
tlftn mUnderecatından mes uliyet kabul edilmez. .. 

Bazı tenkitler 
Karşısınaa 

----*·----
Dünya şartlarını göz 
önijnde ıuıınarnaJı 
lrnJıanları nazara al
mamalı en büyüJı 
insaf sızlrlı olar .. 

HAKKI OCAKOOLU 

Bazı iaşe maddeJcri fiyatlanmn ala
WJdiğine yükselmesi memlekelte bir 
kısım vatandaşlar için ıstırap kaynağı 
cıbnuştur. 

Bu ıstırap bir ~ok ~iddetli tenkitlere 
de yol açmıştır, 

Bu tenkitlerden bir kısmı <:ok haklı· 
dır ve yerindedir. Bir kısmı ise pek in· 
safsızl'a yapılmı tır. 
Haklı olan tenkitlerin büyiik bir kıs

mını teşkilat noksanlığından doğan ha
diseler t~kil eylemektedir. İtiraf vle
nıek mecburiyetindeyiz ki yabancısı ol-

duğumuz bir çok yeni yeni mevzularla Mu·· h •. m hı· r h aA d •. se 
karşılaşmaktayız. Bunlann halli esaslı 

Cümhuriyetin 1'e Cilmhuriyet eaerlerinm bekçiai ıcıbahlan çıkar si11a.ri gıa.ıetedi1'. 

Ba ltusastaııı başvelıci· 
let tebliği son 

saltlfemizdedir .• 

YENt ASIR Matbaa~mda basılmıştır_ 

Oran da zaptedil 

= = · = 

• 
1 

Ame ikan - Ingiliz orduları 
Fasla içeri do_~ru ilerliyor 

~~--~"k·~~~~ 

Fransız Janbart 
-zırh .. 

v 

Te kuvvetli bir t~kilata sahip bulun- ........ "• •• ••• ••• •11111• 1 • 1 ...... . 

mağı zaruri ktlm:ıktadır. Bu ise maale- A e 1 D 1 
sef bizim cemiyetimizin bünyesinde en mıra ar an 
:aaif olan noktadır. 

Bugün harp «-konomisinin doğurdu
iu bir çok meseleler vardır ki bunların 

Fmnsız Afrikasında Kazablanka.yı 
bom.ba.nlıman eden Ameri1can 

Kumandanı Genenıl 
DOOL1Tl'LE 

ALMANLAR TAZYiKi 
ARTIRACAKLAR MI? ltar ısında öteden beri te§kilat kudret

leriyle milletler arası şöhrete sahip 
memleketler bile zaif bir dnruma düş
mektedir. 

Cezayire ~elerek Müttefik ordu- AI 1* F 
1 k _. 1 .., • 1• Id man ar ran- Çörçilin geceki mühim nutku Şu yapılmıyor, bu sapılanuyor de

mek kolaydır. J.J\kin i başma geçince 
yapılnmı~·an işlerin neden ,.e ne gibi 
zorlukların te iri altında yiiriitiileme
tfiğini gi.irmek \'e herkese göstermek o1-

ar umanuan ıgına mısa ır o u t __ * sayı amamen . 

Çörçil "harbin sonunda tlukçn zor bir istir. l·-· . ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
llusya Harbi ı 

·-·-·-·-·-·- ··- -·-·-·-·-·· Bugiin miicsscsc idare eden her han
ci bir ticarethanenin ba~da bulunan 
Tafnnda lannuzın ,·icdanlannn ,.e in- Don 
sanarınıı miirat"aat edilse hepsi iste
dikleri elenınnhırı bulamadıklarından 

nehri don
du, kar yağıyor acı acı şiklh·ctte ittifak eylerler. 

· Bunu biraz genişletip devlet ölçüsün
ft miitnliia ettiğimiz zaman kurulmak 
lsfem•n teşkilat ıçin, namuslu, C'alı~kan, 
l>ilgiJi adam hulmanın ne kadar zor 
olnC'n~ını takdir eylemek giir, bir İ<: sa
yılmaz. 

---*---
N alçlJı cenallunda Rus· 

lar Alınanlarla bir 
harbe ıutfqtular Tcskilut znfıfıınızı, yolunda gitnıiyen 

işler i<:in bir iper ve bir müdafaa !Oöİ· Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebli
llıhı olnrnk ktıllnnmak yoluy~c bütiin ği : Dün gece latnlarunız Stlingrad çev
fennlıklan mnzur gönnek liizumunu resinde Tuapsenln şimal doğusunda ve 
Deri siirecck <leğiliz. Nnlçikin cenup doğuswıda muharebe 

Yalnız hi"ıdiscleri ınütali\a ederken etmişlerdir. 
lmknnlnrı göz öniinde tutm::ınm insaf Moskova, 10 (A.A) - Don nehrinin 
ınefhumımun bir icabı bulunduğunu Grta kesimi donmuş ve kar yağınağa 
lıatırl::ıtınnktan ıb::ırcttir. İkinci kısma br şlaınıştır. 
yani haklı haksız söylenenlere gelince Moskova, 10 (A.A) - Rus tebliği : 
bunların i ri niyetlerinden şiiphc etmek Stalingradda küçük mihver gruplnn-
taizdir. tıın taarruzları püskürtülmüştür. Kuv-
Bazılan cliyor1:ır ki bugiinldi ,·aziyet vctlerimiz mevzılcrini kuvvetlcndirmiş

geren umumi harpten <;ok dalın kötii- lcrdir. 
dür. Harp kinde olmadığımız halde hu Londra radyosundan : Stalingradın 
fiıkıntıların sebebi nedir? ş·mal batısında mareşal Timaçenko Al-

Biz bu sözlere asla iştirak edemeyiz. mn cenahın karş: taarruzlarda bulun
Bugiin de 1!114 harp zenginleri gibi vur- maktadır. Kafkaslarda Nalçikin cenup 
ıuncular vardır. Harp artlarmdnn is· cioğusunda mihverin bütün tann-uzl:ırı 
fifade edenler. zengin olanlar ınc\'cut- reddedilmiştir. Mosdokta yapılan bir 
tur. Amma bunların ne ndetleri \'C ne hücum teşebbüsü de akiın kalmıştır .. 
de servetleri geçen umumi harbin se\'İ· Tunpscde Almanlar bir noktada bir 
Ye ine ncdiı \'aramamıştır. nehri geçmcğe muvaffak olmuşlarsa da 

Yine insana tınzara almak mecburi- karşı hücumln geri atılmışlardır. Kara
Yetinrleyiz ki 1914 harbi bizi hiisbiitiin denizde Sovyet harp gemileri 3000 ton-

(Sonu Se!life 2. Sütun 6 da) Jıık bir mihver ~emisini batırmışlardır. 

Fransadan lıaçan gene• • I d ki 
ral Glro da rnüttefiJıJer IŞga e ece er 
namına Cezaylre girdi .. 

Londra 10 (A.A) - Şimali :Afrika Londra, 1 O (A.A) - Royterin dip-
milttefik kuvvetleri umunıl karargahın- l?~tilt yazan bildiriyor : Müttefiltl~ 
da bulunan Royter Ajansı muhabiri bil- nn ıımal Fransız Afrikuına çıkmalann
diriyor: Fransız Generalı Giro hakkın· dan sonra iıgal altındaki Franada muh
daki hususi tebliğ neşcdildikten sonra temel bazı hadiseler hillında bir çok 
General Ayren Haver gazetecilere Ge- (Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 
neral Gironun sivil ve askerl ~erle --------------
meşgul olacağım söylemi§ ve §Unları ~~j!jjggggı.J=lllllllllllllllllllllllll 
eklemi§tir: .11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

değiliz. Fak at ha.!> langı
cını bitirdik,, diyor 

dir. (Sonu Sahife 2, Siitun 4 te) 

Hür Fransızlara iltihak ettiği anla
Jılan Vi§inin ordu ba§kumandanı 

Aminal Dcırlan 

SON DAKiKA 
• •••••••••• 

MareŞal Petenin 
yeni bir mesajı 

Afrika çıkarmaları 
Londr&, 1 O ( Bıadyo ) - Baovekil 

Mr. Çörçil beyanatta bulunarak demiı· 
tir k..i : 

c Şarla ve gaıbi Akdenizde birlet
mİ§ milletlerin harekatının gayesi yeni 
cephenin yarablmasme. im.kin verecek 
elveriJ!i mevzileri tutmaktır. Almanya 

Vişi, 10 (A.A) - Mareşal Peten ~- ve ltalyaya karoı Akderıiu deniz kuv
malt Afrikadaki Generallere ve Amiral vetlerini eokmaktır, li bu ele. Avrupuun 
Darlana hitaben aşağıdaki mesajı neş- kurtulUJUDun baflangıcı olacaktır. > 
retmiştir: 8 inci lngiliz cnd1»Ulluıı harekatından 

<Mütecavize karşı müdafaa emrini ve garbt Akdenizde Amerikan ve lngi-
venniştim. Bu emrimin hükmü bakidir.> liz llarekitından baMederlc.en barvekil 

CEZAYİR HALKI fUJllanBueöbayl~fttttl' :b. 1 . milleti . 
,.. • • c rcxe er ır evnut en 
... epelere goç ediyor idare ~)erin üzerinde çok çalııtıklan 
Cezayir, 10 (A.A) - Şehrin ve liman .evkülceni ve aiyut biT meıkezi telek

mahallerinin bombardımanı ilzerine kinin bir cüzüdür. > 
kadın çocuk kalabalık kütleler tepelere lmpaı.torluğun merke~ olan Londra 
göç etmişlerdir. Panik yoktur. Dükldn- Iİteainde eöz.e baflarken hatip meazzam 
la.rda ve pazarlarda faaliyet her zaman- bir alkıo tufanile b?JılaJDlll ve fUD}an 
ki gibidir. Hariçle haberleşme ve müna- eöylemiftir : 
kale güçtür. Orandaki mütareke görüş- FRANSA VE BiZ 
meleri neticeye varmadığından bu sabah ·c Fılrlrlerimiz ~ feYUen evvel --
muhasamat yine başlamıştır. ret zinciri altında inleyen Fransaya dl-

MifiHtl\RHIKHftlHIHH~~- ~. ~,=-~ı. ·~ ::t 

RuzvP1ti n planul' ,. 

