
1 

l 
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Büyük Matemimizin Dördüncü Yılı 
Büyük 
Atanın 

------ .. 
Manevi Huzurunda ••• --------ŞEVKET BiLGÜN 

Bııglln. Elıedi Şef Atatürlıün fani 
hayata gözlerini Jıapıyaralı ebe· 
diyete ıntıııaı ettiği günün dör
düncü yıldönümüdür. Başta MIHi 
Şef lnönü olduja halde, on selıiz 
milyon 2'Urlıü yine onun aziz hatı· 
rası önUnde ve manevi huzurun· 
da hararetinden zerresini Jıay· 
betmlyen derin bir teessürle bir· 
leşmiş ve toplanmq gö~mefıteyiz. 
Atatürk tılılm için kaybedilml, bir varlık değildir. z;. 

ra o ölUmLn pençesinden kurtardığı bUyilk milletinin 
knlblnde Mlil ya""'1tnktadır. Batta daha ileri giderek 
il;vebillrlz ki, milli kahraman, dihl asker, eşsiz inkılap· 
ı·ı ve yaratıcı Atatürk, cibımşlimul bir kıymet ola."llk 
iıısanbğın bııyranbğını kendi U•erlnde toplaını...tır \'e 1 

toplamakfa devam edecektir. Gözlerimizi yakın tarihi· 1 

mize çevirdiğimiz zaman asırlara sığnuyan işlerin ne ka· 
dıır h;ırikalı bir kudretle baı;anldığına •ahit olmaktayız. 
<iRltanat rejimi taassup, cehalet ve ihanet çamurlan !cin· 
ele yüzerken garbin •Hasta adam• diye vasıfianclırdığı 
Tfükiyenin hayatındnn bütün dünya ümidini kesmişti .. 
Hele toprall.larımız yer Yl!l' istl!Aya uğraıhlctan sonra, 
dünya meJc·nlyetine analık eden sanlı bir tarihin son 
vnıırakları d3 kapanmak üzere olduğu zannedili~·ordu .. 
Rö~·le me!;t·ın bir ihtimale asla yer vermiyen ebedi Şef, 
'fiirk milfotinin hayatiyetine sonsuz gilveninde yerden 
·:ö~e kadaı: haklı olduğunu fiilen cihana ispat etmiştir .• 
IJ•~tan baş~ bır şaheser olan kurtulus snva•ında bu rU· 
\rn bir gÜnC!'j gibi parlamaktadır. Fakat lnkılôp ve sİ· 
•ıo>et ustası Atatürkiin mllstesnıı şahsiyeti, bilhassa za· 
rerden SOIJYQ kendini göstermişfü·, 

Mustafa Kemalin en çok sakındıl!ı şey anlaşılmamak· 
ı. O, hamlelerini doğJ'udan do~ru:va milletin şuur ve 
•ıirdan süzı:;P.Çinden geçirtmiştir, Bugünkü modem 'ha· 
•·:ııımıza k.,,·usmamm temin eder. her venilik Adeta bir 
·eferandum >eklinde büyük halk kiitl~lerinin tasvilıine 
nnzhar olııınstur. Şapka vo harf inkılabı münasebetiyle 
vapılan te!olıiiratı hatırlamak bu gerçc~I biitiin sümu· 
liyle anlanıal:a kafidir. Bundan dolayıdır ki inkılabıını· 
'1n anlasılrn~mış, candan sevilmemiş ve benimsenmemiş 

•~,..._.....,. tarafı yoktur. Yine bundan dolayıdır ki hiirriyet ve se· 
"l'f mefhuın'arının remzi olan AtatUrk, en mukaddes 
ilkillerimizin kaynağı halinde, dün oldu~'ll kadar btt'1in 
ie bizi şanlı yannlara sevketmekte devam ediyor. 
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Atatürk, bazı gafillerin zannettik· 
feri ıribi bir diktatör olmağa hiç bir 
zam•n tenezzül etmemiş, nilfuz ve 
kudretini daim• milletinin engin sev· 
ı:i•inden, piıyanmz inancından •lmış· 
tır. Henüz konuşmayı öfrenen Türk 
vavrusunun mini ınıni dudaklarında 
ilk öğrenilen aev~ Atatürk sevgisi 
>lmııştur. Anneler, babalar, ebedi 
:ükranlannın ifadesi olan bu sevgi. 
vl pek gilıel işlemişlerdir. M~he
<femlzi kademe kademe yllkseltinee 
F.bedi Şefe teabhüdilınürun iman ha· 

. 'ini aldı~nı rörmekteyiz. Genç, ihtl. 
var, kadın erkek, bllr y•şanıak ve 
iür ölnıek lstiyen her Türk için 

Cezayir Müttefiklerin eline geçti 

Amerikan komutanı, mü
tareke talebini kabul etti 

'\tatUrke lnanm1' olmak bir bahti· 
varlık, onun h•yranı olmak ta bir fa. 
·ilet olmuştur. Ayni zıuııanda anla. 
·ılmıştır ki onun bıraktıj!ı izler llze· 
·inde y{irüyerek Tllrk milletine ema· 
.,et ettiği bahıı biçilmez eserleri sar
'•ntıdan korumak malısadlyle her 
"edakarlığa lıaıa:r olmak en büyük 
va:ıtifemizdir. 

Düny:ı korkunç ihtimaller karfı· 
ındadır. Yarın nam bir vaziyette 

(Sonu SaJılfe f, Sütun 8 da) 

Buı?Ün 

Gazetemiz 
6sahifehir 
İkinci sahifede : AtatürkUn askert 
hayatı.. 
tl'çüncU Sahifede : Asker! vaz.iyet 
ve haberler .. 
Dördüncü Sahifede : Dahili haber
ler .. 
Altıncı Sahifede : Harici haberler. 

ihtifal Var 
Burtfn, Ebedi Şef Atatiirkil 

kaybettiğimiz kara gUnün yasını 
biitün millette tutuyoruz. Yurdun 
her yerinde olduğu gibi tzmirde 
de ihtllaDer yapılmaktadır, 

Sabah saat dokuzda Ilalkevlnde 
ihtilale iştirak edecek olanlar top
lanmış bulunacaklardır. Saat do
kuzu beş ~e Balkevl reisi doktor 
K8mrıın Öu ihtifali, Atatürkün 
irtihal sut ve dakikasını haber 
vererek ac;vak ve herkesi saygı 
<Usmasına davet edecektir. 

Halkevi reisi bunu müteakip 
Atatürkiln hayatı hakkında bir hi· 
tabede bulunacak, öğretmen Ziya 
fşıtman Milli Şefin Türk milletine 
lıe~·aıuuınıesıni okuyacaktır. 

Daha sonra heyet halinde Ata· 
tilrk heykeline ıfdilerek çelenkler 
'<onulacaldır. 

BugUn bütün okullarda ayni şe-
1<llcle ihtifaller yapılacak ve genç· 
lik bütlln coşkunlnğuyle Atatür
kil hatırlıyacak, onım aşlanı yaşı· 
vacak ve vaoatacaktır. 

CIKARMA HAREKETLERi DON DE MUVAFFAKIYET 
ICINOE DEVAM EOEREKAMERIKAN KITALARı FRANSIZ 
ASKERLERi TARAFIND!N MESERRETLE K'RSILANDI, 

TUNUS TA MÜTAREKE TALEBiNDE BULUNMUŞ. 
Cezayir, 9 (A.A) - Ofi ajansı bil· 

diriyor : Cezayir ve civarı havali• 
s:nde muha.saınatm kesilmesi !~in 
Amerikan kuvvetleri kwnandanlığı 
ile bir mUtaı·eke yapılmıştır. Kıta· 
!arımız sayı~'i çok Ustiln bir düş
mana karşı mukavemet zorunda 
kalıruşlardır. Bununla beraber oto
matik silahlar ve zırhlı otomobiller
le mücehheç ihr~ç kuvvetlerine 
karşı kendilerinden beklenen mu· 
kavemet: göstermişlerdir. Sidi Fer
ruhtan Cezay:re giden yolda bir 
mitralyöz bir Amerikan kolunu bir 
müddet durdurmuştur. Taarruz 
edenlerin malik bulunduklan üs
tün vasıtalar askerlerimize uzun 
müddet dayanmak imkAnını verme
miştir. 

NOT : Amerikan radyolannın bir 
haberine göre Tunus ve Bizerte 
mıntakası da Cezayirle yapılan mü· 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

&OH DAKiKA 
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LIBYADA M HVER ZIRHLI 
KUVVETLERi YOK EDİLD 

Kahire, 9 (A.A) - Romelin zırh· 
lı kuvvetleri hemen hemen yok 
edilmi.şt!r. Britanyalılar henüz düş
manı tamam.yle y_endiklerini bildir· 
meınişlerse de bu işin dörtte üçü 
başarılmıştır. Kırk bon esirden hah· 
sediliyor. Fakat esirlerin tam .sayı· 
sı ı:ok daha yük:ıek olacaktır. 
İtalyan piyade tilmenlerinin ana 

kuvvetlerle irtibat filen kesilmiştir. 

Milli Şefin 
Büyük Türk mille
t·ine beyannamesi 

Büyiik Tiirk milletine; 
Btitlin ömrilnü bizmetino vakfettiği ııevgill milletinin ih· 

tlraın koU.n üstünde ulu Atatiirklln fani vücudu istirahat 
yerine tevdi eılilmiştlr. Hakikatte yathğı yer, Türk mille· 
tinin onun için ıışk ve iftiharla dolu olan bhramıın ve ve
Wı &iijlolidilr. 

Atatürk, tarlı.te ufracL!ımız en zalim ,.e lıııksa ltülı:mı 
pinföıde meydan• atılmış, Türk milletinin masum ve bakh 
olduğunu iddia ve llAn etmiştir. tıkönce ebenuniyeU kav· 
raıım.ııuış olun gür sesi, asJa yıpraıını;yan bir kun•etle n1-
bayet bütün dı.ının şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaCerleri kazandıktan sonra da Atatürk, öm· 
rlinü, yalnız Tilrk Milletinin haklannı, ln•aniyete ezeli hiz
metlerini ve ta~ilıe hakkettiği meziyetlerini ispat etmekle 
geçirııU~tir. Millefimizin büyüklüıtüıie, kudretine, !azil.eti
ne, medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet "8-
ziCelerine snrsıhııaz itikndı vardı. •Ne mutlıı Türküm diye
ne• dediği zaınıın, kendi engin ruhunun, biç sönıniyen aş
kını en mAnah bir ourettc hülıisa etnıişti. 

Fena zihniyet 'e idare ile geri bıralolmış Tiirk Cemi ye· 
tini, en kısa yoldan lnsanbğm en mütekamil ve en temiz 
ıilıniyetleriyle nıilcehhez, modem bi,• devlet haliııe getir
mek, oınm başhra kaygusu olmuştur. Te~kilatı esasiye
ınl7do \'e bugün hizmet bn~ında, irfan muhitinde ve geni< 
halk J.!nde bulnnon biltün vatiuıdr..<lann l'İcdanlarında 
yerlcsmiş olan Uiyik, Milliyetçi, Halk~L İıdnlipçı, Dev
lct(I Camhuriyet, bl:ro bütiln evsafiylc Atatürkün en kı)'· 
metli eınanctid'ı·: 

l'.fulünden beri Atatürkün aziz adı \'e hntırast, biiliin 
hallınnılBl en raııdan duygulariyle •ıwlmı~tır. l\lemleke- ' 
timiıin her kö~crindc ve bütün ııUlleke kendisine go.,,t,r· 
dlğimiT. oaıninıi bni;bLk. De,•lct '"' nıiJletlıniz lçin Imdrol 
\·e \'er .. ımı bellif' nıi-<alidir. Tilrk nıillcHnbı aziz Alatlirkc 
ı:ö~tcrdiğl sevgi ve ı;:ıy;ı, onnn niçin Atatürk gibi bir e\· · 
lat ycti<tirebiliı lıir brnak olduğunu bütün dünya~ a gös
lermisfir. 

At:İtiirke tıirlın nzi(emİLI ifa ettiğimiz bu anda, Jnil!n . 
mız.1, l<:ılbimdcn ııelcn şükran duygularımı ifade ctmey · 
ödcnme<ıi l:izıın bir borç saydım. 

Milletler arasında karde5~e bir insanlık hayatı Atatiir 
küıı en kıymetli ideali idi. BUlün dünyada ölümüniiıı gi'1' 
diiğii ihtiramı, insanlığın ltisi için ümlt \'erici bir miljdc 
olarak •elıimlarmı.. Bu siizlerim, JllZ!l:ıriyle l'e toprağı ~~~~ 
mızda ~övalye ~skerlcri ve mümtaz ııııbsiyctlcriyle yasım'-. P 
u iştir:ık eden lıüvilk millcllere, Türk llfilleti adına sük- ~f,oÇ1 
rnnlurr.mn ifades'dir.. • 

Dc\'lctimizin b:inisi ve milletimizin fedcl<ar, sadık hadimi. 
İn.•:ınlık idealinin ô<ık ,.e mümtaz 5iması, 
Essiz kahraman Atafürk! 
\r :ıtan sana nıiJıncttnrd1r ..• 
Bütün mrünii hizmetine vcrdil!ln TUrk Milleti ilo bcra· 

lıer ~enin huzurunda tazim ile ei!iliyonız. Bütün hayatın
da bize rulıununki ateşten canlılık •·erdin ... Emin ol, azir 
hnhr:ın sönmez mcşale olarak ruhlarum"1 daim~ afesH \'C 

ıı:vanılt tutarnktır. fSllfE'l' tN/\vü 

Kara Günümüz ____________ .. __________ _ 
18 milyon Türk Atamızın manevi' huzurundayız, 
Dört aene evvel bugün aaat dokuz beıte onun maddiyatını kayl;etnıelt
ten yara)anmı' kalblerımizin tap to.z.e •mıiyle eğiliyoruz. 
Bir milletin hıçkıTığı minnet ve tbkTBnını tekrar ediyor. 
Hala.!tir Gazi, Ebedi Şef Atatürkün; tarihimize kattığı bu ebedi matem 
günü ne hurafelerin: ne efsanelerin. ne de peri masallaıının malıdır. 
l O ikinci T eırin 9 38 aaat dokuz bef. 
Bu tarih ve bu saat milli heyecanın; riyasız ve sonsuz bir minnetin; a&

mimi ve içten gelen bir ıükranm bağlariyle örülmüş bağlılığın tarihimiz 
devam ettiği müddetçe evlattan evlada intikal edecek bir kara günüdür. 
19 May11 335 tarihinde ilk ,uaını Karadeniz aahillerinde, Samsun etek· 
!erine oerpen bu giineı: yurdumuzu iotila edenleri, istiklilimizi baltalıı
mağa kalkanlan lcaoıp kavurduktan: bir millet kurtarıp yep yeni bir dev· 
Jet kurduktan aonra 1 O ilcinci teırin 9 38 de yine Karadenizin lstaııbul 
sahilinde battı. 
Hararetini kalplerimizde ve topraklanmızın her zerresinde duyduğu
muz bu güneıin doiiutiyle ba!ıfı arasındalt! kısa zamana oığdırdığımız 
her inkılabın: her baprının: her varlıiın içinde onun eli; o günqin yara· 
tıcı ve besleyici aydınlığı var. 
Cümhuriyet Türkiyesinin banisi: eşalz kahraman: Ebedi Şefm maddly..,. 
tı İçin ağlarken maneviyatını içimizde bularak müteselli oluyoruz. 
Milletinin: istisnuız bütün ferdinin oonsuz minnet ve ııevglai içinde ha· 
yata göz yummıılt aibi dünyanın hiç bir ..,fıne naaıp olmamıt bir mama· 
riyeı iç.inde ebediyete göçmüt olan Atanın bu ölüm gijnünde tazelenmiş 
yaralarımızın kalplerimize çöken acııriyle hıçkırırken onun iıtediği ııaygı 
ve oevginin ne olduiiunu ve ,,,..ıJ yapılabileceğini biliyoruz. 
Onun yolundayız. Dediklerini yapıyoruz ve yapacağız. 
Kurduğu Cümhurlyetin aziz koruyucusu Milli Şefe sonsuz bir emniyet ve 
itimatla can ve gönülden bağlıyız. 
Mukaddesatımızı e manet ettiği Cümhuriyeti her türlü zorluklar ve gÜc· 
lüklerl yenmeie azmederek muhafaza ve müdafaaya and etmiı bir mil· 
!etiz. 
Dünyayı kaeıp kavuran, yıkıcı ve eritici harbin dışında mesut ve bahti
yar yaşarhn tehlikenin bir gün kapıle.rınuzı çalmuı ihtimalini aklımızdan 
eıkarınuı değiliz. 
Şatalamadan, ııendelemeden: biç bir teoire kapılmadan onun izini takip 
etmek: dediğini yapmak: lı:ar..,)af8cağımız en büvük 111lcıntılara göğüs 
germek epiz kahramanın aziz hatıruını tiziz ve takdis etmenin en doi· 
rü tekli: en aamimi ifadesidir. 
Atanın maneviyatı, kalplerimizde Nnıılmaz bir iman: baılanrnızda ka
nmlıkları parçalayacak alevden bir b.yrak halinde ebediyen yaşaya• 

ca.ktır. Nazilli: 101111942 MV.RAT CiHAR 
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. ·AtatU.rkUn zaferlerle dolu şanı·ı 

ve büyUk askerlik hayatı 
SURiYE ISY ANLARINDA 
Mustafa Kemal 321 (1905) senesi mar

tında Suriyeye gitmlJ ve 323 (1907) ey
IMDnde Suriyeden aynlmıştı. Bwıa na
zaran Uç seneye yakın bir mUcldet Su
ri,.le kalmış olclu. 

Ata türkün Savaşları 
Mustafa Kemal, Suriyede iken bu 

mmtakada mUhim hareketler olmaDll§
tır. Yalnız, Dilrzülerden buı mağsubatı 
Utirdat etmek ve talısllAt yapmak ilzere 
Havran civar.ına gllnderllen mUfrezede 
bulunmuştur. Bu hareket Mustafa Ke
male bükilmetln halka karşı reva g5r
duıcı muameleleri ve halkm vaziyetini 
yakından tetkik etmek fıt'Atmı temin 
etmiştir. 

Başkumandan Atatürk şerefti ve uzun askerlik hayabnda 
askeri bakım·dan hiç bir kumanda ve ~örüş zifına düpne· 

miş bir kumandan o arak adını tarihe vermiştir 
31 - MART V AKASINDA 

31 • mart - 1325 ( 13 nisan 1909 ) da 
lstaııbulda askerl bir !syan koptu. Bu 
i9'an doğrudan doğruya m~nıtiyet in
ıtıllbı aleyhinde tertip edilmiş irticai bir \ 

SarJye isyanlarında, 31 mart vafıasmcla, rraı.lasgarpte, Ballran llal'ldnde, Çanalılıalede, 
Anafartalar çdıarınaJarında, J6 ncı oPda ma11aJeellelePlnde, llılnd Koloftda ııonaııanlığın· 
da, lnönü ve ist11ııaı harplerinde, SaJıarya muflGPellelel'inde, fJcqfıomatanlıfı llCll'lllnde .. 

mahiyette idi. Ordunun bu irticaa a et ~-=9'•9'S:!ll'!'IE!!+,,...=<;ı;;ıp,......,--·-
olması sebeplerini bir çok cephelerden binaen Mustafa Kemal T >'l ı nt k -
aramak lazımdır. st komutanı Ethem pn.-;anın r- urine gön-

Bunlarııı en milhimmi, orclu mensup- dcrilmi~tir. Buradn bir müddet knldık-
1 nnm siyasetle iştigalde devamları idi. tan sonra yine Dem" mıntakasına nv
Bu vaziyet subay} rın esas vazifeler'ni d:tie De~e ~om~ta:;ıvını dcru?te. et
ihmal etmelerine ve aralarıruı tefrika mış 11 bırıncıteşrın ..... 8 ( 24 binncıteş
girmesine ve bu suretle inzıbatın tama- rin 1912 ) tarihine kadar bu mıntakada 
mm sarsılmasına sebep olmuştu. Bu kalmıştır. 
vaka Mustafa Kemalin ( ordunnn siya- Bnlkan muharebesinin başlaması, ana. 
setle me!lgul olmaması ) hakkındııld ka- vntıına yeti mek üzere Musbfa Kemalin 
naatlnin isabetini gösteren kanlı bir fa- Tı-abhl.<ı cephe inden ayrılmasını intaç 
cia ma'hiyetinl almıştı. etnı' ir. 

