyatlarında tenezzüller olduğu gö
rülmü§tÜr. Asıl dikkate şayan olen nok
ta, alıcı azlığı ve iş durgunluğudur. Fa
eu}ye toptan 5 8 kuruşa düşınüttür. 

UCUZLA TIL.AN MADDELER 
Belediye reisi bilahara, belediyenin 

teşebbüsiyle kurulan zahireciler şirketi
nin açtığı büyük aabf maiaza11na gitmiı 
aahtlım tetkik evlesnittlr. 

Bu mağazada kontrol albnda hasta
nelere ve hallı: dağıtma birliklerine ,eker 
verilmektedir. Aynca fasulye, nohut, 
7.eytinyağı, sabun gibi maddeler de ser
bestçe satılmaktadır. 

Belediye reisi bazı maddeler fiyatla
rını yüksek gördüğ_ünden tenzilat yapıl
masını emretmiştir. Fasulye fiyatı 6S ku
ru§tan 60 kuruşa. nohut 68 kurU!ılan 65 
kuru§ll, birinci nevi sabun 11 O kuruştan 
105 kuruşa , ikinci nevi sabun 100 ku
rup tan 9S kuruşa, prina sabunu 9'> kt•
ruştan 90 kuruşa, Sakarya sabunu 80 
kurustan 75 kuroşa indirilmiştir. R efinc 
zeytinyağı fiyatı da b~ kurus düşürül-
müştür. (Slıbife 2 Sütun 3 te) 

MiHVERE GORE ___ * __ _ 

lııgiliz ordu
· su Marsa 
Matruhtal 

* ıntı111z INukuı dwcun 
edlyop • İld ftaıyan 

prensi malıtal ......... 
lngDlz ,,,,,,,.,,alnyfltl 

Pe Alınan .lösdd.. 
Berlin, 6 (A.A) - Tebliğ : Mısırda 

c'lünkü şiddetli savaşlarda Alman ve 
İtalyan teşkillerı Foka ve Mersa Mat" 
ruh çevresinde düşman zırhlı te§killeri· 
ne hüçum etmişlerdir. Ak.şama doğru 
düşmanın devamlı baskısına ~ giri
şilen savq azalmıyan bir şiddetle de
''am ediyordu .. 

(Sonu Sahi(e 4, Sütun 4 te) 

YUGOSl)HJYADA -·Binlerce kişi kurşu· 
na dizilmiş ••• 
----*·----

Yalnız IJir ayda öldörü· 
lenJer 2500 kqL 

Londra, 6 (A.A) - Londradaki reaml 
Yugoslav mahfillerine gelen haberlere 
göre Almanlar Slovakyada Mariborda 
172 ve diğer bir yerde de 150 tutsağı 
kurşuna dizmişlerdir. Bunun sebebi ci
varda bir trenin havaya atılmasıdır. 
Almanların Ağustos ayı içinde kur

şwıa dizdikleri tuLı;ak sayısı 2500 ü bul
muştur. 

SO'ND:4 I 4 
•••••••••••• 

Mısırdaki mihver 
ordusuna acele im· 
dat gönderiliyor ___ * ___ _ 

Londra, 6 (A.A) - Royterin askeri 
muhabiri yazıyor: Mısırdaki durumun 
i::al'i surette tetkiki için bir kaç giln da
ha beklemek icap edecektir. Yunania. 
t ndan gelen haberler, Rommele acele 

uvvetler gönderildiğini bildirmekt"· 
dir. 
..:.:_:.......:-.:.-. . ------ ..... ::...:... ~·- ... .:....· - . ·. ·--. -- .. 
~~."';:.~~-:-



.SAHiFE 2 

TARİHi ROMAN Yazan: Şahin Alıduman 
-·· 27 ••• 

-- K•z kardeşimi koruma~ı,:ını! 
-----

Tosıın bey, Benli Yosmanın lıendı lıız lıardeşi 
oJ~ut nu anlayınca bu lıararı verm;.,tt. •• 

Derin h'r ~~ınlığa tutulan Tosun 
bey sanki o dakikada nazik bir yerln
dr-n y.:!ra'..-ınmıc; gibt acı acı in1cycrek: 

- $u halde Denli Y<»:na thrahim pa
~anın klzı olu~·or! .. Deınek aynı zaman~ 
da bu kız benim de hem~irem oluyor! .. 
diye haykırdı. .. 

-7-
BENLI YOSM.\ KORKUNC BiR 

TEHL1KE KAR..')!Sl'.llDA 
Köse Hamza genç delikanlıyı tama

miyle ikna ed(·cek derecede k...ovvetli, 
tt:'sirH bir ~eslt-: 

- Evl"l L. Bu kız senin öz karde~in
dir. d<ye cevap verdi. buna hiç ~üphe 
etmt"! Hem bunu i.ipat etmetc bcni.n için 
çok kolaydır!., 

To3un bey bu sözden bir az süphe
lenmiş gibi göriiner.,k: 

- Bunu kafi şelt:Jde nasıl ispat ede
hilir sin? Onun ana.>ı genç köle ile mü
nasebette bulunmam" mı idi7 Benli 
Yo.<manın babası bu genç köle de olamaz 
mı? Onun lbrahim paşanın kızı olduiiu 
ne malum? diye itirazda bulundu. Fa
kat yaşlı adam Benli Yosmanın kendi 
kardeşı olduğuna genç delikanlıyı ko
laylıkla inandırmağa muvaffak oldu. 
Gayet ciddi bir tavır takınarak To•un 
beye dedi ki: 

- Baban rahmetli 1brahim pa"3 bu 
kızın kendi öz çocuğu olmadığı zannma 
kapıldığı için pek yanlış bir harekette 
bulundu. Benli Yosmanın yüzü tama
miyle Damat lbrahim paşayı andırmak
tad1r. Hatti kızın yanağında bulunan 
benler tbrahim paşanın sol yanağının 
aynı yerinde de mevcut bulunuyordu. 

t tr görüyorsun ya? .. Bu kız senin 
a.sıl kardeşindir~-- Sen buna katiyen 
emin ol! .. 

Köse Hamza sustu. Ve odanın içinde 
birden bire derin bir sessizlik peyda ol
du. Bir müddet iki adamın kalp Ç<lrpın
tısındap başka biç bir ses duyulmadl.. 

Tosun bey o dakikada ruhunun de
rinliklerinde doğan, biribirine zıt iki 
duygunun tesiri altında bulunuyordu .. 
Bunlardan birisi aşk duygusu idi. Bu, 
Tosun beyin gönlünde, Benli Yosmanın 
kendi kız kardeşi olmadığına dair derin 
ve esaslı şüpheler vücuda getirme~e ça
lışıyorda ... 

Bunun zıddı olan ötekisi de temiz ruh
lu ve şerefli her insanda mevcut bulu
nan doğruluk duygusundan ibaret bu
lunuyordu. Bunun kaynağı vicılandı~ 

Dellkanlının vicdanında yükselen 
se,c; ona diyordu ki: 

- Artık şüphe edecek hiç bir nokta 
kalmad!l.. Ki!se Hamzanın sana anlattı
ğı bu macerada en ufak bir yalan zer
resiıtln bile bulunmadı~ i~te ap açık 
görünüyor!.. 

Benli Yosmanın kendi kız kardesin 
oldu~una artık tamamiyle kanaat İie
tirm~lisin! .. 
Kardeşin olan bu kızı mazide gördüğü 

bir haksızlık yüzünden bugün içine düş
mü.~ bulunduğu tehlikeli vaziyetten kur
tarmak senin vazifen!.. Sen Benli Yos
mayı artık sevemezsin ... Ona fena gözle 
bakmak senin için en iğrenç bir cinayet
ten daha ağır bir hareket olur .• 

Sen bu kızı içine gömüldüğü çamur 
deryasından çıkararak l~yilt olduitu 
mevkie yükseltmeğe çalış.. Bu senin 
için bir vicdan borcudur ... Damat İbra
him paşanın kızı bir çengi olamaz!.. 

Temiz vicdanın derinliklerinden 
kopan bir ses Tosun beyin gönlündeki 
aşk duygusunu mağltıp etmişti. Simdi 
onun yerine, genç delikanlının benli
ğinde bir kardeşe '"arşı duyulan temiz 
sevgi yerleşmi~ bulunuyordu ... 

tki duygunun gönlünde epiyce uzun 
süren çarpışması bittikten sonra Tosun 
bey başını kaldırdı. yanında oturan ve 
merakh gözleriyle kendi<in" bakan 
emektar adama dedi ki: 

_ Ah, tese-kkür ederim, benim iyi 

kalpli. sadık köse JaL,cıjiım ... Sen bu ip 
bana tam voktind" haber verdin . Eğer 
bunu ö.~rer.nı. kliğim bir az daha gecik
seydi. bu yt;z~cn belki de mlithi~ bir 
rac!a vukua ~--·lebilirdi. .. 

Bir adamin farkında olmadan kendi 
kız kardeşini sevmesinden daha korkunç 
blr hal olabilir mi? .. Şimdi bunu düsün
dükçe duyduğum korkudan benim tüy
!cr:rn ürperiyor! .. 

Evet. Benli Yosmanın öz kız karde
•im olduğuna artık benim de hiç §ÜP
hC'Tn kalmadı! .. 
Babamın mazide yaptığı büyük bir 

haksızlığın ınağduru olan kız karde~inıi 
s.imdi ben h!maye etmeğe mecburum!. 
Onu bu vaziyette bırakamam! .. Fakat 
slmdi bir noktanın d;ıha aydınlanma..c;ı 
lazım geliyor! .. 

Böyle diyen Tosun bey birden bire 
durdu ve o dakikada del!hnlının gön
lünde yeniden üzücü bir endişenin pey
da olduğunu. onu büyük bir dikkatle 
dinleyen ya•lı adam birden bire !ark 
etti. 

- Aydınlanacak olan o mühim nokta 
d. oğJ ' ne ır. um ... 
Köse Hamı.anın bu sorgusuna karsı-

lık olarak Tosun bey dedi iti: • 
- Çengilik, bu ne adi, ne ç;rkin bir 

s.anal! .. Bu işi yapan genç. ~iizel kadın
lar kendilerini dalına kirletiyorlar! .. 

Ah, Yarabbi!.. Acaba benim kız kar
de,im de böyle kirli. ahlaksız bir kadın 
haline mi gelmiş bulunoyor? .. 

Aman. Köse babacı~ırn ... Sen onun 
ahlakını iyice tetkik ettin mi? Onun 
için Kahirede ne diyorlar? .. Öll•ki çen
giler gibi. acaba onun da ahlakı bozul. 
mu~ mudur? .. 

Köse Hamza şidddle söze alıldı: 
- Yok. bt>yiın'. .. Bundan yana taına

miyle emin ol.. Vakıa Benli Yo..;rna her
kesin önünde gc>rdan kırıyor ve- ~ö~k 
çalkalıyor aına. bunları yapnıtık onun 
sanahnın icabıdır!.. 

Kızı çengilik yaptığı için suçlu gör
m("'ğe hakkımız var mı? .. 

O, Damat lbrahim pa. anın k:zı oldu
ğunu ne bilsin? .. 
Yaşamak ve geçinmek için herkesin 

bir i~ tutması tazım gelmez mi? .. 

Benli Yosma da, evvelce çengilik ya
pan analığının tavsiyesiyle bu sanal! 
yapmağa mecbur oldu. Benli Yosmaya 
çengilik san>tını öğreten kadının adı 
Zeyneptir. Bu, senin kız karde~ini so
kakta bulan kayıkçı Emin ağanı~n karı
sıdır ... 

- BİT~IEDİ -

AKDE Hl ZDc De FIR· 
TINA YAKIN -·-<Baslarat. 1 ınri Sabifede) 

Londra, 6 (A.A) - Büyük Britanya 
amiralLk dairesinin tebliği: Jnstiliz dc
niz.altılan Ak.denizde dün 6 mihver ta
şıtını batırmış ve daha iki ta!'llıtı hasara 
uğralmttlardır. 

Londra, 6 (A.A) - Amirallık daire
!;İnin tebliği: 

Bir İngiliz denizalt1.>ı yiyect-k mad
deleri yüklü iki gemiyi yakalamış ve 
mürettebatı tahliyeden sonra bunları 
batırmıştır. 

Ba.şlca bir denizaltımız kuvvetli bir 
himaye altında bulunan büyük bir pet
rol gemisine tam isabetler kaydetmiştir. 
Hllnaye gemHerinden bir muhribin de 
tam ;..,bet aldığı s.anılıyor, 

CIRtDE HUCUM 
Kahire. 6 ( A.A) - Muhtelif bir ha

va te,kili Girit adasında Malcma hava 
mrydanına hücum etmistir. 