Çörçüin medhcttiği FTa.nsız Afrika
~'"" Amerikan kuooetleti ihraç 

kumandam KMgenerat 
EISENHOVER 



SAHİFE 2 YENt·ASIR 

T ARİHf ROMAN Yazan: Şahin Ahduman 
Ve-kalet tiitün raportörü lzınirde Seller 

••• 30 ••• ---*---
-- Benli yosma kapıJa ~üründu Bir kızı Ber~amada 

sürükledi ve boğuldu 
Ticaret Vekil imiz Ege 

tütün piyasasına hususi 
bir -alaka gösteriyor 

-----
Onun gec:e 1ıaranlığı ara~ında, siyah bulutların 

ar1ıasına safılanan güneş rıibi görün· 
mesl f erahl ıh verml~tl 

- Evet! .. Gördüm!.. Aman, dikkaf 
ettin mi? .. Efendisiyle konuşan kara cel· 
'.at yerinden kalkıyor!.. 

- Yalnız bu kadar değil! .. öteki ilci 
arkadaşı da peşinden ayağa kalktılar ... 
Şimdi her Uçü efendilerinin yanından ay
l'!!ıyorlar! .. 

Sen bu ~e ne derı;in? .. 
Böyle diyen Köae Hamzaya k arşılık 

olarak Tosun bey dedi ki: 
- Bilmem ki ne diyeyeyim?.. Şaşır. 

dun. kaldım ... F akat ben bu işi hiç te iyi 
görmüyorum! .. 

Ali paşa timdi onlara talimat vermJ1 
olacak! Acaba bu adamlar ne yapmak 
için buradan ayrıldılar! .. 

Bak, ı,te Ali paşa da Sidlyor! .. 
Filhakika Mısır valisi de o sırada aya· 

ğa kalk.mııtı. Valinin kalktığını gör~n 
seyircilerde yerlerinden kıyam ettiler .. 

Ali paşa buraya ıeldili vakit yaptığı 
gibi kurum taslıyarık yürürdü .. 

Kalabalıilın arasından ıeçerek kapıya 
dolru tlerlemeğe ba~amıştı. 

Bunu gllren Kllse Hamta yerinde du
ramadı. Telltlı bir tavırla Tosun beye: 

- Çabuk kalk! .. Dedi .. Biz de herifin 
peşi sıra ıııdellm'. Bu ııece bir f•nalık 
zuhur edeceğine kl"llk ben tamamile ka
naat ııetlrdim .. 

Totun beyle Köoe Hamza kalabalığın 
arasından zorlukla geçerek kahvenin 
Ch$1Jla çıktUar ~ 

Ve burada valınin tahtırevanına bin· 
dlğini ııllrdUler .. Beyaz derili dört cel
llt tahtırevanın kollarını yakalıyarak 
Yavuz Ali P8"8Yı taşımağn hazırlanmış
lardı .. 

Biraz sonra M1'ır valisi oradan ay
rıldı.. Halbuki Rtyhan ve Sedefle mer
can vali ile birlikte gltmiyerek kapının 
önünde kalını,lardı .. 

Tosun beyle Köse :A:amza kara yüz
lü heriflere sezdırmeden bir köşe başı
na kadar yUrüdUler .. Ve oradan kapı· 
ı:ın önünde dur~n cellAtların durumla
rını tarassut etmeğe koyuldular .. 

Vakit oldukça ılerlemi,ti.. Kahvede 
r.altseden Benli Yosmanın oynadığı 
oyun artık bitmek üzere bulunuyordu. 
Kapının önünde dolaşan cellitlarm bü· 
yük bir te!As içinde bulundukları, he
rlflerln bir yerde duramıyarak haylaz 
iU"Serller gibi muttasıl gezinmelerin
tlen anlaşılıyordu .• 

tl'ç cel!At yakır, sokaklara kadar git
tikten sonra yeniden kapının önüne 
illSnUyorlardı .. 

Ve bu hareketi yirmi defadan fazla 
tekrarladılar .. 

Nihayet kahvede oyun bitti.. 
İçeriden çıkan kalabalığın sokaklara 

hücum ettiğini, '!osun beyle Köse Ham
za gizlendikleri yerden gördlller .. 

Tosun bey arkad~ına: 
- Oyun bitti... Dedi.. Benli yosma 

ıilphesiz bu gece kahvede kalacak de
iill Evine gitmek üzere belki bir az son
ra o da dıprıya çıkacak!.. 

CeltAtlar kapının önUnde dolaı111yor
larl Yoksa Benli yosmanın dı~arıya çık· 
masını mı bekliyorlar). 

Bellci de kız karde,im buradan yapa 
yalnız olarak evine dönecek 1 .. 

Ah, pelc ziyade korkuyorum, Köse 
lalacaiun... . 

Mutlaka bu herifler kız lcarde:ıimin 
pe$İne düşerek. tenha bir ıokaii'a ~eldiKi 
vakit onun üzerine saldıracaklar!.. 

Kö,e Hamza cevap verdi: 
- Vaziyet onu gösteriyor amma, biz 

hele bir az daha bekleyelim 1 .. Kız kar· 
CJe!}İn burandan zan etmem ki yalnız 
olarak eve dönsün!.. 

Onun iç.in Mııırda bu kadar yanan
lar, tututanlar varl.. 

Evine giderken her halde onu koru
yan gözcüleri bulunacak.!.. Sen bir az 
daha dişini ııkarak ıabretmelisin. Bir u 
aonra her ~yi tamam.İy]e anlamı• olaca
ğızf .• 

Kahveden ayrılan seyircilerin akını 
ıokaiı 1'.aplamaia. h5.li. devam ediyor
du ... Ve taşkın bir ırmak gibi akan ka
labalık bir türlü dinmek. k .. ilmek bil
miyordu .• ,. 

Köse Hamza ve Tosun bey kalabalık 
arasında, celladları gözleri önünden kay· 

bed .. ceklerinden korktukları ıçın onlar 
da yolu kaplıyan seyircilerin arasına ka
tı l dılar ... 

Bu suretle kalabalıkta herifleri göz
den kaçırmak tehlikesile kar~ılaşmak
tan kurtuldular .. 

Nihayet ortalı*ı kaplıyan insan akını 
biraz seyrekleşmişti.. Ve birdenbire 
Benli Yosma kapının önünde göründU .. 
Kız vücudunu boydan boya örten, ge. 

niş, siyah bir yeldirmeye bürtinmüşlü .. 
Ba~ı nda ayni r C' nkte siyah bir ha~ ör
tüsi.i bulunuyordu ... 

Onun gece karanlığı arasında, siyah 
bulutların arkasına saklanan güneş gi
bi ansızın görUndüğünli farked<'ll köse 
Hamza arkadaşına dedi ki : 

- Oh! .. Hele çok ~UkUr! .. Kız karde
§in işte kapıdan çıkıyor!.. Hem de 
yalnız değil! .. Onun yanında giden bu 
esmer yüzlü, uzun boylu adamı görii
yor musun? .. İ'te kızı •okakta bularak 
büyüten bu heriftir ... Onun kayıkçılık 
yaptığını ve adının Emin ali• olduğunu 
evvelce sana !'Öylemiştin1 ... 
Şimdi artık biz burada durmamalıyız . 

Ortalık bir az tenhalamıştı ... 
Bizim burada durduğumuz belki de 

celUltların gözüne llişir! .. 
H•rifleri beyhude yere ku~kulandır

mıya1ım! .. 
Onlar ne yapacaklarsa, bırakalım da 

yapoınlar! Eğeı· yolda giderken kız kar
desinin üzerine saldırac~ık o1urlarsa biz. 
he~ım müdahale ederiz! .. 

İşin en iyisi, demin durduğumuz kö•• 
başına giderek orada bekleyelim!., Köse 
Hamzanın dediklerinde b üyUk bir L•abet 
bulunduğunu gören Tosun bey ya~lı ar
kada~ının peşi sıra gitti. .. 

- BIT!\lEOI -----·----
BİR TAYİN 

Yüksek mlihendis mektebi mezunla
rından Ahmet Sönmez Bcrgam~ ikinci 
şube kısım mühendisliğine tayin edil
m~tir. 

---u---
lltl lt~I yaralandı 

Namazglhta 836 ıncı sokakl.a Ahmet 
Elmasçılar, Hasan oğlu Tahsini koltuk 
altından ve karnından çakı ile yarala· 
dıfıından tutuJmt;ştur. 

KeçecHerde •Hacıbey• sokağında otu. 
ran Sami, Haydar Turancıyı sol boşlu
ğundan bıçakla yaralamıs ve tutulınus
tur. 