Bu isyan memleket dahilinden ve h:ı- BALKAN HARBİNDE 
ricinden büyük tehlikeleri davet edebi- Bir tarafta Trablusgarp .~ephesinde 
lirdi. Binaenaleyh bunu sUratle bastır- muharebe devam ederken dıger tarafta 
malı: llzımgeliyordu. Bu maksatla 2 ve Balkan harbi de b. slamış ve osmanlı or-
3 ordulardan birer kuvvet tertip edildi dul rı, gere~ ~akya ve g~erekııe Mnkc
ve hu kuvvetlerin heyeti mecmuasına donyada fecı bır bozgunlu"a u~~a~ıs ve 
< Hareket ordusu ) namı verildi tşte Trakyanın ve Mıikedonyanın bilvuk kı
:Mustafa Kemal bu kuvvetin ku~ay sımlan düFı:ı? istilasına terkedil.mi t.i. 
ha,lcanı olarak isyanın bastlnlmasma Bunun netıcesı olarak şark ordusu kı.c;-
J tirak etmiştir. men Çntalca_va,. k~sm~ G libclu ~nrun-

TRABLUSGARPTE adl!-'ı1!-a cekilmı!'l~ı. Ba.kan harbınde~i 
327 (1911) eylülUnde, ltalyanlar Trab- bu eli"! va~lyet ıle asıJ anavatan tehlı-

1 garbe ta rru t · ı b iın keye dilşmuş oluvor. Trablus arp cep-
t~ıs L d ba 

1 
z e mTış eb; ve u vB' ye- hesi ikinci derece°dc kalıyordu. Binaen-

ın ı~tyı a u unan ra 1usgarp, mga- 1 h b h d bul b ı 
• -r.._ ,_ • ı ini T b k 11 r ey u cep e e unı:ın su ay arın 

:ı:ı, Ll'l'nle şenır er , o nı man nı b' k t · d d t' k · aı tm' ı a· B 1 · T :b1 ır ısını anava nnın ım ı:ı ına ye ışme 
ışg e ış er 1• unun çın; ra us- üzere avdet etm · lerdi. Bunlar arasında 
garbitı mfidafaası için, Trablusgarpte bu- Mustafa Kemal d Demevi terk ile ll 
l~nan .kıtaat ~kirdek o~k üzere, t~ş- birinciteşrln 1328 C 24 bir~cit~rin 1912) 
~ıl. edilerek gonüllU yerlı kuvvetlerden de tstanbula avdet etmi~ ( Bahrisefit 
ıstifade edilmesine t~~bbUs edilmlş, ve kuvayı mürettebesi -erkanıh:ırbiyesi ha
.ııava~?an para ve silAh, malzeme ve rokl\t ~ubesi müdürlüğüne ) tayin edıl
subay gonderflmesine başlanmıştı. l!u rnişti. Bu kuvvetin vazifesi karadan Bo
nakliyat, Trablwıgarp mıntakası l~ layırdan va deni'zden vaki olacak düş
Fra.na ve Tunus üzerinden ve Bingan man mevzilerine kar ı Çanakkale bo -
ı untakası için Mısır üzerinden yapılı- zını müdafaa etmekti. Bu sıralarda vu-
yordu. kua gelı-n mlihim hareket1er · 
~ır ievkali~e komi~erliğinin gös- ı - 26 ve 27 ikincikAn n i29 ( 8, 9 
rdıği lüzum ilzerlne binbaşı Mustafa şubat 1913 ) tc yapılmıs olan Şarköy Çl· 

l ?mal birinclteşrin 1327 ( birincitP.şrin karma•'!' • 
ı 11 ) bidayetinde Bingazi mıntakasma 2 tİeri hArekattır· 

ek üzere İstanbuldan hareket etmiş SARKöY ÇIKARMASI 
" · Mll!ıra varmıstı. . . Ş:ırköy çıkarmasından maks"t, Geli-
Kahıreye varınca, iısırla Bın~azı bolu kuvayı mürettebesi ile mil tereken 

arasında ~ir menzil teşkilatı ~~pıl~asını Çatalca knrsısmdaki Bul11ar ordusunu~ 
ve ~unun ıçin subay v.e para çonderilme- ger' tne düsmek ve onu ma·lup ederek 
sini harbiye ne?-8-retınden ıs~emlş ve en kısa yoldan Edirneyi kurtarmak idi. 
harbiye .neza.ı:tınce bu teklif .. kab;ıl tste bu tesebbUs neticesinde ŞarklSy • 
t>d.ıl~ş, ıstedığı subay ve para gondenl- Bolayır mıntakası şubat 1914 bidayeti 
muıtir. muharebelerinin cereyan sahnesi oldu. 

Mustafa .. Kemal bundan son~ Sü~u- Evvela Bulgarlar Bolayıra doğru taar
sllet-den go~Ullil toplıyarak Bın~aı.ıye ruza geçti.er ve Eksamil sırtlarım, yani 
se~ketme~ üzere Cagub!"ye harl'ket et- Bolayır berzahının dar ve hf\kim bir 
mış ve ikıncltes.rin ayını buralarda kuv- mıntakasını elde ettiler. Bnbrlsefit ku
vet tedariki f:ıaUvetlerile geçirmiş, hl- ,•ayı mürettebcsi karargahı Bu1garlann 
rinciki\nun 13'>7 (1911\ de Tobruka var- bu hareketi zayıf -lruvv~tl~le yaptıkla-
muıtır. nna kani bulunduğu için bir mukabil 

TOBRUK MUHAREBESi taarruz ile Bulgar kuvvetlerini Kavalc 
tt }yanlar, 19 eylOl 327 ( 2 birinciteş- deresi şimaline atma~a k rar verdi. Fa

rin 1911 ) de Tobruk <Snilne gelmlcıler, ve kat bu sıralarda Şark<iy çıkarması ha
hurada bulunan bir piyade bö1Ul''"nüz zırlıklan yapı1dı~ı için harekatın bunun
du!lman çıkarmasına mukavemet ede- ]a birleştirilme.si maksadile bu taarruz 
ıııiv"r k l'manın ccnubuna cekllınişti. 8 subata bırakıldı. 
tlah ani. r Tobruk m~kilni 23 birinci- Bu karara göre kuvayi mürettebe 8 

·n 327 ( 5 ikinclteşrin 1911 ) de bir şubat 1913 te 27 ve milrettep nizamiye 
!ay ku\ vetle işı?al etmi!ıler ve tahkimat tümenlerile taarruza başladı. 

f!ruoları ( tabyalar ) vUcude getirmeğe Bu taarruz bidayette muvaffakiyetle 
h lamt!:lardı. inki!!af etmiıı ise de Bulgarlann sisten 

1 blrfnclte rin 327 ( 20 blrlncite"'rin istifade ederek sa~da bulunan 27. tümene 
1911 ) de Tobruk komutanlığına Ethem yaptıkları mukabil taarruz neticesinde 
pasa tayin edilmiştir. İşte bu sırada bu tiimen panik halinde geriye rckilmiş 
< Blrlncikanun bidı:ıvetlerinde ) binbaşı ve taarruz da akim kalmıstır. Bu vazi
Mustafa Kemal de Tobnıka vannıs bu- yet Şarköy çıkarmasının da akametlnl 
lunuvordu. İtalyanlar. Tobruk ka.'18.bast- intaç etmiştir. 
ııın sark v~ !!İmalini tahkim etmicıler ve İL'ERt HAREKAT: 
'Ul.bruk Jim;ınının cenubundakl Nadme Mustafa Kemal bu harekAta bidavet-
te'OE'~nl d t"'hkime baı;ı1amışlardı Ya- te Gelibolu kuv:ıyı mürettebesl harekAt 
ı>ılan kc iflerden buranın ııihr makineli- şub~si mUdilril ve müteakiben kurmay 
tilfcnk ile ta'kvive1i bir bölükle tutuldu- baskımı olarak iştirak etmiş, mUsaliha 
u t hmin ediliyordu. nc.-ticcsine k:ıdar bu vnzifede kalmıştır. 
Mu Wa K~aı. bu vaziyeti tetkik ve M~alMıadan sonra Sofya ateşemllitel'

hi,. o1an tertio edPrek buraya taarruz liğine tayin edilmiş ve bu suretle kolor-
cJHın<.> ini o sırada Tobnıkta vr~Ane dudan avrı\mıştır. 

kuvvet olan Se ·h MPbriye tP-1 lif etmls- BÜYÜK HARPTE ATATO'RK 
t'.r Fakat Urbana silahlar 3•enl tevzi edil- ÇANAKKALEDE 
ınt<ı ve urban da bu silablann kullanma 0.-.manlı hükümeti bUyük harbe gl-
usuliin 'l heniiz ö<"~r~nmemiş oldugundan rince, boğazlar her iki taraf icin biiyUk 
b Uı r uwn b'rkaç gün sonraya tehiri- bir ehemmiyet kazanmış idi. ttilfif zilm
te l"zum orlıl ııiıı;ıfür Nihavet :Lııtrruz resi boı:azlnrı elde ettiği takdirde Rus.-

9 ,,. 'nc'k!ınun 327 ( 22 hirlncikAnun ya ile irtibat ve miltekabil yardım im-
1911 ) :ıh hı l•mıl nıc:tır. Bu taarruzu kanlannı kazanacak ve buna mukabil 
ye"' n 200 mevcuddıa yerli kuvvetler- Osmanlı devletinin mütteflklerile irti
dir Bu kuvvet ı:;;ıfakla benıber dtlsma- batını kesmiş olacaktı Böyle bir netice
na s lilır'Y'lıs ve di' man t bvasmı isır 1 nin siyasi C'hem.miyetlerind"n sarfınazar, 
etm'c:t'r. 200 pivade VE' ilç a tr makin<'li opC'ratif eh~veti de yüksek olurdu. 
ti.ifokh-n ibar t o1nn ô'ic:man kuvveti Bunun için itilaf devleOeri b'dayette 
h n k~mil"n imha edılmlstir. T kvt- boğ zları deniz kuvvetl rile zorlcımal!a 
ye 'r'n To1>ru'ktan rtPlPn bir tnbur .kad r tec; bbüs etmisleı di. Bu zorlama 21 bi
dl1 m n pivsıdı>ı;ıf N rluren'n rarbind ki rinclte.<ırin 330 ( 4 ikincite..<ırin 1914 ). 
c;rl rlv di ine k dar ilerlemis ise de 6 ub t 330 ( 19 şubat 1915 ) te ve 5 
hu kt vv t mü h't1er tarafmd n kar- mart 330 { 18 mart 1915 ) te o1mak üze
şıl nmı v ricate mecbur edilm~tlr. re üç defa vaki olmuş ve her ilçU de 
Bu nmhar beden sonm Mu tafn Kemal nklm kaim lır. 
Demes (l h r ket eder k 17 birinl'ik'l.nun Nihayet bu zorlamayı karadan ela 
13'>7 ( 30 h' 'nci ~nun 1911 ) de oraya yapm ua karar vermiş ve bu maksatla 
v r v D ·rnc rk "nüllü komutan- 12 nisan 1331 ( 25 nisan 1915 ) te Seddil-
1 ":ını deruhte e>tmi tir. Fakat Tobruk bahir ve Arıburnu mıntakaarına kuv
havalisi gitt 'kc- ·henımh·et kazanmağa vet çıkarmağa ~ebbüs etmişlerdi. 
başlamı.ştı.r. BUyt.lk harp başladığı zaman yarbay 

Tobruk mıntaka ının ehemmiyetine Mustafa Kemal Sofyada ataşemillter idi. 

oluyordu. 
'.Bu vaziyet karf ısında Mustafa Kemal 

gerldek.l alaylan Kumtepe mıntaka!ına 
tevcihe karar verdi ve buna müteallik 
emirleri tebl~ ettl Kendisi de alayların 
bapna geçmek üzere Maltepeye gitti. 
Orada m. kolordu komutanına teaadüf 
etti. 

Mustafa Kemal kolordu komutanın
dan, Kumtepe clvanna düpnan çıkar· 
ması haberinJn doğru olmadığını öğren
di ve tllmenl ile Conkbayın nuntaltasın
daki vazlf eslne devam etmesi emrini al
dı. Bunun il:r:erine alaylarını Arıburnu 
mıntakasına tevcih ederek bu mıntaka
da taarnııa daha büyilk bir kuvvet ve 
şiddetle devam etti. Bu taarruzlar ne
ticesinde, dü.~man gerçi dentte döküle
medi; fakat. sahil kıyılarına kadar ge
riye atıldı ve Gelibolu yanmadasının en 
mUhim bir parçası ve düşmanın ilk he
defi olan Kocaçhnen pl~tosu elde bulun
duruldu ve bu sayede vaziyet kurtarıl
mıştı. Bu kurtuluş Mustafa Kemalin 
kendi teşebbü.alle hareketi ve taarruz 
etmesi sayesinde t~min edilmişti. 

Bundan sonra Anburnundakl hare
kat şu suretle devam ettl : 

25/28 nisanda devam etmf3 olan gece 
taarruzu neticesinde kıtaat çok yorul
muştu ve çok zayiat vennlşlerdi. Buna 
mukabll dU§lnanın kuvveti artıyordu. 
Taarruz ilerlemiyordu. Hatta kıtaatta 
ba:ıı bozgunluklar başgöstermiştl. Fakat 
alınan şiddetli tedbirler ile vaziyet mu
hafaza edildi. 

27 nisanda takviye kuvveti olarak ge
len 64. ve 33. alayların da i~tirakile ikin
ci bir taarruz ~·apıldı ve düsman sol ka
nat abamı geriye atıldı, fakat daha zi
yade ilerlenemedi. 

28 o.banda dUpan mukabil taarruza 
geçtl Fakat bir netice elde edemedi. 1 
mayısta 5. ve 18. tilmenlere mensup 
1cuvvetlerle üçUnctl Anburnu taarruzu 
yapıldı. Çok bilyUk bir şiddetle ve fe
daklrlıkla yapılan bu taarruzda kuvvet
lerimlz kımıen dUşman siperlerine gir
di. Fakat tahkhn edilmiş mevzilerde 
yerlepnif olan ve kuvvetli ateşe istinat 
eden dllpnanın mukavemeti kınlmad1. 

19 mayl! 1915 te dört tilmenin iştirn
ld ile dHrdUnc\1 Anburnu taarruzu ya

Atatürk cihan değer a.skerli1e haycıtiyle büyük bir Mktt, Mr millet yaratma.üe pıldı. Bu taam.ı1: da mulesef neticesiz 
e§ıiZ bir dahi, uırlarda bir defa nutlanmcuı milfkU bw dfplomaı ue Türk mutefl kaldı. Bunun sebeplerinden en mühim-

;çm bw baba idi ml topçmnuzun azlığı idi. Artık Arıbur-
Buradan Tekirdağında teşekkUl edecek sabahı fecirden evvel Anburnu mmta. nundakl vaziyet ( mevzi muharebesi ) 
19. tUmen komutanlığına tayl nedlldi. kasına kuvvet çıhrmala bqlamqtı. halini almqtı. 
19 iklncikanun 330 ( 2 şubat 1915 ) te Mustafa Kemal, bunu 7'1. alaydan ge- Anbumu cephesi ikl mıntakaya tak-
Tekirdağına gelerek bu tUmenl te§kil e~ len rapor ve 9. tUmenden alınan haberle ıim edildi : 
ti, az bir zaman zarfında tümenin talim 8ğrendi. Fakat Seddllbahlr mmtakasm- Salda : 19. tllmen ( albay Mustafa 
''e terbiyesini ilerletti ve muharebeye daki dUJnıan çıkarmasından haberdar Kema ), mıntakuı; 
muktedir bir hale getirdi. Tümen 10 olamamıştı. Bu vaziyet karşlSında ordu- Solda : 16. tilmen mıntakası; 
mart 1331 ( 23 mart 1915 ) te Maydosa dan emlr almayı beklemeden harekete ANAFARTALAR CIKARMASI 
nakledildi. karnr verdi. Ve : VE MUHAREBELER! 

OSMANLTLARIN TERTiBATI 1 - Silvari bölüğUnü, ke,if yapmak Dilşman blltnn kUVYet ve gayretlerl-
VE PLANLARI : ilzere derhal Kocaçlmen istikametine ne rağm.en ne Anburnunda ne de Sed-
Çanakkale boğazı mıntakasının mü- sevketti: dilbahirde muvaffak olamadı. Bunun 

d faası için Liman Fon Sanders komın- 2 - Tümene hazırlık emrini verdi; Uzerine general Hamilton kuvvet istedi. 
takasında 5. ordu teşkil edilmişti. Altı 3 - Saat 8,10 da, 57. alay, dağ batar- Kendisine IX. kolordu ( 10, 11, 13. tll-
plyade tümeni ile bir silvari tuğayından yrun ve sıhhiye bölüğil ile beraber biz- menler ) ile 53. 'ft 54. tUmenler verildi. 
mürekkep olan bu ordunun bölUmU ve zat l{ocaçimen istikametine hareket et- DUşman bu kuvvetleri, Anbumu cep
durumu 19 mart 331 ( 1nisan1915 ) den ti, keyfiyeti III. Kor. komutanına bil- hesinin şimalinde karaya çiknrmağa ka-
itibaren şöyle idi : dirdi. rar vermişti. Çıkarma plinı şöyle idi : 

1 - Gnıp : 5. ve 7. tümenler; Saros MU.8tafa Kemal Kocaçimen 1epesine 1 - Seddilbahlrden, ve Arıbumun-
mıntakasında; çıktığı zaman bir fey gtSrmedi Conkba- dan alınacak ikl tutay ile IX. kolordu-

2 - Grup : 9. tümen; Gelibolu yarım- yırına doğru ilerledi; orada 21. alaya dan 13. tUmen ( ]d,ceman 5 tuğay ( 20 
ı:ıdasında; mensup ve cephanesi bittiğinden bahi,s. tabur ) ) Anbumu cephesinin hemen 

Bu tümenin tertibatı şövle idi : le geriye çekilmekte olan bir bölUğe te- şimalinde 617 ağustos 1915 gecesi kara .. 
Tilmen karargAhı; ve 27. alay; ( bir sadilf etti. DU~man da bu bölüğü sıkı ya çıkanlacak; bu kUV'fft ( Conkbnyın-

tabur noksan ) Maydos clvannda; takip ediyordu. Derhal hu bölUğU Con.k- Kocaçlmen ) hattına taarruz ile bu hat· 
27. alayın bir taburu Azmakdere ile bayırında durdurdu ve sUngU taltdırdı. tı zaptedecek ve Arıburnu cepheslnln 

Palamut cenubu arasında; kıyıyı g6zet.; BölUğiln bu durması kaIJısında dUJman sat yanmt kuşatacak; 
lemcktc; bir tereddilt devresi geçirdi. O zamana 2 - l.X. kolordunun geride kalan kuv-

25. alay; iki batarya ile birlikte, Sar- kadar 57. aiay abamı Conkbayınna ye- vetl de - kl, bet tuğay ( 20 tabur ) - ke-
raff ın ciftliğlnde; tişti. Mustafa Kemal derhal bu alayla za 8/7 ağustos ~l Suvla Ilmanına çı-

26. alay: Palamutlulctan itibaren Sed- taarruza geçti. karılacak; bu kuvvet .A.nafartalar ova-
dilbahire kadar kıyıyı gözetlemekte; Mustafa Kemal aynı zamanda tüme- sına hakim olan S'lltlan ~gal ~ecek; 

3 - Grup : 3. ve 11. tümenler, Boja- nin diğer aksamının ( 77. alay ve 72. 3 _ 53. ve 54. tUmenls ihtiyatta bu-
zın Asya mıntakasında: alay ) Kurucadere ve Maltepeye yak- lunacak; 

Süvari tuğayı : Saros körfezinin şi- taşınası emrini ''eı'l1li!rti. 4 - Arıbumu mmtak&lında G afus· 
mal kıyılarını gözetlemekte; DUşmanın çıkarmaya başlaması üze- tos 1915 te taarnıza geçilerek diljmanın 

L<t tümen : Bigalı mıntı:ıkasmda. Or- rlııe Maydo.s garbinde bulunan 27. alay dikkat ve ihtiyatları buraya çekilecek; 
du ihtiyatında. da ilerlemiş ve Kavaktepe üzerinden TüRKLERlN VAZtYETt 

Bu tümenin tertibatı : dUşmana taarruza başlamıştı. Bu suret- 1 - ( Kocaçimen - Conkbayırı ) hat-
57. alay; bir batarya top, isUhUm bö- le d~man şimalde ( Conkbayınnda ) tının gerisinde 5. tümen vardı. Bu tU-

li.i~ü; Bigalıda; 57. alay ile ve cenupta 27. a1ny ile kar- men bir alayını ( 14. alay) bu mıntaka-
77. alay: (bir tabur noksan ), sıhhiye ıla mış bulunuyordu. nın gözetlemesine memur etmiş, alay da 

böl" ü; Maltepede; Saflıa : Zeval vakti Mustafa Kemal bir 1ahurunu sahile sürmüş. iki taburu-
77. alay; silvarf böl" ü; K.ilya limanı 9. tümenden c düşmanın Kumtepc ve ııu ihtiyatta tutm~tu; 

imalinde deniz kenannda. Scddilbahlre de çıkaı maya basladığı ve 2 - Anafartalar mıntakasmda dört 
Topçu 39. alay 1. tabur, 2. tabur; Bi- LUmenin emrindeki 25. alay ile Seddil- tabur ( :iki nizamiye, iki jnndarma ) 

galı şarkıcenubislnde; bahire hm ckct elliği, Kum tepede kuv- \•nrdı; 
TUmen karargahı; Bigalı cenubunda; vctimiz bulunmad gı ve bu cihetin na- 3 - 7. ve 12. tümenler &ro.ı; mıntaka· 
Bu 'tertibatla ordu komutam kıyı mil- 7.nrı dikkate alınması Hizımgl'ldiği > hak- sında idi; 

dafaası için şu prensibe dayanan bir plan kında bir haber aldı. 6 ağustos 1915 te dü~man An bumu 
tatbik etmek lıtiyordu : Mustafa K mal bu haberle düı;mamn cephesine taarnı?.a başlach. Bu taarruz 

( Klyıyı zayıf kuvvetlerle gözetlemek, SL'ddilbahir mıntakasında da çıkarma ciddi bir şekil aldı. Bunun Uzerine Ko
esas kuvvetleri gerilerde 1oplu bulun- yaptığım öw enmiş bulunuyordu. Buna caçimen mıntakasında bulunan 5. til
durmak, knrnya çıkacak düşmanı mu- nazaran Gelibolu yanmadasınm Kum- menin iki alayı ile bir taburu bu cephe
kabıl taarruzlarla denize dökmek ). tepeden itibaren şimal kısmının milda- }'e sokuldu. Bu suretle, Kocaçimen mın· 

1 - Sarha : Düşman 25 nisan 1915 faası vazifesi kendisine intikal · k · 

sn a1u1ıo. pcHl aUpnan, ~ 
Jlmalmde n Anafartalarda c;ıkl 
bafladı, 

7 sabahı Conkbayırı - ltocaç 
takasında ciddi bir tehlike ve 
başg6sterdi. ÇGnktl bu bat hem 
tu. Bu hattın düpnuı eliu ~ 
bumu ceıthesinin ve dolayısile a 
yarımadasının sukutunu intaç 
dl. Hemen bU Uln ihtiyatlar sarf 
tl. Burada en yakından tehllkey~ 
olan, Mustafa Kemalin 19. tnm 

Etraftan yetiştirilen takvtye 
lerile 'l ağuatosta bu hat elde tu 
ağustos sabahı Conkbayın d 
geçti be de KOCAçimen mıntak 
mizde kaldL 
Conkbayınnın gen alınması iç 

an müteaddit taarruzlara rağm 
man bu tepeden ablamadı. 

6/7 ağustos 915 te Anafartalar 
kasına çıkan dilfman kunetleri 
lediler. Arazlnln vaziyeti ve göl 
mukavemet nl'tice.1;inde bu ilerlcy; 
vaffakiyetle inki af edemedi. 8 
akşamına kadar ancak, Anafartal 
lcri hattına kadar UerleyebildUer 

Saros mıntakasında bulunan 7. 
tümenler Anafnrtalar mıntakasın 
Tik edilmiş. zorlu ylirüyilşlerlc 
menler 8 ağustos sabahı An 
mıntakaS'lna 'rarm~ ve bu tUm 
taarruza karar verilmiııti. 