Lavaleta 6 (A.A) -· Son 24 saatte 
!Vlaltada yalnız bir defa hava tehlike 
ı~areti verilmiştir. 

Borçland1rıl<l1klar1 hnbuhatı 

rin hiitiin mııhsuliine Pi 
V{'rıniv~nlt>

konnluvor 

Ankara, 6 (A.A) - Ticaret vekaleti adel 54 - 55 .nci maddelerinin tatbik 
valiliklere gönderdiği bir tamimle borç- edileceği hususunda borçlu müstah.sillc
landıkları hububat miktarını muayyen rin her vasıtadan istifade edilerek ay
mühlctleri zarfında tt-11Jlim etmeven mÜ:S- dınl:l.tılma!'ıtna devam edHme,;i lüzumu
tah illerin bilumum hububatını~ el kon- nu bildirmiştir. Bu tamimle, haklarında 
ma hi.ikmüne tabi olduğunu ve el kona- höyle ağır tedbirlerin tatbiki zaruretin
cak hububatı vak.tinde ~slim etmiycnler rlcn borçlu müstahsiller sıyanet edilmek 
hakkında milli korunma kanununun m•ı- · : nmi.ştir. 

Iflüjde 

Salih Palas Salonları 
Cumartesi S,?Ünii fevkalade 

bir orkestra ile açılacaktır. 
Sayın mil(tf'riJtt~miz ma. alarını evveldt!n angaje t·ttirilmesini rica ederiz 
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r ş:ı:u · R " A -- ··ı:Eıt.x 1 Ayni~~t 
~•--------a-.ı---.--.~ .. ~·=-=-~·~'~**~";;m:zmii-~.~7-~~~;.~gı~~ii:w.- ..-ı<lıı \lergısı 
~,altında maden 
kömürü ve kok 

~etirilivor ___ * __ _ 
Uir vapur dolusu maden 

lımürii, 5500 ton da 
lıolı qetfrilecelı 

Dün bir vapur maden lcömürü dolu 
olarak Zonguldak.tan Jzmire hareket et
rrıi~tir. Bu kömürler getirilince fabrika
ların aylık ihtiyacına cevap verilecektir. 

Platin vapuru da Zonguldak tan 5 500 
ton kok kömürü yükleyerek fzmire ge
tirecek ve halk ihtiyaçlarının tamamı 
karşılanacaktır. 

- -·----
HAVA B'llRll.MUHA 
BİR TEBERRU 

Anafartalar cac1desinae 262 No.lu Şa
j.· ir Daği.istü ticarethanesi çivi satı~ fi
l at farkından b;rikm~ olan 458 lira 80 
kurusu Türk Hava kurumu İzmir su
lıcsin~ terk ve teberru evlemistir. . - . 

YENİ KÖY EBELERİ 
Konya ebe mektebi 942 yılı mewn

htrından Re!'miy~ İlgin Tur~utlu - Mu
.Si!lcah nahiyc~i köy el>eliğine. Fikriye 
~ıirko~ Orhan Gazi - Yen; köy ebeliği
ne. Balıkesir cb<! ınektcbi 942 yılı me
zunlarından Zcync-p Akdağ Balyanın 
Korucu köy eb~J:ğine. Zehra Semerci 
Soına - Karaca~ nahiyesi ebeliğine. 
Yaşar Kwrak Gördes . Kayacık köyü 
Lbeli~inc tayin edilt1üşlerdir. 

' ÖDEM iSTE 
İhtilıôr iddiasiyle 
YalıaJananlar 
Ödemi,.te Gaz.ı caddesinde k;ıhveci 

Hamdi Elem. b:.lwehanede 7,5 kuruşa 
.-;ı tılması llzıın ~c1C'n bir fincan kahve
. 10 kuru<:a .satüğı :ddıa~iyle tutulmu..~
lur. 

Ödeaıistc O~u.L.lar kJyünden Ömer 
I:ara, Öden1io;> pazarında 32 kuru.~tan 
~'aldıoasl icap eden patatesin kilos~u 
:;; kuruştan sattı~ı, kh·az nahiyesinden 
Ali Yorulmaz, Ödcn1iş pazarında elli 
be~ kuru~a satıln1ası :c:ıp eden kuru fa
. ulycyi 80 kuru-ş::ı saltığı, Ödemh~te ma
ı:av Fehmi Çatal. lltelımet Solmaz. Ah
met Karaman. fevfik Somalı ve Ali 
Eaykal patatesin kilosunu 32 yerine 40 
l·uru~a sattıklaıt iddiasiyle yakalan
mıslar ve adliyeye verilmi'!ler<liı•. 

BKR YANGIN 
R~J~LANCJCI 
Sinekli caddesinde 67 sayılı evde Nec

miye Yavuz, yemek pi~irdiği mangala 
koydu~u ate~i odasına alarak sokağa çık
mış sıçrayan kıvılcıınlar yüziinden oda
daki eş>·a yanmağa başlamL<;.•a da yeti
~Hcrek söadürülmii!?lÜr. ___ .,_ __ 

CIDA !l:'AllDELE~I FiYAT· 
l~RI DLŞÜYOR 
. ( Ba •oralı I ınci Sahir ede) 

Borsada tacirlerin söylediklerine gö
rf' hu~ünlerdc gıda maddeleri Fiyatları
nın daha ziyade dü°"meaine intiza:r eyle
mek )izımdır. Zencirleme satı"lar durun 
ca piyasanın tabii bir manzara . arzcdece
~; lruvvetle umulmaktadır. 

PIRiNÇ IHTIY ACI 
Dün de yazdığımtz gibi Mı.sırdan pi

rinç ithal olunmasına te4ebbüa edilmiş
tir. Mısır hükümcti pirinçten ihracında 
kilo ba•ına 60 kuruş reaim almaktadır. 
C:jf fskenderiye pirinç fiyatı 38 kuruş ol
r!ıı~una göre lzmirde pirincin maliyeti 

Fakirlere ve işçilere yardım 

'' 6 ,, bin kişiye hergiin 
sıcak yerr ek verilecek 

Nisbeten varlıfılı i~çilere de uJOu lıur~ mulıabi· 
linde ;yemelı verilmesi düşünülüyor-. 

Parti başkanlığı bu k.ı~ mevsiminde 
yoksul ve fakirlerle az yevmiyeli iı,çilc
re sıcak yemek temin eylemek üzere kı
zılay te~kilc!tiyle i~birliği yapmıştır. 

Kanun aylarında başlayıp Mayısa ka
dar devam etmek Üzere k121la.y cemiye
tinin a .. haneler açması ve 6000 kişiye 
her gün sıcak yemek vcriln1esi mevzuu 
bahistir. 

Fakirlere parasız ve fiş mukabilin-

de verilecek olan yemekler kalori itiba
riyle zengin olacaktır. Nisbeten varlık

lı işçilere de 1 O kuruş mukabilinde 
yemek verilmesi dü~ünülmcktedir. Bu 
yemeklerin merkezi bir a~ancde hazır-

]anarak a~vi şubelerine taksimi husu-

sunda tetkikler yapılmak.tadır. H3;zır

l· kların en kısa hır zamanda tamamlan
masına çalı~ılmalr.tadır. 

Ekmek ka;;tı satar. şebekeler 

Sa.hte ve hakiki ekmek 
kartı satanlar tutuldular 

--------
Bir sahte elımelı lıartı lılişesi ve 352 halıilıi elı· 

melı l:artı bulundu, maznunlar ya1ıalandı 
Sahte ekmek kartı tabederek beheri

ni Kemer istasyonu civarında üç liradan 
s:atışa çıkardıkları iddiasiyle iki şahıs 

tutuLnu§lur. Bunların Karantinadaki 
evinde zabıtaca yapılan aramada bir 
>ahte ekmek kartı kliıeaiyle 4 adet aah
te ekmelc kartı bulunmuıtur. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Ayrıca ha.kiki elemek kartı satan bir 
t!ebekc de zabıtaca tutulmu~tur. Bensi
yon oğlu Muiz, Anafartalar caddesinde 
Za;m oğlu Sadık, lzmirli Mayer oğlu 
Marko, Mişcl oğlu Nesim, idris oğlu !sa 

ve Şemscttinden mürekkep olan bu !!!C

bekenin tedarik ettiği yeni elemek kart
larından beherini 4 liraya, aitr İKİ kart
larını yedi buçuk liraya ~chrin muhtelif 
yerlerinde, sokak aralarında iıçilere sat
makta oldukları iddia edilmektedir. 
Muizde 202 adet ekmel< kartı bulun
mu§tur. Diğer arkadaşlarında elde edi
len kartlarla birlikte 352 adet yeni ek· 
mck kartı elde edilınittir. 

Maznunlardan hiç biri bu ekmek kart 
}arını nasıl ve nereden tcdaik ettiklerini 
lıenüz söylememişlerdir. Tahkikata bü
yük bir önemle devam edilmektedir. 

l\-1oskovaya göre cephelerde vaziyet 
J ______ ,.,.,_ _____ _ 

\ Uaştara{1 1 ınci Sahifede) 

~ı meselesi burada, Stalingradda halle
dilecektir. Bundan dolayı bütün kuv· 
\'etimizi kullanıyoruz ve son neferim.i
ze kadar dövüş.?ceğiz .. • 

RUSLAR DAYANIYORLAR 
Londra, 6 (A.A) - Royterin verdiği 

malumata grc Sovyet kuvvetleri Sta-
1.ngı-adda ,.e bütün Kafkasyada mevzi
ll'rini ınuhafaza ctrnektedirler. 

Sovyct tebl:ğinde, Stalingradda bir 
k~r<ı taarruzda Sovyetlerin mevzilerini 
ıslah ettikleri ve Almanların havan top
ı, rını, uçak savar bataryalarını tahrip 
ettikleri bildirilmektedir. 

ALMAN İHTİYATLARI 
ATEŞ HA'ITINDA 
Londra, 6 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Doğuda Alman ihtiyatları yeniden har· 
be sokulmaktadır. 

KAFKASYADA 

Tuapse bölge•inde Rual•r bir tepeyi 

iı;tirdat etmişlerdir ve bir düşman pi· 
yade taburunu imha ptmişlerdir. 

ALMAN KAYIPLARI 
Moskova, 6 (A.A) - Royterin hususi 

muhabiri bildiı·iyor: 
Stalingradda Almanlar her gün takvi

ye abnaktadırlar. 
1lkteşrin ay1 içinde Almanların Sta-

lingradda maktül ve kayıp sayısı 

50000 dir. 
SOVYET TEBLİi'.'ii 
Moskova, 6 (A.A) - Bugünkü Sov· 

yet tebliği : Kıtalarımız geceleyin Sta
Hngrad çevresinde, Tuapsenin şimal 
c'oğusunda ve Nalçıkın cenup doğu-

s~~~~~~l~~~aşmışlard>r. 
Stalingradda b'r fabrika kesiminde 

kıtalarırruz karşı taarruzla durwnlarını 
dilzeltm~lttd.ir. 

KAFKASYADA 
Nalçıkın cenup doğusunda anudane Nalçıkın cenup doğusunda bir Alman 

~arpı.şmalar olmaktadır. Mihver kuv- alayının tank yardımiyl .. yaptığı hü
vetleri taarruzlarına devam etmekte cum püskürtülmüş ve 300 ölüye mal 
ı•eler de arazi kazanmaını.<lardır. Sov- olmuştur. Tuap.>enin şimal doğusunda 
:ret topçusunun şiddetli alesi bu hü- bır kesimde esirler alınmıştır. 
cumları tesirsiz bırakmıştır. 16 Alman Ba~ka cephelerde hiç bir değisiklik 
tayyaresi düşürülmüştür. ·olmamıştır. 

kilo başına 105 kurusu bulmaktadır. Bu f 
tekdirde perakende pirinç fiyatının, si
~ari~ e:dilmi, olan pirinçler getirilince 
125 kuru!'ı olmasına intizar eylemek la
zımdır. 

FUJ:,.R GAZİN SUNDA 

UGlN 
3 Hiiviik Filim 

-·-·------------
SARIŞIN PtRı 

GanS,?ster!ere 
BETTY K 

GRIBLE arşı 

Kovbo~ Aşkı 
GARY COOPER 

Macera Adan_ı 
ROBEqT HO GOMERY -----

SEANSLAR : Her gün : 11.30 
14.30 - 19.00 DA. 

Cuınarte!->İ, Pazar .sabah 9 da .. 