--~o~-

Borsa 
ÜZÜM 

615 İnhi•arl~ı 50 
18-4 P. P. D tr.ielsen 43 

48 :Şükrü Uğur 56 50 
48 A. Papaı;r.o 47 25• 
38 j. Kohen 50 
36 M. Sait L'•ta o. 59 
36 İbrah'm ve Meh:nc'.52 50 
32 Saban ö. Şınlak 50 
29 A. Hakkı Sarraç 52 50 
22 M. ve Alı Kardeş. 53 
21 A. Recep Paykaç 58 50 
16 B. Tevfik Nazlı 55 

9 Şükrü Keınyalı 56 
G Faik Soydam 56 50 
4 M. İzmir o. 48 

llH YekOn 
185787 Eski yekun 
l869n Umumi yckOn 

No. 
No. 
No. 
No. 

8 
'I 

ıo 
ZAHİRE 

20 ton Susam 68 
8 ton Susam çuvallı 73 

20 ton Kendir toh. 49 
20 çuval N.ıhut 57 

50 50 
52 50 
56 50 
47 25 
61 
li2 50 
52 50 
50 
53 
53 
58 50 
56 
56. 
56 50 
48 

49 
51 
52 50 
55 

GR 
73 
49 
1i7 
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2 ZENGİN PROGRAl\1 
- tNGtı.tzcı,; SÖZLÜ -

1 -- 7 GUf -"-HKAF LAR 
OYNJYANLAR: l\1ARLENE DİETCİCH. JOHN WAYN 

- 1 GiıJZCE SÖZLtl' -

2 --AŞK BAHARI 
OYNIYIL'fLAR : ANNE SHİRI.EY . JA~lES ELLİSO • ... 
:\tATİ:-IEl.ER : A K BAHARI 2.20 - 5.15 - 8.10 ... 

7 GÜNAilKAR : 3.;;.; - 6.50 - 9.45 .. 
Cııınaıt09i - Pazar gfoıleri 1.110 DF. B A <; J, AR. 

___ * __ _ 
Pazar günü Bergamada yaaan şiddet· 

U yaitmnlardan Keare köyünde huıule 
gelen seller bazı tahribatı mucip olmuş.
tur. Seller esnasında Kesre köyü muhtar 
vekili Ali Can, karısı ve çocuklarile zey
tin toplamakta idi. Seller Ali Canın 6 
Y•tındaki kızı Hadiçeyi türüklemi~ ve 
zavallı kızcağız coşkun sular arasında 
bogulmuştur. ----·----YEill TALEBE YUROLARI 

---k--

Karataşta iki 
talebe yurdu 

vauıııvor 

-*-
Kız talebe 31urdu 150, 

cr1teh talebe yurdu 250 
talebeyi barındırac:aıı •• 

Dün sabah vali B. Sabri Öneyin reis· 
liğinde vil&yette yapılan bir İçtimada 
Türk Maarif cemiyeti reisi B. Nazif inan, 
cemiyet idare heyeti azaları ve maarif 
müdürü ittirak eylemişlerdir. 

Toplantıda lzmirdc biri kız talebe 
için 150 ki•ilik, diğeri erkek talebe için 
250 kişilik iki talebe yurdu inşası takar· 
rür ctmi• ve faaliyete geçilmiıttir. 

Maarif cemiyetinin tahsi,,atile in4a 
rdilecek bu talebe yurdları izmirin pek 
1JÜyük bir ihtiyactnll cevap vereceği için 
vilôye-tten azami n1uzaheret görecektir. 
l-ler iki yurd Karata, mevkiinde İngiliz 
bahc:eai civarında inli& edilecektir. Yer
ieri hazırlanmıştır. Plin ve ke.ıı:ifleri he
mt-n yapılarak Ankaraya litÖnderilecek
tir. l-ler iki yurdun önilmüzdeki der• ae
neaine yeti,tirHme-"i için in~aat hızla ya
pılacaktır. 

ÇôRÇ LIN GECEKi 
HIM NUTKU 

O· 

<Baştarafı ı ınci Sahifedel 

de bunca kahramanlık mi.ali verm.iı ve 
dünya kültür ve medeniyctile bilhaıaa 
hürriyetinde en aenlt bir yer tutmut
tur. Bir aün Avrupa aileıi adını tafıya
cak olan ailede layık olduiu mevkie de 
-zcçecektir. Frantada Deao1 gibi. Jiro 
tibi adamlar oldukça ve bunlar Fransa 
"'d1na konuştukça hundan ümit kcımem. 

Bir müddettenberi haberler biraz da
ha iyidir. Ben millete aılıl ıon gayretle 
·alıl'maktan batka bir 11ey vaad etme
-Jim. Fakat .,imdi yeni bir şey vardır: 
J'.afer. Sekizinci ordu dikkate değer bir 
zafer kazanmı11tır. Büyük Yunan basve· 
kili Venizclo• 11öyle demit!tİ : 1ngi1tere 
hütün harplerde yalnız bir muharebeyi 
ka7.anır. O da sonuncu olanıdır. 

Şimdi daha ilerdeyiz. General Ai•k· 
~andır ve Monttomeri, Mısır meydan 
muharebesi adını taşıması IA:zımaelen 
bir meydan muharebeıinde kati bir za
fer kazandılar. Romın~l orduıunu mağ
lup ve peritan ettiler. > 

Çörc;il bu meydan muharebeaine i~ti
rak eden 1-lindli, Fransız, Yunan, Çe
ko~lovak ve Amerikan kıtalarını takdir 
~ttikten ıonra demiştir ki : 

<S Fakat muharebe hemen hemen mün
haiıran anavatan İngiliz kuvvctlerile 
Almanlar aruında ceryan etmi~tir. ltal
yan1ar için çölde susuzluktan mahvol
mak veya teılim olmak tıklarından bi
rini tercih etmekten ba,ka yapılac!lk bir 
~ey yoktu. Zaten bu !Onuncusunu yapı
vorlar. 
. lngilizler ve Almanlar araıında kan1ı 
bir mücadele, bir ölüm mücadeleal ol
muttur. Sekizinci ordu Almanların kü
çük milletleri ezmek ve büyük milletle
ri mağlup etmek için kullandtkları ayni 
ailahları kullanmışlardır. Almanların 
dünyaya tahakküm için ııüvendikleri 
mctodları kullanarak mağlup ettiler. > 

Çörçil son muharebelerde topçunun 
kendine layık olan mevkii tekrar kazan
dığını kaydederek şunlart ilBve etti : 

« Bu, harbin sonu değil, hatta sonu
nun ba~lanıııcı bile değildir Fakat belki 
ba,l a n~ıcının sonudur. Alman as;kerleri 
artık kendileri kadar iyi ve he1ki daha 
ıyi ıil hlanmı, a9kerlrle kar~ı karşıyedtr
]ar. Onların amanıı:ızca kullandıkları ha
va üatünlüğü "'imdi onlara karın kulla
nılmaktadır 

Jngiliz tayyarelerinin demir yağmuru 
altında Mısır çöllerinin Ye yollarının Al
man ve ltalyan ce~cdlerile na,ıl doldu
~una ait ta.svirleri okurken Fransız ve 
Belçika yollarında Alman hava akınları 
altındaki manzarayı hatırladım. Fakat o 
yollarda toplanan askerler değil, müda~ 
faa~ız göçmenlerdi. fnııtanlık cfuygusun
dan mahrum d~ilim . Fakat bu olayda 
i18hi adaletin bir tez.-htiriinü görmemek 
imk.An,ızd ır. ., 

Garbi Fran.<ıız Afrikasına Amerikan 
kuvvetlerinin çıkanlma~ından b:ıh~eder
ktın Cörçil bu pl5nın 'lahibinin Ruzve1t 
olduğunu !"Öy,e-mi,, t~panya ve" Porteki
ze teminat vermiş ve Fran~ız impara
torluğundan öylece bah5etmi tir : 

lngUterenin Franaanın istikl8ılini iade 
ederek, Alsas Lorenin anavatana kavuş-

~--------...... ---~----
.İstihsal mer1tezlerinde tet1ıihlere başlandı. Pi· 
31asanın 2 ci hdnun başında açılacağı sanılıyor-

Ticaret velcfileti tütün raportörü B. tihsal yerlerini gezerek mahsulü göre
Fikri Soyer §ehrimize gelmiş ve tütün rek, müstahsillerle görüşmelerde bulu
tliccarları ile dün temaslarda bulunmuş- nacağım. Alıcılarla da temaslanma de-
tur. vam etmek arzusundayım. 