Bu vailyet Uz.erine ( Anafarta 
bu komutanlığı ) adı altında bir 
t:ınlık ihdas ve Conkbaytn - K 
mıntakasını da ihtiva eden bu 
mutanlığına, 8/9 ağustosta, 19. 
komutanı albny Mustafa Kemal 
edilmişti. 

Ayni geıce Mustafa Kemal Ant 
lar cepht"Sine yeliftl ve 9 ağuatof 
s:ıbnhı taarn1za geçti. Bu taarnıı ~ 
sinde gerçi dilşman denize dlSkUl 
fabt Anaf"rtalar diizlilğilne atı 
ağustosta Mustafa Kemal Con 
~ephesine geldi ve orada tertip ctt 
~rnız ile Conkbayınnda ycrleşm 
dilşmanı da geriye attı. Bu ıuretl 
ta1a Kemal ikinci aefa olmak Uzeı 
n:ıkkaleyi k.urtarml§ oldu. 

Anaf artalar nuntakasında 15 
aiiustosta gerek bizim ve gcreks 
manlar için çok mUhim olan Kir 
de !liddetli muharebeler oldu. 

1K:tNC1 AN FARTALAR 
MUHAREBESt 
D~man şimdiye kadar hiçbir 

efdc edcmemtıtt. General Ham 
niden ruvvet istedi lcıe de veril 
tngilizler Anafartalarda çok fena o 
7.İYl'tte idiler. hiç olmazsa bu vaıf 
lah için meV7Jt bir taam.ı7.a karar 
lPr. 

Bunun için Anafartalar ce hesin 
dllbabirden alınan 29. piyade ve 
dan gel"n iki süvari tilmeni ( 
4000 ) ile takviye ettlll'!r. 21 ağ 
KilçUk Anafartalar köyil iAtikam 
t~amız batladı. Cok siddetli ve ı 
göğüse devam eden hu muhar 
netice vermedi. 

lngillzlcr Ç~nk alede partiyi ~ 
mlşlerdi. Yapılacak bir ıey kalına 
Binaenaleyh birincikanun 1915 (33 
içinde Çanakkale tahliye edildi. 

23 nisan 1915 ve 7 ağustos 1915 
leri Çanakkalenin en tehlikeli 
ifade ve Conkbayın ve Anaiartal 
tehlikelerin başgösterdlkf mev 
mihraklarını teşkil eder. 25 nisan, 
10 ağustos gUnlerl de bu tehlik 
defedildiğini, dolayıslle Çanak'kal 
hareb~lerlnin kazanıldığını, tesbit 

Bu tarihlerin ve bu mevkllerin k 
manı Mustafa Kemaldir. Mustaf 
malin bu tarihlerde kendisinde g• 
vasıfinn şu suretle hUlAsa edebili 

1 - Mesullyetl fütllne alarak 
killen karar vermek; 

2 - Vaziyette en mUhlm zam 
mekAnt kestirerek kuvvetlerini 
manda ve o tarafa kullanmak; 

3 - Harekatında sllrat ve faa 
tertiplerinde i!:abet, Jcraatmda fld 

4 - Bu şiddet ve enerjlllnl lata 
nakli ve infaz etmek; 
1~ muharebe meydantnda Mt 

Kemal. 
XVI. KOLORDU 
KOMUTANLlôINDA 
Albay Mustafa Kemal Kafku c 

sinde 1916 şubatında teşkil cdilınlş 
XVI. kolordu komutanlığına tayin 
ml!l, 12 mart 1916 dıı bu kolorduya 
hak etmişti. Bu ko1ordu Bitlis clva 
bulunan 5. tUmen ile Muş clvarınd 
lunan 8. tümenden mUrekbptL Bu 
orclu bUAhare 2. ordu emrine ''1!'1'il 

1916 haziranında Kafkas ceph 
genel \•aziyeU ~öyle idi : 
Erıununu kaybettikten sonra 

müddet ( Kop dağı - Bayburt -
Trnbzon ) hattında mukavemet ed 
ordu temmuz ortasında bu hattı ten 
geri çekilmer:c mecbur oldu. 2. ord 
Jet merkezi solda olmak üzere ( Bi 
Muş_ Oğnot) hattın~a 160 kilome 
bir cephede toplanmakta idl. XVI. 
ordu 2. ordunun sağında ve ( Bi 
Muş - Murat ) hattında 8() kilomet 
bir cephe tutuyordu. 
xvı. kolordunun solunda m. 11 

kolordular toplanıyordu. 
Ruslar 1916 temmuzunda bUtUn 

hC'lerde umumi taarruza geçmişle 
ordumuzun karşısında bulunan ku 
li IV. Rus kolordusu bu umum\ ta 
harekltında ikinci Türk ordusu to 
madan, karşısındalı:i Türk kuvvct11 
3tarak Çapakçur Uzerinden Hnrpu 
Likamc.-tlne ilerlemesi emrini almıştı 

1şte Ru~lar bu planı tatbika kalkış 
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« YENi ASIR >> iN ASKERİ MUHARRiRi YAZIYOR . 

Mihver Misır çölünde . 
telafisi ır üşkil bir 
mağliibiyete uğradı 

il ava hdlıimiyeti İngilizlerde olduğundan milı· 
ver taze zırhlı lıııv vetler getiremezse 

L i lly adan a tılacalıtır .... 
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SEKİZİNCİ İNGİLİZ İl\1PARATOR
LUK ORDUSU NASIL KUVVET
LENDİ VE NASI TAARRUZA 
GEÇTİ?_ 
Batı Mısır çölünde, 23 ilk teşrinde 

b.ışlıyarak mihver ordu:;unun mağlubi
h:t ve ricatiyle net!cclenen yeni Mısır 
ırıeydan muhar.?be:;i bir daha göstexdi 
ki, deniz muha.ebelerine benziyen çöl 
"e step savaşlarında bilhassa uçak, tank 
~-e motör üstiınliiğii muvaffakıyetin 
cc;şlıca amilidir. Bu hakikati Fransa, 
!lalkan ve şima'.i. Afrika muharebele
t:nde en çeşitli ve ağır tecrübelerle öğ
lendikleri .için müttefikler. mareşal 
İ'tomelin, dört ay evvel Libyada mağ
lup ettiği sekizinci İngiliz ordusunun 
Peşinde Elalemeyn mevziine kadar gel
diği temmuz iptidasındanberi bu ordu
:Yu bilhassa uçak ve tankla kuvvetlen~ 
dirmeğe çalıştılar ve Mısır İngiltere, 
A.ınerika ve Hindistan üslerinden çok 
\.\taklarda olmasına rağmen, muvaffak 
Oldular. 

Akdeniz, müttefikler ıçm bir tıı:şJt 
:llolu olmaktan (;oktan çıktığı için, In
giltereden ve Amerikadan yakın doğu
!ra vapur seferleri, Afrikanın cenubun
dan dolanan pek uzun Ümit burnu de
ıı;z yoluna inhisar ettikleri halde müt-

k
lefiklerin sekizinci orduyu, karşısında
: mihver ordusundan uçak, tank, mo

iör, top, tUfenk \"f:: insan sa)lılarınca çok 
~stün bir hale getirebilmeleri başlıca 
U~ sebepten ileri gelmi~ olabilir. 

a) Almanlar, Rusya ile meşgul olduk
lbarı cihetle, kara kış gelerek Rusyada 
İ.iyük ölçüde muharebeler tatil edil

tneden Mısırdaki mihver ordusunu esas
lı surette takviye edememeleri.. Bahu
sus batı Avruplda müttefikler tarafın
dan ikinci bir cephe kurulmak ihtima
line mebni doğudan batıya külliyetli 
?ırhlı, motörlti ve piyade tümenleriyle 
~;ak kuvvetleri gönderildiği bir sırada 
•'lısıra, her iki r.ephenin ziyanına o1a
tak, daha fazla kuvvetler sevkoluna-
1llaması, 

b) İngiliz denizaltılariyle müttefik 
Uçak kuvvetlerinin bir müddetten ber i 
devam eden ve gittikçe artan Akdeniz
tleki faaliyetleri dolayısiy1e cenup İtal
h ile simal Afrıka arasmda.lti orta Ak
d~nizin: mihver için artık, sadece Mal· 
tanın bombardıman edilmesiyle temin 
~dilebilir, ko1ay ve emniyetli bir yol ol
tııaktan çıkması. 

c) Mihver deııizaltılarının muvaffak 
faaliyeti, her n?. kadar Atlantik okya
tıusunda hayli müttefik gemilerinin 
bc..tmasına sebep oluyorsa da, İngilte
teyi aç ve malzemesiz bırakamadıktan 
haşka Amerikadan İngiltereye ve bu
tadan ve Amerikadan yakın doğuya 
'l.ıcak, tank, top, her türlü silah \'e mal
~emenin, hat ta !eşkil edilmiş kıta ve tü
l'>'ıenlerin sevkine engel olamaması .. 
İşte bu sebeplerle Mısırdaki sekizin

ci İngiliz imparatorluk ordusu büyük 
olçüde kuvvetlendirildiği halde mihver 
aı·dusu zaif kalmıştır. Onun için müt
lefikler, E lalemeyn meydan muhaı·ebe
sinde galip gelmişlerdir. Eğer onlar, 
~Üyük gayret ve fedakarlıklar sarfede
tek vakit kaybetmeden süratle kuvvet
lenmeseydiler. kı~ geldiğinde Rusyada 
büyük harp ha .. ekctleri tatil olunur 
c.lunmaz, Almanlıtr Akdenizle Mısıra 
hüyük hava kuvvetleriyle zırhlı ve mo
törlü kıtalar sevkederek 8 inci orduyu 
bozacak, belki de Süveyş kanalını ele 
geçireceklerdi. Müttefikler bu tehlike
Yi vaktiyle gördüklerinden ne yapıp 
l'aparak Mısıra külliyetli kuvvetler 
~evketmenin im1':anlarını bulmuşlar ve 
1Ste bu suretle Mısırı tehdit eden mu
hakkak tehlikey; önlemişlerdir. 

BATI MISIR ÇÖLÜNDEKİ 
MUHAREBE DURUMU 
İngilizlere göre mihver müdafaa cep

hesi, şimal kesimde yarıldıktan ve Al· 
11ıan - İtalyan zırhlı kuvvetleri yarma
Y< • durdurmağa muvaffak olamadıktan 
~onra mihver ordusunun sol kanadı 
:E:lalemeyn - Mersa Matruh demiryolu-
1'4 mÜ\·azi çöl ,.c dağ yoluyle, bozgt:n 
hcılinde ricate haslamışlır. Bunun üzei '.ne El Munassib tepelerindeki merkez
i? El Heıneymattaki sağ kanat tümen-

leri de geri cekilınek zorunda kalmış
hırdır. Bu muharebelerde müttefikler 
&ooo den fazla e~ir almış ve 260 tankla 
<?o topu tahrip veya zapledebilmişler
c!ır. Bu muvaff..ıkıyetleri temin için İn
{; liz - Amerika,1 uçak kuvvetleri daha 
evvel mihver uçak filosunun çoğunu 
ı:;e:.rek havada. ve gerek yerde tahrip et
rnışler ve bu suretlp hava hakimiyetini 
tide ettikten sonra Alınan zırhlı kuv
' etlerini alt edebilmislerdir 
. Yine İngilizlere göre nı fuver ordusu 

s.mdi inhizam halinde Mersa Matruha 
t>ek:Jmektedir. Meı-kez ve cenupta art
çı olarak bırakı:cm iki veva üc İtalvan 1 ·· . • . -
ıımenıne mensup bir sürü kıtalar ku-
~atıldıklarından esir dü.;mek üzerediı·
lc-r Torento İtalyan pivade tümeninin k . 
ornutanı ve _kuı mayı esirler arasında-

(!ır. Bilh;ıı:ı:a Itı.lvan e::fr sayıları ile plc 

gccmckte olan mihver silah ve malze
me sayısı gittik.;;c artmaktadır. 

Elalemeynin 125 kilometre kadar şi
n.al batısında, sahile yakın Fuka uçak 
ır.eydanı, müttetiklerin el!ndedir.. Bir 
h<ıbere göre Degolcu Fı·ansız paraşüt
<,üleri daha evvel bu meydana inerek 
turada bulunan mihver uçaklarını tah
r :p etmişler ve bu suretle meydanın 
ele geçmesini kolaylaştırmışlardır. Müt
tefik zırhlı kuvvetleri , cuma günü Fu
k~nın 25 k:Jometre daha batısında bir 
roktaya varmışlardı. Şimdi daha çok 
i:erleınis ve yahl.lt Mersa Matruh doğu
sunda durdt;ruimus olmaları muh1e
I:1eldir. 

Ricat eden mihver zırhlı ve molörlü 
kolları havaya hakim müttefik uçak 
L!oları tarafından şiddetle ve fasılasız 
bombalanarak tahr:p edilmektedir .. El
daba _ Fuka yolundaki manzara pek 
müthiştir. Bu saha Alman ve İtalyan 
ölüleri ve tank ,.e kamyon enkaziyle 
doludur. Uçak bombalarının tesir ve 
tazyikiyle bir çok vasıta parçaları insan 
gövde ve azası yolun sağ ve solunda 
uzaklara kadar hrlamış bulunmaktadır. 

Her halde asikar olan c'het sudur ki, 
nıihver ordusunu Elalemeyn mevziin
den söküp geri atılmak zorunda bıra
kan bir galibiye~ ve mağlubiyet var. 

Müttefiklerin batı Mısır çölünde ha
vaya hakim olmaları gibi zırhlı , tpp ve 
~:>ker sayı üstünlükleri de sabit o1mwş
tur. Bu sebeple.:-lf' Roıneiin, ordusuna 
yüz ileri ettirerek muvaffak bir karsı 
lMrruza geçebilmesi icin memlekette~ 
süratle kafi mi:..darda . taze hava \"e 
zırhlı kuvvetler i.ilması iktiza f::der. 

Buna muvaffak olamadığı takdirde 
on1:1n durumu, bılhassa hava hakimiye
ti Ingilizlerde olduğundan, kötü kala
cı:ık ve Libyayı bile rni.idafaa edebllınesi 
~üpheli olacaktır. 
SAİR CEPHELERDE 
RUSYADA 
Ruslar, Stalingıad sokaklariylp şima

H Kafkasyanın Tuapse limanının şimal 
doğusunda ve Terek cenubunda. Groz
ııi istikametinde Alman ve mihver kuv
vetlerine karsı koymakta devam edi
yorlar. Buna mukabil Alınan - Rumen 
kıtaları, orta Kafkasyada Terek nehri
n:n kaynaklarımı doğru Nalcık ile Ala
gir kesimlerindeki taarruzla~ıncla mu
vaffak olarak bu seh:rleri almıslar ve 
Vladikafkas ilp Tiflis aı·asındakl askeri 
yolu kesmişlerdır. Şimdi mihverciler:n 
burada taarruz hedefi bu şeh:rclir .. Bu 
yüzdem Vladikafkasın !!İmal batısiyle 
batısında siddcl'i muharebeler olmak
fadır. 

UZAK DOGUDA 
Saloınon adalariyle Yeni Ginenin do

gu cenubunda Japonlarla mi.ittefik1er 
arasındaki deniz. hava ve kara muha
rebeleri ara sıra şiddetle parlamak 
i.izere devam ediyor. Her iki taraf diğe
rine fazla harp gemisi ve uçcık kaybet
t•rdiğini bildirly(•rsa da neticede Salo
mon ada1al'iyle Yeni Gineden ne Ja
ponlar mütteCikkr. ve ne de müttefik
ler Japonları çıkarınağa b:r türlü mu
vaffak olamıyorlar. Çinde ve Birman
y.::da başka eh~mmiyetli muharebeler 
olmamıştır. Yalnız Madagaskar muha
rebelerine son veren bir mütarekenin 
akdedildiği bild!rilmişlir. ----·.,;,.,., ___ _ 
CEZAYiR MUTTEFIKLERIN 

ELiNE GEÇTi 
( Baştara(ı l ınci Sahifede) 

tareke hüküı':llerine tevfikan Anglo 
Sakson işgaline mukavemet etme
ıneği kabul etmişleı-dir. MaamafJı 
Tunusa ait 0lan bu haberi henüz 
resmen teyit edecek malumat yok
tur. 

Vaşi, 9 (A.A) - Ofi ajansı bildiri
yor: Cezayirdekr mütat·eke yalnız şe
hirde çarpışan kıtalar hakkındadır. 

Oran bölgesinde sahil mevzileri sağ
lamdır. Limanda sükunet hüküm sür
ınektedir. Amer:kalılar Varinin cenu
bunda bulunu;or. Şimdi Pernakoya 
Yarmışlardır. Çıkarına hareketleri de
vam ediyor. Fnınsız ordusunun Fasta 
cavaş kabiliyeti ,\zalmamış gibidir. Düş
ıııan Safiden sah:Ie doğru ilerlemiştir .. 
Amerikalılar da Fransızların pek mü
kemmel savaştıkları ve mareşal Peten 
tarafından verilen emirleri sadakatle 
.) erine getirdiklerini kabul ediyorlar. 

Cezayirde sükun içinde sabah olmuş
tur. Elektrik cereyanı yeniden verilme
mişse de tramvaylar eskisi gibi işle
rrıe~ted1ir. Halk sığınaklard.m çıkmış, 
r.ıagaza ar ve dükkanlar açılmıştır. P o
lisler vazife başındadır. Umunıi valilik 
~::rayının kapıları acıktır. 

Amerikan orcius~nun kamyonlarına 
Vl' küçük hırtı! ıekerlekli otomobilleri
ne ~ehirde pek az rast gelinmektedir .. 
Hunlarda haki elbiseli Ye yen: sistem 
.) uvarlak ve y:ı.ssı miğferli Amerikan 
<.ked eri vardır. 

Berlin. 9 (A.A) - Cczayiı-in şimalin-

YEHIASIR SAHiFE, 
c Ak§§ » t ım: 1 ; c-== sa =ı:c: = 

Akdeniz Davası 
-:~ .. ..._.., - .-.ı - .... -- ...... .... ~.._.... ___ ..... - .,. 

' ı ASKER f uAZ tYET t 
ı • • 
l Fransız donan""I 

F Af •k M••tt f•kl . lmasi lnf!iıiz cio-1 
ransız rı ası . u e ı ere geçın- lnanmasile kar.I 

Akdeniz h3k_!?1iyeti kurulacaktır lşılaşac~k mı? j ce 

ihraç nasıl haşladı, nasıl devam etti? 
~~----~~~~~-"~- ·~~~~~~~~~~· 

Fransız ve müttefilı _de niz lıuvvetleri arasında ;yapılan deniz harbinde 
Fransız filosunun ağır zayiata uğradığını Vi$i itiraf edi~or ••• 

Londra, 9 (A.A) - Gelen son ha- Amerikan orduları tebcil edi1mektedir. cölündeki muharebelerde kudreti sarsı-
berlere göre şimal Fransız Afrikasına * iırken Alınanların ııimal Afrikadaki 
ıhraç hareketleri bahriye si]ahendazla- Fransız arazisi üzerindeki hakimiyetine 

BU TAARRUZUN MANASI ıının çıkarılınasiyle baı;;lamış, seçme kuvvetli bir da::-be indirmiştir. Bu ha-
ı.ıaraşütçüler hava meydanlarını işgal Londra radyosundan : Tayınis yazı- ıeketler Fransız müstemleke impara-
ctmislerdir. En fcızla mukavemet Oran- .~or : Amerikalıl;.ırın Cezayir ve Fasta torlugunun yaşamlmasında \'e bütün 
o.a v~ Fasın Atlantik

0 

sahilinde sahil muhtelif noklalarıı asker çıkarmaları J•"ransanın kurlaı-ılmasında önemli bir 
lhiidafaa bataı·ya.<.ı·ı tarafından gösteril- Rome!e karşı ka:z.anılan zaferi bir kat n.erhaledir. Fransız Kuislingleri müt
n,iştir. Britanya deniz kuvvetlerini caha nıanalan<lırınakladır. Ayni za- tcfik hareketiniıı gaye.~;ni tahrif edebi
amiral Kaningaın idare plmektecl:r. Ha- manda sekizinci ordunun taarruz kud- lirler. Fakat hakiki Fı-an.samn sesını 
va kuvvetlerine Tokyo bombardımanı- «eli hakkında du~ ulan pınniyet hisleri- dün sabah general Jiro ve gece general 
nı idare eden Amerikan generali idare ı. ! de belirtmek·E:dir .. Zira Fransız Af- Degol duyurınu:-.~ardır. 
etmektedir. :-ikasına ihraç hareketinin Romele kar- Niyuz Kron:k:e göre şimal ·Afrikada-* ı:ı yapılan taarruz.un tamamen muvaf- ki harek(•tler ımillefiklerin büyük akis-

DA VA, AKDENİZ DAVASIDIR fnk olacağı di.isunülcrek he:-;ap edildiği ler uyandıracak bir mm·affakıyet are-
Londra radyosundan : Fransız Afri- \ e hazıdandıgı .ınlaşılınaktadır. İesinde_olduklarmı göstermektedir. Ak

kasına yapılan hareketin stratej'.k he- Afrikadaki harekatta güdülen sfra- c~eniz mihver tehl!kesinden kurtulurısa 
ddi Akdenizde nakliyat serbe::ıtliğinin lejin' n gayesi Akdenizde müttefiklerin Cebelüttarıktan Egeye kadar müttfik
:'ı en iden kurulmasıdır. Alman tayyare- ~EYl"Lİ"eferini emniyet altına almakta ve !er mih\·erp bir <.;ok noktalardan taar
lerinin Sicilya &dasında yedeştikleri hir çok yollarda Alınanyanın kalpgiUıı- ı uz edecek mevkide olacaklardır. 
gi.inden beri Sici1ya bo~azından geçmek ııa nihai darbeler indırmeği mümkün Aylardan beri beklenen taarruz gü-
t~hlikesiz olman.ıştır. Şimal Fransız kılacak hale gelmektir. M:hverin batı ı.ü şimdi pek yakındır. 
.Afrikasındaki den:z ve hava i.blerinin 
müttefikler elindt: bulunması konvoyla
ı; tesirli surette himayeye yardım e<le
CPklir. 

FRANSIZLARIN KA YIBI AGIR 
Londra, 9 (füıdyo) - Vişi radyosu 

Fı·ansız deni;t kuvvetleriyle ınüttefikle
r'.n deniz kuv\•etleri ara~ında bir mu
harebe olduğunıı bildirmekte ve Fran
sız kuvvetlerini.1 ağır zayiata uğradık
larını kabul etın.:!ktedir. 