Pazar günleri saat 17 

den itibaren MAK 

ALLAH Cazı ile çay· 

lı dans (TEDANSAN) . 
Otobüs gazinonun ya
nı başında durur .. 

T E L E F O N: 4444 

Gösterilen rağ"bet ve u ınumi .arzu iizerme 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ŞARKILI • BÜYÜK KOROLU 

LE'\-LA FiLMiNiN YENİ PPOGRAMIMIZ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

2 -- ÇALINAN SAADET FİLM iLE 
Bir KAÇ GÜN daha gösterileceği ııi s.ayın müşterilerimize arzederiz 

MATİNELER : LEYLA : 1.15 - 3.45 - G.4.0 - 9.3~ ... 
ÇALINAN SAADET : 2.35 - 5.25 - 8.20 ... 

Cumartesi 1.00 de... Pazar 12.00 DE B A Ş L A R ... 
BU PROGRAM Pazartesi ak.~amma kadardır ... 

E Sineması TEL: 36·46 

___ * __ _ 
(Bashıra[ı 1 ınci Sahifede) 

Bilİın görii~ünıüzc gore hen1 talep 
çoklu!"unu önlenıek, heın de de"•Jet 
biitrcsinin ağır .vi.ikiinii hafifletrnck i<;i• 
a~·niyat vergisinin ihdası en muvafık 
bir tedbir olarak akla gelmektedir. 

BiHiin jstifısal.Jtın nıuayyen bir kıs .. 
mı paras1.2 olar.ıb harbin devanu n1iid
d.eUnce ınilli n1iikelleUyet nanıiyle dev .. 
let namına nıiistJhsit1erdcn ay~n alın
r"lahd1r. 

Ba7ıJan bu karan a~arın ihyası ~ek
linde kabul ederl'k itirazlarda buluna· 
b<lirlcr. Filhnkikı. i.."'1r Tiirk kö>·lüsü
ne mazide (Ok t!ı- brap verıni.., bir vergi 
~istemidir \-'e Ciimhurivet bu sistemi 
kaldırmakla kö)·liiye blkınına yolları· 
DL n<:mı.'ihr. Bunlınla beraber unutnıa
malıyız ki imparatorluk aşar sistemiy-
1~ miikellefiyctlerin en a~ını köyliiye 
yüklernis. S«-hirlerin ve memurların 
"erri yiikünii <;"Ok hafif tutmuştu.r. 

Bu:iin nziyct böyle değildir. En a~tr 
miikellefiyet şehirlilerin ve memurla. 
rın on1uzlar11ıdadır. Toprak mahsu11eri
n;n hi7:zat n•iistahsillerın lınvsalalarının 
kabul edemiyeceği bir seviyeye çıkmL' 
Lulunınası Türk köylıisiinc :en~ bir 
neCt.-s aldırou~hr. Hatta b:ız1 bölgelerde 
köyliileriıniz istikbal i~in tehlike teş
kil edecek bôr sefahat hayatına dalmış 
bulunuyorlar. Bu itibarla ayniyat vrr
~isinin ihdası nı~istahsiller İ(İn •iır bir 
ıuiikr-Jlcfiyet sa~ ılınaktan çıkanı.'? bu
lımınakta<lır. 

Köylii i'tihsal ettiği maddelerin yii7· 
de yirmi hC"'!ini parasız o)arak devleh: 
vcrn1i~ ol...a elinde kala<!ak yiizde yel· 
mi!? heşi ile pek 31:1 kalkınmasını ten1in 
t·yliycbilecck bir durumdadır. Topr:ıl ; 
ınahsullerinin bugünkü (iyntları kcndi 
le:rinc bu in1kanı bah~eylenıcğ'e ınüsait
tir .. 

Devlet ayniyat olarak alac-o1ğı ia~e 
ınaddelerini k1SU1e11 ordunun ihtiyac;la
r1na tahsis C,\'Jenıek suretiyle pi:\'asala· 
rın en büyük ahrısını talep nıcvkiinden 
uzakla$h.rabilir v<. dahu emin bir iase 
•isteıni kurmw., olur. Ayni şekildr elcİe 
ettii'i ayniyahu bir kısnunı da n1emur
lara tel'Zİ ctm~k yoluyle onların ısh· 
raplarını öoliyebilir. Ordu \'e memur
lar mubayaa mt.\·k.iinden ayrılınca pi
yasa harekcUeriııin daha normal şart
lar alhnda cerey~n etn1esi de nıümlcün
diir. 

A)niya! .-erı:isinin devlete temin 
edeceği diğer büyük bir meııraat te 
lıütçe ferahlığı trvlit eylemesi, nıemle
ketin imar \re r\!fahına daha ren~ iın
kRnlnı- hn7.ırlaına!>ı olacaktı.r. 

Geçen sene subaylara verilen bir u 
tayın bedeli sekiz, dolıuz lirayı g~i
yordu. Bugün bu bedel 30 küsur liraya 
çıkmı~tır. Bunun mi.nası bir erin ancak 
ayda otuz küsur liraya beslenl'bildiği
<1ir. Netice itibaı·i ·le ordumuzun bu
giinki.i hayat şartları içinde yal.tuz i~e
si tahnlİnen Uç ~·iiz küsur milyon lira
ya ihtiyaç göstermektedir ki bütçemiz 
iç.in hu muazzaın rakanun ağırlığı mey
dandadır. Ayniyat verıri:;i bu rakamı en 
asgari bir hadde indirebilir. 

Ayniyat ver(ısinin ihdası me\.·cut 
~artlara göre bir zaruret halindedir. 

Ekmek pahalıi..ğırun bayat şartlarımı 
fesira1ını ba~ka bir yazunıza bırakıyo-
ruz. 

HAKKI OCAKOGLll 

139 LllLARA 
İZl\fi:R YABANCI ASKERLİK SU· 

BESİ BAŞKAN!..IÔINDAN : . 
339 doğumlu ve bunlarla muameleye 

tabi tutulmuş k1'a hizmetlilerden: 
A - Lise ve Lise muadili okul me

zunu olduğu halde a~keri ehliyetname
s: olmıyanlar .. 

B - Gene bunlardan bütün tahsille
r:ni yabancı illerde yaparak askerlik 
dersi görmiyen yüksek okul nıezunları 
aşağıdaki vesaikle birlıkte hazırlık kı
tasına sevkedileceklerinden 10 '2 Teş. 
942 <alı gününe kadar şubeye müraca
at etmeleri, aksi halde gelrniyenlerin 
b&kaya muamelesine tabi tutularak as· 
keri ınahkcmey~ verilecekleri ilftn olu-
nur. 

Birlikte getirilmesi iiizım 
ikler: 

1 - Nüfu~ tezkereleri.. 
2 - ~: z .ı . .:,·et vesikası.. 

* 

olan ve!'n-

BiR TEGl\ıEN ÇAGffilLIYOR .. 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ

KANLii'.'iINDAN : 
Aşağıda açık l<ünye>i yazılı subayın 

Şlibeye müracaat etme'!ii il.An olunur. 
Adı: Cavlt. S~yadı: Tunceli, Baba 

adı : İsmail, Memleketi : Edremit, Do
ğum tarihi: 334, Sicil veya kayıt nu· 
marası: 51825, Sınıfı: Piyade, Rütbesi: 
Tgm. 

297 bin kaçak 
drahmi tutuldu 

---*---
Edirne, 6 (Hususi) _ Edirneden 1.s

tanbula gitmekte olan Baroh Bahar 
adında bir tacirin çantası araştırılmış, 
içinde 297,000 drahmi bulunmuştur. 
Uzunköprü n1ahkeme..1:1ine verilen Bahar 
bu paraları Edirnede Yeni İmarette bul
duğunu söylemiş ise de Edirne ile Uzun
köprli arasındaki Yunan arazisi içinde 
bulunan istasyonlardan elde ettiği şüp
hesi de vardır drahmiler müsadere edil
miştir. Bahar hakkındaki karar yakında 
tefhim edilecektir. 
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AFRIKAOA KATİ NETiCE 
(Ba t rnfı 1 inci ~ahifede) 

Düşmanı şimal Afrikadan çıkarmak 
yoluna koyulduk ve bu işi basaracağız. 
Güzel bir meydan muharebesi verdik. 
Salı günü dü marun iki çetin mevkiini 
~ardıktnn sonra pike tümeniylr karşı
hıştık. Bu tümenler kurtulamaz.. İki 
1Umenle de ccpuenin cenubunda karşı 
harşıyayız. Bunları da yeneceğiz.. Ta
~rruza başlarken büyük üm!tler besli
yorduk. Netice t•abuk alınmış ve dii;?
man heı· tarafta ezilmiştir.• 
İNGİLİZ RESMİ TI~BLİGİ 
Kahire, 6 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği : Sekizinci ordu dün bütün gün 
düşmanı kovalamağa devam etm:stir. 
Zırhlı birliklerimiz Eldabadan çok ile
ride mih\·crin arkı kuV\•etleriyle temas 
halindedir. Dlin 4000 ~c:ir daha alınmıs
tır. 

İTALYANLAR ESİR EDİLİYOR 
Cenup kesiminde Alman motörlü 

kuvvetleri tarafından terkedilmişc bcn
ziyen bir çok 1tnlyrm1arın toplanması
na devam ediliyor. İtalyan Torino tfl
nıeninin komutanı ile kurmay reisi de 
e~iı·leı· arasındadır. 

ALINAN TANKLAR 
5~ İtalyan ve 20 iman tankı ele ge

ç:rilmistir. 
HAVA HÜCUMLARI 

MISIR MUVAFf AKIYETI 
( Başf:mıh 1 inci Sahifede) 

takdir edilecektir. Fakat bununla Jtal
ya del'hal alt üst olacak değildir. Orta 
halli İtalyanlar harp olaylarında kayıt
sızdır. Bu knyıtsız:lık bir kaç haftadıı 
harbin bileceği hakkındaki ltalyan 
ümitlerinin büyük Britan:-·a meydan 
muharebesiyle suya dU~tüğii uım:ın 
başlaınışltı'. Sezginliği üınitsi7.lik \'e is
yana '1evirmek için Libyanın alınmasın
dan fazla .~eyler gcrekecckıfr. italy::m
lar mukadderatlarının sonuna kadar :\l
manyanın mukndcleratına bağlı olduğu. 
mı inanmnk zorunda bırakılmıslal'dır. 
Almnnyanın bu hnrbi k\17anacr{:( ü.nidi 
baki olduğu ınücidctçe İtalyanların ma
neviyatı ne kadar dü~tik olur:::a olsun 
uğrayaca~ları hezimet evvelkilerden dn
ha fozln bir tesir hasıl etml'2. 

RUSYADA tTALYAN 
KAYIPL.\Rl 
ltalyan!arm Rusyadaki kayıplarınm 

Mısırdakiforden daha az olduğu mu
hakkaktır. 1a c durumu pek fenadır. Fa
şist rejimi aleyhindeki hislerle Alınan
yaya krrşı gittikcc artmaktadır. 

i\IISIRDA BÜYÜK SEVİNÇ 
Kahire, G (A .A) - 8 nci ordunun za. 

feri burada bii\·iik sevine uvandırmı:.
tır. Mı.~ır1ı1ar kat'i zafere. i~anıyorla~. 
Ecipsiyen gazetesi diyor ki: Çörçil Mı
sır topraklarının Britany;ı topraklan gi
bi müdafaa edileceğini ı;ö,vlemişti. Mı
sırlılar sinıdi bu \·aaclin yerine getirildi
ğini görmü..ı;lerdir. 

, 

Borsa 
i.'ZÜl\I 

1G89 İnhisarl&t 50 
321 l\1. H. Nm:lı 51 

H:> H. A vnı Özgür :i:~ 50 
:ı!I Ali Erman 52 
.'i6 l\I. fzmfrı.. 55 50 
rı:1 1\1. Hul\ı~: Muhfrır 56 
~l:ı 1. Siı:nsi 1!.ı·gir 57 50 
27 Tnhir Ecdcın 59 
20 ii Muhauem ~1 
17 :rvı. Fahı·: Giincc 59 
8 ı\hnıct Erol 5:! 