Haber aldığımıza göre ticaret vekaleti Dış satışlar hakkında yakın günlerde 
yeni mahsul yılı tütün piyasası hazırlık- iyi haberler alacağımızı ümit ediyoruz. 
!arına ba!J)amıştır. Ticaret vekilimiz Dr. 
Behçet Uz, Ege tütün piyasasına hususi Amerikalıların mübayaa işleri bu me
bir ehemmiyet vermektedir. VekAetin yandadır. lzmirden ba§lıyarak Bergama, 
bu yıl tütün müstahsillerini memnun Ayvalık, Kırkağaç. Soma, Akhisar, Ma
edecek bazı tasavvurları vardır. Bu ta- nisa, Kasaba, daha sonra Gavurköy, 
•avvurlar. piyasanın açılmasına tekad- ödemi~ ve diğer yerlerde tetkiklere de
dlim eden günlerde müstahsile bildirile- vam edeceğim.> 
eektir. B. Fikri Soyer, arkadaşımızın bir sua· 

B. Fikri Soyer tetkikleri hakkında bir line karşı. tütün piyasasının lkincikl
nı uharrir arkadaşımı7.a ~unları söyle~ rıun ayında açılacağını sandığını M:iyle
ıniştir: miş; alıcıları piyasa}' a iştirak edecek va

«Vekilimiz, tütün piyasası açılmadan ziyete sokmadan piyasanın açılmasında 
tütlin mahsulU durumunu mahallinde müstahsil bakımından bir fayda olamı
tetkik lüzumunu enu·etliler. Bütün is- yacağını da ilive etmiştir. 

iZMIR 'N KiTABI MiLLi KORUNMADA 
----* *----

Oiin hn kitap için bir Etiketsizsatış ve kart· 
toplantt yapılti1 sız ekmek satışı 

-*- ~*~ 
Dün öğleden sonra saat 15 le vali B. 

Sabri öneyin riyasC'I ettiği bir içtima 
:;apıimıştır. Daha evvel de yazdığımız 
gibi lzmir ,·alisinin lzmir için çok ha: 
yın bir teşebbüsü kuvveden file çıkmak 
üzeredir. • 

Bir <İzmir kitabı> hazırlan1aktadır. 
Bu kitap cLaruS> ~eklinde bıı tenevvü
ünde olacak, İzmir viliiyetine ve şehrine 
ait her türlü malumatı ihtiva edecektir. 
Kitabı kıymetli bir tahrir heyeti hazır
lamaktadır. Dilnkü toplantıda, kitabın 
hazırlanmasında çalışacak olan zevat ça
lı~ma kollarına ayrılm1~lard1r. 

-o---
Antalya belediyesinin 
bir mürac:aati •• 
Anta!ya belediye::;i İzmir belediye ri

;•setine müracaat ederek İzmirde top· 
t~n sabun ve zeytinyağ fiyatlarının bil
diri1mes:ni istem:..Ştir. 

İzmir belediyesi c~ascn ınuntazam su
r~tte fiyatları belediyelere bildirmeğe 
ba..şlamı!5lır. 

.,f,H!!lı1 BiR HAO·SE 
ı Ra tarafı 1 mci Salıilede) 

.. Giro ve ben çok iyi anlaşıyoruz. Her 
iki tarafın memleketinde sağlam bir ida
re kurmak için tam bir mutabakatla ha
re-ket edeceklerine eminim.> 

Londra, 10 (A.A) - Şimal Fransız 
Afrikasına giden Amiral Darlanın Ceza
yirde Amerikan kumandanlığının misali. 
ıi sıfatiyle bulunduğu bugiln Londrada 
resmen bildirilmiştir. 

Kahire, 10 (A.A) - Hür Fransız de
iegesi General Katro şimali Afrikadaki 
Fransız kıtalarına mesajında şunları bil
dirmiştir: 

Akdeniz muharebesi kat'i safhasında
dır. Siz bu safhada parlak bir rol oyna
yabilirsiniz ve oyn:t~. alısıntz. Müttefik
lerin asker çıkarma hareketleriyle şim· 
di imkan dahiline giren Fransanın kur
tuluşunu sizler temin edebilirsiniz, bek
lediğiniz ikinci cephe ufukta görünüyor. 
Vazifeniz savafta yer almanızı emir edi
yor.> 

Londra radyosundan: General Jiro 
Cezayir şehrinde olup Fransayı ve müs
temleke İmparatorluğunu kurtarmak 
için müttefikler yanında savaşmak iize
re şimali Afrikada bir ordu kurnıağa 
J.-arar vermiştir. Hazırlanacak bu ordu. 
mm modern siliihlarla teçhizi Amerika
nın vermeği teahhüt ettiği malzeme ve 
ıMddl yardımlarla kabil olacaktır. 

Londra, 10 (A.A) - Şimali Afrika 
müttefik kuvvetleri umumt kararglhın
dan Royter Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: General Giro Cezayire gir
mi' ve Amerikan başkomutanı General 
Ayren Haver kendisine müzaharet vil
detmiştir. Amerika hükümeti General 
Giroya yardım elmeği, si.lAh ve malzeme 
göndermeği teahhüt etmiştir. Gımeral 
Giro Fransa hareketini idare etmek ve 
birleşmiş milletlerin yanı başında harp 
etmek iizere şimali Afrikadaki Fransız
ları teşkilatlandırmak ınak.sadiyle Fran· 
•adan Cezayire gelın4tir. 

mu.t olduğunu görmekten başka emeli 
yoktur. Ne Frahta. imparatorluğu, ne 
ha ka hiç bir toprakta gözümüz yoktur. 
Biz bu harhe rıcniı,lemek icin değil. fa
kat ancak: hakkın müdafaası şeref ve va
?İfesi için girdik. Bununla beraber bizim 
olanı muhafaza etmek isteriz. Ei:e.r ben 
lnv.iltcre ba,vekili oldunua imparator
luğun tasfiye"ine riyeset etmek için ol
madım. ln~i1iz impa:ratorluklan ailesi ol
maaaydı hak c;oktanbr-ri yer yüzünden 
,ilinmiş olurdu. Ati ic.in kimt cnin hük
mlinde.n koıkmayız. Bunun ic:in izahat 
ve mazerete ihtiyacımız yoktur. 

Pazvant çarşısında 34 sayılı dükkan
da hurda,·atçı Mehmet Ayaz ve seyyar 
satıcı Mehınet B~tmez çocuk mu~am
masını 250 kuruşa sattığınd•n tutul
wuşlur. 

Pestemalcılarda Mehm•t oğlu Sabit 
Yılmaz, Sıtkı Olcak, Muzaffer Yılmaz 
\'e YAsin Udi f.0 ktıruşa ekmek sat· 
lıklarından tutulmusiardır. 

Gaziler caddesinde 209 sayılı fırında 
Şükrü Atılmaz ve Ahmet oğlu Kazım 
•dedi 40 kuru'!& kartsız ekmek sattık
l::ı.rından yakala:-:n11~lardır. 

KemC'rde 1.517 inci sokakta 37 sayılı 
evde oturan Firuz Çukurova diikkA
nında satışa a"cttiği mallara etiket 
Loymadığından !r.illi korunma n1ahke
mesine verilmi~t;r. 

---o---
Lastih geli:yor •• 

tzıııir belediyes: en1rlne yeniden 18 
kamyon li\stiği v~rilmiştir. Bu lastikler 
~donda hm:re getiril~rek ihtiyaç sa· 
hiplerine tevzi c<lilccektir. 

oqAN DA ZtıPTEO LOI 
(Ba tarafı 1 ınci Sahifede) 

şehrin gerilerine nüfuz ederek 3 tayya
re meydanını işgal etmişlerdir. Cezayi
rin işgalinden beri' !?ehirde sükunet av
det etmiştir. 

Fasla işgal çev: esi genisletilmektedir. 
Vişi, deniz üssü Kazablankanın tehlike· 
li vaziyette olduğunu bildiriyor. 

CEZA YtR ŞEHRiNİN 
İŞGAL! TAMAMLANDI 
Londra, 10 (A.A) - Müttefikler ka

rargilhının tebliği: Cezayir şehrinin iş
gali Pazar akşamı tamamlanmıştır. Anle
rikan ihraç kuvvetine kuınanda eden 
Tümgeneral Randel ile Fransız Generalı 
Jiro arasında şehrin ihraç kuvveUerine 
teslimine ait anlaşma yapılmıştır. Batı
ya ve doğuya doğru ileri hareketlerin
de bir kaç noktada çetin mevzii muka
vemetler olmuştur. Cezayirde mevcut 
dört tayyare meydanından üçü elimiz
dedir. 2000 esir alınmıştır. 
Fasın Atlantik kıyılarında bütün nok

talarda karaya çıkma işi devam ediyor. 
Birliklerimizin müstahkem mevkilere 
karşı hareketinıle sahil bataryalarının 
mukavemeti yüzünden harp gemilerimi
zin müdahalesine ihtiyaç olmaktadır. İn
sanca zayiatımız hafiftir. 

FRANSIZ JAN BAT 
ZIRHLISI Y ARA.LANDt 
Londra, 10 (A.A} _ Vişi radyosuna 

göre Fransız Afrik.asında olaylar ~ğı
daki surette ink~ etmektedir. Oranda 
vaziyet gittikçe tehlikelidir. Filipvil şeh
rinde de müttefik kuvve\ler karaya çık
mıştır. Cezayirde silahların bırakılması 
üzerine normal hayat avdet e l iştir. 
Dün öğleden sonra Alman pike uçakları 
müttefiklerin taşıt gemilerine hücum et
miş!udir. Cezayirin iç limanında kara
kol vazifesi gören müttefik avcıları Al
man pike uçaklarına hücum etmişlerdir. 
Bu sahilde Alman, İtalyan, İngiliz ve 
Amerikan uçak teşkilleri arasında çetin 
hava muharebeleri olmaktadır, Fasta 
DarUlbeyıa deniz Us.sil tehlikeye dii.ş
müştür. Bu üste bulunan 35 bin tonluk 
Jan Bari zırhlısı donize açılm.,sa da 
tam bir isabet almıştır. Forl Liyotey ve 
Mehadna limanları müttefik birlikler 
tarafından işgal edilmiştir. thraç kuv· 
vetleri Agadir '7e Mogodorda işgal sa
halarını genişletmişlerdir. 