Yine ayni rcıdyo Fm;tn Safi. l\fogador. 
Agadir ve Haniye çıkarmalar yapıldığı
nı bildirmiştir. Bıı ~or ııncu ka;;aba Da
ı ülaynın 210 kilomel r,, cenı ıbtıncfo ve 
Merakeşin 110 kilometre balrsındadır .. 
Visi Oran ınüdalaasında rkniz kuvvet
ltrinin mühim rol oynadıklarını ila\·e 
etmektedir. Cezayir şchrindC'n 350 ki
lometre sarkta bulunan Fil:pbile as
ker cıkarılmıstı r. 
FASTAKİ HATIEK1\T 
Rahat, 9 (A.A) -- Fas Fransız ku

mandanlığının tebliği · Anglo Söıkson
Iaı· Fasla muhtelif noktalara asker cı
l.armışlardır. Safi, Pt?kaya kasabalaı:ı
na küçük kuvvetler cıkarılmışhr. Ka
~blanka bombardıman edilmiştir.. Sa
hil müdafaalarının mukabelesi üzerine 
düşman filosu öğle üzeı-i teması kesmiş
tir. Her tarafla düsınan tutulmuştur .. 
Takviyeler yoldadır v~ bugün yerleri
ni alacaklardır. 
Vaşington, 9 (A.A) ._ Tebliğ : Şimal 

J\frikaya cıkan kuvvetlerimiz süratle 
ilerlemekted: rler 

Dakar, 9 (A.A) - Batı Afrika umu
mi valisl Buic;on şunlan söy 1cmiştir: 

n Uzun zaman geçmerlen bizim de sı
rc:.mız ~elecektir. Fakat hadiseler bizi 
I'etenin emrini yaparken bulacaktır.• 

CEBELÜTTARTKTAN 
AYRILAN KUVVETLER 
Lalinea, 9 (A.A) - Bir çok hafi[ de

niz birlikleri ve nakil vasıtaları bugün 
Cebclültarıkı terketıni.; lcrdir. 55 İngiliz 
uçağı da birl!kte hareket etmistir. Cc
lıelüttarıkta Nclson zırhlısiyle bir kaç 
muhrip kalmı~tır. Buradan İspanyay~ 
geçilmesi yasak edilmiştir. Boğaz üze
ı-:nde şimdiye kadar görülmemiş büyi.ik 
bir hava faaliyet. vaı·dır. Cebeli.ittarık 
1ayalığında hava taarruzlarına kar(;'ı 
icvkalAde tedbirler alınmıştır. 

MÜTIEFİKLL:RİN KA YIBI AZ .. 
Vaşington, 9 (A.A) - Ha~biye na

zırlığının tebliğı : Fransız Afrikasına 
karşı yapılan :!1kartma hareketlerinde 
yalnız bir taşıtımız bir düşman torpili 
ile hasara uğramı~sa da gemi kendi va
~·talaı·iyle tayin fodilen mahalle gitmiş
tir. 

GAZETELERE GÖRE 
Londı-a, 9 (A.A) - Gazeteler baş ya

zılarında şimal Afrikaya yapılan ilu·aç 
hareket:ni belirtmekte ve Amerikan 
irnvw~tlcrini övmektedirler.. Pasifikte, 
Avustralyada, Liberya, Mısır ve şimal 
.Afrikad.::ı h:ırekcte geçmiş bulunan 

de Amerikan - İngili~ deniz birliklerine 
Cı son te~rinde gece ve gündüz taarruz 
eöen Alman ve italyan hava teşkilleri· 
n!n hücumları neticesinde 6 harp ve 4 
t;caret gemisine ağır çapta bombalar 
h.abet etmiştir. Batı Akden:zde bir de
nizaltımız Lindeı· tipinde bir İngiliz 
kruvazörüne torpıl isabet ettirmistir. · 
BİR ÇOK YERLER . 
İŞGAL EDİLDİ 
Londra, 9 (A.A) ·- Dün akşam 23.25 

tı: neşredilen Amerikan tebliği : ş:mal 
Fransız Afrikasır·:n Atlantik ve Akde
mz sahillerine askeı· çıkarma hareketi
miz devam ediyor. Şimdiye kadar bir 
çok uçak meydanları iı;gal edilmiştir. 
Piajların ço~undö. mukavemet edilme
miş olması Frans:z askerlerinin zaten 
Amerikalılara mukavemet etmemek ni
y(.:t:nde olduklar .nı göstermektedir. 

DOBRINONUN TEKLiFi 
~---*~---... 

Vişi, ~ondra ve 
\ ·aşin~tona 

harp a.;walımış 
- *-

Par is, 9 ( A.A) - Teşkil ettiği Fran
sız halk pal'tisır.in pazartesi yaptığı 
toplantıda Dobr:no Fransanın İngillere 
ve Aınerikaya derhal harp ilanını iste
miş ve bu talep 2000 kişi tarahndan 
şıddetle alkışlanırn~tır. Dobı·ino bundan 
ba~ka Almanya ile bir pakt imzalanma
sını da istemiştir. Dobr:nonun teklifle
ı i Vişideki Fransız hükünwtine bildi-
1 ilmiştir. 

Dobrino azalaı ın bir imparatorluk 
lejyonu kurmahırı lüzumunu da ileri 
ı;ürerck sözlerini şu kelimelerle bitir~ 
ınistir: •Artık narckcte geçmek zama
r. ı geJmı~tir.,» 

Bu sözler hazır bulunanlar tarafın
drn bi.iyük bir b1.·yecanla tekrarlanımŞ
tır. 

Paris, 9 (A.A) - Dobr:ııo dün gaze
tc·cileri kabul cclcr~k Anglo Sak.sonla
rın hareketleri hakkında fikir ve müta
lf.alarını bildirır.ıştil'. Dobrino Anglo 
St.ksonların büti.in ümitlerini muhalefet 
hareketlcl'ine istinat ettirdiklerinden ve 
bu hareketlerin olmadığından bahset
miş Vt" yalnız Fasta bir generalin bir 
taburla böyle hareket ettiği, fakat 
bu isyanın bastırıldığını !'öylemiş ve 
sözlerini şöylece bitirmiştir: 

,BUtün Fransızlar birleşmelidir .. • ----·----ALMANLARA GÖRE ____ * __ _ 

Tuapsede 
R_usla.r geri 

atıldı 
-*-

Bir Rus ıııüfrez~si 
çe ' ri leı .. ek inı

ha edildi 
- *-Berlin, 9 (AA) - Alman tebliği: 

Tuapse bölgesinde Alman ve Romen kı
taları mahalli hücumlarla Rusları mev
zilerinden atmışlard ır. Şiddetli çarpış
malarda bir düşman müfrezesi çevril
miş ve imha edilmiştir. Başka bir nokta
da kalabalık bir düşman müfrezesi ta
rafından tutulan bir nokta ele geçiril
miştir. Alagirin doğusunda düşmanın 
karşı hücumları tart edilerek arazi kaza-
nılmıştır. • 

Aşağı Don b ölgesinde Alman ve Ro
men hava kuv vetleri düşmanın sahra 
mevzilerine, kıta karargahlarına karşı 
hücumlarına d evam etmişlerdir. 
İtalyanlar düsmanın Don nehrini geç

mek teşebhüsl~rini püskürtmüşlerdir. 
Cephenin merkez kesiminde hava hü-

HAVA TAARRUZLARI 
---*- ---

Cenovaya yeni 
ve ağır bir dar

be daha 
- *-

Londr:ı, 9 · (A.A) - İngiliz bomba 
uçakları cumartt?si akşamı Cenovaya 
ağlr yeni bir dat·be indirmişlerdir. Kı
sa zanıanda büyült yangmlar çıkarılmış, 
ikişer tonluk bir çok b<J111ba ntılmıştır .. 
Bu ikinci hüc:unıda bir çak binalar hak 
iıe yek:san cdilmıştir. Doklar mahalle
sinde çıkarılan ; angınların harabe ha
l.ne çe\·irdiği saha 10 hektardır. Hüku
met b:nalan kı.;men harap edilmiştir .. 
Bir istasyon bin<ısı yanmıştır. 

Londra, 9 (A.A) - Uçan kalelerin 
Lildcki lokomoti f Ye çelik fabrikalaxiy
ı.., isgal altındakı Fransada bir hava 
nıeydanına yaptıkları taarruzda 300 
Er:tanya avcısı Amerikan tayyareleri-
11E: refakat etmi!,j:erdir. Hava muharebe
krinde bazı dü~man tayyareleri dü~ü
ri.Umi.iştür. Bir Amerikan ucağı ile altı 
İngiliz avcı uça·~ı kayıptır. . 

Roma, 9 (AA) - Dün sabah ve öğ
leden sonra m:hver hava kuv\•etleri 
Cebelüttarıkı btm1balamışlardır. 

Londra, 9 (A.A) - Resmen bildid
diğine göre Lil ve Abirld Alman avcı 
ı•çaklarının üslerine pazar akşamı ya
pılan hücumla ::OO den fazla Spitfaycr 
Vf:: uçar kale ~r!rak etmiştir.. Bundan 
başka avcı uçaklarımız ş:mali Fransa
C:a Som nehri :nnnsabı ile İpr arasında 
to.arruzi ~a~ırt:n . dcniye faaliyetlerin
Cle bulunmuşla,.dır. 

Berlin, 9 (A.A) - Manş kıyılaxında 
av uçaklarımız dün gemilerimize ka
yıplar verdiren muhtelit bir İngil!z ha
\'a teşkilinden 12 uçal~ di.isürmüştü1·. 
Bunların ikisi dürt motörlü bomba tay
yareleri idi. 

Kara sularına ve Alman koyuna 
münferit izaç hücumları yapan İngiliz 
uçaklarından v~disi düşürülmüştür. 

Haı·p gemilerır.in himayesinde sey
reden münferit kafilelere karşı sava!)ta 
dP.nizaltılarıınız yeni muvaffakıyetler 
l.azanmış. şimal Atlantikle, Karaip de
ııizinde, Trimid.ıd adaları acıklannda, 
Gine sularında ve · Kap ~ivarların
da 103 bin tonluk 16 gemi batırmışlar
dır. Bu gemile;:den bir çoğunun hamu
lcsi orta sark Amerikan kıtalarına gön
der:lm yedek parçalarını ihtiva edi-
~·ordu. 

MEMUR A.LINA.CA.K 
Belediye o tobüs i§letme dai resi için 

60 şar lira ücretle maaş ka tibj ve 
parça alat depo memuru olarak iki me
mur alınacak tır. 

Taliplerin 14/ 11/942 cumartesi gü
nü saat 14 te yapılacak müsabaka imti
hanına jştirak etmek için askerlCni bi
tirmiş olması ve orta okul mezunu bu
lunması sarttır. • 

10 11 12 6360 (2889) 

cumlariyle düşmanın iaşe demiryolları 
bir çok noktad an kesilmiştir. Leningra
dın iasesinde kullanılan gemilere karşı 
yapılan savaşta L adoga gölünde hava 
kuvvetlerimiz üç düşman gemisini batır
mışlard ı r. 

ELHAMRA ve YENi 
Sinemalar MüdürlüV;ünden 

Büyük Atamızın fam hayata gözlerini kapıyarak aramızdan ebediyen 
ayrıldığı bu elemli günümüze saygı vesilesil'le sinemalarm11z bugün 
çalışmıya<'aklardır .. 

Karaya çıkan kuvvetler sü~atle iler
lıyor. Mukavemet yalnız Atlantik kıyı
larında Fransız donanmasına ve sahil 
müdafaasına inlıisar etmiştir.. Deniz 
kuv\•etleriıniz her tarafta kontrolü el
lerinde tutıııak'aciıı-lar. Oranda kayıbı- , a 
ttUZ iki torpidolan ibarettir. ~ ............................ İllll .............................. 11,:~~ 

• 

Radyo ga:.ı:t>le'<ine göre bundan ikı 
hafta evvel l\1Iısır taa~nızu başladığı va
kit Rus harekatı birden ehemmiyetini 
kaybetmiş ve buradali:i muharebeler 
kendilğinden ikind plana !!eçmistir. Bu 
defa da Amerikalıların simal Afrika 
F ransasının müteaddit yerlerine asker 
çıkarmaları neticesi olarak Mısır muha
rebeleri de. bir müddet olsun ikinci pla
na geçmislir. 

Fransız AfrikASına karşı yapılan ha
reketler hem askeri ve hem de siyaıoi 
gayet eht":mmiyetli olduğundan bu h<ıre
kat bütün dünyada dikkatle takip edil
mektedir. Buradaki hadiseler diinya hac 
binin dönüm noktasını teşkil edecek ka
dar önem1idir. 

Gelen haberler, Amerikalıların simal 
Afrikanın muhtelif verlerinde Atlantik
te Rabat<ı, daha c;nuupta Kazahlanka 
ve diğer bir yere a~ker çıkardıklarını 
bildirmı-ktedir. Rahat işgal edilmiş ve 
Amerikan kuvvetleri simdi Fas içerleri
ne doğru ilerlemektedirler. Diğer iki ye
re cıkanlan kuvvetler. \'işi mukaveme
tini kırmakla meııguldur. Bunların da 
il er leme~e ba~1adıkları bildir:liyor. 

CE.7AYıR ŞEHRl AUNDI 
Ceza) ire çıkarılmış olan kuvvetler de 

Cezayirin merkezi olan Cezayir şehrini 
işgal etmişlerdir. Burad::ıki Vişi k uv
vetleri mütareke akdetmişlerdir. Fran
sanın en mühim deniz üslerinden olan 
O ran sehri iı1tikametinde ilerleyen kuv
vetler de bu ]imana yaklaıımakt:ıdır1ar; 
Oranın iki tarafına çıkarılan Amerikan 
kuvvetleri. buradaki hava meydanlarını 
almıslardır. Buruının da alınması bek
lenmektedir; çünkü Amerikalılar O ran 
bölgesine en fazla kuvvetleri buraya çı
karmı!!lardır. Görünüşe göre. buralarda
ki mukavemetin büyük bir mukavemet 
seklini almıyacağı sanılıyor. Zaten !)İmal 
Afrikada Cezayir Fransanın en çok as
ker bulundurdukları yer olduğu halde 
Fransızlar bir gün kadar bile muka\·e
met gösterememişlerdir. 

FRANSANl'\ KUVVETi 
Bu münasebetle Fransanın .şimal Af

rikadaki kuvvetlerine biı göz atmakta 
fayda vardır: Cezayir, Fran !tanın ana 
vatan kısımlarından sayılmaktadır. Fas
t 14 piyade alayı vard ır. bunların yarı
sı Faslıdır; bundan baska alh sü
vari v 6-8 topcu alayı va"'rdır. mecmuu 
4 piyade ve 2 süvari tümeninden ibaret
tir . Cezayird e de 14 piyade ve 7 süvari. 
16 topçu alayı vardır. 4 piyade ve 2 sü
vari tümeni demektir. Ve bunların çoğu 
Cezayir .şehri dolaylarındadır. Tunusta
ki kuvvet azdır: bir piyade ve bir süvari 
tümeninden ibarettir. 

Fransızların şimal Afrikada bin ka
dar uçağı varsa da bunların heman hep
si de eski model uçaklardır ve bugünkü 
uçaklara karsı koyacak durumda değil
dirler. 

MISIR 1-lAREKATı 
Mısırdan gelı-n ha~rlere gelince, se

kizinci İngiliz ordusu Marsa Matruh ve 
daha batıda bulunan Sidi Baraniyi ala
rakarak ileri hareketlerine devam etmi"
lerd ir. 40000 kad ar esir alındığı ve tah
rip veya eld e ed ilen top kayıbının bini 
ve tank sayısının da be:, yüzü bulduğu 
söyleniyor. 

Katlara ile d~miz ara:;ındaki 6 İtal
yan ti.iınenin de esir alındığı bildirili
yor. Bu :suretle Mısırdaki hareketlerin 
en nazik safhasına giı-diğine şüphe yok
tur. Mihver ku\ vetlerinin bundan son
ra Solluın - ~alfayada da mukavemet 
edem iyeceği \'e Libya içerilerinde Tob
tukla lutunmağa çalı~acağı tahmin 
cd:liyor. Romel ordusunun vaziyeti, şi
mal Afrika Fra :ısasına Amer~k:-.n kuv
vetlerinin jhraciyle çok karışık bir ha
fo girmiştir. Cünkü Romel. Tunus hu
c'udundaki kuv,·etleri kullanamıyacağı 
gıbi, hatta Trab:us garpten Tunus hu
duduna takvi~·ı> LÖndermek zorunda ka
focağı muhakkahtır. 

BATARYA MUKAVEMErt 
Gelen haberlere göre şimal Alrikada 

sahil bataryaları hariç miittefiklerc cid
di bir mukavemet gösterilmiştir. Bunun 
sebebi buralardaki Fransız deniz kuv
vetlerinin azlığı ve yaptıkları teşebbüs
lerin bir netice vermemesidir. Bu gemi
lerden yalnız birisi ablukadan kaçabil
miş, iki muhrip çarpıştığı Amerikan 
korvellerini batırırken harp dışı olmus
tur. 

Kazablankada Jandark harp gemi.si ile 
birlikte Fransız· filosunun yaptığı deniz 
muharebesinde Fran51z]arın mühim ha
sarlara uğradıklarını Vişi radyqsu da 
bildirmiştir. 

Haberler henüz tam olmamakla bera
ber Fransızların gösterdikleri deniz 
gayretlerin.in netice üzerinde müessir 
olaınıyacağı anlası1maktadır. 
FİLOLARIN ÇARPU$MASI 
Güniin en mühim haberi Fransız filo

sunun Tolondan İngiliz donanmasile 
karşılaşmak üzere çıktığı haberidir. Bu 
donanma birisi eski 3 safıharp gemisi, 
7 k ruvazöz. 16 muhrip ve bir tayyare 
ana gemisi ile bir takım küçük gemiler
den mürekkeptir. Mühimce bir kuvvet 
teşkil eden bu filonun noksanı uçak ge
misi noksanıdır. B u husustaki mahzur
ları karşılayacak olan şimal Afrika kı
yılannın Ang1o Saksonların elinde ol
ması hasebile bu filonun İngilizlerle 
çarpışmasından müspet nl"tice beklene.. 
mez. Müttefik filo.~unun zaferi muhak
kak gibidir 



Edirnede çalışmalar · 

..• s. ,, eni .belediye reisi se
çildi, bir fabrika yandı 

Edirne, 9 (Hu~usi) - İkinci teşrin 
ayı Trakya kaza ve vilayetlerinin kur
tulus yıldiinüm E:rine tesadüf etmekte
Clir. Dün 8 inde Lüleburgaz, 13 ünde· 
Tekirdağ, 17 sinde Şarköy ve 25 inde 
fle Edirnenin kwtuluş bayramları kut
lanacaktır. 

Geçen yıllardan daha büyük mik
yasta Edirnemizın kurtuluşunun kut-
1anması için hazırlıklar yapılrnı~ır. Bu
nun için Halkev:mizce bir program ya
Jiılınaktadı r. Bu mutlu günün şerefine 
~ece bir de balo verilecektir. 

Edirne, 9 (Hususi) - Belediye reis
cğine tekrar intihap olunan eczacı Fe
rit Çardaklı 18 seneden beri Edime be
lediyesinde encümen azalıklarında ve 
dört senedir de belediye reisliğinde bu
lunmaktadır. 

Edirne, (Husuo;i) - Dün aksam Ta
iatpaşa mahallesır.dc bir ev, bu sabah 
ta köprü başında Sabahettin Parsoyun 
Gündöndü yağ fabrıkasında yangın 
çıkmış ve fabrika kumilen yanmıştır. 

Fabrika sigortalı olup zabıta icap 
eden tahkikatı y~pmakta<lır. 

Isveç ayan ve mebusanında 
~--~~---~~----~--.,~---~~~--~~~~~ 

Isveç hariciye nazırı mü-
him bir nutuk söyledi 

ccisveçin dıf siyaseti IJugün olduğu §ilJi yarın 
da lıatiyen deği$memefı lıararındadırn 

Stokholm, 9 (AA) - İsveç harici
ye nazın ayan ve mehusan meclisleri 
huzurunda mühim bir nutuk söylemis ve 
Clemiştir ki: 

< Harbin bu sene dördüncü kışı baş
lamak üzeredir. Bizim siyasi hareket yo
lumuz değişmediği gibi; fa tik bal için de 
kat'i surette çizilmiştir. Bizler bugün 
harbeden milletlerden hiç birisine katıl~ 
mamağa karar vermiş bulunuyoruz. Bu
na nazaran muharipler nazarında vazi
yetimi:.t bir derece şüpheli görülmekte
dir. Bunun sebebi, lskandinav milletleri 
arasındaki tesanüdün manası iyi anlama
maktan baıika bir şey değildir. Biz, bize 
karşı bir taıuruz olmadıkça muharebe-

Makin eve 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ŞiMALi AFR\KADA SON 
VAZIYET 
-*-Vişi, 9 (A.A) - Ofi bildiriyor: Fas-

tan gelen son haberlere göl'e Fasta du
rum şudur: Port İyautey bir karşı hü
c.umla düşmanı Mehdia plajına süı·
müştür. Düşmanın temizlenmesine te
vessül edilmektedir. &ir düşen Fransız 
askerleri kurtar~tır.. Port İyautcy 
yoluyle demlıyolunun Kont Port İyau
teye çıkmıştır. 

Scbunu şimalinde l 000 kadar düş
man askeri karaya çıkmağa muvaffak 
olmuştur. Kuvvetlerimiz bunlan karşıla· 
mak üzere hareket etmiştir. Fedalda 
köprühaşı kuran Amerikalıları arkadan 
vurmak üzere Mekhosten ve Fas şehrin
den takviyeler gönderilmiştir. Satide ka
raya çıkan Amerikalılar durdurulmuş
tur. Fasın bütün şehirlerinde sükfinet 
vardır. Agadır ve Magadorda yeni kı
ralar karaya çıkml§tıT. Faa sultanı şahsi 
ı·mniyeti için general Mogues tarafından 
yapılan teklifte ve bombardımanlara 
rağmen Rahattan ayrılmak istememiş
lerdir. 

Vişi, 9 (AA) - Cezayirin Amerika
lılar tarafından işgali üzerine Fransa 
He Cezayir arasmda telgraf muhabere
.si kesilmiştir. Cezayir bölgesi hakkın
daki mütaı·eke bu sabah imzalanmıştır. 
Amiral Darlanın şahsi vaziyeti hakkın
da hiç bir mallımat yoktur. 