2381 Yek\ın 
~82832 Umumi '· tkfm 

Nu. 7 
:-;o. 8 
:~o. 9 
Xo. 10 

l~CİR 
85 İncir T. A. Ş. 
J9 ::.\1.. İwıiro,ğlu 
4 H. Daki 

lOH Y ckCııı 
1!.1122 Umumi n•küıı 

ZAHİRE 

60 

77 

49 c.;m·al D:ıkla ?,7 
7 çm·al F .ı~ulyc 58 

lG çu\·nl M:.:ı L'iınck 71 
Hi(i ton Susnnı çuvallı 75 

54 50 
57 
!):i 50 
56 
56 50 
58 50 
.''i8 
62 
54 
60 -.., oL 

50 
-·) Ol_ 

54 
57 

65 
65 
jj 

:n 
58 
75 
78 

,...~~~~.o-"~~ 

Müzayede ile 
büvi.;k satış 

8 Sonteşrin Pazar günü sabahleyin 
saat 10,30 da lnönü tram\•ay caddesi 
Salhane makası durağında deniz tara
fında 522 sayılı evde hay Avram Yafe 
ve dığer bir aileye ait mobilyeleri açık 
arttırma !'ureti\°le satılacaktır. Satıla
cak mobilyeleı: arasında kristal camlı 
bi.ifo. kontilre büfe, otomatik dört köşe 
yemek ınasa.sı, altı mariken sandalya, ay
nalı etejer; maroken bir kanepe iki 
koltuk. altı lambalı Tclefonken mar
Jrn radyo, ceı;izden mamul ve üze-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

~ Devlet Demır Yol/arından ~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

(KİREÇ ALINACAK) 
O. D. Y. 8 - NCI iŞLETME KOMiSYO 'U. DAN: 
Mecnıufı ( 45 04.15) Ura muhı:ımmen bedelle ( 128.690) ton sönmemio ki

ıeç §art namesi veçhile açık eksiltme suretiyle alınacaktır. ihalesi 16/ 1 l / 94Z 
pazartesi günü saat 1 5 le AI~ancakta işletme binasında komisyonıımuLca va· 
pılacaktır. · 

İsteklilerin (337.81} liralık muvak.kıık teminat makbuzlııriyle muayyen va
kitte komisyonumuLa gelmeleri la:zıındır. Şartnamesi işletme kaleminde görüle-
bilir. 29 4 7 1 O (2807) 

İLAN 
Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

ri kadife kaplı koltuk takımı, si- 1000 lira 75 lira 
ve iizcri kadife kaplı koltuk takımı, si- Urla tahııffuzhanesi için satn alınacak olan (250) metre mik0abı kumlu ça-
gara sehpaları, elektrikli kelvinatör buı iıl 3/ l 1/ 1942 tarihinden itibaren ( 15) gün müddetle nc;ılc eksiltme-ye konul
dolıılıı aynalı bUyiik jardinyara. iiç adet muıtur. 
avize, fevkallırc Washbrn - Shıcago Ek5ilıme 18/ 1 1/1942 tarihine- müsadif çar nmba günü SAat ( 11) de, lzmir 
markalı mtikemmel Amerikan piyano- Uman ve Şehir bakteriyoloji müessese i müdürlüğünde müte§dtkil komisyon
pi}'cmola, iki istirahat koltuğu, aynalı dn yapılııcaktr. isteklilerin artnameııini görmek üurc her gün mües.seseye mü-
.saybur, boflu ayna, hasır takımı , du\·ar racaat c-:tmeleri ilan olunur. 3 7 11 l..f 62..fl (2629) 
saati, iki ndet birer kapılı aynalı ceviz----------------------------------..

İzmir Defterdarlığından: 
Ali kızı Dudu varisi Ayşe Bademlinin borçlanma bedelinden yeni :subeye 

mevcut 320 lira borcunun temini tahsili zımnında mutasarrıf olduğu Umur 
bey mahallesinin 152 3 ncü Papağan sokağında kain 139 7 ada 22 parsel sa
yıda mukayyet l 4 taj numarllı ve 920 lira kıymeti mulcayyedeli bir bap evi 
tabili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çr 
karılmı§tır. Taliplerin 1 1 / l J / 942 tarihinde ııaat 16 da vilayet idare heyetin<: 
müracaatları ilan olunur. 22 28 2 7 6023 (2742) 4 - 5 son t in gecesi bomba uçakla

rıımzın taarı·uwm snhil böegisinde çe
k len düşmanı pek ziyade hırpalamış
tır. DUn başlıca ha\•a kuvvetlerimiz Fo- --------------

ı A rı kanı_!.Cad)'o~l 
1 BU·~uNKu NESRI YAT 1 

elbise dolabı, üç adet Lavuman tuvalet, 
komodino, kristnl aynalı kabine, dört 
icaklı fırınlı mükeııımcl hava gazı ocağı, 
2 adet aynalı şemsiyelik. camlı orta ma. 
sası Bord markalı kuyt'Uklu piyano, hey. 
keller ve vazolar, ku~lu aynalı büyük jar 
a:nyer. kiibik kapnlı ç;ocuk arabası, kor· 
ncuılnriyle beraber mükellef tül perde
ler, Etejcl'li btiyük kanepe, kübik iki 
kapılı elbise dolabı, dokuz parçadan iba. 
:et üzeri altın mekik kuma~lı koltuk ta
kımı. poker masası, iki adet birer kisilik 
yarım karyola tekrar iki kişilik iki di
ıckli somyalı knryola, yağlı boya tab
lolar, açılır dört köşe yemek masası, ni
kel şapkalık, vebolit, remek ~!remlcleri, 
J_-,paıia halısı \'C seccadeleri, ve~:-ire bir 
Ç:ok lüzumlu eşyalar bilmüzaycde '-ah-
1acakt11·. Fırsatı kaçırınaymız. 

Maarif VeJdJliğinden: 
Erkek sanat okulları için tarih - coğrafya öğretmeni alınacaL:tır. Öğretmen

lerin orta öğretim öğrdmenliği 11artlarını ve memurln kanununun ..f üncü mad
deııinde yazılı diğer evsafı haiz olmaları lazımclır. Kendilennf'. barem kanunun· 
daki hükümlere göre maaş verilecektir. 

ka ve Bolodaki hedeflere hi.icum etmiş
lerdir. Avcılarımız kara kuvvetlerimiz 
üzerinde devamlı devriye uçuş!arı yap
mışlardıı" M:hvru pike uçakları hiç bir 
<ıkın yapmamışlaı dır. 5 Messerşrnit 108 
ve bir kUçük nakliye u('ağı düsürdiik .. 

l\falta üzerinde mihver faaliyeti az
aır. 

Bütün bu hare.ketlerde dört ucağıınız 
kayıptır, fakat en az birinin pilotu 
kurtulmuştur. 

Kahire, 6 (A.A) - Tebliğ : 
Sekizinci ol'du dün bütün gi.in düş

manı ko\'alamağa devam etmiştir. 
Zırhlı ku\'vetlerimiz Dabanın cok 

i!erisindc mihver artçılariyle temas ha
J"ndedir. 
İNGILlz İLERLEYİŞİ 
GENİŞLİYOR.. 
Londra, 6 (A.A) - İngilizlerin Al-

dahlıadaki ileri hareketlerini tetkik 
Eden müşahitler, İngiliz kuv\·etlerinin 
dar sahadan çıkarak yelpaze ~eklinde 
ecni~lcmckte olduğunu söylemektedir
ler. 
MİHVERİNİ HAVA 
MUKAVEMETİ AZ 
Kahire, 6 (A.A) - Mısır çölündeki 

cenup Afrik kuvvetleri nezdine gön-
derilen hususi bir muhabir bildiriyor: 

Dün Romelin batıya doğru çekilmesi 
daha göze çarpar bir şekil almıştır. 

Mfütefik hava kuvvetlerinin Foka 
cevresi yakınında sahil yolu üzerinde 
hUcumlan şiddetlenmiştir. 

Av ve bomba uçaklarımız bir otomo· 
bil koluna alçaktan hilcwn1ar yaparak 
kamyonlara tam isabetler kaydeylemi§· 
tir. Yol üzerinde bir çok noktalarda 
putlıyau bombalar, ricat halindeki mih
\ er münaknltı.tını sekteye uğratmıştır. 
Düıpnan hava mukavemeti diln de 

pek az olmuştur. Bununla beraber ba
zı hallerde pilotlarımız çok !iiddetli bir 
karşı koyma ateşiyle harşılaşmışlardır. 
:MİHVERİN HEDEFİ 
Londra, G (A.A) - Royterin askeri 

muhabiri yazıyor: 
Romclin hedefı araya uzun bir me

snfc ko)·aı-uk toplanmnğa vakit ve im
kan bulmaktır. mihverın ricc:ıtini sak
iamak için kullandığı tank ve tank sa
varlar perdesi, mesafe uzadıkça incel
mekte ve bu perdede gedikler oçılmak
tadır. Romel gerlledikçe- süratle kuv
vetini kaybedecektir. Mongornri vazi
yeti istismar için elden geleni yapmak
tadır. 
TAKVİYE İŞİ VE TANK 
KAYIPLARI 
Mihver.in Akdenizin ötes"mdekj sahil-

lerden sUratle ıakviye alması imkfuıı 
~oktur. Bununla beraber mihverin faz
la tank kayıpları bir felaket halini al
mıştır. Bwtlann yerini zamanında dol-
durmak gUçtür. • 
MİHVERİN KUVVET! 
HALEN BÜYÜK 
Mih\·erin Afrika ordusu hain büyük 

b~r kU\'\'1tir, fakat bu kuvvetleri topla
mak ve tanzim etmek için zaman lilzım
dır. Romelin 2,5 tümen kuvveti ve zırh
:h kuvvetlerinin mi.ihim bir kısmı tahrip 
edilmiştir. 

* İNGİLİZ İLERLEYİŞİ 
Londra radyosundnn : Mısırda vazi

yet lehimizde inkişaf etm~e devam 
ediyor. Dün \'e bugi.in gelen haberler 
tekmil cephe ilz<::rinde kuvvetlerimizin 
ilerfod'ğin: bildirmektedir. Cenupta 

LALE VE TA 

vaktinde geriye c-ekilmeğe muvaffak ol
mıyan bazı dilşıioan b'.rliklel'in:n ~tını
da burada dağınık olarak isgal ettikle
ı : yerler \'atdıı'. 
MİHVER PERDESİ 
PARÇALANDI 
Dü~manın şim ... lde çekilen kuvvetlc

r:ni himayr için istinat P.tliği tank sa
var toplardan ve 88 ınil:ınetrc~ik ba· 
taı·yalardnn müteşekkil perde muhtelif 
noktalarda parçil.lanmıştır. 

Yt' K İT AL YANLARDA 
Mısır muharebesinin en nğır yükti 

İtalyanların omuzunda bırakılınıl?tır. 
Trento, Triyeste: fıı·kalariyle diğer bir 

fırka ınotörizr ~lmadıklanndan büyük 
kayıplara uğranuşlardır. .Mih\•er oı·du
~unn büyiik d~rbenin :ndirilmesinde 
e:lin~ize geçen esirleı· içinde Almanlar 
ve Ital~·anlar hemen hemen müsavi 
mikdarda bulundukları halel,. Alman 
kuvyetlerinin umumi r1cate ba;Jadı.kla-
1 ı dakikadan beri İtalyan esirlerinin 
mikdan artmıştır. 

BRiTANYALlLARIN HARP RUHU 
Enternasyonal 'Niyuz servis Ameri

kan ajansı diyor ki: 

r..1"'/..'!:VJ.:Y/~/.,r-~...-:;'!O'.....c:'///-~4'-'~..-: 

7.30 Pi·ograın \e ıııemlc~et :!inat n: .ı
ıı. 7.:~2 \'üt:ucl:.ımuzu çalıştıralım .. 7.40 
• ~jans lıabel'lcr! 7.55 - s.:rn Mü;r.:k (pl.) 
:i::l~iO Pro~raın •'C memleket saat ayarı, 
13.~ Mü7Jk ; Türkçe plnklar 13.45 
..C~jans haberleri ı4 .0ll Mi.izik : Riyaseti 
c.ümhur lxınclo:su 14.30 Ankara sonba
i··;;r at koımlarıııın tahıninll!rl 14.40-15. 
',."cınsil : •Şu paı::.\·atsızın yaptığını doğ-
1 u buluyor ınu,,unuz?.. 18.00 Program 
'e memleket sa~t ayarı, 18.0~ Miizik: 
I-.ndyo dans orke:.trası 18.45 Radyo ço
cuk kuJiibü 19.30 Memleket ~at ayarı, 
,.e ajans babcrbri 19.45 Serbest 10 da
k;ka 19.55 Miiziıc : N!ha\·ent makaının
cian sarkılar 20 1~ Radyo g.ızetesi 20.45 
Müzik : Kürdili hicaz.l<ar makamından 
ş<ırkılar 21.00 Konuşma (Kendimizi ta
r.ıyalıın .. } 21.15 Miizik : Dinleyici is
tekleri 21.45 Kor.uşma (Mesleklet· ko
uuşuyor .. ) 221 0-0 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 22.30 Memleket sant ayarı, 
ajans haberleri \"e horsalar 22.45 22.50 
Yaruıki progra:n 1.·e kapanı~ .. 