ORAN DVŞMEK 'OZERE 
Londra, 10 (A.A) - Şimali Afrika 

umumi karargahı nezdindeki Royter hu
'usl muhabiri bildiriyor: 

Orenm başlıca kalelerinden birisi şid
detle bombardıman edilmi•tir. Sahil mü. 
dafaa." zaptedilmek Uzeredır. Oranın ir 
gali de önüne geçilmez bir hadise telak-

Bazı tenkitler 
Karşısınrla ____ * ___ _ 
Dünya şartlarını qöz 
önünde tutmamalı 
imltanları nazara al
mamalı en biiyü1ı 
insaf sı:1;b1ı olur •• 

(Ba,tarafı 1 inci Sahifede) 

La~ka şartlar altında yakalamıı;tır. 
Memleket dah'lüıde büyük stoklar 

vardı. Uükümet i.~ar gibi ia...~ mevzu
tmda en mi.iessir rolü oynıyacak ayni
) at e!"a<;ına dayanan b:r gelir ka~nağ1-
na sahipti .. 

Bugün bunlar mevmt deıiildit. 
Hepimiz (Ok iyi takıfir edebiliriz ki 

llarbe tekaddüm eden on sene içinde 
dünya büyiik bir iktisadi buhranın sar· 
~ıntılarına marPı kalmt!i?hr .. Bütün 
memleketler bir çökiin!iiden kendileri· 
n; korumak için geni~ gümrük minia
Jan kurmuslardı. Milletler arası ticaret 
hayli 7.0r devirler ge(irmişti. 

Memleket içiııde bii<•iik stoklar vü· 
cııda ı:etirmek '!<>yle do ..,.un takas, kle
ring us•ılleriylc giinliik ibtiyaçlan te
min, hayli miişküllerle ka~ılasnuşhr. 

Bu harp bizi i•te böyle mii•küllerle 
mücadele ederken gelip yakalanu~tır. 

Devlet bütçesi, buhran ve mövazene 
vergilerinin )•ardtmiy]c ancak denkle"!
tirilebili.rken buna hir de muazzam bir 
ordu beslemek ve onun teçhizatını ta
mamlnınak \'aziff'Si yiikletilmişCir. 

Buna mukabil devlet vergilerine ya
pılan zamlar hiç bir memleket miikl· 
lefiye!leriyle mukayese edilmİJ·ecek 
kadar azdır. 

Harp içinde bulunn1adığuıuz keyfiye
troe ııelince böyl• bir iddiayı ileri siir· 
mele için ya dii.'5iincdcn veya iyi ni~·et
tcn 1ualırwn olmak lizın1dır. Tiiı·'.i~e
nin dört tarafı ateş icindedir. Cereyan 
eden hlldiseler her gün lıizi biraz dalıa 
lıarbe yaklaştırnıakl.adır. 

Harp dı.5mda görünnıcıniz kanımızın 
Uökülmemcsindeu ve si13.hlarnnızın atc
M" baslan1an1asından ibarettir. 
. Bu iki nokta1111l dı~ındaki biiliin ~art
lar di.inya harbinin tesirah altındadır .. 
Bilhassa harp ekonon1isinin bütiin ağır
lığı ıucınlekctiınizin üsflindcdir .. Bunu 
görn1emek, takdir etmen1ek tel3risi im
Jcfınsız facialar yaratabilir. Tehlikeleri 
ı;örnıek, ha!Ukatleri takdir etmek \'e 
cna göre insaflı konuşınak. insaClı dü
~iinmek Türk ':atan~everliğinin tabii 
~~i~~ili~ • 

Gerek tabü icaplardan ve :erek fcş
kili.t zaafnnızdan doğıun ve ıettkıe ba
zı ahlUksız ve kwra vicdanlı insanların 
n1ari(ct eseri bulunsun göğüs \·ermeğe 
mecbur bulunduğumuz ıstırapları bıı· 
giin di.inya milletlerinin yiirekler acısı 
ı•tırapları ile mukayese edip ölçmek 
mevkiindeyiz. 

Bu mukayeı.evi ten1i-z bir )' ürekle 
Jaı>arsnk bÜtiin. ~artlara rağmen diin
) annı en bahtiyı.tr milletleri arasında 
1'ulunduğumu7u takdirde aslft güc:lük 
~ekmeyiz. 

Evvela buna in"nmak sonra tal•İi 
lıasleiinllz olan 'at.an a.şkiyle mü küll~
ı·t yenınck aznıımızı kuvvetlendirn1ek 
bugün omuzlarımızda taşıyacağımız en 
•erelli vazifedir. 
. HAKKI OCAKOGLV 

RUS • AMERİKAN 
DOSrLUGV 
Vaşington, 10 (A.A) - Rus • Amt>ri

kan dostluk cemiyeti toplantısında 
Amerika cümhurreis muavini demL"i
tir ki: 

cAkdeniz zaferi Rusyaya olan iaşe 
yolunu da kısaltacaktır.> 

ki ediliyor. 
FASTA lLERLENIYOR 
Londra, 10 (A.A) - Şimali Afrika 

müttefikler umumi karargahının tebliği: 
Fransız Fasındaki Amerikan kılaları 

durmadan ilerlemektedirler; Kazalan
kanın şimal ve doğusunda iki yer işgal 
edilmiştir. Burada hava kuvvetleri ol
dukça faaliyet göstermiş ve düşman 
uçakları gemilerimiz ÜzC'rine bombalar 
atmışlardır. 

Askeri hareketler tahmin olunduğun
dan daha fazla bir süratle inkişaf etm0 k
tedir 

Cezayirin süratle i!'>galinin yakında 
bütün şimalt Afrika muhasamatı Uzer-in
de müessir olacağı sanılıyor: 

Memleket içlerine sokulan Ame<ikan 
kuvvetleri, Fransız askerlerinin çok bu
lunduğu yerlerde daha ziyade mukave
metle karşıl~ıyor. 

Plajlarda çıkarına hareketleri süratle 
ve umulduğundan fazla bir kolaylıkla 
devam ediyor. 

Şimal! Afrika müttefik kuvvetler 
umum! komutanı Amiral Aytren Hover 
müttefikler ordusu başarılarını mük'""
mel diye vasıflandırmıstır. 

Vişi, 10 (A.A) - Oranda mütareke 
görii~ ıncleri bırakılmı~ vt• muhaı:ı:amat 
bu sabah yeniden baslamıstır. 

Vi~i. 10 · (A.A) - ö;renildii\ine göre 
Amerikan kıtaları Orana girmişlerdir. 

ORAN SF.HR!NE GtR!LDt 
Londra. 10 (A.A) - Neşredilen son 

tebliğe göre, Cezayir etrafındaki toprak
ların iş!(ali devam etmektedir. Uzak böl
gelere kadar nüfuz eden kuvvetler i~
gal bölgelerini gen~letmişlerdir. 

Royter Vişi radyosuna atfen Amerikan 
kuvvetlerinin Oran müstahkem ~ehrin• 
girdiklerini bildirmektedir. Fasla Frnn· 
sız hava kuvvetleri diğer hareket nok
talarından daha fazla faaliyettedirler. Bu 
.abah ihraç kuvvetleri 'Atlantik kıyıla
rındaki en önemli deniz üs.sü olan Ka
zablanka (Darülbeyza) ya doğru ilerle
mektedirler. 
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Yas ~!.inümi:z dün 
bir ihtilalle 

çok müess' 
yaşandı 
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~ 1619 Yac;cmin ~okak 201ô ada 7 P;;ırseli 
{~ar.ıfı ı inci 5ahift'dt') <.den: yapılacak ~]eri tayin ederek ıfa- teşkil eden ars nın parsel numnrası derç 

!~.evinde, kız ve erkek liselerinde. kıL ık eden odur; 11 hayet ynpnn \"e toplu- • edilm~diği ) ine ayni iüının S40 numara
<·. titiisü, fzmır akşam kız sanat okulu, !uğa yaptıran da ) ine oduı·. Bö.) ]('Ct' tap sında Bo~ovn Ergene mahallesi Kızıl
~rkek sanat okulu ve ticaret lisesinde ta- t:ıze bir kuvvet ,.c enerji lı&lin<le yenı- ny sokağında 2:>7,50 metre murabbaı 55 
!ebeler ic;tima salonlanncla ,.e bahçeler- cJen dirilen milh:timizin, fert fert onun taj numaralı arsanın taj nuınar.-s:nın 
dt! toplanmışlar .. Sanki çocukların bir- eserine ve escrforinin mfınps:na bağlan- yazılnı:ıdığı ve yine ayni Hfının icra kıs
birlerine tevdi l'dilcn bir sırları varını.'3 mış olmasmdak: h,kmeti ele izah etmiş mındu 22 numarndn k:ıyıUı Tepecik !'m:
gibi manalı ve durgundular. Birbirleri- oluyoruz.. hrlk.si 1150 inci Çakır .sokağında :12 
ne sokulmak. teselli bulmak ve tesdli Anladık ve ... ıhyoruz ki dort yıldan numaralı hanenin sene\•İ icarı yazılacak 
etmek istiyen bir halTNi vardı. beri aramızdan ı,:ekilen Atali.irkün ffıni yerde yalnız icarı olarak tertip edildiPi 