---o---
tSVIÇRE GAZETELERiNİN 

NEŞRiYATI 
-*-Bern, 9 (AA) - Şimal Afrikaya 

yapılan Amerikan çıkarma hareketi bu· 
günkü İsviçre basınının meşgul olduğu 
yegane mevzuu teşkil etmektedir. Gaze
teler ikinci cephe açıldı. Amerikalılar 
şimal Afrikayı istila mı? Ve saire gibi 
gayet büyük başlıklar altında en son 
hadiseleri bildirmektedir. lsviçre umu
mi efkarı durumun gelişmelerini pek ta
bii olarak çok biiyük bi'r dikkatle takip 
otmektedir. 

----o---
FRANSIZ ELÇiSİ AMERİ· 

• KAOAN AYRILIYO~ 
-*-Va~ington, 9 (A.A) - Fransa büyük 

elçisi pasaportunu almıştır ve birleşik 
Amerika hükiimeti Amerika limanla
rındaki bütün r'ransız vapurlarına el 
koymuştur. ----o---

PRAVD.aNIN YAZISI 
l\Ioskova, 9 (A.A) - Şimal Afrika 

Ve Mısır cephel~r:nden gelen haberler 
bütün gazetelerde geniş bir .şekilde 
neşredilmekte ve Ru.syanın her tarafın
ca memnunlukla karşılanmaktadır. 

Pravda gazetesi şöyle diyvr.: Harbin 
t)Sas yükUnü Sovyet birliği ve Sovyet 
kuvvetlel'i cekmckle beraber bütiin bir
leşm:~ ınilletlcr'n bütün kuv\"t>tlcrh. le 
düşmana yüklenerek onu harp saha-
sında ezecekleri zaman yaklcışmakta<lır. 

den hariç kalmak fikrini katiyetle bes
lemekteyiz.> 

Nazır bundan sonra İsveç matbuatın
da Almanya aleyhine beliren cereyan
dan bahsederek şunları söylemiştir: ds
veÇ basınında her iki taraftan birisiyle 
aramızı açacak yazılar hakkında gazete
yi kapatmak cezası verilecektir. Bu ma
'kalelerin fütiva ettiği fikirler şüphesiz 
lsveç halkının fikirleridir; fakat umu
mun efkarı sayılamaz. Bu gibi vaziyetler 
istikbal hakkında endişeler uyandırmak
tadır.Biz memleketimizin hayati menfaat 
leri etrafında toplanmalı ve vakti geldi
ği zaman dünyanın yeniden kurulması 
mesaisine iştiTake hazırlanmalıyız> 

B.orsa 
UZUM 

830 inhisarlar 48 
1 2 1 Hamdi Akyürek 5 3 

6 1 Şükrü A. 5 1 
29 İbrahim Şinasi 5 2 
1 5 Ali Akar 5 1 

1056 yekun 
184712 dünkü yekun 
185 768 umum yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

SiYAH 
199 ~ Şükrü Ugur 50 

iNCIR 
, 148 M. izmir oğlu 56 

6 i. Sinasi 6 7 
154 yekun 

19 3 5 9 umum yekun 
ZAHtRE 

15 ton bakla 35 
1 6 ton susam 69 

1 2 7 kndir tohumu 5 1 

53 
53 50 
53 50 
53 

5' 

49 
5 1 
53 
56 
yok 

58 

65 
67 

35 
69 50 
51 

çuvallı 
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8,45 program ve memleket saat aya
rı, 8,48 ajans haberleri, 9,00 Ebedi Şef 
Atatürkün ölümünün dördüncü yıldö
nümü münasebetiyle, Milli Şef ismet 
İnönünün o gün bu büyük acı dolayısile 
büyük Türk milletine yaptığı beyanatın 
okunması. 9,05 Tazim sükutu. 9, 10-
9, 15 istiklal marşı: ve saat 12, 30 a ka
dar kapanış. 12,30 pTogram ve memle
kte saat ayarı, 12,33 ajans haberleri, 
12,45-12,50 istiklal marşı: ve saat 19, 
30 a kadar kapa!)ış. 19,30 pTogram ve 
memleket saat ayarı, 19,32 ajans haber
leri, 19,45 radyo gazetesi, 20, 15 Ebe
di Şef Atatürkün ölümünün döTdüncü 
yıldönümü münasebetiyle, Milli Şef is
met İnönünün o gün bu büyük acı dola
yısile büyük Türk milletine yaptığı be
yanatın okunması. 20,20 Aziz Atamızın 
cümhuriyetin onuncu yılında necip mil
!etimize yaptığı tarihi hitabenin kendi 
seslerile neşri, 20,45-20,50 istiklal mar
şı: ve saat 22,30 a kadar kapanış, 22,30 
memleket saat ayarı, 22, 32 ajans haber
leri. 22,50-22,55 yarınki program: is
tiklal marııı; ve kapanış. ; ~.h'".,.,.~--~AO(I 
~i KAYIP CÜZDAN 
.' İçinde iki defter bulunan boş bir 1 
~ cüzdanı çarşıda kaybettim. Bulan 
{ memnun edilecektir. 
\ Bornova Tuna sokağı 14 numa-
~1 Tada Arif oğlu Ali 2891 
~ )COl'"~~~~.b"..r..r_....r.r.r..;:ıctı 

YENi GiNEDE VAZIYET 
Sidney, 9 (AA) - heri haı·eket üs

forinden gelen raporlara göre Yeni Gi
nede çok çet:n bir mücadele cereyan 
t tıncktcclir. İki taraf ta havan topları 
l ullanıyorlar. Japonların eliı1de yeni 
b.fif da!4 topları vardır. Siperlere yer
Jesmiş olan Japar.larm çe\'l'ilınc>;;i harc
J.-cti ileriivoı·. 
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AiLE FiŞLERi 
----*·---

Memurlara hususi 
eknıek kartı 

verilecek 
-*-Belediyece tabedilmiş olan aile sicil 

fişlerinin tevziine bugün başlanacak ve 
halk dağıtma birliklerine verilecektir .. 
Bu fişler evlerde her aile reisi tarafın
dan en kısa bir zamanda doldurulacak
tır. 

Memurlara ayın 15 şinden itibaren 
hususi kartlarla ekmek verilecektir. Bu 
hususta Ticaret vekaletinin talimatına 
intizar edilmektedir. Ayın 15 şinden 
itibaren İzınirde halka ekmek satışı 
bütün fırınlarda 28 kuruştan olacaktır. 
Ifartlar ve fiya!lc..r arasında nasıl bir 
tefrik yapılacağı ticaret vekaletinden 
sorulrn uştur. 

-~---tlfYlılWı-~--

F ayda ı ya~-
murlar ___ * __ _ 

Bazı mahalleleri su 
bastı ve ltiğımlar 

pcatladı •• 
-*-Pazar günü İzmirde olduğu gibi Ege-

nin muhtelif yerlerinde de faydalı yağ
murlar yağmıştır. Gediz bir hayli yük
sel.miş ve taşma alaimi göstermiştir. 

Izmirde pazar günü yağan yağmur 
esnasında şehrin muhtelif mahalleleri 
\'e bu arada bıihassa Yıkık minare, 
!kiçeşmelik, Güzelyalı ve Karataş 
semtleri sularla örtülmüştür. Yemiş 
çarşısiyle diğer bazı yerlerde lağımlar 
patlamış ve yollar iki saat için kapan
mıştıı·. 

İtfaiye motopompları Tepecikte su 
basan bazı evlerin bodrum katlarında- . 
ki suları tahliye etmiştir. Temizlik 
ekipleri her yerde f;:ıaHyet göstermiştir. 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
Tepecik semtinde su basan bazı yer
lerde amele ekiplerinin faal;yetini ta
kip etmiştir. ______ , _______ _ 

Loltantalar fillayetçi 
Belediyenin lokantalaxda ekmek satı

~ını menetmesi üzerine, lokantalarda iş 
hacmi dün hemen yarı yarıya azalmış
tır. Lokantacılar bu vazyetten yana 
yakıla şikayete baş1armşlardır. 
Şimdiye kadar ekmek suiistimalin

den şikayetçi olan belediye, bu kararı 
vermekle hakikaten isabet etmiştir. Bu 
suretle fazla mikdarda un tasarruf edi
leceği anlaşılmaktadır. 

---o--
Bir duralı yeri 

Gazi bulvarında Di Amerikan tütün 
kumpanyası önü belediyece ihtiyari 
otobüs durak veri ittihaz edilmis.
tır. Müşteriler haber verdikleri takdir
de otobüsler bu yeni durak mahallinde 
yolcu indirip yolcu alacaklardır. 

---o---
EIJe tayinleri 

Konya köy ebe mektebi 1942 senesi 
mezunlarından Şermin Dirilt İzmir-Cu
ınaovası nahiyesi köy ebeliğine, ayni 
okul mezunlarından Saadet Çoker 30 
lira ücretle Menemen - Helvacı köyü 
ebeliğine, Vedia Yakutlar Balçova kö
yü ebeliğine, Perihan Karluk Çandar
h - Bademli köyü ebeliğine tayin edil
mişlerdir. 

---ö---
İKİ HIRSJZLIK 

Yeni Sinema büfesinden 207 lira pa
ra ile 8 liralık çikulata çalınmıştır. 

§ Bornovada Göçmen sokak 25 nu
marada Hüseyin oğlu Ömerin evinden 
Mehmet oğlu sabıkalı Hüseyin Somay 
bazı eşyalar çalmış ve tutulmuştur. 

---o--
Bir Jıonferans 

Kuru incirleri?\ 18 eylül 1942 tarihin
den beri Borsada, ihraç tiplerine mü
vazi olarak, nu.-nara esasına göre sınıf
landırıldığı malumdur. Fiyatların umu
m1 seyir ve temevvüçlerinin hakiki bir 
surette görülmesini temine matuf olan 
bu usulün tatbikatından alınan netice
ler hakkuıda dün Borsada ihracat baş 
kontrolörü bay Ali Emre tarafından bir 
konferans verilmiştir. 

---o--
Şelıer firlıeti müdürü 
Anlıaraya gitti .. 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) -- Şeker tev

zJatı hakkında hükümetle temas eyle
mek üzere şeker şirketi müdürü Anka
raya hareket eyledi. 

İKİ ALMAN 
Denizaltısı batırıldı 
Londra, 9 (Radyo) --- Şimal Atlan

tikte büyük bir konoya hücum eden 
Alman denizaltılarından ikisi batınlmış 
bir kaçı hasara uğratıhnıştır. Bir f ngiliz 
harp gemisi Tastladığı bir denizaltıyı 
toslıyarak batırmıştır. Bir çok denizaltı
larına atılan dip bombalarını müteakip 
denizin Üzerinde yağ lekeleri görülmüş
tür. Batırılan denizlatıların tayfaların
dan bir kısmı lngiliz harp gemileri tara
fından toplanmıştır. 

Belediye meclisinin dünkü toplantısı 

Yaban domuzlarından 
alınacak mezbaha 

indirildi • 
resmı 

Büyük 
Atanın 

(Baştarafı 1 mci Sahifed 

olacağmiızı kimse bilemez. Ş 
muhakkaktır ki emniyet ve kı 
davamız, bugün de istiklal savaşı 
lanndaki ehemmiyetini muhafaza 
mektedir. Atatürk bize her hus 
en güzel örnekler vermiştir. İs · 
de karşılaşacağımız zorluklar, t 
keler ne kadar büyük olursa o 
onun ilham ettiği fikirlere sada 
zaferden zafere gideceğimize ve 
]etimizin mukadderat ufku hıc k 
nııyacağına emin olabiliriz. · 

._ Atamızın yarattığı eserler sav 
Bazı ıniinalıale talepleri ve Belediye lıesauına ellerdedir. Bu eserlere devam ve 
tahsil ettirilen ilıi gencin ofıuma masraflarının tikrar teminatı veren çelik ira 

artırılmmı talepleri encümenlere verildi.. bir şefe, ve onun etrafında yine 

Belediye meclisi dün reis bay Reşat 
Leblebicioğlunun reisliğinde toplanmış
br. Geçen zaptın hülasası okunup kabul 
edildikten sonra belediye bütçesinde 
yapılması zaruri görülen bazı münaka
le talepleri ile belediye hesabına İstan
bul mühendis ve mimar mekteplerinde 
okuyan ilci gencin okuma masraflan
nın artırılmasına dair müracaatları büt
çe encümenine, senetsiz tasarrufların 
halli için seçilmEsi icap eden yedi vu
Iruf ehlinin intihabı keyfiyeti nizam en
cümenine havale edilmiştir. 

Bütçe encümeninden gelen ilci müna
Yale mazbatası kabul olunm~ ve tari
fe encümeninden gelen yabani domuz-
larından alınacak mezbaha ve frigori
fik ücretlerinin yüzde elli tenzilata ta
bi tutulması hakkındaki mazbata müza
kere edilmiştir. 

Azadan Hakkı Ocakoğlu yaban do
muzlarının zcriyata verdikleri zaradarı 
nazara alan hükümetin bunlarla müca
dele için para sarfettiğini ve muzır hay
vanatı kıymetlendirerek harice ihraç 
f;deceklere müzaheret gösterilmesi lü-

likten bir halka teşkil eden yı 
zumunu müdafaa etmiş ve mezbahada bir gençliğe melikiz. 
hiç bir hizmet görülmediğinden bunlar- :ikinci dünya harbinin baş gös 
cian mezbaha resmi alınması doğru ol- diği günden beri birbirini takip e 
mıyacağını yalnız küçük bir muayene hadiseler ancak manevi kıymeti • 
ve frigorifik bedeliyle iktifa olunması- beyet'anlan ttikenmiyen milleti 
nı söylemiştir. ahir ı.yakta durabileceklerini gösterme 

Azadan Necmettin Kilimci, T dir. 
Bor yabant domuzlardan beledyenin Ne mutlu bize ki Atatürkün e 
hiç bir ~eti sebkat ~etmeden m~ba- varbğmı varlığınnzda duyabilmek 
ha resm.ı almasım~ .?ogru ~lmıy.a~agmı Ne mutlu bize ki onun açtığı çığır~ 
bu faydalı te.şebbusu belediyemızın de ve yoldan aynltuıs değiliz. 
himaye etmesi lazım geleceğini söyle- Millet, ebedi ~ef Atatürkiin man 
miştir. huzurunda derin huşu içinde eğilir 

Tarife encümeni namına mazbatayı milli kurtuluş davası uğrunda fe 
ı;1üdafaa. eden bay SalAhettin tarifede ve fcdekarlığın sahıslan:mış timsali o 
tenzilat talep eden Türk anonim şirke- atammn actı!h ·yolda ayni derce 
t!nin salahiyettar murahhaslarının bu ruuvaCfakıyetİc yiirüyen Milli Şer İs 
t~~.atı ~i '!_e m.emnuniyete şayan Inönüne sarsılmaz bağlantısını tckraıj 
gordüklerını soylemış ve mazbatanın nıaktan teselli ve bahtiyarlık duym 
kabulünü istemiştir. tadır. 

Reisin de verdiği bazı izahatı mütea
kip mazbata reye konmuş ve ekseriyet
le kabul olunmuştur. Meclis perşembe 
günü saat 16.30 da tekrar toplanacak
tır. Meclisi müteakip encümenler top
lanarak kendilerine mevdu dosyaları 
tetkik eylemişlerdir. 

ŞEVKEr BİLG. 

SOVYETLERE GORE 
---*--

Dün geceki yangın 
Ruslar ye 
hücumları 
püskürttü 

•• 
B. Ahmet Raı?tP Uzümcünün 

i:ziim imalathanesi kısmeıli yandı 
İtfaiyemiz, ôdeta lıörü lıörüne ateıe atılaralı 

yangını IJiiyülı f edalı arlılıla söndürdü... 
Dün gece saat 18.37 de ikinci kordon

da, adl!ye binası civarında B. Ahmet 
Ragıp Üzümcüye ait 4 sayılı üzüm bo
yama ve yıkama imalathanesinin 857 
inci sokağa nazıc kısmındaki boyama 
dairesinde bir yangın çıkmış ve ateş 
bir anda alev sütunları halinde yükselerek çatıya sirayet etmiştir. Etrafı sık 
ve yanmağa müsteit binalarla çevrili 
bulunan bu binadan alev sütunlarının 
yükselmesi civarda büyük bir korku 
Ve tel5ş uyandırmıstır. 
Yangın haber v;rildikten iki dakika 

sonra itfaiye teşkilatı tam kadrosiyle 
yangın sahasını bol bir su çenberiyle 
sarmış bulunuy:.:>rdu. İtfaiyenin ateşi 
esaslı bir surette ve tam bir anlayışla 
abloka etmesi büyüyen tehlikeyi he
men bertaraf etmiş, yarını saatlik bir 
çalışma neticesinde yangın tamamen 
söndürülmüştür. 

Yangın esnası.oda başta itfaiye ku
mandanı bulunduğu halde itfaiye çavuş 
\ ' e erlerinin körü körüne ateşe atılarak 
büyük bir fedakarlıkla ateşi söndürme
leri cidden takdıre lllyıktır. 
Yangın çıkan dairenin yalnız çatısı 

kısmen yandıktan sonra söndürUldüğü 
yapılan keşifte görülmüş ve itfaiye er
leri takdir edilmiştir .. 

Zabıta ve adliye yangın hakkında 
dün gece geç vakte kadar tahkikatla 
meşgul olmuşlardır. 
Yangın çıkan bina sigortalı idi. 
tKtNCi YANGIN 
Dün gece saat 21, 15 te Bardakçılar

da 876 ıncı sokakta Salahittinin sahip 
bulunduğu 16- T 6 numaralı döküm!hane
de döküm yapılırlcen ocakta yakılan 
fazla ateşten taban tahtalan tutuşmtll 
ve çıkan yangın itfaiyece söndürülmüt
tür. 

-*
Almanlarıo 158 uça 

ğı tahrip edildi 
-*-

Moskova 9 (A.A) -- Tebliğ : St 
grad bölgesinde düşmanın küçük 
lariyle çupışmaktayız. Fabrikalar 
hallesinde bir düşman bölüğü imha ed' 
miştir. Başka bir kesimde Sovyet pi 
desi bir hücumu durdurmuş ve altı 
imha etmişlerdir. Şehrin şimal batısın 
ibir miktar müstahkem mevki tahrip e 
miş ve bir kaç yüi düşman askeri öld 
rülmüştür. Brianskta 620 düşman aub 
ve eri öldürülmüştür. Pike uçakları 
mihverin bir tayyare meydanına akın 
20 düşman uçağını imha etmişlerdir. 

Mos.kova, 9 (A.A) - Öğleyin n 
redilen Sovyet tebliği: Gece Stalin 
çeVTesinde, Tuapsenin !}imal doğusun 
ve Nalçıkın cenup doğusunda kıtala 
mız düşmanla savaşmıştır. Diğer kesi 
lerde bir değişiklik yoktur. 

Moskova, 9 (AA) - Sovyet hab 
ler biiTosuna göre 7 son teşrininde bit 
hcltada 158 düşman uçağı tahrip e 

Pekmez fabrikaları Barlar gece saat mistir. Rusların kayıpları 63 uçaktır. 
Baltrk denizinde Sovyet harp gemil 

faaliyete e:et-ti 12 de kapandı ri 12 bin tonluk iki düşman nakliye g 
v ~ misini batırmışbr. 

---------*·~------ ----------Jf.--------- -~~.--.a----~~ 
Evvelce İzmirde mevcut pekmez fab- Vilflyetçe verılen bir karar üzerine ITALYAN TEBllf&I 

rjkaları faaliyetl~rini tatil etmişlerdi. dün geceden itibaren İzmlı·de mevcut lJ 
Hususi teşebbüsle meydana gelen bu barların gece saat 12 de kapanmasına -*-
fabrikalar, şeker azlığı yüzünden yeni- başlanmıştır. Bu kararın verilmesine İtalyan 1ıu1111etleri, an 

sebep, son zamanlarda barlara devam 
den faaliyete gecmişlerdir. Bu fabrika- edenlerin en büyük ekseriyetini köy- lıUUVetlere iltihalı 
lara yurdun muhtclü yerlerinden sipa- lüler teşkil etmesi ve köylerden gelen- etti mi? •• 
rişler gelmektedir. Pekmez fiyatları }erin barlarda gece yarısından sonra --*--
yükseltilmiştir. Belediye pekmez fiyat- yüzlerce lira sarfetmeğe mecbur hıra- Roma, 9 (A.A) _ Tebliğ: 
lannı sıkı surette kontrol altında bu- kılmaları idi. Düşman zırhlı kuvvetlerle, Mısır ç 
lundurmağa ve her türlü ihtikar hare- Barlar sıkı surette polis kontrolü al- !ünün dar sahil boyunca ged çekilme 
ketlerini ön1emeğe kaı·ar vermiştir. tında bulundurulacaktır. te olan mihver kıtalarının hareketin 

----·-,--- ----·-·--- engel olmak istemişse de kıtaların an 
Bayındırda Halkevimi2in. :;;;I~~e iltihakına muvaffak olm 

---* *·--- Hava kuvvetlerimiz, düşmanı iza 
O,, 1ı 1 etmekte devam etmiştir. 