"Bu son darb~den ı:onra Alınanlar TlRE ASLtYE HUKUK HAKtMLt-
Eritanya m;ker!erinin hal'p etmek ru- ôtNDEN: 
huna malik olup olmadıkları hakkında Müddei - Tire Yeni mahallede Bedes-
en jyi karnı· verecek mevkidedirler.• ten caddesinde 1 numaralı evde Hasan 
MİHVER ORDUSU TESLİM Çenik hanesinde M~liha Gökler. 
OLMACA DAV.fil' EDİLDİ Müddeialeyh - Nazllli fabıikn.>ın<la 
Kahire, 6 (A.A) - Müttefik hava motör tamirhanesinde iken halen ika-

kı.ıvvetlcri r!cat halinde olan Alman ve metgahı meçhul Tireli Mu5tafa Şevki 
İtalyon kuvvetlerine beyannameler ata- Gökler. 
tak hoş yere kan dökmemek için bun- Müddei tarafından Tire asliye hukuk 
farı teslim olmağn da\'et etmişlerdir. mahkemesine verip 3 Ağustos 942 tari-

y AKINDAN TAKİP hinde kayıt ettirdiği dilekçesiyle kocası 
Kahire, G (A.A) - Roylcr .:ıjansmııı mUddciafoyh ile aralarında şiddetli ge

J ı ususi muhabiri Rejinald Bold yazıyor: çimsizlik mevcut olduğundan boşanma
Dün ak~am İnJıl:zlcr Romelin kuv\·et- tarını talep ve da\•a eylemesi i.izerine 
l<.'rini şiddetle w yakından tak!p edi- Til'e asliye hukuk mahkemesinde vapı-
} orlnı-dı. l\lihve.rin geri çekilme hare- !an duru~mada: · 
keti çarşamba akşamı baŞJamışhr. İngi- Müddt•ıalcyhin tnyin olunan 16/10 942 
l'zler k!lcımetrel~rcc ilerlemi~lerdir. tarihli duruşmada hazır bulunması için 

KURTULMA<.";A ÇALIŞIYORLAR hmirde mtinteşir Yeni Asır gazetesiyle 
Kahire. (i ( A.A) - Buradaki askeri ilanen tebligat ifa edildiği hald~ gelme-

diğinden hakkında gıyap kararı ittihaz 
mahfiller general Mongomeri kuvvetle- edilerek dftvacının şahitlerinin dinlen
rinin basarıları.ıdan memnunluklarını 
bildiriyorlar. Mihver artçıları en çok mı-sine duru~3nın 25/11/942 Çarşam-
1 l la ba gUnü saat 10 talik edilmiş olduğun-
ta. yan rdır. Bundan, Rommelin ana da dd • 1 h' 1 k n nıll em ey ın yapı an muameleye 
uvvetlerinin kalan kısmını kurtarmak beş gün zarfında itiraz etmesi bu müd-

;çin gayret sı:ırfettiği ve bunu müttefilc- det zarfında itiraz etmediği takdirde bir 
eriniM zararına yaptığı hissi doğu- daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 

yor. ihve-r kuvvetlerinin cenup ke- hukuk usulü muhııkemeleri kanunun 
siminde arkı:tda hı ralttıkları cepte de 402 \'e 405 nci maddeleri mücibince kcy

4 

t~nk sa,·ar b.irlıkJed dahil olduğu hal- fiyetin tebligat makamına kaim olmak 
cıe, bilhassa Italyanlar bulunuyor. i.izere ilan olunur. 6320 (2870) 

Taan·uzun başlangıcında alın:ın esir- ·---------------
!erin büyi.ik kısmı Almıı olduğu halde ~..rJ"J"..r..rJ4"/4"".JXQ'..o'"/4""~~~ 
ş'mdi hemen hepsi İtalyandır. N Askeri Hastane § 

DUn akşam mih\•er kuvyetleri Kotel ASABİYE l\IÜTEHASSISI 
Kabutta bulunuyordu. Biiti.in gün bun- Doklor - Nöroloğ 
forn hticum edilmiştir. HİLMİ DEHİRONAT 

Hastalarını !ıer gün öğleden ~onra 
ikinci Beylec sokak 79 No. da ka

§ hul eder. TELEFO N : 2727 
!11 1- 13 
;.Ql"'~~~~~.,q. 

FIRSAT A RTUtltA MOBİLYA 
SAl.O~U. Aziz Si NiK 

TELEFON : 2056 
1 - 2 (2867) 

tZMlR StC1Ll TlCARE.'T MEMUR
LUôUNDAN: 

izmirde Halim a~n çarşısında 74 nu
marada her türlü emtiai umumiye, itha
lat, ihracat ve ticaretle iştigal eden 
(Hüseyin Galip Şerbetçi, Sırrı Beyanos, 
Halim SpaUır ve ortakları) şirketinin 
feshine ve Hüseyin Galip Şerbetçinin 
tasfiye memuru tayinine mütedair be
yanname ticaret kanunu hükmlerine g().. 

re sicilin .ıSil numarasına kavıt ve tes-
cil edildiği Han olunur. · 

1 - Beyanname: 

tzınir .sicili ticaret memurlu resmi 
miihrü ve F. Tenik imzası. 

BEYANNAME 
b.mir Birinci noterliğinden tasdikli 

2/10/927 tarih ve 22666 numaralı mu
kavelename Ue te§kil ve sicili ticaretçe 
de neşr ve ilAn .edilmiş olan (Hüseyin 
Galip Şerbetçi, Sırn Beyano.<;, Ha1im 
Spatar ve ortakları) 

Askerliklerini bitirmis olanlarla ilk okul öğrdmenliği yaptılttan ııonra yü.lı:
ı!ek tııh,il görenler tercih olunacaklardır • 

Jstekfilerin nsika ve hal tercümeleriy]e birlikte bir dllekçc ile vetdllik erkdt 
teknik öğretim müdürlüğüne müracaatlRrı. 7 9 11 6316 (2873) 

Hahlıiimiyet ilanı •• 
Milli Korunma C. Müddeiumumiliğinden : 

Fula firatla çimento satmak suretiylt' milli korunma kanununa muhalif ha
reketten suçlu Topaltında Altay mahallesi 987 nci sokak t> no. oturur ve Mi
mar Kemalettin caddesinde Sami Tatarının yanında tezgahtar Murat oğlu ihsan 
Cöryalmı hakkında yapılan duruşmada suçu sabit görüldüğünden milli K. K. 
31 /2, 59/ 3 ve 63 ncü maddelerine tevfikan 83 lira 30 kuruş aiır para cezasile 
mahkUıniyetinc ve gazete ile ilanına dair verilen 1717/ 942 gün ve 274/266 
sayılı hükmün katileştiği ilan olunur. 6327 (2871) 

İzmir Mıntafıa Ticaret Müdürlüğünden: 
Yabancı memleketlerden muhtelif yol ve vasıtalarla b:mirc gelip halen güm

rük anbarluiyk liman işletmesi anbarmda veya demir yolları anbarLıırında bu
lunan resmi, yarı Tesmi ve husu:ıi mÜC$Sc-:•elerle bil'umum tüccara ait eşyanın 
geliş tarihleriyle nereden geldiklerinin cins miktar ve kıymetlerinin 9 /11/ 1942 
pazartesi ak,.amına kadar müdür1üğüınüze bildirilmesi alakadarların mutazarrır 
olmamaları bakımından ehemmiyetle ilan olunur. 6325 (2876) 

İzmir Defterdarlığından : 
1 - 2 79 7 8 lira 19 kuruş ke~if ve muhammen bedelli lzmir hükiimet konağı 

tamiratı kapalı zarf usuliyle. ck!!liltmeye konuhnuştur. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 2099 lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli 

üzerinden % 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme. 20/ 1 1 / 942 tarihinde cuma günli saat 15 te lzmir defterdarlığı 

Milli Emlik müzaycd<'" salonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat on dörde kadar iz.mir defter

darlığında mütetckkil komisyona tcYdi olunması veya gönderilmesi icap eder. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - istekliler keşif tafsilat ve hulit.5a cetveli ile hususi fenni ıartnameyi, her 
gün mesai saati dahilinde b.mir. Ankara ve lstanbul defterdarlıkları milli em
lak müdürlüklerinde görebilirler. 

6- Eksiltmeye iştirak cdeuk olanlar 
delerinde yazılı ev&af ve şeraiti gösterir 
mecburdur. 7 14 

2490 sayılı kanunun 2 ve .3 üncü mad
vesikalnrını komiııyona ibraz etmeğe 

6192 (2868) 

Unvanlı komandit §lrkcti azasından 
Halim Spatarın vuku vefatına binaen 
şürekai mcvcudcnin ittifakı ile verilen 
karar dairesinde şirketi mezkure mua
meLatına nihayet vererek mukavelena
me hükümlerini feshü iptal eylediğimizi 
ve mesul şeriklerden Hüseyin Galip 
Şerbetçiyi bil ittifak tasfiyC' memuru ta
yin ile tasfiye muamelatına başlamış bu
lundu<'•umuzu beyan ile ticaret kanunu 
hüktimlerine tevfikan keyfiyetin tescil s ı k 1ZMtR BELEDlYEStNDEN: 
ve ilruu zımnında imzalarımızın tasdiki- atı ) 1 - Zabıta amir ve memurlarına ku-
nt dileriz. m ı belediyece verilmek suretiyle 90 

1m7.aları ve mühürleri. takım elbise yaptırılması, yazı i§leri 
Vmumt No. 8755 Hususi No. 9/108 ~kscnlik marangoz bıçkısı ...-e maran- mUdürlilğündeki Ftname.si vcçhilc açık 
İşbu beyanname altındaki mühür ve iOZ frczeşi tekmil bıçaklariyle müced- eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 

imıalaruı :r.at ve hilviyetleri dairemizce det satılıktır. Müracaat itfaiye arkası bedeli 1800 lira, muvakkat teminatı 135 
maruf tzmirde Karantinada tnönü cad- NUmunc kereste fabrikası. liradır. Taliplerin teminatı İ§ bankasına 
desinde 627 /1 numarada Hamide Spa- 1 - 3 (2857) yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
tar ve lnönü caddesinde 629 numarada olan 9/ll/ !J42 pazartesi gilnil saat 16 da 
Hakkı Karyot karısı Sare Karyot ve -> - •• ••'" ·- - ·- ·- • •• - ·- ·- ·- ..... encümene müracaatları. 
Hasan Beyanos karısı Meryem Beyanos D O K T O R 1 2 - 863 ncü sokakta 24 sayılı bc'edi-
ve lzrnirde Halim ağa çarşısında 74 nu- Salahettin TEKAND yeye ait dükkSn bir sene müddetle kira-
maralı mağazalarında mukimler tüccar- f ya verJlecektir. Muhammen bedeli icarı 
dan Rliseyin Galip Şerbetçi ve Sırrı Be- ÇOC~t~~:LAnı 36 lira, muvakkat teminatı 2 lira 70 ku-
yanos taraflarından mahallinde vaz olun- l'uştur. Taliplerin teminatı lş bankasına 
duğunu ta.sdik ederim. Bin dokuz yüz I Hastalarını her gün öğleyin saat yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
k.ır'k iki senesi Teşrinisani ayının beşin- t 1 d en itibaren Numan zade sokak olan 9/11/942 pazaı·tcsi günü saat 16 da 
cı Perşembe günü 5/11/942 23 numarada husust muayenehane- encümene müracaatları. 

T C t sinde kabul eder. Telefon : 4342 25 29 4 7 6105 (2774) · . zmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tcnik resmi mührü ve imzası. Ev: 3459 Kış mevsiminde halka tevzi olunmak 
Umumi No. 8774 Hususi No. 9/108 - · ' · - · - - · " ' 0 üzere belediye Hnvagazı idaresine iki 
lşbu beyanname suretinin dairemiz tZMlR AHKAMI ŞAHStYE SULH yüz bin kilo odun kömürü satın alınma-

dosyasmda saklı 8755 numara ve HUKUK HAKlMLtCtNDEN: sı yazı işleri müdürlüğündeki şartname-
5/11/942 Uırihle saklı aslına uygun ol- Velisi bulunmayan Sait ve Fehime oğ- si mucibince kapalı zarfla eksiltmeye 

Romclin np krıdar <;ekildiği henüz bi
hnmiyor. Bundno sonra harekatın ala
c~ı şekli tahm;n mümkün değllse de 
sekizinci ordunun ~onunn kadar taar
ı uza devam edeceği muhakkaktır. Ro
melin benı.inl azdır ve arasız taarruzlar 
sc.be~iyle çekilmesi zorlaşmıştır. 