Okullarda açılan ihtifal tötenlerini viicudurur. Frık:!t bir şuur ve iman göriilmüştür. Keyfiyet tashihl'n ilan 
kız ve erkek çoculdann içden gelen göz olarak onun m. t:e\i şahsiyl'ti bize lez- olunur. 
~·uları takip etti. zetinı tattırdığı nimell<!rle. i:;.im:zde ya- ----

lzmir halk,.vinde ihtifali. Atatürkün ı-:.makti>drr. Ne.'1.'ye bnksak, nereye te- 1ZM1R StC1Lt TİCARET MF..MUR-
ufulii !laatini haber veren halk.evi reisi \'ecciih etrek onc.an bir manzara, ondan LUCUNDAN: 
Or Kl\mnn öre açtı. lhtifalleri açan ses- l:::r eserle kar-ı karşıyayız .. Ve daima Yeni Alanya hanı Tevfik Konter tica
f..,rd- ayni ton. ayni durgun mana vardL onu hr.tır! ı~ oruz .. Şu halde en kara ret unvaniyle lzmirde Anafartalar co.d
~avın vakfesine cen!;liğin hazen hınç- günlerden kurtulup en aydınlık giinle- de.ı::indc 210 No. da yaş kuru sebze ve 
k k 1 · L 1 O d k"'- n1e""e nlahsulleri üzerine kahı.ıınal ve m sc" erı ı..an ıyornu . a ııı:anın re geçerken. ezdi ve ebedi hakkımız " • 
d A - k- tıv ill t" 1"omis~·onculugiu ile i~tıg" al eden Tevfik nvcm•u : tatur un. yarat gı m c ın Glan istiklal h::ut.kımız, hakimiyet hak- ·· ., • 

· '- Jb" d b- ··1. • iJ ı_ Kontcrin icbu ticaret unvanı ticaret ka-rnt'ın .. a ın e uvua:: sevgısı e yasamaıı;- bmız, hiirriyct :,;.,kkımız, kı~aca me<le- -s 
d kt mınu hiikümlcrinc göre sicilin 4675 nu-ta ır Vt! YD!!lllvaca ır. ı.1 insanlara mahsus bütün .vasamn hak-* · :narasına kayıt ve te!'lcll edildiği ilan olu-

l:ınmız hep Atatürklin 51.ıtır ,.e :mnni- nur. 6338 (28!H) 
Halkevi salonunda sahnenin bu- le tebellür etmiştir. Binaenaleyh Ata-

Juncluğu yere Atatürlclın çiçekler ve çe- türktcn kopan irndsi ınfulaJann benli- :;.o:Y.J',.,.-~...-...oı-~.;.:;cr.~u-/J"..r~....-..,..~I 
Jcnklerle örtülü. arkasında parti ve Tür:k ğimizi sarması, ebediyen içimizde saklı s o B A . ı 
ha_vralclan bulunan büstü duruyordu. kalma ı, bunu ~a her fırsatta iz.har et-
Co:der- oraya saplanmış.. kJ'ği : k t • .. d. h ıt1: k · 

Halkevi reüi c Savın vatandaslanm; me .1 m~ pc :ıou ır: a u en ,,_ 
cı· k v b 1 ı ö ·· dek. h .metlı br vıcdan 1 akkımızdır. 
ıyc1_ ohnu .. ~aga_ t .a~ ı. h ~un 1d o- Bir kerrc dahs tekrar edeyim : Ata-

par or alıcın soz r.rını şe nn mev an- 1 •. , .11 . . ·h· ı - · 
1 d D K• ö · At lll'K, mı ctımıı. 11 tarı ı var ıbrına ınan-
arına yayıyor u. r. amran r« a- · - . . h ı· _, "k d ·11· 

l .. •~·· •• 1 •- •· d" d cı!gı ıçın a ası •c.;rn c en mı ı şuur Ye 
urı<u eov e ... nı e ıvor u : • b. bol'" 1 B 

Dr. KAMRAN öRSON HiTABF..Si ımanımızın u:, .ı:em ~ ~•;tuştur.. u 
c U1 tatür'ki.in fani hayata v:özleri- tımsaJc mnnevı ~:ıdakatımızı rnuhafaza-

u C:a azimkar ve se:batlıuız. ni vumdııi!ıı v:ündenberi dört yıl gec;ti. " 
Bizler dı- dört yıldanberi cAtatürb süz MİLLİ KUDRET 
yaşıyoruz. Dört yıl var ki teneffüs elt- Atatürk bir t.udreltir: ıVIillctiıniı.:n 
ğimiz hava onun ciğerlerini doldurmak- fertle tecelli CUt-O kudreti!.. Tarihte 
tan mahrum lcalm"tır. F'a'kat Atatürk o tüyle bir milli kudl'ctin mi.iınessili ol
kadar içimizde, o kadar ruhlarımızda ınus fertleri bulmak wrc1ur. Hele Ata
yaşıyor ki, onun fani vücudundan ne ka- türk gib:, milli .rnanın iyi sevk ve ida
i:lar uzaklaşırsak ·uzakla,ıalım. manevi re edildiği vakit neler yaratmak k:ıbil 
varlıiından ayTJlmaklığımıza imkan olduğunu göster.:-nlcr pek nadirdir. Bu-
\·oktur. nu anlamak için bir Türk. h3kiki bir 

öldiilü vakit mi11etimiz.in kalbinde Türk olmak Jazınıdır. Ancak bi.:k>r, 
hır;.lrtıiı derin ncwı bugiin de aynile du- kend!mizi anladı~ııi1ız kadar, ince ınfı-
• ı}·C1T117. nı:ısiyle Atatürltü anlıyabiliriz. 
1 ler "onb:ıhar bizlere onun ölümünü da- Millet ve meır.!cket işlerinde Atatür-
ima hatırlatıyor. Zene zerre bütün höc· kii bütün dikknt ve itinasiyle çal~ır
telerine kadar sararıp &Olan tabiat. dö- ken görenll'rimi~ onu en çetin mesele
külen ve ıwıvrulan yapraklar, ağlayan forde mürş!t olarak dinlivenlerimiz ve 
gökyüzü hep Atatürkü hatırlatacak te- yaJıut huzunın;ı ·ınhil olup ta feyzinden 
zahür1er ... Cünkü tatürk de böy1e bir istifade edenlerııniz, ondaki ikna kud
sonbaharda, tabia ihtizannın b~ladı- ıetini, yapma ve yaratma kudretini, 
ğı vakit, hir daha gözll"rini açmamak imnn \ 'C aşk telkin cden iistünliik kud-
Üzer,. knpamııtı. · k ı ı ret.:ni pc fı a bı.irler; ve yine onun gö-

Atatürk ııevgial içimizdı- yaşadıkça n[illeri fetheden n:ısıl man\'dik bir l'Uh 
sonbaharın hüzniinü daha çok duvaca- sahibi olduğunu takdir e<l~rlcr. 
ğız. Ve hiç bir millet bizim kad~r bu En köti.i şartlar içinde, en kifayetsiz 
mev<ıinıdcitti tabiat ihtizarının acıklı ya· vasıtnlarln eser ıneydana getirme, bil-
ın tlııvmıyacalr:tır. hass:ı milli zindel:ği yaratma ve milleti 

A 7 iz vatandaşlar! !-enidcn bir varlık ve başarıcı bir kuv-
Atatürk vasını tutmak. onun matemi-

• d vet halinde halketme, böylece ilahlık 

lanı ile getirmek için yaptığımız bu top- n-crtebesinc ·ıüksclıne, milletimizin 
ntı veslle,ile söylenecek sözler pek na-

k~fid' .,. - foı·tte tecelli ed(!-n kudreti, Atatürkün a ı ır. Ur. onu kelUneleT'le ifade et-
mek aııla kahtı olmıyacak. ve o, daimfl ı uclrct!dir. 
hissedilen bir mana halinde yaşayacak· Atatilrkün temsil ettiği bu milli kud-
tır. rcUn başkn bir tezahürü de, millet ve 

MUKADDES KIT AP memleketimizi, bütün beşeriyetin vic-
Fani hayatının mühim bir kı~mini aziz dan ve şuuru önUnde hürmete lAyık bir 

milletimizin kurtuluş tarihine kalbeden \arlık olarak te>!elli ettirmesinde görü
Atatürk bence bir kitaptır: hem de öy- lür. Bundan so:ıra\}i tarihimizde Ata
ı,. bir mukaddes kitap ki, onu ba!jlayıp türk manasındaı\ ebedi kalacak ve dn
hi tirmt-k işini. böyle kısa sürmesi zaru- ima yadedilmeğe değer bulacak bir if
r: olan toplantılara sığdırmak imkanını fhar '\'e jl,Urur da budur. 
asla bulamıyacağız. Fakat yine onun REALİST İNKILAPÇI 
aziz hatıralarını tazeleyeceği için, yer Atalilrk, milli şuurla imanımızı ve 
Yer bu kitnbı okumaktan kendimizi ala· milli kudretimiı.i temsil edcı·ken, zaru-
mıyacaiız. ı1 olan inkıliplanmızı da realist bir 

VAT ANPE.RVE.R ASKER lelllii içinde nazırlamış ve tahakkuk 
Atatürkün hnldki karakterini c en c.ttirıni.c: bir miaefekkirdir ReaHteyi 

ır.ükemmel• sıfatı ile ifade edebiliriz. l .. ~beden aşırı hır ideal, çok kerre ka-
0, en mükemmel bir vatanperver. en bıli tasavvur dağıldir ve hiç bir semc
mül::cmmel bir milliyt-tperver olduğu re verml'den öltimc mahkumdur.. Bu
kadar, en mükemme! bir asker ve ku- nun misaller;ni tarihte her \•:tkit bula
mandandı. Devlet idaresinin başına geç- bıliriz. 
tiği zaman en mükemmel bir idareci ve Atatürkiln bü, ukliiğü bu nokta mcv
uzağı görmekte en mükemmel bir ıe! zuubahis olduğu zaman bir kerre chıha 
oldu. Siyasi meselelerin hallinde yanıl- teznhür ediyor. o. her şeyden önce re
maz sezlıilc en mükemmel bir diplomat ~litcyi kaybetmeden milli ideali tahak
rolü oynadı. Diğer bütün huııusatta da kuk ettirmiş blr adamdı. Onun realisi
en mükemmel bir miirşit, bir öğretmen 
ve bir mürebbi olrnıının sırrına erdi. Ta- mi milleti kurtarıp diriltmesinde, idea-
rnanıen huııusi münn"ebetlerinde ise en 1 simi de dirilen kiitleyi medeni varlık-
mükemmle bir dost idi. lara sahip kılmas.ndadır. 