Kızılay Jıurumuna Jıöy- uma, yazma urs arı Pazartesi günü Cenovaya yapılan h 
lünün yardımları her yerde açddı va akınında 23 kişi ölmüş, 80 kişi y -*-- -*-- ralanıruştır. Beş İngiliz uçağı düşürü 

Bayındır Kızılay şubesi Kızılay haf- . Halkevi Tepeeık, Eşrefpaşa v~ Keçe- rnü.ştür. Bil' uçak Adriyentede Kama 
tası münasebetiyle köy okullarına de- cılerde açılan Halk dershanelerıne ka- rakada yarunış ve düşmüştür. Pilot 
vam eden yoksul 10 talebeyi geydirmiş- yıt ve ~a~~l muamelesi önümüzdeki esir alınmıştır. Büyük bir düşman kafi 
tır Tr. __ , be · · b fk ti k'' l'" pazar gunu akşamına kadar uzatılmış- lesine hücum edilmiş bir çok harp g , . .n.u.uay şu sının u şe a oy u- 1 d k · 1 b 
müzü memnun ederek köylerde Kızılay tır. Bu dershane ere evam etme ~e- rrıilerine isabetl~r kaydedi miş ir kru 

.. . . . ğinde bulunan yurttaşlarımızın üçer vazör muhakkak olarak oatırılnuştır. 
a~a ~~yede~er tertıp .. e~ış. ve adet fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdan-1--------------------------....ı 
Ç pı koyu 128 lira, Uladı koyu 64 lira, lariyle birlikte her gün saat 18 den Z A Y t 
Falaka köyü 60 lira,· Fırınlı köyü 53 li- 19.30 a kadar Eşrefpaşada Tınaztepe, 
ra, Kızılcaova köyü 44 lira, Buruncuk 'l'epecikte Şehit Fadıl, Tilkilikte C. H. İzmir liman dairesinden almış oldu 
köyü 25 lira toplıyarak Kwlay vezne- P. Nahiye ocağına müracaat ederek ka- ğum 2/8/934 giln ve 239 sicil sayılı dal 
sine yatırmışlardır. Bu yüksek alakala- yıtlanm yaphrmalan, hiç okuma yaz- gıç vesikamı zayi ettim. Yenisini alaca 
rmdan dolayı Bayındır köylülerine te- ma bilmiyen yuı·ttaşlarımızın bu fırsa- ğımdan eskisinin hükmti yoktur. 
~ekkür edilmektedir. tı kaçırmamaları tavsiye olunur. İzmir Değirmendağı Fatih mahal 

Manisa Daimi Encümeninden : 
KİRAYA VERİLECEK SİNEMA •• 

- Manisa hususi idaresine ait sinema binası 3 yıl müddetle 9 bin lira mu
hammen bedel üzerinden kiraya verilecektir. 

2 - Daha evvelki müzayedede layık bedel verilmediğinden müzayede yeni
lenmişth • 

3 - ihale 27/11 /942 cuma günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde ya
pılacaıkhr. 

4 - Şartname Manisa vilayet claimi encümeninden ahnn· ve görülebilir. 
?. - Nuva~kat teminat 675 liradır. 6358 (2690) 

lesi Tabur katip sokak No. 16 
Nuri Dalar 

6362(2887) 

Z AY 1 
Samsun mıntaka liman reisliğinde 

alınış olduğwn makinist şahadetname 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin hükmü kalmamıştır. 

24 sayılı !5ahadetname sahibi 339 
doğumlu Hw·şit oğlu Abdurrah 
µıtn Kalkavan 
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Ata türkün zaferlerle dolu şanlı askerlik hayatı 
- RAŞTARAFI 2 İ~Cİ SAHİFEDE -
l&r, hu suretle 1916 temmuz. a~ustos ay
lc,rı nırrıncla Kafkas cephe.si bir cok sid
dcıii \·p bnh muharebelere sahne ol-
11'.lt ı-:tt:. 

X\7I KOI ... ORDU 
::\TUH \REBELERt 
n·;rdi.incü Rus kolordusunun 12 tem

mu-.: 1916 da S. ti.imenimize yaptığı ta
uruz Uzerinl' tUmenlmlz üç misli bir 
listUn1Hk kar~ı~ında 3 gUn mukavemet 
E'ttlkten S('lnra Kulp boğazına ( Mus ce
nubundıı ) ~ekilmeye mecbur olmuştu. 

Bu muvaffaklveti temin eden dilsman. 
R Himen hrsı~ınd:ı bir alay bır~tık
tan sonra; mütebaki kuvvetlerini Oğ
not; civarında toplıyarak orada da taar
r•ıuı g~cmc-k 'çln diğer kuvvetlerini ~e
r· :o cekti. 

S. -Tttl\'1ENL'l MUKABİL 
TAARRUZU 
R. tUmer.in karşısında düsmatıın an

cak bir 31av kuvveti kaldığtnı anlıyan 
MustaEa K~tnal bu vuiyetten bilistifa
de 8. tUmenle mukabil taarruz.::ı geçmek 
kararını vetdl. Bu taarruz neticesincle 
diişman l\Tu~u da tahliye ederek tılmale 
cc-kildi ve bu tesirle Bitli~ karşısmdaki 
riüşman da Kannuc~a kadar çekilmeğe 
rrc-cbur oldu. 

8. tUmenin bu darbesi II .. IIt. kolordu
ların bu zamana kadar toplannuş olan 
kuvvetlerini de harekete getirerek bun
lar cln taarruza geçm~ler ve kaı~ıların
d:ıki düşmanı geriye atmış1ardı. · 

RUSLARTN TEK."RAR TAARRUZU 
3. ordunun GiimitşhaM, Kelkit hattı.:. 

nın gı:ırhine cekllmesinden istifade eden 
Ruslar, 2. ordunun sol yanında büyük 
kuvvetler fophyarak taarruza karar ver
diler ve 19 ?ğustos 1916 ı:la taarruza baş
hvarak t<ı~ıv1 aldılar. 20 a~ustC\sta bu· 
muvafFaklyet kazanamadılar. Va7jyet 
cidd1 bit" mahiyet alm~tı. Bunun ii:ı:eri
nı> X\1I. kolordunun S. tUmenl III. kol
ord11vıı ~,anastmlch ve bu III. kolordu
nun 7. tiimeni de XVI. kolordu komu-
1 ır:h~ının emrine verlldl. 

Düc::manın bu umum! taarruzu netl
cı>,inde kuvvetlcrlmlz, biraz geriye çe
kilme~e m cbur oldular. Fakat dU~an 
yint' bir netice alamadı. 

TORK TAARRUZU 
24 ağustos 1916 da düşmana blr darbe 

indirmek Uzere 2. ordu taarruza gecti. 
21 n~~tos:ı kadar devam eden bu taar
ruz. clU man kuvvetlerlnln 20 kilometre 
geı·ive atılması Heı neticelendi. 

RUS T.AARRUZU 
Rmılnr bilha!l!a ilstUn topçu ateşine 

da\•ancırak !:ıklet merltezleı-i sağlarında, 
ya~i II. kolordu cephesinde olmak füe
re 28 aıtustosta taarruza basladı1ar. 

28. 29. 30 a~ustosta bir muvaffaldyet 
kmin edemediler. 31 ağuı;tosta 7 alay 
ile, XVI. kolordunun sol kanat aksamı
na vUklendUer. Bu taarruz karşısında 
hu kolordunun sol kanat kısımlan Mas
la deresi gerisine çekllmeğe mecbm ol
du. 

8 eylüle kadar devam eden Rusların 
bu ııiddetH taarruzları neticesinde diğer 
knlÔrdulnr da eski mevzilerine cekilme· 
i!e mecbur oldular ve Rru taar!uzu bu 
mc\•zilı:r karşı.canda tamamen kır1lm1s 
oldtı. Bu sure-tle Ruslar bir netice elde 
etmic:ı olamadılar. Bıındıın sonra bu cep
he>terde milhim hareketler olmadı. 

Bu muharebeler neticesinde Ruc::lar 
:10.0M. Tlit1'lcr 20,000 :uıyiat vermi~ler
dir. 

2. ORDU KOMUTANLiöTNDA 
Mustafa Kemal S mart 1917 de 2. or

du komutanlığı vekrtletine tayin edildi 
ve 6 mart 1917 de generalliğe terfi etti. 
R-;asen bu cephede kış dl'Vam ettl~l ve 
her iki taraf, iaşe bozuklu~undan mıız~ 
tı:ırin vo yor~n dU~tuğU !cin ciddi ha
H•keflcr olmnd1. 9 mart 1917 de de Rus
ya ihtilali baş1amrntı. 

'?. ORDU K01VIUTANLiôINDA 
l\Tmıtnfa Kemal ( pa,.<ıa) 7 ağustos 1918 

cl° Filistincle 7. ordu komutanlığına ta
.rin crlildi. Bu ordu 1. ve 11. ttirnenler
rie-n ıniirckkep IH. kolordu ile 2G. ve 53. 
lümcnlcrdcn miir~kkcp XX. kolordudan 
mi.il eckkil idl. Bu tarihte Filistin cep
hp,.J'ıde !.. 7. ve 8. ordulardan mürekkep 
Yıldırım ordular grubu vardı. Bu ordu
lar Yafa - Eriha simalindeki mevzide idi. 
Bıı m"vtl saf{dan g:ırpten itibaren sıra
.sile 8 .. 7. V(' 4. ordular tarafından tutu
lu\·ordu. 

7. ordu ( Kudüs _ Nabli.is ) şosesinin 
p:ırblndcn $eria nehri yakınlarına ka
c"Gr olan takriben 40 kilometre uzunlu
l•lmda bir cepheyi i~~al edivordu. Or
du bu cepheyi III. kolordusu sağda. ve 
XX. kolordu solda olrnak üzere tutmuş
tu. 7. ordunun sağında 8. or-Ou, solunda 
4. ordu \':Hclı. Ordu kı:ıraı·gühı Nablüste 
idi. 
DüŞM.ANlN TAARRUZU 
ts e.rlU 1918 de dUşman .7. ordu cep.. 

hc:slndc taarruza geçmiş idi. Düşmanın 
hı taarruzunun a~ırlığı en ziya.de XX. 
kolordu cephrsinde hissediliyordu. 7. or
<ln bu tanrru... karşısında vaziyeti 
mevzii muv. ffnkiyetle muhafaza ve 111ü
dafoa etti. Fakat dilsman asıl sıklet 
mcı kezile 19 eylillde 8. ordu cephesinde 
tanrruza başladı ve bu ordunun cephe
si aynı glln ynrıldı ve ordu çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Cephenin yarılmış kısmından, saldı
ran bUyük sUvarl kuvvetlerinin cephe 
gerilerine sarkması, ve dU~man hııva 
kuvvetlerini11 milternadi hücumları ne
ticesi olarak 8. ordunun ricati, bir inhi
zam haliııe inkilup etmtcıti. Bu vaziyet 
ile 8. ordunun geride bir mevzide tutun
ması imknnı kalmnını.c:ı olduğ!l gibi, 7. ve 
4. ordulorın bulundukları mevzilerde 
kalmaları da kabil dcğadı 

· :işaf ettikçe, bu hatt:ı lutunmamn mUm- milli hududu bu suretle teabit etınit ve ancak 9/iltinci kanun/92 1 d e çatb. 
kün olmıyacağı anlaşıldı. Binaenaleyh iatiklal hıubinde Fransızlarla 20/birinci Mevzii muvaffakıyetler temin etti ise 
('lrdunun NablUs şarkı~lmalisincle, (Va-· teşrin/921 de aktedilen Ankara itilaf- de mukabil taarruz ve darbelerimizle 
clii Ferha) gerlsine çekilmek zarureti namesi ile de bu hususu tahakk,ık ettir- dilşman haylica sarsıldı. 
hasıl oldn v<'! bu kararın irap ettirdiği mi'! bu1unuyçırdu, 10/iklnci Ununda dUşman yine ta-
emlrler 21 eylül 1918 de verildl Bu em- ORDUYU KURTARMAK arruza devam etti ve mevziin şimal kıs-
re göre 7. ordu ileri kısımlan 21/22 ey- Mustafa Kemal (paşa) ancak kuvvet- mı ile cenup kısmı arasmda busulıe ge-
!Hlde Vadii Ferha ~imaline ~eçnıi:;ti. Bu- li bir orduya istinaden sulh müzaken- len boşluktan bir alay kadar kuvvet 
rada vaziyet bü~btiliin vnhnmet kesbet- tıncla mevcudiyeti milliyetmizin muha- garp cepheei kararglhının bulunduğu 
rnişti. faza edebilecesi kanaatini besliyordu. inönü istaıyonunun şimalinc kadar so-

Gerçi 7. ordu intizamını mulıafna Bunun için yıldmın ordular grubu ko- kulma~a muvaffak oldu. Bu vaziyet üze 
c<liyordu. Fakat. düşmanın müh>nıadi mutanlığına geçer geçmez ilk İş olarak rine cephe kararııahı cenuba lnönü kö
tn.zyiki bilhassa dii~ınan hava kuvvetle- en genç efratla, talim terbiyesi ve teç- yüne nakledilirken hu dii§man kuvveti
rlnln alçaktan t<>an·uzu, mühlik b:r tc- hlzatı mükemmel bir ordu vücude getir- ni de tevkif etmek üıere elde bulunan 
sir ynpıyordu. 8. ordu hemen kalmaır.ış- mek keyfiyetini düoünmü~tü. Bunun ica bir piyaae tnburiyle bir süvari bölüiü 
h. Vaz.iyete göı-e 7. ordunun Vadii Fer- batından olarak ordunun silAh ve cepa- ıimale tevcih edildi. 
l:ada tutunması imkansı7 olduğu ~ibi, nesinden mahrum edilıneai için İngiliz- Bugün öğleden sonra mevziin cenup 
cephe gerisinde ve Vadii Şeria yakının- ler tarafından yapılan manevraları daha kanadında bulıınnn birliklerimiz düııma 
da hulunan Bisar.ın clüsınan turofınılan evvel görerek enırivaki1er karşısında kal- nın topçu ateşleri himayesinde yaptı~ı 
işgal edilmesi halinde ordunun '!İmale mamıştı. ,edit taarruzlan mukabil taarruzlarla 
do~ru ~ekilmesi kabil olmıyacak hatta 3 ORDU MOFEITIŞLtöiNDE kınn1t ve düşanı oldukça sarsmı~tl. 
Şeria nehı-lnin ~arkına ~eçmekte güç- lztnirin hıgalinden dört gün sonra 19 Sağ cenahta bulunan birliklerimiz ise 
lUklere uıtranacaktı. İ!')te bunu di.l~tinen Mayıs 9 1 9 da Mustafa Kemal paııa. Sam- dil§mııın taanu7.ları kat41sında daha ıaT-
7. ordu komutanı Mu.cıbıfa Kemal (pa- RUnl\ çıktı. Anadolu işgal edilmiş, vazi- ka ç,.kltmeie mecbur kalmış ve araya 
şa) Bisaıun tutulması için 4. ordu nez- vet çok karanlıktı. Bu tarihlerde Osman da dü~an girmi:ı olduğundan bütün 
dinde t~sebbilste bulunduğu gibi: ken- !ı iınpar:ı.torlusru içinde lngilizlerin 4 l 5 00 cephenin geriye alınma•ına mecburiyet 
di!ei de Bisanı tulınalt iizere bir kıta sev- Fransızların 49000 ve ltalyanların 1 7 hn!1l olmuştu. 
kotmi~ti. Fa.kat BLc::anın düc::ınan tarafın- bin 400 kişilik kuvvetleri vardı. Türk Düşman ıtimdiye kadar verdiği zayiat 
dan tutulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine orcluııu Mondroı mütarekesi mudbince yüzünden t t /ikinci kanun/21 de ileri 
ordu Ş~ria ş:ırkına geçer~k Şaına doğ- terhi8C batılanmı,, hazari garnizonlarına harekete devam kudretini kendinde göT 
ru c;e-kilmeğe devama karar verdi. Fa- rt'kilmi,.ti. Silahlan elinden alınmışb. 28 mediğinden tekrar cskl mevzilerine çe
kat bu hareketin yapılabilmesi kolay ol- Mayıs 919 da Ayvalıkta Türk askeri ta- kilmeğe mecbur ohnuştu. 
mıyacaktı. Evvclemirde, BLc::anı işgal et- rnfındıın atılan ilk kurşunlarla milli kuv- Dlişmnn lnönüne sayıca üç misli üs
rniş olan düşmanın Şerinnın şarkına ~ec- vetler harekete geçmişti. Türk ordusu~ tünlükle tnarnı:ı: etrni"tir. Muntazam Jcuv 
mesine \·c orduyu ku~atınasına mani ol- nun umumi kuvveti 50.000 kişi idi. vetlerle ilk müdafaa İnönü mevzilerinde 
mak, sonra da va..c;ıtasız ve köprüsüz Mustafa Kemal paşa milli orduya da- yapılrnııtır. Müdafaa, çetin şartlar de.
olarak nehirden geçilmesini temin et- yanarak artık memleketi kurtarmak ka- hilinde cereyan etmjştir. Türk eri ve ko-
mek Hizın1d1. rarını vermişti. mutanı bl1 muharebede flkTt ve ruhi yük 

7, ve 4. orduların miUekahil tedbirle- HEYETi TE.MSlUYEDE sckliğini göı;termekle beraber cephe ko-
rlle Bisandaki düşman tesbit edildi. Ve d 1\" mutıını da yiiksek ~zim ve iradesiyle haa 
7. ordu 22 ve 23 eyli.il gi.iıılerincfo Seria- 2 3 Temmuz 919 da Erzurum a ıus-

- f K li ' 1·"'' 1 d ·ı.. t mını yenmİ$tİr. nın ~arkına ~eçmcie mttvaf!ak oldu. ta a · ema n reıs ıgı a tın a vı aya ı şar-
Bundnn ~onra da Aclnn da.C!ları ilzerin- kiye kongresi toplandı. Karular arasın- iKiNCi iNöNO MUHAREBE.Si 

d bi i 11 k k ymak ku C E~ mühim hedef u''zen°nde ı'sti·h&al d<:'n ç!'!kilmeğe devam etti ve 24 eylül a ecne sga ere ar~t o • - " " 
191R de Şamın cenubunda Kisve mevki- vai milliyeyi amil ve milli idareyi hakim oluMcak muvaffakıyetler, ikinci üçüncü 
ine vardı. kılmak kararları verildi. derece hedefler ii"Tennde bidayette ihti-

Mustafa Kemal paşa, bu çekilen hare- 4 Eylülde Sivas kongresi torılandı ve ynr o1unarak fedakarlıkları daima telafi 
katını erkanı harbiye reisliğine gönder- miihlm kararlar ittihaz etti. eder.> diyen At:ıtürk, bu muharebede 
diği bir raporla ziah etmiş ve ileri sür- Türkiye Biiyük Millet Meclisi açıldı~ı Afyon cephe~:nde çok zayıf kuvvetler 
düği.l eabnp mudbelerde ne kadar haklı zaman genel bakımdan askeri vaziyet terkt"tmicı ve lnönünde kuvvetimizin ço
olduğu bilahara anla ılmıstır. ,öyle idi: ğunıı toplamak auretiyle muharebeyi 

1 - Carpta: 17.miT etrafındaki Yu- sevlt ve idare eden genel kurmay haı:ka
ATATORKTE iSTiKLAL HARBt- nan cephelerinde faaliyet başlamıştı. nı ve cephe komutanının bu tarzda.ki ic-
NE DOôRU iLK FiKİRLER 1 latta 6/Nisan/920 tarihinde Soma raatını musip görmü~tür. 
Atatiirkün yıldırım ord\llar grubu ko- cephesinde dföımanın bir kısım kuvveti 1. lnönü muharebeainde Türk ordu-

mutan}ıqJ gerçi biiyük harbin son safha- ilerlemek te<ıebhücıünde bulundu ise de sunun zanncdildi~i gibi bir vurusta da
sını te~kil eder; fakat Atatürkün bu saf- mvvaffak olamadı. ğıtılamıyacağı ania~ılmıştı. Fakat .zaman 
ba.daki icranh ve düşünceleri tetklk edi- İzmit civarında milH kuvvetler lnr,i- ~t"çtikc:e bu ordunun kuvvetleneceği ele 
lirse istiklal harbi mücr.deleqinin temel- \izlerle temas hı.1inde idi. Kandıra dahi tabii idi. O halde Yunan ordusunun va
lerinin daha bu safh;\da atılmıs olduğu İngilizlerin bir !!iivari böliiğü tarafından kit geçirmeden Türk orduııunu ortadan 
ve bu !mfhanın büyük harbi 1ııtiklal har- i~:ıal edilmişti. kaldırması lazımdı. Bu lüzum veçhile Yu
bine ha~lıyan hir halka teskil ettiği gö- 2 - Şarkta; Rusya ile henüz temas nanlılarca Heri harekata karar verilmi~ 
r!ilür. Diııaena1cyh istikHll harbinin baş- hasıl olmamıştı. Ermeniler, Türk ve is- ve 23/mart/921 de taarruza geçilmişti. 
fan~cı olmak üzere bu safhadan kıs~ca lam unsurlarını yer yer imha etmekte Yunan ordusu 1. lnönünden sonra 
burada da bahsetmek faideli görülmüş- idiler. Bunlara karşı hareket için heniiı: Bursa ve şarkındaki kuvvetlerini arttır· 
tür. Atntürk M()ndros mütare.1<.esi akte- XV kolordunun vaziyeti müsait değildi. mış ve Usak mıntakasında da oldukça 
dildiği zaman (31 /birinci teşrin/918) Fnkat hu cephP.de bir hareketin lüzumu- kuvvetl~nmiı;ti. 
yıldırım ordulıu grubu komutam olrrrn~ na l:nnnnt gP.tirilmi!\tİ. 23 IMııTt/92 1 de Yunruılılu Bursa
ve karargahını Adanada kurmuştur. Em 3 - Fransı:>Jarfa Ac!nna, !\ler"in, Lir- dan lnönü istikametinde ve Uçaktan ela 
dnde T-falep şimalinde bulunan 7 ordu fa taraflarında mtisade;meler oluyor ve Afyon istikametinde ileri harekete geç
ile Arlana mıntakasında bulunan 2 ordu milli kuvvetler Adananın b.İr saat me- Liler. Yunanlılar lnönü cephe$İne üç tü
bulu:ıuyordu. Atatürk bu makamda safesinde bulunuyordu. Mersin kasabası men tahsis ve bunun ikisini bidayetten 
mağltip ve ayni zamnnda çok ha!:sas milli kuvyetler t::ırafından muhasara itibaren cephenin şimal kanadına tevcih 
ohn bu cephede mütarekenin ağır hü- edilmis, Fran.,ız komutanın~ teslim tek- etmişlerdi. 
kümlerini tatbik etmek vazifesi karsısın- lifi vapı1mı!ltı. Dalın. ilk andan itibaren genel kur
da buJ.ınnyordu. • Haı;indc Ermeniler mukavemet et· may cenup cephesinden bir piyade tü-

Mustn.fa Kemalin bu vazifedeki icra- m6k•tA 1·c:ıı·leT. · l b' i · h · ~ - u menıy e tr süvar tümenı garp cep es.ı 

<>.tının ıu e'laslara dayanchğ-ı görüliivoT: 4 - Şarki Trakyada l kolord;.ı mu- emrine tahrik etmiş ve Kocaeli grubu 
l - Milli bir hudut tesbit etmek ve kavemete hazırlanmı:ıkta, Yunanhbr büyük k13nıını da bu cepheye göndermiş 

hu hndudu elde tutmak·, · M h d d her tarafta propaganda yapmakta idi- u. u arebenin evaıru müd etince ce-
2 - Orduvu kurtarmak ve onu müm- l nup cephesinden daha iki tümen inönü-

kün oldugwu .kad"-r kuvvetli bulundur- er.M l k · h · d · nl k ne çekı.lmı"şti', mak. em e etın er yerın e Hıya ar çı -
mıştı. Adapazarı istikametinde milli Düıımamn 26 marttan itibaren İnönü 