MlHVER ÇEKİLİRKEN 
ATEŞE VERİYOR 

duğunu Uısdik ederim. Bin dokuz yilz Ju 339 diğumlu Ri7.a Servete nezdinde konulmuştur . .Muhammen bedeli yirmi 
kırk iki senesi Teşrinisani ayının alhn- ikamet eylediği İzmir Damlacık Fatih bir bin lira, muvıikkat teminatı bin beş 
cı Perşembe _günü 6/11/942 mahallesi 421 nci sokak 12 sayıda otu- yüz yetmiş beş lira olup ihalesi 9/11/ 

t L A N 60. kuruşluk damga pulu üzerinde 6 ran ablası 1fakat Çalatın vasi nasp ve 1942 pazartesi gilnü saat 16,30 dadır. 
Halkapınar Şehitler caddesinde inhi· Htinciteşrin 942 tarih ve İzmir ikinci tayinine mahkememizce 21/10/942 ta- 2490 sayılı kanunun t rifatı dahlllnae 

Kahire, 6 (AA) - Mihver r!cat 
ederken büyük bir tahrip hareketine 
başlamıştır. Eldabba He Fuka arasmda
i:i düşman kampları yanmaktadır. 

Plajlar kamyonlarla doludur. İaşe ve 
be,ızin depolarının düşman tarafından 
~~kılmakta olduğu anlaşılıyor. 

- Si E AlARINDA 

sarlar şarap fabrikasından şartnamede noterliği resmi milhril ve F. Tenik l'ihindc karar verilmiştir. Kanun yolla- hazırlanmış teklif mektuplnrı ihale gü-
yazılı yerlere gönderilecek ve beheri im?.ası. 6324 (2869} rına müracaat clmek iizere kayfiyet nla. nU azami saat ı5,3o a kadar encümen ri-
tak ·b 75 k'l y 1 ğ da d 1 b' kalılar" ilAn olunur. 6321 (2874) ynsetine verilir. rı en şer ı o agır ı ın o u ı· iZM!R StCtI t T1C :w.•EMUR - 25 29 3 7 6104 (2rı 7) ra sandıklariyle yine bu mahallerden ~ ARET ~~ı • 
fabrjkaya iade edilecek ve takriben 50 LU~~AN: ~~~4""/.ııO'"~..C-~~ - Belediye muhasebesinde münhal 
şer kilo ağırlığında boş bira. şişelerini . Şükufe Ömer Saydam ticaret unvanı ~ DOK'I'.OR • OPERATÖ~ S bulunan 20/60 lira maaşlı vazüeye mU-
havi bira sandıklarının ve Halkapınar ile Karşıyaka Kemalp.a~ caddesind~ 75 N RAiF AKDENiZ §S sabaka imtihaniyle memur alınacaktır. 
istasyonundan fabrikaya nakil edilecek numarada eczacılıkla ıştıgal eden Şükll- ~ Doğum \'e Kadın Hasfalıklan l 1mtihana girebilmek için en az orta okul 
dört tonluk bira Uınkla.riyle fabrikadan f~ Ömer Saydamın işbu ticaret unvanı 1 mUteha ısı.. mezunu olmak ve fili askerliğini yapmış 
Halkapınar israsyonuna nakil edilecek ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin Rast.alarmı her gUn Birinci Beyler bulunmak şarttır. İsteklilerin 9/Teşri-

. boş tankların kamyonla nakliyesi açık ~~:or. numarasına kayıt ve tescil edildi- sokak No. 42 de mu.ayehanesinde 8 nisani/942 Pazartesi günU saat 10 da 
eksiltmeye konulmuştur. gı ılan olunur. 6319 (2872) kabul eder. TELEFOFN : 2923 HS belediye hesap işleri müdürlüğüne, tah-

lsteklilerin sevkiyat nıahallerını· · ve ------ sil ve askerlik vesikaları ve nüfus cüz-Evi: Knrşıyakn Banka sokak No. 30 d 1 ı 

Biitiin İzıııirin geçen bir haftada ze\kine doyamadığı 
şartlan anlamak üzere fabrika müdür- Z A Y ı 1 _ 13 (l16G) 8 an ariy e müracaatları ilan olunur. 
lüğüne müracaatlan ve muvakkat temi· Beyşehir nüfus memurluğundan al- ~/~!.r~~~"' (2849) 
nat akçası (150) liray.ı makbuz mukabi· ınış olduğum ve içinde askerlik muame- - ------------- - ---------------
!inde fabrika veznesine yatırdıktan son- lcnu havi nüfus cüzdanımı zayi ettim. ..ııı .. Iİlm•iill&i::±1=-••••••••••ım••••m•B:!ll!l!ll:l~T"'JI, TÜRKÇE DE I R TAÇ 

Umumun bteği üzerine bu h ilfta da gösterilecektir .. 
LAI~ENİN 2 inci filmi.. ~ TANIN 2 inci filmi .. 

.. ÇETE PEŞİMDE t KADIN ve ŞEYTAN 
l'ç ~iluh · • ko\'boyların en son 'ı ( The Cat And Canary ) 

,.e en yeni :uıferi Paulette Goddard - Bob Hope 

SEAN SLAlt 
Demir Taç : 13.25 - 16.35 - 19.50 l Tnç : J.J,4S - 18,10 - 21130 
Çete p sinde : 15.20 - 18.30 - 21.45 i Kadın : 13,IO • 16,35 - 20 Cumar
Cunınrfesi '"" pazar 9.15 te başlar · tcsi 11,20 dl', ~azar JO d ba.,...Iar 

D İ K K A T . ~lıwma larmuzd ,t uİLK DEFA • olarak ı:österilmelde 
ol:m fılimlcrimiz lznıirde b:ışka lıiç bir sineınadu gö terilmifecektir .. 

ra diğer lüzumlu vesaikle beraber Yenisini alacağımdan eskisinin hük- ,,. 
15/11/94~ günUnde .fııbrikada müteşek· mü olmadığı ilan olunur. 
kil komisyona gelmeleri ilfuı olunur. Taşçılar içinde sokak No. 878 hane 

Müdüriyet 14 de Ali oğlu Halil Topel 
3, 5 7, 9 6242 (2830) 6326 (2875) 

DOKTOR 

HİKME2' ALADAC 
Kadın hastahklan opera törü ve 

DOGU 1 l ÜTEIIASSISI 
l\Jemlckcı hastanesi nisah ·e n \'ela· 

diye servisi muavinL • 
Birinci Kordoa Tanare sinema .. ı 

biti iğiode No. 20GH Telefon: 4032 
. ıoolr4""...0:C0-/4""~.ıı0'"/.CO-.#'"/.co!>'. 

DOKTOR 
SVL • Y . AH ÇOR UH 

ÇOCUK llASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Birinci Bey er Sokak 42 Sayı .. 
TEL. 294i 

Evi İnönü cadd~ (Göztepe) 836 
sayı .•• TEL. 4'3G 1 • 13 (2065) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak· 

' . taş ın en son ese rı 

(Altınrüya) kolonyasının ciddi ra· 
kibi 7f'\'k, sanat, bedayi hep bir arndıı 

h i lal 1:. czanesi 
L 



SAHiFE 4 YENi AS'IR 

llarp vazi)etlerine asker •• •• • 
~OL.ti) ıt" bak ıs .. INGILIZ HAMLELERi JAPONLARLA SAVAŞ 
\ . 

---·#(-- •·---

lngilizler Mısırda "140,, 
kilometre ilerled · er 

Ra şka taar- Japonlar Jstanbulda ihtikarla miica<le-lf: 

Mi~vcrin Mersa Matrahta bi oyalama har i 
verı t?sB, Halfaya gecidittde de ,;~ a aaya çete· 

lE-r;ı s m htemeJse de b•· ·ı1n bu , rı -,; -
ruıiimesi !! ·· . e1 ; r;· · ;·f .. -:·er •. 

ze sıne göre Mısırda s .ı
z ordusunun ıleri harekiltı 

M r M ruha do· ru devam etmekte
d r. 1ng iz ordusunun Elalcmes n ·n 100 

ometr batısında Fuko mevkii ile.M. r
sa Matruh müstahkem mevkii arasında 
... Marsa Matruha 40 kilometre mesa
fede olduğunu bildiriyor. Harekat devam 
ettiğine göre İngiliz motörhi kuvvetle
rinin Marsa Matruha varmış olmaları 
icap eder. Eldabya ve Fukaya kadar İn
gilizler ciddi bir mukavemetle karşılas
r.ıamıştır Bu, Rornelin Mersa Matruhta 
müdafaaya karar vermiş olması ihtimali
ni göstermektedir. Fakat İngilizler Mar
sa Matruha kadar iki. üç gün içinde var
dıklanna göre Rommelin mevzilerine 
~ erlcşmek için lazım gelen vakti bula
mıyacağı aşikardır. Bundan başka Rom
melin 9000 esir vermesi ve iki tümen 
kadar kuvvetin de cenup bölgesinde bı
rakılml§ olması tutunması imkfınlarını 

nLaltmaktadır. Romelin piyade kuv
vetlerinin motörlü olan İngiliz kuvvet
lerinden önce Marsa Matruha yetişme
si de maddeten .mkansızdır. Bu duruma 
göre Rommelin asıl müdafaayı Mısır, 
Libya hudutlarındaki Halfaya geçidin
de vermesi çok mümkündür. 

Eğer Rommel böyle bir karar vermis-

Salomon ndah.ırından Guadelkan r 
adasında yeni japon kuvvet} r'nin gel
mesi üzf'rine muharebeler · ddet bul
mustur. Amerikalılar, ayrı ayrı iki cep
heden düsmana hiicum edilmekte olclu
runu bildirmişlerdir. 

Yeni Ginedeki durum şöyledir: Avust
ralya kıtaları japonların en yakın üssü 
olan Bunaya doğru ilerlemektcdirJC'r. 
Müttefiklerin burada cetin bir muhare
be vermek zorunda kalacaklnrı söylen
mektedir. 

JAPON DONANMASI NEDE.~ 
ÇEK1LM1Ş? 

Cenup b ... tı Pası!ıkteki harp vaziyeti 
ve japon deniz kuvvetlerinin çekilmesi 
sebepleri hakkında japon sözciisü Hira 
Hida demi tir ki: 

« - Japon kuvvetleri setrateJik bazı 
sebepler di1ayısiylc cekilmcgi tercih et
miştir.> 

1'.ı..lmanlara göre Rıısya harbi 

'' Stalingrad,, da Ruslar 
hamleler yapıyorlar 

Stalingrad harpleri bu hamlelere Jıarıı müda· 
faaya ve Alman ileri müfrezelerinin ıiddet· 

li harelıetlerine inhisar ediyot' .• ·Macar
lar <<Donn un doğusuna geçti-

Bcrlin, 6 (A.A) - Tebliğ: çok topla hafif ve :ığır piyade silfıhları 
Cephenin Tua~e kesimındc hava ele geçirilmiştir. 

kuvvetlerimizin tesirli yardımiyle yapı- D1CER YERLERDE 
1an taarruz hareketlerinde bir çok mev- Hava kuvvetlerimiz Ostaskopun ce-
ziler zaptedilmiş ve karşı hücumlar nubunda dlişman mevzileriyle tasıt kı
püskürtülmUştlir. Yukarı Terek kesi- talarına hücum etmistir. 
minde Alman ve Rumen kıtaları düşına- Ostaşkop istasyonu gece ve gündüz 
nın çetin mukavemetine karşı kısa me- bombalanmıştır. 
safc. savaş uçaklarının yardımiyle taar- tlmcn göli.inün cenup doğu.c;unda kuv
ruzlarda, bulunuyorlar. Dün yalnız bu vetli bir Ru<:; müdafaasına karşı yapılan 
kesimde 35 Rus uçağı düşürülmüştiir. mevz.ii bir hücumda 37 muharebe mev-

ST ALtNGRADDA zii zaptedilmiş, 9 top, 68 makineli tü
fcnk ve bir havan topu ele geçirilmiştir. 

5 lkinciteşrinde Stalingraddaki savaş 
faaliyeti ileri müfrezelerin çok şiddetli 
karşılıklı hareketlerine ve düsman ham
lelerine karşı yapılan müdafaa muhare
bel.erine inhisar etmiştir. 