Kemal Atatürk. adının anlamını oah- REALİTE ADAMl 
siyeıinde ifade eden hakiki bir c Ke- Evet, AtatUrk, bütiin hayatında is-
rnal > dir. Onun asıl adına c Kemal > pat etmiştir ki, o lılr realite adamıdır .• 
ı;ıfatını ilave eden Selunik askeri rüıdi- Iyi görmek, gördüğUnil iyi idrak etmek 
yeııi riyniyl': muallimi Mustafa efendi, idrnk ettiği seyl en iyi ifadf' etmek v~ 
Atamı7.ın şahsiyetine isim tayininde en en nihayet ilerlyi görüp en mükemmel 
bü ·ük ~beti gösteren bir sima olarak, tedbirleri almak İşte ebedi Şefimizin 
Türk i tikbnlinin güneııini ~zdiği için şahsında topladıgı vasıflar bunlardır ... 
pek bahtiyar bir insandır. Atatürkün Zaten milli iradeyi bir nokta etrafında 
rniikemmeliyetine bundan daha güzel ve bilhassa toplu bir kurtuluş üzerind~ 
müna~ip bir sıfat eııasen olamazdı. tE'ksif edebilmek icln bu \·asıflan haiz 

Kem 1 Atatürk, bu sıfata layık oldu- olmak Hizıındı. İşt~ Atatürkün şahsi 
i?unu milletine yar olmakla ispat etti. O, real:simi, milli mücadele zaferlerini ya
gerçl'kten iki asra yakın bir zamandan rattıktan sonra, hayatiyetin! kazanan 
beri milletim z"n beklediği, bir giineşti. millete zaı·uri olan inkıli\plar manzuıne
Ufkıımuzdn doğduğu gün, milli kurtu- s!ni idrfik ettirmek olmustur. 
lu-ıumuzun başladığına innnrlık. MiLLİ BİRLİK 
BİR ŞUUR V8 İMAN Aziz arkndaşlarım; 19 uncu asırdan 
A ıtürk. bir ruur ve imandır: Mille- l,üyük cihan harbinin sonuna kadar 

1 m z'n büyük halası idrak eden şuur .J!asta adam• veya •Can çekişen Tür
' e imanı .. Yahı.· şöyle tesbit edelim : k!ye• diye tavsif olunan millet ve mem
Atatürk, milli şuur ve imanımızın şah- leketimiz, ancak Atatürkün harikalar 
lamın hır timsalicir. Çünkü en karanlık yaratan bu görüş ve iktidan sayesinde 
'~ buhranlı günlerimizde, büyük kah- ş!fa bulmuş, dinç ve sözünü dinleten 
ıc.1manlıklar yar~tmış Türk milletine bir birlik manz.nrası arzetmiştir. Ulu 
lul·ık olacak tnrzda. düşünüp idrdk Alatilrkün bu h:zmcti asla unutulmıya-

cnlctır. Yine bu hizmetleridir ki onun 
cıe:ha Ustünlilğ!inü bizimle beraber 
bütün cihana itiraf eltırmiş bulunuyor: 'arın TAN' da Atatürk, Türk ccmiyetin!n mukadde
m.tını tayinde oynadığı rol kadar bütün 
İ'1sanlık filemi üzerinde yaptığı tesir 

S H('r cins kföniir \ C odunla kulJa
nılabilCt'ek ~ıha ve · hunıları ucuz 
fintJa Yeni Km aO:ır <:ar!'-1"1 No. 13 le 

Şen1si Hakikat 
l\fa~a,asında . TET,EFON :JO:ll§ 

~~-- ·--~.r...rJ.X-:"':'Y-~-"'~....::.:;r...ı:;,ı 

DEVREN SATJLIK · 
Baldıaliye dülılıcinı 

Alsancakta Mt'sudiye caddesinde 33 
numaralı bakkaliye dükkftnı devren sa
tılıktır. Taliplerin sahihine müracaat-
ları.. (2784) 

lk1.-UR AH.KAMI ŞAHSlYE SULH 
HUKUK HAK1MLlC1NDEN : 

Velisi bulunmıyan Jzmirde Hatay cad
desinde 250 nci sokak 8 numnrada otu
ran ölü Atiye ve Haşim kızı 1341 doğum
lu Zeliha Derine Umuru vesayeti ifaya 
ehliyeti anlaşılan ayni evde oturan ha
lası Fatma Scsverin vasi nasp ve tayini
ne mahkememizce 21/10/942 tarihinde 
karar vcrilmi1ltir. Kanun yollarır.a mü
racaat etmek üzere keyfiy~ aHlkalılara 
ilfın olunur. Esas: 118 karar: 106 

pek büyük olmuştur. Diyebiliriz ki, 
kendi milleti için aradığı sulh ve sü
kfı.nu bn ka mıllctler hesabına da iste
r:ıekten geri kalmamıştır. Harbe aleyh
tar olan bütün ~iyasi kombinezonlarda 
Atatürkiin aktif tesirini kim inkar cde
hllir? 

Bu emelinin altında bUtUa ruhuyle 
engin bir hUrriyctpervcrlik duygusunu 
yasattığ•na şüphe edllemez. 

ULU ŞEF 
Aziz vatandaşlarım! 
Atatilrk her .nfınasiyle uludur.. Ve 

istikhalln ncsiller!ne gerçekten örnek 
bir :ıtndır. Onuıı sevgisini, ruhlarımız
da muhafaı.a ~deceğimizin bir delili 
olmnk üzcı-e l\I:lli Şefimiz İnönünün 
cie\'let reisliğine scçilcllğl ilk gtin söy
lemb olduğu tarıhi nutuklarından al
~ığıın şu cümle;;ıni tckrarlıyarak söz
lerimi tamaınlıv1.1rum: (Kadır bilen ve 
Lliyük evlat yet:stiren ınilleUmizın yü
reğinde •Kemal Atatürk• adı sevgi ve 
hürmet içinde ebedi olarak yaşı.yacak
tır .. • 

Dr. Kumı-aıı ~rsün hitabesinden son
rr. öğretmen 'fımk Ziya Işıtman Milli 
Şefin Türk mılletine beyannamesini 
ckuınuş ve heyet hal:nde önde çelenk
ler olduğu lıalde Atatürk heykelinp gi
dilmiştir. 60 kadar büyük c;-elenk hcy-
1--elc bırakılmıştır. Çelenkler arasında 
İzınir vilfirctinin, İzmir belediyesinin 
ve konsoloslukların çelenkleri nazara 
<:arpıyordu. Dün İzm!rde re::.mi bina
Jarıl:ı bayraklar yarıya kadar cekilmiş· 
tir. 
KARŞIYAKA DA 
Büyük Atammn ölüınlinUn dördilncü 

yıldöniimü ihtifali Karş1yaka Halke· 
\"İnde tesbit edllen program mucibince 
Partililer, Hnlkevliler ve halkın iştira
kiyle mtlessir bir surette yapılmıştır .. 
Tam saat 9.05 geçe bayrak yarıy.a in
airilmiş radyodan istiklal marşı ayak
ta dinlendikten sonra edeblyat kolu re
isi Htiseyin Avni Ozan tarafından me
rasim açılmıştır. Beş dakika saygı sus
ma~ını miiteakip Avni Ozan tarafından 
bir hitabe ile Büyük atanın ölümünün 
Türk milletind,, ve dünyanın her ta
rafında hwmle getirdiği büyük tecssilr 
hatırlatılarak, Büyük ölUnün hatıra ve 
kahrnmnnlıkları ile büyük hizmetleri 
kıs:ıca söylendikten sonra ölümilne ait 
mersiye okunmu~tur. 

Bundan sonra Köyci.iler kolu Reisi 
Sıtkı $ükrU Panıirtan Atatürkiln hayat 
mUcadel,. ve muvaffakıyetleri ve eşs!z 
~erleri ile o devrin kara günlerin mli
esir bir tablosunu yapmıştır. 

Bundan sonra Karşıyaka K1z öğret· 
men okulu lıeden terbiyesi öğretmeni 
bayan Turan Çakın tar~fından heye
canlı ve güzel bir dil ile Milli Sefi.n 
Atati.irk hakkındaki beyannamesi okun
muş ve büstil karşısında bütün yurt
taşlar sıra ile e~ilerek geçmişlerdir. 