MiLLi HUDUDU TF..SB1T ETMEK: kuvvetleTle muhalif çeteler faaliyete mevzilerine yaptığı taarruzlar bir çok 
MiJ!i hududu tt"~bit etmek, mlitnreke geçmişlerdi. Pontos çeteleri Karadeniz yerlerde ve bilhassa cenahlarda mevz.ii 

:cıartlarını tatb1k etmek için ilk esası teş- sahillerinde faaliyetlerini arttırmışlardı. muvaffakıyetler elde etmiş ise de Türk 
kil edlvodu. Cünkü mütarckenamenin Sılmsuna bir Yunan ihracı hazırlanıyo11- erinden en büyük komutana kadar hep-
16 maddesinde (Hicazda, Asirde, Ye- dı. sinin yük.sek azim ve imanla savaşma
mende. Suriyede ve Irakta bulunan mu- Anzavurun isyanları tenkil edilmiş, latı. tabiye sahasında düıman muvaffa
hafız kıtaat en yakır. itilaf komutanına Düzce iııyanı Nuh veren isyanı, Bozkır kıyetlerini hiçe indirirken yüksek sevk 
teslim olunacaktır) diye bir kayıt mev- l!yanı, Konya isyanı, Demirci Mehmet ve idare makamlarının da vaz;iyet.İ doğ
cut olduğundan Suri}•e hududunun te&- efen.in isyanı { Malatya vakası ve diğer ru takdir etmeleri ve zamanında tedbir 
biti ehemmiyetle icap ediyordu. E~er vakalar ve isyanlar birer birer tenkil almalan sayesinde 31/Mart/921 akşa• 
bu hudut tcsbit edilmezse yıldırım ordu- edilmiştir. mına kadar devam eden bu kanlı çarp1J-
lıu grubu Suriye hududu içinde telakki BiRlNCI JNöNO MUHAREBE.Si malar neticesinde dü'1ffi8n 1 /Nisan/921 
t"dilerek silahtan tecridi ve itilaf ordula- « Mahdut vesaitle büyük işler görme- 9abahında.n itibaren lnönünden çekil· 
rma teslimi icap edebilirdi. nin tecrübe olunan yegane usulü, kuv- mağe mecbur olmuş ve süvarilerimizle 

Mustafa Kemal (paşa) bunun iç.in 3 / vetlerimiz.i dağıtmamak, mevcut vasıta- takip edilmiştir. lnönünde bu muharebe 
ikinci te'!l"İn/ /918 de ordulara Suriye lann biiyük kısmını gayelerimizden en ler cereyan ederken düşmanın cenupta
vilayetinin şimal hududunun (Lazkiye mühim olanın üzerine teksif etmektiT.> ki aksamı Afyonu almıı ve ileri kısımlaı
şimalinden Han Şeyhun cenubundan ge- Diyen Atalürk birinci lnönü muharebe- riyle Bolvadin ve Çay istikametlerinde 
ç.erek sarka doğru devam eclen h!\t) ol- si için elde mevcut bütün kuvvetleri bu ilerlemişti. Bu düşman kuvvetlerine kaT
duğunu tamim etmi~ti ve bu hattın si- cepheye sevkeden genel kurmay baş- şı inöni.i mevzilerinden tahsia edilen 5 
malinde bulunan ahalinin dörtte üçünÜn kanlığının karar ve icraatına tamamen tümenlik kuvvet AltıntaJ mıntakasına 
arapça görüşür Türk olduğunu da bildir İJtirak etmiştir. sevkolundu. Bu kuvvetlerle Afyon iati
rniııti. Yukanda ltaydedilcllii veçhile birinci kametinde ilerliyen düşmanın yan ve 

Bu tamim yapıldıktan sonra İngiliz kuvvei seyyaı·enin takip ve tenkili için gerilerine taarruz edilecek ve cepheden 
mükaleme memurlan avni günde ileri c:rarp ve cenup cepheleri birliklerinin de 41 ve 5 7 tümenlerle bu taarruza iş
kıtalanmıza gelt!rek (Halep şimalinde büyiik kumu Kütahya ve Gediz mıntaka- tirı:ık edilecekti. Bu harekah an.lıyan düş 
bulunan Tilrk ordularının Suriye hudu- larında bulunmakta idi. 6/ikinci kanun man 7 /Nisan/921 de Afyonu tahliye 
du dahilinde olduğunu) bildirerek tes- /92 ~ de Yunanlılar Bursa ve Uşak mın- etti ve Aslıhanlar civarında yaptığı rnu
limlni talep etmiıoılerdi. Bu talep ile lngi- takMından Eskişehir ve Afyon istikame- kavemetlerle inıhadan kurtuldu. 
Hzlerfn Suriye hududu olara, Suriye vi- tinde taanuza geçtiler. Buna mınta.ka- Bu muharebelerde müdafaa da tabiye 
!ayeti it'mal hududunu kabul etmedik.le- !ırndan ilerllyen dfüıman kuvveti Eskişe- esasları en ince tcfenüatına kadar tertip 
ri ve kendilerince kastedilen hududun hir mevzifotimi:ıe daha yakın bulunmak lenmiş ve tatbik edilmiıtir. iç hatlardan 
Maraş ~imalinden g~tiği anla\lılmısu. ta idi. Cenupta Ueaktan ilerliyen kuv- istifade, kuvvet kaydırmalar, süvari bir
E.sasen Mustafa Kt-mal (Pa1!3) bunu da- vetler do cenup cephesi kttalannın Dum liklerini düşman gerilerine saldırmakla 
ha evvelce 6 orduya Irak hududu olarak lupınar mevzilerine daha yakındı. Bun- muharebe meydanında diğer birliklerle 
gösterilen hattan ve gerekse in~ilizce at- dan başka Yunan tarafına geçmiş olan müşterek tesir esasları, muvaffakıyetle 
!astan tetkik neticesinde böyle bir talep- asi kuvvetlerin, önlerini boş bulurlarsa, tetbrk edilmiştir. 
le karşılaşaca~ını ıı.nlamtstı. Şu halde in- memleket içine sarkma.ğa çalı"'cakları ikinci İnönü zaferi, siyasi sahada yap
~il izler Suriye hududunu MarM şimalin- da aşikardı. Bu vaziyet karşısında iki tığı mühim tesirlerden başka milletin 
den geçen hat olarak kabul ediyorlardı. alaylı bir tümenin ve bir süvari grubu- manevi varlığını biltlinlemiştir. Bunun 
Vaziyete takaddüm eden Mustafa Ke- nun Hütahya ımntakasında bırakılması· en kuvvetli bir ifadesi Büyük Millet 
rnal (pasa) ordularına Suriye ıimıı.l hu- na ve clüşm!lnın asıl kuvvetlerile ilerle- Meclisi Reiııi Mustafa Kemalin garp cep 
dudunu daha evvelce tamim etmiş oldu- dii{i, Bursa grubunu karşılamak üzere hesi komutnnlığına yazdığı telgraftır: 
i'i'u için İngiliz mükl\1eme memurlarına Garp cephesi kıtalariyle lnöniine, Cenup bunda: cSiz orada yalnız düşmanı değil 
bu tarzda cevap verilmişti. Esasen sulh cephesi kıtalariyle de Afyon istikametinl milletin makuı taliini de yendiniz ... :. 
ektedilmediği için mÜtMeke<le oTclulann kapamak üzere cenuba, harekete karar diyordu. 
filen bulundukları hat sulh nktine kad?.r verildi. Ankarada bulunan genel kur- KOT AHY A. ESKiŞEH1R, SAKAR-
hudnt olarak ktlbul Pdilmesi tab:ı idi. mny başkanlığı da. ayni 1ca.rarı vermekle YA MUHARE.BE.LEIU 
Su halde lngiJ;zlt-rin Maraş ııimaline ka- beraber Ankara ve civarında teskil edil- Kütahya ve Eskişehir muhareblerinin 

vatandır> demiş ve muhareblerde bu ateş hazırlığını müteaki;:ı piyadeleTimi• 
usulü tatbik etmiştir. zin taarruzu başladı, ilk saatlerden itiha· 
BAŞKUMANDARLIK MEYDAN ren düşman mevt.ilerinden bir çok kı-
MUHARE'.BESI sımlar zaptedlldi. Dü~manı tahkim etti .. 
Sakarya muharebesinden aonra mağ- ğl mevzilerinden atmağa 26 ve 2 7 ağua-

lup edilen düşman (Eskişehir - Afyon) tos günlerinde devam edilmiş ve 27 
hatttna çekilmiş, sağ kanadını Ahırda- ağustos 922 günü öğleden sonra art~ 
i:ına. eol kanadını da Bozdağına daya- düşman mevzilerini terkederek şimale 
mış ve Eskişehir ı:aııkı - Seyitgazi - Af- doğru çekiltneie bajlamıştt. 
yon ~arkı - Ahırdağı mevzilerine ye11eş- Bunu müteakip düşmanı açık sahrada 
mişti. imha için yapılan ta.kip ve yüksek sev.it 
Düşman şimdiki ordusiyle Tür'k ordu- ve idare !\ayesinde Dumlupınarda 30 

sundan kuvvetlidi. ağustos 922 de düşmanın büyük kımıl 
Taarruz planı şöyle idi: dört taraftan sarılarak imha edildi. 
(Düşman orduaunun şağ kanadına, (Kroki - 17). 

{Akarçay - Ahırdağ) mıntakasından Atatürk bu muharebelerde bidayette 
simale doğru, büyük bir sıklet merkezile Kocatepede başkumandanlık meydan 
taarruz ederek düşmanın garp ile olan muharebesinde ise bilfiil cephede bulUll 
muvasalasını kesmek ve verilecek bir mıilc suretiyle muharebeyi sevk ve idare 
meydan rnuharebesile onu imha etmek) etmiş ve azami neticeyi almak için ha-

Bunun için: yatını da istihkar ederek zamanından .. 
a) il ve iV kolordularla takviye cdi- riye atılmıştır. 

lecek olan 1. oTdu, Akarçay - Ahırdağ Düşmanın imhadan kurtulan bazı k.t
mıntakasından simale doğru taarruz sımlan ile Eakiıehir, mıntakasındakl 
edecek: kuvvetleri, yeni bir mukavemet için ge-

b) 1II ve lV kolordular la bir müret- rilerde tutunabilirlerdi. Buna meydan 
tep ııüvari tümeninden mürekkep 2. or- vermemek için son hızla talc.ibe başJan.. 
du, cephesindeki düsmanı taarruzla tes- dı. Bu safha için Atatürk Türkiye Büyiik 
bit edecek: ' Millet Meclisi ordularına (ilk hedefinia 

c) Üç tümenli süvari kolordusu. Ahır Akdenizdir. tleril) tarihi emrir,i verdi. 
dağ şarkından geçerek düsmanın yan Türk askeri bu emrin icabını yapmaya. 
ve gerileTine taarruz edecekti. Bu plan dü"manın topuğundan ayn1mamıı.k ve 
dü~ünülürken düşmanın yapması muh- ona yeni bir mukavemet imkanır.ı ver
teıme} bütün hııreketler yarı ayn tetkik memek. için 31 Ağustos 922 rle h9f" 
edilml" ve hiç bir zaman sıklet merkezi lıı.mış ve 9 E.ylül 922 de tzmiri i§~al et
mıntakasındaki kuvvetten, başka cep- ınek suretiyle sona erdirrniştL 
helere kuvvet ayırma keyfiyeti düşünül- Hasmını, başkumandanı da dahil ol-
memiştir. duğ-u halde, kafi bir imha}•a uğrntan 

Akarçaydan EakiııehiT mıntakasma Dahi Atatürkün sevk ve idare ettiği baş 
kadar uzanan 130 km. Jile cepheye 5 pi- kumandanlık meydan muharebe!!l ile el• 
yade tümeni He Porsuk müfrezesi ve bir de edilen zafer, Türkün cesaretten kur
süvari tümeni tahsis edilmişti. Buna tulmaııı, j,tiklAline kavuşıması, ya§amusı 
mukabil Akarçay garbine 11 piyade tü- zaferidir. Atatiirk, düşmanın takibi için 
meni ile 3 11üvari tümeni; Kocaeli ile verdiği emirde (Sahibimiz olan Türk 
Menderea mıntaknlarında da biT piya- milleti, istiklalinden emin o1mağa. hak
de ve bir süvari tümeni mevcuttu. 6 pi- lıdır.) demekle kazanılan .zaferin aza
yade tümeni de sıklet merkezi mıntaka- metine i~~t buyurmuşlardır. 
sının hemen gınbinde taarruza iştirak Atatürk Dumlupınarda kazandığı a9-
edecekti. · keri zaferle Lozanda siyasi zaferini, kalp 

Bilyük bir cüret ve hasiTetle yapılan ve ruhumuzda da devrim zaferini ka
bu plan, her türlü tehlikeleri de ~öze zanmı~tır. 
alarak, büyük bir muvaffakıyetle tatbik Başkumandanlık meydan muharebe .. 
edildi. ~inin ihzar ve icrasında zafere Atatürk 

Bu planın tatbikattnda, !'\evk ve ida- kadnr inanan ve bu imanla çalışan iki 
Tenin mühim esaslarından biri olan lrnvYetli şahsiyet te, ismet lnönü ile Ma
( merkezi sıklet mınt!lkac;ının dii~man- reşal Fevzi Çakmaktı. Zaferin kıuanıl
dan gizlenmesi) esa~ı. alman tedbirler- masındn bu iki km·vetli yardımcı ile be
le, mi.ikemmelen temin olunmuş, kuv- raber Türk komutan Ye sub:ıylannm ve 
vetlerin bu mıntakaya kaydınlmaııı ta- Tfük erinin, hayatlannı feda edercesine 
mamen gizlenmiş ve düşman son daki- gösterdikleri kahramanlıklar takdirle 
kaya kadar bu hareketi öğrenmemişti. 7ilrredilmesi Rerektir. 

Yine sevk ve jdarenin mühim esasla- Atatürk «Büyük iııler, mühim te~eb-
nndan bir diğeri olan (Baskın) keyfi- büsler, ancak müşterek mes.:ıi ile kabili 
yeti de pek mükemmel olarak temin temindir.:. Sözleri ile bu kıymetli yar
edi]mis. dü-ıman neye uğradı~mı anlıya- dımcılannı lazım olduğu gibi öğmüştür. 
mllmıştı. Atatürk: orduyu, Türk birliğinin, 

Atatürk askeri dehasını, bu yübek Tiirk kudret ve kahi1iyetinin. Türk va
plant ve onun muvfafakıyetli bir smette tanseverliğinin çelikleşmiı bir ifadesi 
tatbiki ile göstermiş ve tarihe em'ali ol- olarak görmüş ve Türk to;>raklarmm, 
mıvan değerli dersler hediye etnriştir. ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek 

Planın bilfül taarruz kıımı.ının tatbi- için sarfcdilen sistctTlli çalışmaların ye
k.ine 26/ Ağustoıı/922 sabahı geçildi ve nilmsi imkansız teminah olarak tavsif 
düşman mevzilerini kaynatan bir topçu etmiııtir. 
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(KİREÇ ALINACAlC) 
D. D. Y. 8 - NCi iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Mecmuu ( 4504. l 5) lira muhammen bedelle ( t 28 . .690) ton sönmemiş ki

reç şartnamesi veçhile açık eksiltme suretiyle alınacaktır. ihalesi 16/ 11 /942 
pazartesi günü saat 15 te Alsancakta işletme binasında komisyonwnuzca ya
pılacaktır. 

isteklilerin ( 3 3 7. 81 ) liralık mu vak kak teminat makbuzlariyle muayyen va
kitle komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görüle-
bilir. 29 4 7 l O (2807) 

rüPlıiye Cünıhuriyet i Ziraat Banfıası Sfllffıe 
ajansına bağlı 683 numaralı 'J'elıir çiftliği Ta· 
rım fıredi fıoJ)eratifinde n : 

Kooperatifimiz ortaklanndan toplanmış halen depomuzda mevcut otuz ton ile 
sahş gününe kadar toplanacak susam 15/11 /942 tarihine müsadif salı günü Si
lifkede ziraat bankası binasında sntılacakltr. Taliplerin şartnameyi görmek iste
dikleri takdirde Silifke, Mersin ve İzmir ve !stanbul ziraat bıınkalarına mürae.-
atlan ilan olunur. 6366 (2865) 

DEDEN 2'ERBİYESİ iZMİR BÖLGESİ BAŞ· 
KAM"',:IGINDAN: 

Kapalı zarf usuJü ile lıO$U pisti ve futbol 
sahası yapt ırı•ncaJıtıl'~:a 

1 - Karşıyaka deniz banyoları karşıaındaki spor alanında yapıla.cal: olnn 
koşu pisti ile futbol 3aİ1a!tının tahmin edilen keşif bedeli (22675) Iha (72) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 26/ikinci te~rin/ 1942 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
t 6 da lzmirde Bahçelller hanında bölg~ merkezinde toplanan komisyonda ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - istekliler plan, proje. kcşifneme ve şartnameleri her gün İzmir beden 
terbiyesi bölge merkeı:inde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ilk teminall miktan ( l 700) lira (68) ku-
ruıtuı. ı 

5 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir aaat evveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lanmdrr.Postada ola.n gecikmeler kabul o]un-
maz. 10 14 18 23 6196 (2884) 

İzmir Defterdarlığından: 
1 - fzmir Defterdarlık binasının birinii katında yaptıtllacak 218 7 lira 64 

kuruş keı;if bedeli tamirat ve tadilat açık eksiltmeye konulınuşlur. 
2 - Muvakkat tenıinat akçesi 164 lira 7 kuruş olup ihaleyi müteakip ihale 

bedeli üzerinden % 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 12/ 1 l /942 tarihine müsa<lif perşembe günü saat 1 5 te millt 

emlak müzayedıs salonunda yapılacakttr 
4 - istekliler keşifnameyi ve şartnameyi milli cm1ak müdürlüğünde göre-

rebilirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

mad<;lelerinde )'al:ılı evsaf ve şeraiti haiz olduklannı gösteriT vesika• 
larını komisyona ibraz etmeleri mecburdurlar. 

1 10 6193 (2817) 

izm!r Kızday MerJıezinden : 
8. oı·du mıntakasmd:ı tahaddüs eden 

v~niyctin vaharnelini henüz bilmiyen 7. 
ordu, bidayette ( 20 eylülde ) 10 : 15 
kilometre şimade ( Şeyh Selman Farsı _ 
Kurni Sertuba ) hattına çekilmeğe ka
rar verdi. Fa-kat vazh·etin vahameti in-

dar olan araziyi İ!lga1 etmek arzulariyle mekte olan 4 ve l tün"\enlerden sevki askeri icapları bu muhareblerin deva
Mustafa Kemn1 (paşa) m hudut hakkın- mümkün olanlann kaffesinl • lnönüne mınca yapılmı~ ve Atatürk orduyu za
dnki kannnti ç:ııpışıyordıı. İ'vfu!'\tafa Ke- göndermeğ-e ve Garp cephesini t<>kviye manında Sakarya gerisine çekmek sure
ınal (paşa) Lu vaziveti ba,.komutanlık ,.tmeği dü~ündü. tiyle orduyu ve bilahara yapılan taarruz 
erkanı harbiye Tİvns~tine bildlrmi~ ıse Bu esnada inönü mevnlerinin ileri- l:ırla mem1eketi kurtarmalt imkanını 
de bu makam kal 1 bir surette bu keyfi- sinde 24 tümen dü~manı oyalamak ve bulmuştur. Atatürk ba~umandan Sa
yeti halledemememişti. İşte bu mücade- zaman kazanmak için icap eden her ~eyi l karya muharebe&inde chattı müdafaa 
le ile Mustafa Kemal ( p1'sa) daha o gi.in yapıyordu. Düsman tn5nü mevziimize 1 yoktur. Sathı müdafaa vardır. O r.atıh 

Kültürparkta Sağlık müzesi binasının 1 14 7 lira 8 7 kuruşluk keŞf bedelli ta• 
van tanıiratt onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Keıif raporu ve 
oartnıune her ııün t;cmir Kızılay merkezinde görülebilir. iste.killerin 1942 aene-o 
sinde nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikalan ve yüzde 1.5 teminat ak· 
çeleri ile ihale günü olan t 9 / 1 \ /9 4 2 perşembe ~ünii saat t O da Km laya mü-
racaatlan ilin olunur. 4 6 8 1 O t 2 (2639), 
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asta savaş şiddetlendi 
C . I O d F Parti grubu toplantı-
ezayır e an arasın a ransız - sina önenı veriliyor 

Amerikan o ,. uları harbe tutuştular Başvekilimiz yarın mecliste hü

Tunus karşı duracaktır 
lngiliz takviye kıtaları ~hraç 
yapılan yerlerde Amerikalılara 

yardıma yetişti 

Londra, 9 (A.A) - Royter ajansının 
§imal Afrikada ILÜtte!ik umumi karar
gMu nezdindeki hususi muhablri bildi
r .. yor: 

Britanya ve Ametikan hava kuvvet
leri kendilerine devredilen Cezayir ve 
Oran hava meydanlarına yerle~ıniı;ler
d:r. İngiliz deniz kuvvetleri harekat es
nasında iki küçük gemi kaybetmişlerse 
cie bunların mürettebatı sahile çıkrnağa 
muvaffak olmuştur. 

Londra, 9 (A.A) - Şimal Afrika 
müttefik umumi karargll.'ıınııı tebliği : 

------
n:n :syan hareketi süratle bastırılmış 
ve general tevkif edilırüştir. Mogadır, 
ı\gadir ve diğc: Fas kıyılarına Ame
r;kalılar çıkma hareketleri yapmL~lar
cır. Bu harekPtforin ehemın:yetine rağ
men Amerikalılar şimdiye kadar her 
yerde tutulmuş, yalnız Tani şehrini iş
ı;al edebilmişlerdir. Ka?.ablanka açıkla
rında ş:ddetli deniz muharebeleri olu
yor. Liman şiddetle bombardıman edil
mişfü. Deniz kayıplarınuz çoktur. 
Oranın batısında ve doğusunda ka

r.ıya yeniden Amerikan kuvvetleri ih Cczayiri ıeshir eılen Amerikan kuvvetleri 
Reyter ajansının harp muhabiri bildiri
yor: İngiliz ve Amerikan deniz kuv
,-etleri İngiliz amiralı air Kaningamın 
komutası altında bulunuyor. 

raç edilmişse de düşman çenber içine ------------------------------

vtşlYE GÖRE 
Vişi, 9 (A.A) - Fasta şiddetli muha

nbeler oluyor. Fransız kıtalan Fas ve 
Cezayir kıyılarında karaya çıkını Ame
r:kalılan yok etmeğe çalışıyorlar. Ce
zayir ve Oran arasında muharebeler 
'1ddetlid:r. 