Volganın doğusunda demiryolları bü
tün gün savaş uçaklarımızın hilcumuna 
ugramı-.tır. 

DON CEPHEStNDE 
Don cephesinde Macar hücum kıta-

l. rı nehri geçerek doğu sahilinde bulu
n:ın bir çok düşman istinat noktal:ırını 
'\i e toprak sığınağı tahrip etmiştir. Bir 

Ladoga gölü üzerinde Alman hava 
kuvvetleri bir römörükörü ve 2 mavu
nayı batım1ıstır. Bir top çeker, bir uçak 
savar gemisi ve 6 iase gemi. i de hasara 
ut<ratılmıştır. 
Savaş ve pike bomba uçakları Mor

mıınski ve Mormansk demiryolunu te
sirli surette bombalamağa devam etmis
Jc.rdir. 

Şimal Buz denizi sularında 6000 ton
luk bir ticaret gemisi bomba isabetle
riyle batırılmıs ve bir şilep de ciddi ha
sara uğratılmıştır. 

it ısır harbe ve ln~i Üz ~azete eri 
(Baş tarafı 1 ınci Sahifede) 

kU\ veti büyüktür. Müıtefikler bütün 
cephede umumi bir ilerleme ile beraber 
bııskn topraklarda da yeni taarruzların 
bunu takip etmesi gerektiğini biliyorlar. 

SON DARBE 
SORATLE INDIRıl MELı 
Dar bir ceph~de rical eden düsmann 

kar ı hava ordularının tesirli hareketini 
tds:r eden Taymis diyor ki: Amaç düa
mıını yııkınlarda harbe zorlayarak yok 
etmek olmalıdır. Düşman şimdiki mev-
7ilnden ne kadar uzaklasırsa on daT
he" i ind'rmek o kadar zorlaşır. Çünkü 
münakale imkanlarının büyük bir ehem
ın'veti vardır. 

Don nma kara ordularının hücumunu 
c!~ t kl~mek üzere hl!zır bulunmakta ve 
fır t "'Özetlemektedı 

* ACI TFCROBE 

uzadığından ve çekilen ordu her gün bir 
az daha üslerine yaklaştığından çöl sa
va,.larının hususiyeti bugün de bakidir. 
Bununla bernbe unu katiyetle söyliyebi 
l'riz ki ordumuz hiç bir zaman bu kadar 
kuvvetli olmamı!ltır. Gelecek hadi.,e1e
rin inkişafı çekilmekte olan düşman 
kuvvetlerini imha edip edilemiyeceği
mize bağlıdır. > 

cALMA YE.ı\llLMEZLICt 
F.FS.ı\Nf_c:;ı > 
Niyoz Kronikle göre Stalingraddr 

Sovyetlerin azimkiır mukamevcti Al
l'!lnn ordusunun yı-mlmezliği efsanesini 
nasıl sarsmı sa batı çölünde kazanılan 
bu son zaferin de mihver memleketle
rindeki tl'siri ayni dt'recede bü) ük ola
caktır.> 

iNCIUZ TOPÇUSUNUN 
KUDRETi 
Deyli Ekspres diyor ki: c:Afrıka mu

harebesinde lngiliz topçusu sekizinci 
Britanya ordusunun en mükenunel birlik 
lerini ihtiva etmektedir. General Mon
gomeri bu kuvvetten layık olduğu su
rette faydalanmıştır. İngiliz topçuları 
mihvercilerin çöl ordusunu yıldınnı,.lar
dı r. 

HAVADAN TAKiP 
Çöl harbinde •su, petrol. yiyecek ve 

cephanenin nakli en mühim iştir. Bu iş
le ordumuz meş<>ul iken düşmanın mu
vakkat durr,unlukhırdan istifade ederek 

ı4uzJar da 
yapı acak 

ev tıH 
L<ı ,. , 6 (AA) - İngiliz ühıiıh. 

Lordu S r S ffotd Kı ps bir harp mal
z m i f. brik nda i citerE' hilnp cde.ı k 
d mi ·r k'. 

c: - Mı ırda · 'nci ordunun la r-
ruzu beklendı ı gibi kuvvetlerimizin 
zafer'yle neticelcnm! tir. Miittefik kuv
vetler Al nan havn ve kara kuvvetleori
nc agır darbe} r ındirmişlcrdir. Böyle 
olmasaydı bu kuvvetler Rus müttefik
lerimizin durumlarını n~ırlnştırmnk için 
hücuma geçereklcrdi. 

Bizim bu dclaki taarruzumuz mütte
fiklerimize yardım için yapmağı düşün
öüğümüz biririk hamle değildir. İngilte
re ve Amerikanın kuvveti arttıkça baş
ka cephelerde di er taarruzlar dn yapı
lncaktır. Büyük Brıtanya hilkümcti tn
ürruzi vnziycttc bulunmnnın lüzumuna 
siddeUe kanidir. Bu hususta tesvik edil
memize lüzum yoktur. Bununla beraber 
unu söylemeliyim ki ~ anlış tasarlanmış 

acele hareketler(' girismek niyetinde de
ğiliz.> 

Stafford Krips Malta miiclafnasından 
takdirle bahsetmiştir. 

---- ----
TÜRKiYE • INGIL TERE 

---*---
T .. rkün tüken-

•• • mez ener.1ısıne 
havranlık 

-"k-

&ir uPersi Loren» Lond
tta Halhevinde yeni bir 

flonferans verdi •• 
Londra, 6 (Radyo) - Büyük Britan

~ anm eski Ankara elçisi S!r Persi Lo
ı en dün akşam Londra Hnlkevinde 
Türk - İngiliz Jostluğunun inkişaf ta
r hini gözden geı;ıren b:r konuşma yap
mıştır. Hntip Tiirk milletiucle gördü
ği.I büyük enerjiyj, yüksek feragat kud
retini ve Türklerin ideallerine istekle 
bağlanmış olmalarını hayranlıkla ifade 
c.tmiştir. 