Londra, 9 (A.A) - Royter ajansının 
Ş>mall Afrikadaki muha1ıirine göre 
Amerikalılarla Fransızlar ıırasında Ce
EGyirin batısında şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Ayn Tayenin mukavemeti 
clevanı ediyor. 

GENERAL BERTOLE TEVKİF 
Mİ EDİLDİ? 
Vişi, 9 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyor: 

S son teşrin akr.ımı şimal Mikadlı du
rum şöyle idi: Fas - General Bertole-

ISVIÇRE MATBUAT! MEMNUt~ ____ * ___ _ 
Müttefik hare
katı bu harbin 
dönüm noktası 

-*

alınmıştır. Karşı hücumlar yapılıyor .. 
Deniz birliklerimizden müdafaaya işti
rak eden iki tocpido savaş dışı kalmış
tır. İki İngiliz koı·veti batırılmıştır. Düş
manın esas hedefi olarak gözüken Ce
zr.yir şehri ak_ş31na doğru çevrilmişti .. 
Schire Amerikalılardan bir çok sızın
tJar kaydedildiğ:nden garnizon ateşi 
kesmiştir. Garnizona kumanda eden 
general tarahn:fan mahalli bir mütare
ke imza edilmişfır. 

Tunusa hiç b·r hücum olmamıştır .. 
Cezayir sularında bir gemi harp dışı 
lırakılmıştır. Frwısız kıtalan ve şimal 
Afrika halkı mareşal Petene tam sada
kat gösteriyor. 

TUNUSUN KARARI 
Londra, 9 (A.A) - Tunus Fransız 

wşkomutanı bir günlük emrinde şunu 
bildirmiştir: Hücuma uğrıyacağız.. Fa
kat düşman k!m olursa olsun mukave
met göstereceğiz.. 

LAVALİN MESAJI 
Dakar, 9 (A.A) - Lava! garbi Afri

ka umumi valisi Buvasona mareşal 
Petenin reis Rıızvelte verdiği cevabı 
lııld:nn.iş ve .şunu ilc'ive ptınştir: 

•Her ihtimale karşı hazır bulununuz. 
Mare~al ve hükümet size gilveniyorlar .. 

Buvason şu cevabı vermiştir: 
Bu geceden itibaren bütün tedbirler 

alınmıştır. Mareşal ve hükümet blze 
cUva'leb:lirJcr.. Hazırız .. 

Fransanın Amef'ilıadalıi DAKARIN TAHL1YESf 
rnüstemfefıeferi işgal Rahat, 9 (A.A) - Dakardan Fransız 

edile.:eıı mi!.. ailelerini getiren üç vapur bu sabah 
Bern, 9 (AA) _ Şimal Afrika Kazablankaya varmış ve yolcular kara

Fransasının işgal haberi lsv1çre matbu- yaLoçıkarılmı~tır. . . 
atında cikinci cephe açddı> ve cmütte- . nd~a. 9 (A.A) - Taymıs gazetesı 
fikler şimal Afrikayı istila ediyorlar> d;yor .k'. : Karaya cıkan .. Aınerık~n kuv
gibi büyük serlavhalarla neşredılmekte- ·vct1ennın arkasır.dan gonder:lmış olan 
cfü. Britanya kuvve•lerj y~ldadır. Bu kuv-

Gazet Dö Lozan: c8/ ı ı /94.1 tarihi 'etlerin Amerikon kıtolarını takviye
bu harbin baılıca dönüm noktası olacak- elen ziyade yen: yerler işgal edecekleri 
tır. Fak.at bu defa teıebbüa Almanyanın •3nılıyor .. 

Tanca halkı he "ecan içinde 

Ruzvelt, ispanya ile Por
tekize terr .. inat verdi 

Anıef'ilıa ana 11atnn veya deıııız a$ı1'ı İspanyol 
topralılaf'ma lıaf'şı bif' hareJ:ette bu

ıunmam(.ln• taahh:iit eclivor •• 
Vaşington, 9 (A.A) - Reis Ruxvelt 

general Frankoya gönderdiği bir mesaj
la İspanyol hükümetine ve milletine 
anavatan veya deniz aşırı İspanyol top
raklarına karşı hiç bir harekotte buln
nulmıyacağını ve İspanyanın Amerika
dan korkacak hiç bir şeyi obnadığını 
bildirmiştir. 

Portekiz cumhur reisi Karmon•ya da 
gönderdiği bir mesajla reis Ruzvelt 
?ortekizin her şeyden evvel harbin acı 
ve tahribatından sakınmak istemesini 
pek iyi anladığını söyliyerek ayni te:ni
natı vermiştir. 

Lizbon, 9 (A.A) _ Dün akşamki ga
zeteler Amerikan teminatının metnini 
neşretmişler, bu hu.•usta hiç bir mutalaa 
yürütmemi~lerdir. Müttefik milletlerin 
~imali Afrika harekatı hakkında tam sü
kılnet vardır. Bu münasebetle fevkal
ade nllshalar çıkaran gazeteler çok sa
tılmı~tır. 

Londra, 9 (A.A) - Müttefik kıtala
rının şimal Afrikaya çıkartılması dola
yısile lngiltere ve Amerikanın Madrit 
ve Lizbon sefirleri İspanya ve Portekiz 
hükümetlerine gerek şimali Afrikada 
ve gerek ana topraklarda bütün menfa
atlerine hörmet edileceğini bildirmiştir. 

lngilterenin Madrid büyük elçisi Slr 
Samuel Hor bu teminatı tspanya hükü-

meli nezdinde tekrarlamıştır. Ayni za
manda bu harekat dolayısile Tancad.ı 
ştmdiki duruma ve ticaret anlaşmalan .. 
na da tesir etmiyeeeğini tem.in eylemi§
lr. 

ELCtLERIN Z!Y ARETt 
Londra, 9 (AA) - Büyük Brilanyn

nın Madrid ve Lizbon elçileri şimal AI
rikadaki harkat münasebetile İspanya 
ve Portekiz menfaatlerinin hiç bir veç
hile ihlal edilmiyeceği hakkında her iki 
hiikümete kati teminat veıııni•lerdir. 
Madrid ve Lizbondaki ekiler şimaİ Fi-an
sız Afrikasına karşı Birleşik de\'letler 
tarafından yapılan horckette Büyük 
Britanyanm müttefiki ile tamamen mu
labık oldu'.:unu bildirmek için de tali
mat almışlardır. 

Sir Samoel Hor anavatan İspanyasile 
deniz aşırı İspanyol topraklarının teh
dit edilmediğini Tanoadaki vaziyetin ay
r.en muhafaza edücoeğini bu!!Unkü duru
mun lspanya ve Biiyük Britanya ara
sındaki ticaret anla•malarına tesir etmi
yeceiiini bildirmistii-. 

TANCADA HEYECAN 
Tanca, 9 (A.A) - Alman ve İtalyan 

konsolosları Tanca askeri val:Si gcnerol 
Godyaneyi dün ziyaret etmi~lerdir. As
keri vali bundan sonra Tetuana gitmiş
tir. 

Şehirde büyük bir heyecan vardır. 
hasımlarının elindedir. Amerikalıların ------------------------------------------------

L~eı;;~ü~~~le~~:;:ı~:İa~ık~:::rm.:::: lııgı·ıı·z ordusu mı·hverı·n arkasında 
harekete geçme.: dikkat~ şayandın eli
yor. 

La tribün do J onev de diyor ki: cF ran 
aız ~milletinin bu ıstıraplarına acımaktan • • 

ı .. t• tume ın pro~ramını okuyacak 
-----------------

Ankara, 9 ( Telefonla ) - Büyük 
Millet Meclisi parti grubu umumi heyeti 
yarın (bugün) saat 15 te toplanacaktır. 
Hükümetin almakta olduğu yeni ve mü
him tedbirlerin görüşülmesi itibarile 
parti grubunun bu toplantısı husust bir 
ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

BUytik Millet Meclisinin ~ba 
günkü toplant1S1nda başvekilimiz B. Sa· 
raçoğlu hükümetin proğramını oku7 .. 

cak ve beyanatta bulunacaktır. Bape
kilin beyanatı bir çok tedbirleri ve miij,. 
deleri ihtiva edecek bir önemdedir. 

~~"""'~""'""""""""""""""'~,ç,.ç,""'""'~~""""""""~~"""""";:,, 

Belediyeler telgraflaşınağa başlıyorlar 

Hangi belediyeler, hangi 
maddeler fiyatları
nı bildireceklerdir 

Ankara, 9 (Telefonla) - Belediye
lerin fiyaılan ne tekilde nezarte ve mu
rakabe altında bulunduracaklan ve bil
ha.,... müstahail bölgelerdeki belediye
lerin mahalli fiyatları müstehlllı: bölge
lere ne suretle bidirecekleri kendilerine 
tebiğ olunmllfhlr. Fiyat bildirecek olan 
belediyeler bu maddelerin fiyatlarını 
her haha telgrafla ticaret vekaletine ve 
ayni zamanda lzmir, lstanbul Ankara 
belediyelerine bildireceklerdir. 

Urfa, Diyarbakır, Aksaray, Kan, 
Muş, Trabzon belediyeleri: Sadeyağı 
fiyatlarını. 

DiyaTbakır: Pirinç. nohut, mercimek 
fiyatlarını. 

Trabzon: Fuulye fiyatını 
Ayvalık, Edremit, lzmir: Bir buçuk 

uitli zeytinyağı fiyatmi. 
Antalya, Mrat. Antep, T917e. S.,.. 

abat, Beypazarı. Nallı bu plı:inç f;ırP. 
larını. İ 

Çorum, Mania, Koft)'ll Erei!i.I. ç.... 
•amba. Simav, Elmalı, Düzce: F...ı,. 
fiyatlarını. ! 

Düzce, AfYon, Balıkesir, Zile,. Se,r<B. 
şehir nohut fiyatını. 

Afyon: Patateo fıyatmi. 
Balıkeair: Kuru bakla fiyatım. 
Urfa: Beyaz peynir fiyatını. 
Bayındır ve Gemlik: Zeytin ~ 

bildireceklerdir. 
Fiyatlar mahallin piyıuıaslnde en çı>k 

muamele gören h&kim nevileriyle bildi
rilecek ve telgraflarda ııarahat olacak: 
tır. 

Lokantaların suiistimali meydana çıktı 

Istanbulda günde 480 
cuval un tasarruf edildi 
~ 

İstanbul, 9 ( Yeni Asır ) - Şehrimiz lokantalannda ekmek satışının Dlft· 
edilmcsin;n faydaları görülmeğe başlanmıştır. Bu suretle her gün 480 çuval wi 
tasarruf edildiği anlaşılmaktadır. Eski den erken kapatıan fırınlar da şimdi sa
at 21 e kadar açık bulunmaktadır. 

,.,,.._,,,...._'"""~""""""""""""'""",ç,"""""'~~"""<:::>o~~""""""""";:,.<;:,.<:><;:><;~ 

ziraat Vekilinıiz An· 
karaya döndü 
----·*----

An.kara, 9 (Telefonla) - Konya, 
Njğde, Kırşehir ve havalisinde devlet 
çiftliklerinde tetkikler yapmış olan Zi
raat vekilimiz Ankaraya döndü. 

Sırp Jıabinesi 
Berlin, 9 (A.A) - Alman siyasi 

mahfilleri Sırp kabinesindeki değişik
likleri hakkında başvekil Nediçin nut
ku üzerinde durmaktadırlar. Nediç ka
bine değişikliğindeki sebepleri açık su
rette izah ebni.ş ve harici tahriklere ka
t' surette son vermek lüzumunu his
sebniştir. Şimdi kabine katı surette 
tasfiye edilmiştir. 

Suikast davası 
---*---

Ankara, 9 (Telefonla) - Sulkut 
davasında saçlulann reddi hakim tole
binde bulunmaları üzerine bu davaya• 
ait evrak Keskin ağır cezasına gönderil-
miştir. 

Bizans taf'ihi Jıürsüsü 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Üniversi

t~ edebiyat faküitesinde yeniden Bi
u.ns tarihi kür.<üsü ihdas edilmiştir. 

Profesörlüğüne B. Rasam tayin edi}: 
cii.. 1 

YENİ DAHİMA.RICA 
KABİNESİ 
Kopenhag, 9 (A.A) - B. Volwnan 

riyasetindeki kabine istifa etmiş ve ha
r:ciye nazın Sit&ne!U yeni kabineyi 
kurmağa memur edilmiştir. 

hn•ka hır teY gelmez.> u ee 1 1 k •• 6 
~,~;~;~~ı:~~eşlfi~~~;;e~~~~~!: ÇU genera O ma UZere B. Hitler bir nutuk söyledi 
betlerini kcsmea.inin Amerika için ehem -

~~:~;;•~eb;~.:::ehea!:'~~~::diğinitu··men komutanı esı·r edı·ıdı· ''o•• __ 1_9_1_4_t_k __ e hA 
be~~rfn':U~~ı:!:!:r ~~~~e Fr~~= uşman e 1 a-
lı:urtarmoğa maluus bir vuıta sayıyor- ' · d ı • k •• •• •• duk.> Kahire, 9 (A.A) - Ort:ı şark İngiliz ,tı ııl b:ldırmekfedir. General Romelin • t 

Londra, 9 (A.A) _ Royterin diplo- tebliği:~~ bu~ün gün Alman zırhlı }talyan le • t SIİID dinde kalan zırhlı ku.vvetler Libya h~- ıse erın e errurunu 
matik muharriri diyor ki: kuvvetlerının gerı kalan kısımlarının er rı e dut yolundan toplu bır halde geçmege 

Amerikanın harpten sonra Vişide ai- Llbyaya do{.'l·u takibi devam tem'ştir.. f l çalıştıklarından hava kuvvetlerinin fa- b ki ki h d • 
yui münaıebetlerini idamesi daha ziya- Mersa Matruht:ı tutunan bazı düşman 0 mağa CaD atı yor ar aılasız ta_arrıızLınna uğramaktadırlar. e eme e ata e ıyor 
de insani bir fikre dayanmışbr. Çünkü 7!rhlı unsurlan da teslim olmuştur. -*-- Burada hır çok yangınlar çıkarılnuştır. J, 
Amerika bu suretle aç Fransaya yiyecek Alınan bir çok esirler arasında İtalyan İ Pek dar olan Halfaya geçidinde bü-
ve ilaç göndermek imkanını bulmuştur. Bardiya tümeninin komutanı vardır. ğtinam edUen esUluı- yük karışıklıklar olmuştur. Müttef'ıkle-

Iloyııe.s AyTe•. 9 (A.A) - Vaşing- HÜCUMLAR BERDEVAM nın sayuı tahminlerin rin avcı tayyareleri petrol Uışıyan beş B. Bitle,. Amerilıa .. elsine 11e ingUlz hariciye 
t?n.Ia Vi~i ara.sı~Ja. siyaai müna•ebetle- Hudut kesiminde mihver ara balan ÇOJı f eVJıindedir.. mihver tayyaresıni düşUrmüşlerdir. nazırına nııtJıanda ee11ap 11errneJıtedı.. 
rının ke.ılmesı uzerıne Fran•anın Ame- şiddetli hava hücumlan altındadır. Hü- Kahire, 9 (A.A) _ Bildirildiğine gö- .. . . . .. . .. . . . . 
r;ka•'•ki müstemlekeleri m.selesi >•ni- ~umlara dün gece devam edilmiş ve sa- general vardır. Binlerce İtalyan er ve re harp sahasında altı İtalyan tümeni 1 d".\~tkFühj,".J.Hitl.ennd Munihte aoy- Rl914 lh~rbalındd~ vn._onlun .Y:nni flllldf 
'"" meydana çıkmıştır. hah yeniden başlanmıştır.. Amerikan •ubayı çölde yalın ayak, yiyeceksiz ve bütün teçhizatı ile esir alınmıştır e Hıgı lnu unk dıuıaaıAlmtu ur: b uzvFühe tın dıgını aonly emıt r. h ı-L• 

On.,1ed p,,. .. göre Amerika Marti- fik kıtalar l lmağ • · it er nut un a anyarun ugün- .. rer; c Utma ar geçen arp """ 
nik, Cuadclop ve Fransız Cuyani meııe· uçaklan bu hütunılarda 50 kamyon susıız mütte a tes im 0 a ,_Ber~n, 9 (A.A) - Mersa Ma~ kü askeri kudretini Naııyonal Sosyaliz• hlidiaelerin tekerrürünü beklemekle ha
l•·.siyle e aslı aurette meşı;ul olmuştur; tahrip etmi.şlerdiı·. Dü.'!lnanın hava faa- iımadedirler. Trento ve Brensciya til· bölgesınde Alman savaş uçaklan İngı- min 1933 deki zaferine borçlu olduğu- ta ediyorlar> diyerek Almanyanın hu 
Runlann Panama kRnalının emniyeti ile !;yeti azdır. Bir ook nakliye araba kol- menlerinin kumandanları da esir ed:l- 1ı:z tank~arını. ve kamyon kollannı ~: nu aöylemit ve Almanyanın tek bir p.- defa aoııyaliat meflr:~re5in! . tamamiyhr 
l.iiyiik bir ifgjsi vardor. !Jrına yapılan devamlı hücumlarımız miştir. Cenup Afrika ittihadı birlikleri r:p etmişlerdir. Muvakkat olarak kulll ye düşündüğünü de bildirerek: kunnuı olduklannı aoylemıştır. Ve cbu-

Melburn, 9 (AA) _ Guaddkanal- J.-arşısında bunlar her ~ürlü hava hima- ik: günde dört b;n esir almışlardır. Ga- kuvvetlerden ayrılmı.ş olan tuğgeneral c Bu gaye her cihetten bozulmuı ve gün meydana çıkm!f bir hakikat Tardl1' 
da Anwrikun kuvvetleri daha 6 kilo- resinden mahrum kalmışlardır. 1 • 8 lada mihverciler yüzlerce tankı ve bir Ranke komutasındaki Alman teşkili Uç çürümüı Avrupaya Alman nizamını ka• ki o da prensiplerini kuvvetlendirmlt 
metre ilerlemişlerdir. Hava kuvvetleri- gecesi Sicilya a<;ıklarında bir Yunkers sLhra hastanesin.i olduğu gibi bırakmış- gün süren muharebeler neticesinde İn- bul ettirmektedir.• demiştir. olan yegane naııynal sosyaliat devldin 
miz 2 dii,man muhribine taarruz etmi,_ düşürülmüştür .. 7 son teşrinde 12 düş- lardır. Sonu gelmiyen esir kafileleri gilizlere kayıplar verdirmiştir.. Führer. bu mücadelede zaferin Al- Almanya olduğu da bize karşı dünya
lerdir. Bunlardan birinin batınlmı~ o~- man uçağı düşürdük. Ayni gece yapı- mütemadiyen gdmektedir. Şimdi yep Bir mikdar kamyon ele geçiren teş- manyanın olacağını ~ylemlt cmükad- nın ayaklanm~Bına eebep . t~ aennaye
ma•~ muh~emeldir. Guadelkanarın. ıı- lon h..rck5.ttan 4 ucn'\ım,. dönmrm'•- yeni bırakılan harp malzemesini topla- k:J yeniden hareket imkllnuu kazanmış dera.t ve All'.'11. zaferı A!m~nyaya v.ere- ~~rların. ke.ndi menfaa!'erını. lı:orumak 
malinde hır kruvazör ve t O muhnpten ta-. m:.ıkla meşgulüz.. Almanlaruı elinJe ve küill lı:.uvvetl •rle temas tesis etmiş- celttır.> Demı,ur. Ve cnıhaı zafer bızde ıçın kapıtaliot devletlera ellennde tutmtır 
ibaret bir japon filo•una taarruz edil- ELDABYADA Pğır malzemeden sağlam olarak yalnız tir " k.almalıdır.> Söz:lerinl de ilave etmiıtir. !arıdır.> Demiftir. 
mlıtir. Kruvazör ağır haaara uğrablmııı- Kahire, 9 (A.A) - Royterin sekizin- 28 tank kalmıştır. Kuvvetler:miz Mer- ' -- Almanların vatanı müdafaa etmek ve Bundan aonnı. Hitler Edenin aon nu~ 
tJr. Bir torpito muhribinin babnlmış ol- ci ordu nezdindekl muhabiri bild!riyor: sa Matruhu bir hayli geçmiş bulunu- .,.ALrADA "" lıudut!anndan uzaklarda hüküm sür- kunda Anglosaksonlann tecrübe ahıbı 
ma<ı muhtemeldir. Beş japon avcisiyle Muzaffer sekizir.ci ordu tarafından yorlar. &q düklerini söyliyen Hitler daima Al- olduklan hakkında söz:leriııe de fU ce· 
y~di deniz tayyareoi düşürülmü~tür. 5mansız bir şiddetle tak'p edilen Alman iCTİNAM EDİLEJ."l ESLİHA Lavaletta, 9 (A.A) - Pazar akşamı manya karşısına çıkan en büyük düş- vahı vermiıtir: cEveı. onlann te~rübe-
Amerikan kayıpları dört tayyaredir. <'rdusunun hcziır.eti Eldabyada başla- Londra, 9 (A.A) - Royter şimdiye n:hayet bulan son 24 saat içinde Malta manın beynelmilel bir mahiyet alan ya- !eri vardır. Fak.at idare etmek lçın de-
Müttelikler Yeni Cinen;n bütün doğu- mıştır. Burada esir edilen lıalyan tü- kadar 500 den fazla Alman tankının ve üzerinde düşman hava faaliyeti olma- hudilik oldujiunu ve bunun sayeainde de ğil, aoymak içini> ' 
suna hakimdirler. menlerin:n dağınık bakiyesi arasında 3 900 topun ya imha veya ele geçirildiıli· uııştır. maaonlaruı ~eiai. Ruzveltin bulunduiu ve RADYO GAZETESi 