Bu konfcranst:ı hazır bulunan Türki
ye büyük elçisi Rauf Orbay, 'fürk-İn
g!liz münasebe!krinin dostane inkişa
fında Sir Persi Lorenin himmetlerini 
t ... kdirlp anmıştır. 

~~~-- ~---

Ş l Ll DE HADiSELER ___ * __ _ 
(Baştarorı ı inci Sahifede) 

N'ümayisçiler ellerinde Şili Amerika 
ve tngiltcrenin bayrakları olduğu halde 
Cümhurrcis s:ırayının önilnde topfan
mışlar ve Cümhurreisini alkışlamışlar
dır. 

Cümhurrei.ı; halka alkışlarından dola-
yı te ... ekkür etmiştir. 

CASUSLARA DA!R MUHTIRA 
VE HEYECAN 

Santiyago, 6 (A.A) - Şili mümessili
nin prote tosuna rağmen Montcvideoda 
toplanmı olan Amerikalılar arası mü
dafaa kongresi, Şilidcki c:u;usluklarn 
dair olan muht.ırnyı neşretmiştir. Muh
tıra Şilid"' biiyiik bir heyecan nvandır· 
mıstır 

ŞtLt HüKüM.I!.vrt MEMNUN DEClL 
Şilinin yeni hariciye nazırı Birleşık 

devletlerce takip edilen yeni politika
dan memnun olmadığını bildirmistir 
Nazııa göre bu muhtıranın nesri için 
fl"lla bir zaman seçilmiştir. Çünkü Birlc
sik Amerıka elçisi tarafından Şili ciim
hurreisinin Vaşingtonu ziyarete dfıvef 
edilmesi bu sıraya rastlamıstır. 

B. RUZVEl•TtN DA VET1 

Santiyagi Şili, 6 (A.A) Birleşik 
devletler cümhurreisi B. Ruzvelt Şili 
reisicümhuru B. Riyose Birleşik Ame
riyakı ziyaret etmesi için yeni bir davet 
mektubu göndermiştir. Büyük elçi tnra
Cından verilen bu mektupta aynı zaman
da Amerikalılar arası cfoyanışmn davası 
için Şili reisinin tekliflerinden dolayı 
Amerikan hükümetinin te ekkür1eri de 
bi1dirilmcktedir. 

* ARJANTlNDE BiR 
ALAMAN YAKALANDI 

Boynes Ayres, 6 (A.A) - Arjantiıı~
ki Alman haber cemiyeti yeisi Oskar tev• 
kif edilmiştir. Yapılan arnştırmalarda 
suçlunun evinde bir telsiz makinesi ile 
muhtelif vesikalar bulunmuştur. 

dağılan ordusunu yeniden tanzime çalı ----------------
mıısı. n kerlerini dinlendirmesi kabildir. s~M::r..ı::ıA~AD~_....~:-JXA~~A~Rı:ıcD~..o:>CO'!A •! 
Anctı.k havadan yapılacak takip düşma- 8 ftV .il~ ~ 
nın istirnhnt etmemesini temin edebilir.:. Fran ızlar mütarel:e~ 

yeniden as
ker çıkardı 

-*
uGuadallıanarn da çetin 
haıJ eli4 yaEJdı~or. Ja

po .. gemiQerine 
üc m edildi •• 

Melburn, 6 (A.A) - Guadel Kannı·
da Salı g c . i Amerikan mevzilerinin 
dorusuna dü m, n yeniden kuvvet çıkar
mıstır. Çet'n muharebeler olmnktadır. 
Burada Amerik, n askerlerı 350 japon 
askerini i>ldürmtislcrdir. 

General Mak Artür karargahının teb
liğine göre müttefik bomba tayyareleri 
Buinde japon gemilerine bir akın daha 
yap nıslardır. 

KOKODADA 
Müttefik kuvvetler Kokodanın 14 ki

lometre şimalinde Oibi köyil yakınınn 
k:ıdar varmışlar \ e burada düşmanla te
masa gelmişlerdir. Muharebe yağmur 
altında devam etmektedir. japonlar can
siparane gayretlerle müttefiklerin ileri 
hareketini durdunnağa çalısıyor]ar. 

MüTTEF1KLER1N 1LERLEY1Şt 
Mclburn, 6 (A.A) - Müttefiklerin 

Kokodadan siınale doğru ileri hareket
leri ağır surette devam c mektedir. 
Müttefiklerin bu bölgede çclin savaşlar 
vermek zorunda kalacakları tahmin edi
liyir. 

-'---~tt---~-

«. VIŞ 1 
)) NIN YARDI MI 

---*---
Akdenizde A -
mantara 35 ge
m· vermişler 

-*-ray mis Fransanın mü· 
tarelıe altfıcimı dışına 

~ılıtığını söyliyor-
Londrn, ti (AA) - Fransanın çök

tüğü sırada Akdeniz Fransız limanla
rında bulunan 35 Norveç, Danimarka 
\E; Hollanda vapurunun Almanlara tes
limi münasebetiyle Taymis diyor ki: 

oMüttcfikJerce ehemmiyet verilmesi 
kap eden bir hfül!se karşısında buJu
ııuroruz. 

Bu gemilerin Almanyaya teslim edü
rr.esi Berlin ve Vişi arasındaki mütare
ke hükümlerinin ihlal edildiğini göste
rir. Bunların tonilato mikdarı sekizinci 
ordunun taarruzr> geçtiği günden beri 
mihverin Akdenizde kaybettiği tonajı
na muadildir.n 

---~11---~ 
MiHVERE GORE 
---·*---
(Baştararı 1 inci Sahifede) 

İTALYAN TEBLİÔİ 

Roma, (j (A.A) - İtalyan umumi ka
n.ı·gahının tebliğ' : İtalyan ve Alman 
teşkilleri 5 ikinc: teşrinde Foka - Mer
sa Matruh kesim!nde düşman z.ırhlı teş~ 
killeriyle muharebeye tutuşmuşlardır. 
(,'arpışm:ı geç vakte kadar ayni şiddetle 
de\'am etmiştir. 

iKİ ITALYAN PRENSİ MAKTUL 
Roma, 6 (A.A) - İtnlyan prensle

ı·:nden Marketti ve kardeşi Elalemeyn 
muharebelerinde ölmüşleı dir. 

ALMAN GENERALİN 
ÖLDÜÔÜ MUHAKKAK 

Stokholm, G (A.A) - Stokholm Tid
nigen gnzetesinın Berlin muhabirine 
gre general fon Ştumelin Elalemeyn 
cephesinde öldü w ii teyit edilmiştir. 

General İngili.Z tn:ırruzu başladıktan 
bir gün sonra ölmüştür. 

ALMAN ASKERİ SÖZCÜSÜ 
NELER SÖYLİYOR? 

Berlin Alman askeri söözcüsü Romel 
ordusunun bazı noktalarda evvelce ha-
1.ırlanmış yeni mevzilere çekilmeğe 
mecbur knlmasınd:ın sonra Mısırda ye
ni bir durum Msıl olduğunu itiraf et
miş, fokat İngiliz muvaffnkıyetlerinin 
belki göründüı,tü kadar :})üyük olmadı
ğını söylem iştir. 

ESİR OLAN ALMAN 
GENERALİNE DAİR 
Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansının 

bildirdiğine göre general Ritter Von 
Tomn İngiliz.1erin taarruzunu püskürt
mek için bir kar"ı taarru1.a geçmiş ve 
şiddetli bir s:ıvnştn düşman mevzilerine 
derinliğine doğru fazla dalmış, kuvvet
leriyle irtibatını knybetmiş olduğundan 
esir edilmiş olması mı:htemeldir .. Onu 
takip eden tank birlikleri bir İngiliz tn
arruzıınıı püskürtmUslerdir. 

Bir A31da igniliz ve 
Alm ıdarın yaptılıları 
Ha11a ahınları.. 

iaşe işlerinin kontrolü 
daha ziyade artırıldı 

L~Jıantaıara her lıes elı meğlle beraber gidiyor. 
Istanbul, 6 (Yeni Asır) - Şehrimiz- yeye teslim edilınıştir. 

de ihtikfır ve iaşe işleri kontro1lerinin LOKANTALARDA EKMEK 
ci~ha sıklaştırılması için esa.c:Iı tedbirler 
t'lınmış ve tatbik:ıta geçilmiştir. Kont-
rol işlerjyle meşgul olmak üzere her 
ıı:ıhiycye bir be.ediye baş komiseri ta
yin edilmistir .. 

Lokantalarda kart ile de ekmek sntı
şının menine dair karann tatbikine bu
gün başlanmış, lokantalarda yemek y:• 

yenler ekmekler.ni beraber götürmüş
lerdir. Bir kac gün ıçinde 25 muhtekir adli

~>.c::::><:.:><:.::><::~y;;:~~><::::.<;::,.-;;:::><:::..oe;;::ı~.<:::ı.<:::ı.<:::ı.<:::..<:::..<:::..<:::.<::>~<::>-<;:>-~ 

Mihver menhalarıııa bakılırsa ... 

Hindistanda yeniden 
kanii hadiseler oldu 

Bir çolı lıongre azası tevJıif edilmlı ve haJlıın 
üzerine ateş açılmı.ş ••• 

Bankok, 6 (A.Aj - D. N . B. Bildi- Allah Abadda bir çok gizli kısa dal-
riyor: Hint radyosu Hindi.c;tanda nüma- ga radyoları elde edilmiştir. 
yişçiler üzerine polisin ateş açtığı bil
diriliyor. Beyanname dağıtan bir çok 
kongre azası tevkif edilmiştir. 

Pişaverde kızıl gömlekliler yeniden 
iki binaya hücum etmiştir. Nümayişçi
ler tevkif olunmuştur. 

Baltalama hareketleri hakkında Pen
cap hükilmeti y~ni tedbirler almıştır. 

Bingalede bir istasyon tahrip olunmuş
tur. Halka tarholunan para cezasının 
toplanması sırasında polis halle üzerine 
ateş açmış ve bir kişi ölmUştür. 

Rabint Ratat Tagorun kurduğu ilmt 
cemiyetin 21 merkezi gayri meşru sayı
larak kapatılmıştır. 

AnıerikaJılar bir ayda 81 gemi yaptılar 

Bu vapurlar 890 bin ıonilôto ltacınfnde!
Vaşington, 6 (A.A) - Bahriye na- ı to hacminde 81 vapur yapıldığını bil

zırlığı ilk teşrin ayında 890 bin toniH\- dmniştir. 

Sıhhat Köıesl .. -....... . 
Yaşlı ıkta gö

~i~ s ı~ezlesi 
-~~~·*~~-~ 

Göğüs nezlesi, çok defa, pok uıy1I, 

ehemmiyetsiz bir hastalıktır. Soğuk 
mevsimini bir defa göğüs nezlesine tu
tulmadan geçirmi§ insaa pek az bulunur, 
bir çokları onu ayakta geçirirler. Bir az 
kırıklık, bir az da baş ağrısı, ne olacak, 
derler ve göğüs nezlesinden dolayı i§le
rinden geri kalmazlar. Sihhatlerine bir 
az daha meraklı ola.nlar iki, üç gün ya
takta, yahut yatak odasında kalırlar, gö
ğüs nezlesi kaybolur .. 

Gençler, olgunca yaşta bulunanlar 
böyle yaptıklarından dolayı pek de ayıp
lanamaz.. Fakat yaşlılıkta, mese1A alt~ 
mışından sonra, göğüs nezlesine ehem
miyet vermemek pek yanlış, teh1ike1i 
bir i5 olur. 
İnsan gençliğinde soğuğun tesirine 

kendisini alıştırabilir. Fakat yaşlılıkta, 
soğuğa kendini alıştımıak zamanı arhk 
geçmiş-Ur. Altmışından sonra, doğrudan 
doğruya vücut üzerine bir fanila giyme
mek hata olur. Ama, fanilfı pek pahalı, 
geçen senelerden kalanlar da pek eski
di, diyecehiniz. Evi satmalı, fanila al
malı .. Fanila alabilmek için satacak bir 
~ey bulunmazsa, lnce bir pamuklu, bi
zim eski zamanlardan kalmış milli bir 
koruyucumuzdur. O da, dara gelince fa
nilanın yerini tutar. 
Göğüs nezlesi sadece göğüs nezlesi ha

linde kaldığı vakit bile, yaşlılıkta önem· 
H bir hastalıktır .. Halbuki yaşlılıkta sa
dece göğiis nezlesi denilen hastalık, çok 
defa, a ltciğer iltihabı, zatürre hac:talığı
dır. 

Arada sırada, hafif öksiiriik, bir az 
da pek zayıf, 37 derecenin pek az yuka
rısında ate~ sadece göğüs nezlesi ala
metleri zannedilir. Fakat bir hekim, 
göğsiinde nezleli yaşlı bir kiıns,.yi mua
yene edince onun 1..atürre olduğunu ha
ber verir. 

Zatürre h:ıstalığı gençlerde çok ağır 
göriinür, fakat iyi olduğu pek çoktur. 
Halbuki yaşlılıkta zatürre gelince onun 
ge~cceğini hiç kimse temin edemez. 

Yaşlılıkia en zayıf göğüs nezle.sine tu
tu unca hemen hekime muayene olun
mak mutlaka liizumludur. Hekim bu
bmmayan yerde, yahut hekim uuıktan 
gelinceye kadar, yaşlı. insan nezle.sine 

İHGİL2'EREYE 
ALMAN HVCVHV 
Berlin, 6 (A.A) - Tebliğ: 
Savaş uçaklarımız cenup doğu Jngi\. 

terede muhtelif yerlere gündüzün bü-
cumlarda bulunmuştur. 

Londra, 6 (A.A) - Hava ve dahi11 
emniyet nezaretleri dün gece lngiltere 
üzerinde dü~an hava faaliyeti olma
dığını bildirmiştir. 

.Japonya BJrmanyaya 
para vermif.-
Tokyo, 6 (A.A) - Japon hükümeti 

Birmanyada zarar görenlere verilmek 
üzere Birmanya hükiimetine 500 mil· 
yon yen vermiştir. 

Binnanya hükümeti bu yardımdan 
dolayı Japonyaya teşekkür etmi§tir. 

Mütteflfıfer arasında 
bir blrlllı lıarulması 
isteniliyor ... 
Vasington, 6 (A.A) - Ayan azasın

dan cümhuriyetc: Vander Velt, ·Zafer 
birliği» adiyle butün harbin devamınca 
müttefik milletler arasında bir birlik 
kurulmasını ileriye sürmüstür. 

İSPANYADA 
Hava mevdanıarı 
Genf$1etfliyor-
Madrit, 6 (A.A) - !spruıyol Ajansı

nın Saragüsadll'l bildirildiğine göre Ba
tan Sabo ve San Yorjo adlı iki hava 
meydanı yeni tesislerle genişletilmişti. 
Meydanda havacılığın son bir hızına 
büyük uçak hangarları, k!§lalar ve ku: 
manda mevzii olarak blokhavzlar yapıl. 
mıştır. 

Harp malzemesi 
sevlıiyatında gümrülı 
duvarları ••• 
Vaşington, 6 (A.A) - Ayan meclisi 

maliye encümeni reisi müttefik millet
lere en çok harp malzemesi göndermek 
için gümrük duvarlannm kaldırılması 
hakkında Ruzvelte bir kanun layihası 
teklif etmiştir. 

tutulunca hemen yatmalı yhlnız süt iç· 
meli, arada sırada ıhlamur içinde bir 
çorba kaşığı kanyak içmekten çekinme
melidir. Yaşlı bir insan ömründe hiç al
kol içmem~ olsa bile, göğüs nezlesine 
tutulunca günde bir kaç kaşık kanyak
fan, ilaç nisbetindp içmesinde bir kaba
hat olmaz. 

•• BUGUN 
MATiNELERDEN 

ıTIBAREN 
Senenin en muhteşem müzik, a~k, dans ve KADll\ GÜZELI.ilti 

harikalar ~;:h<-scri 

ZİGFELD Y LDIZLARI 
Hcdy Judy Lann Jamcs Tony 

LAMARR GARLAND TURNI:R STEWART MARTİN 

1 ondra radyosundan: Taymis diyor 
ki· o·i .. manın mağluup edildiği m\1-
h 1 k br Şimdi imha edilip edilemiye
c- 'iı meıı lesi kalını tır. Zafnin tam ge
n: 1 ·i ve şumulu alınan esir ve ganimet
l<"r v lı ~ kadar malum olmıyacak
tır. M hvedlerin tanlı: kayıplarının bilin
tlı w ındr, çok daha faz.la olduğu söyle
t f'bil' r. Bu dı-fa kazanılan zaferi diğer
lı-rinden 3) ıran şey müttefik hava kuv
vetl rinin ricat hattı üz.erinde hava iis
tiinhi w ür.e sahip olmalarıdır. Bu üstün
hiw•Ün ' tismar edıleceği de şüphesirdir. 
l'ransız bozgunundan ve Yunan ricatın
d, n ağ kalanlar böyle bir hakimiyetin 
ne dem k olduğunu bilirler. Şimdi ilk 
defn olar k Alman ordusu müttefiklerin 
} ptıkları acı tecrübeyi geçirmektedir. 
Ru zaferin kazanılmasında deniz ve ha
va kuvvetlerimizin büyük yardımla
riyle Malta garnizonunun kahrıımanca 
mukavemetini övmelc lazımdır.> 

MA CESTER GARDiY ANA CöRE 
ManeistCT Gardiyan diyor ki: « Ta-

1rip Nfrn ordunıın münakAlat hatlerı 

Arjan-tı--n~;;-h-er ;stedller. Harp bitti ~ 
~PVC d artırıldı Londra, 6 (.\.A) - Resmen bildi- §1 
Madrit, 6 (A.A) _ Boynes Ayresten rildiğine göre dün saat 14 tc Ma-

bildiriyor: Arjantin gazetelerinden La- dagaskarda n.uhasamata son veril-
nasyon gazetesi Arjantin ordusunun 45 miştir. Vişi ve Madagaskar Fransız 1 

Londra, 6 (A.A) - Hava nazırlığının 
bildirdiğine göre tiıgilizler llkte~rin ayı 
içinde 11 gece ve 21 gündüz hava taar
ruzu yapmışlardır. Almanyaya 7 gün
düz, 9 gece hücumu olmuştur. 
Aynı müddet i~inde Almanlar İngilte

re züerine 4 g re ve 21 gündüz akmı 

ve 10 nefo, ses, 20 büyük yıldız ve 200 en giizel kız tarafından yaratıl
mış ems:ıl::;iz bir filim. 
SEANSLAR HERGÜN : 1 30 - 4 - G.30 ve 9 da başlar. 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 11 de başlar. 
DİKKAT : H:ıft.anın bütün gUnlcrincle bütün bıletler tenzilatlıclır. 
SALON 30 KURUŞTUR bine çıkarıldığını yazmıştır. Arjantinde makamları mütareke istemişlerdir. 

arkerlik ça~ında 121,000 kisi vardır. ,Y,3 mıslardır.~~~~------~Jllı•••••••••••••••-mı••••••••••••L-.....1-l 