Amerika radyolarının yıldızı 
MARY l\IAJtTIN ,.e 

(Arjnntina) kahramanı DON 
AMECH'in şaheseri 

VEDA BUSESİ 
Bornoua Ziraat Melıtebl Müdürlüğünden : 

Lacivert kumaş 3 30 metre teminatı 176 lira 22 kr. Mektebimiz talebeleri 
elbise ihtiyacı için 5 1 O kalite yerli lacivert kumaş 28/ 10/942 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

(KISS TRE BOYS GOODBYE) 
tın,·c Olarak 

PIRLAN'l' ALI KABIN 
DIAMOND \ 

Eksiltmesi 12/ 1 1 /942 perşembe günü uat 15 te mektepte müteşekkil ı;atın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminatını lzrnir mektepler muha· 
sebeciUiine yatırarak makbuzu ile birlikte meAür "'ünde satın alma komi•\.,. 
nunda hazı:r bulunmaları. 28 l 6 11 6176 (2795) 

i.30 Program ve m('ınlel~et saat aya
n 7.a2 Vücudun uzu t·alıştıralım .. 7.10 
.Ajans haberlcıi ';'.55 _ 8.:lO l\lüzik: Rad
ro salon orkestr.ısı 12.30 Prngraın ve 
memleket .saat ayarı 12 :l:l l\'Iüz'.k : Ka
ı •şık program (pl.) 12..45 Ajans habcr
L ri 13.00 - 13.31) Müzik : Şarkı ,.e tür-
1 ülcr 18.00 Proıram ve meınkkct saat 
D) arı 18.03 Mfü:ik : Fasıl heyeti 18.45 
JVH.iz;k : Radyo dans orkestrası... 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajan:; haberleri 
19.45 Müzik : Yurttan sesler 20.lj Rad
yo gazetesi 20.45 Mü7.ik : Bir halk tür
küsii ğrcniyoruz. 21.00 Konll,'ima(Evin 
&?ali .. ) 21.15 M,izik : Balet müziği pi. 
21.30 Temsil - Kimgil ailesi 21.50 Mü
z k : Riynseticümhur bnndosu 2.2.30 
Memleket san! av:ırı, ajans haberleri ve 
borsalar 22.45 - 2:?.50 Yarınki program 
Ye kapanış .. 

BORNOVA BELEDlYEStNDEN: 
1 - Bornova !çıne suyunun damaca

nalarla haı·ice sevki iki sene müddetle 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen senevi bedeli 1500 
liradır. 

3 _ Muvnkkat teminat 112 lira 20 ku-
rustur. 

4 - İhalesi 25/11/942 Çarşamba gü
nü saat 16 da Bornova belediyesinde va-
pılacakhr. · 

5 - Şeraiti anlnmak isteyenlerin Bor
nova belediye reisliğine müracaatları 
ilan olunur. 11, 14, 17 6387 (2895) 

Z AY t 
Sanat okulundan almış olduğum dip

lomayı zayi eltim yenisini çıkaracağım
dan eskisinin htikmü kalmadığını ilan 
edcriın. Mustafa Yalçın 

6379 (2896) 

MEMUR A.UNACAK 
Belediye otobüa iıletme dairesi iç.in 

60 ıar lira ücretle maa~ katibi ve 
parça alit depo memuru olarak :ilci me
mur alınacaktır. 

Taliplerin 14/l 1/942 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 te yapılacak mÜ5abaka imti
hanına :iıtirak etmelt için aMc.erliğini bi
tirmi~ olması ve orta okul mezunu bu
lunması şarttır. 

10 11 12 6360 (2869) 

1ZM!R BELED1YES1NDEN: 
1 - Tepecikte tebhirhane ittihaz edi

lecek binada bazı tadilat yapılması fen 
iıleri .müdürlüiündeki oartnamesi veç
hile aç.ık eksiltmeye konulmu~tur. Keıif 
bedeli 10000 lira, muvakkat teminatı 
750 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 13/ 1 1 /9-42 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

28 31 4 il 6183 (2793) 

DOKTOR 
HİKMET ALADA.C 
Kadın hac;talıJdan operatörü ve 

DOÔUM MÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve veli· 

diye servisi muavini .•. 
Birinci Kordon Tayyare sineması 
bit~nde No. 206 .. Telefon: 4032 
lıCOCd ooacıcıccc~~ 

DOKTOR 
SÜLEYMAN ÇORUH 

ÇOCl'K HASTALIKLARI 
M'ÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 42 Sayı .. 
TEL. 2946 

Evi İnönü caddesi (Göztepe) 83t 
sayı. •• TEL. 4436 1 - 13 (%065) v 

Senelerden beri Diyüretik kabili
yetini takdir ettiğiniz 

,,Euphy:lin" in 
Tablet entravenöz ve İntramü.s

küler ampulleriyle 

SÜPOZt TUVARLARI 
GELMiŞTiR 

Bilfunum eaa depolannda 
mevcuttur .. 

S Piy~d~ bulunma_dığı takdirde 

~ K NrE)c 'HrE ·r,tri E 
8 Müracaat edilmesi rica olu.nur. 
~ Posta kutusu No. 139 (İstanbul~ 
,.~a ===ı::ıı:ıı:ıı:ıoı::ıoaı::ır:ır:ır:ır:ıı:ıo:ıcı===ı 

rs~ı~:~~~~ o 
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ÇOCUK HASTALIKLARI 
M'VTE:. ~ssısı 

Hastalarını her 2ün ö~leyin saat 

2h den itibaren Numan -zade sokak 
numarada hususi muayenehane

sinde kabul eder. Telefon : 4342 
Ev: 3459 

S DOKTOR - OP.EKATÖR 
§ RAJF AKDEJJİZ 
il Ooium ve K.ad.ın Hastalıktan 

1 
cnüfelııessası.. 

Hastalarını her gün Biriııci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde g kabul eder. TELEFOFN ; 2923 

§ Evi: Karşıyaka Banka aokak: No. 30 
1 1-13 (Wi&) 

:················································································ ..... 
~ Devlet Demir Yollarından i 
····················~································································= DEVLET DEMıR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN : 

1.daremizde kurs ve staj görerek makinist ve bnş makinist teknik büro perso
nelı ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar snnat okulu mezunu alıne
caktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakiyetlere göre _. 
nal kar um an ile ayda 100 lirııyn kadar ücret verilecektir. Bir senelilc staj mücld• 
tini muvaffakiyctle b itirenler tesci] edilir. Ve müteakip kurslardaki muvaffald
yetlerine g(ire merkez atelye ve depo teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 

Aranılan şa rtlar sunlardır : 
1 - Sanat okulu meı:unu olmalı:. 
2 - Askerliğini yapmı~ bulunmak. 
J - Yn"ı otuı:u ger.memiş olmak. 
4 - Ecnebi ile evli olmamak. 
Taliplerin bir dilekçe ile 30/ 1 1 / 942 t rihine kadar latanhul Haydarpqa Sir

keci İzmir Balıkesir Ankara Kayseri Adana, Malatya. Eskişehir, Afyon, ve E.r
zurumda i'lletme müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Dilekr.eve Nrih adree 
yazılacak aşn(;ıdaki evrak iliıtirilccektir. • 

1 - .\lektep diplomosı. 
2 - Doğruluk kağıdı. 
3 - A!!lı kağıdı. 
4 - J\qkerlik durumunu bildiren vesika ve nüfus cüzdanı 
5 - Diğer bon'lervisleri. 
Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Şenlİlİ haiz olanların Ankar• 

ya kadar 'lerahatleri temin edilecek ve İmtihan gÜnü adreslerine bildin1ecektir. 
ll 13 15 17 19 21 638.ıf (2899) 

~---------'=------~ 
İzmir Vahıl!ar Müdürlü~ünden : 

Muhammen B. 
Vakfı Mevkii No. Cinsi Lira Kr. 

1 lacı Hü eyin ağa Mektebi rüştiye C. 
Hacı Hüseyin ağa Mektebi rü~tiye C. 
Hacı Hüseyin ağa 1ektebi rüştiye C. 
Hacı Hüseyin ağa Mektebi TÜştiye C. 
Hacı Hü~yin ağa Mekt~bi rüştiye C. 
Hacı Hüseyin ağa Mektebi rüştiye C. 
Hacı Hüseyin ağa Mektebi rüştiyt" C. 
Hacı Hüseyin ağa Mektebi rÜAtİye C. 

1/54 
2/56 

Dükkan 300 00 
Dükkan 300 00 

135 / S8 
3 160 
4162 
5164 
6 / 66.68 
7/ 70 

Dükkan 300 00 
Dükkan 300 00 
DükkAn 380 00 
Dükkan •20 00 
Mağaza 1 SOO 00 
Dükkan 660 00 

Şadırvanlı $adırvanh caddesinde 27/74 
30/78 
42 / 20 
85 / 0 

Dükkan 750 00 
Sadnvanlı Sadırvanlı caddesinde DükUn 600 00 
Karacaahmet Pab11ccular arastasında 
l {acı Hihı-yin ağt1 Üç Kemer ını-v-

Arsa 20 00 

kiinde 
Kamil Tınaza sa-

tılan yerden geri ka
l.an bahçe yeri Ya 

binaaa 2500 00 
Şeyh Kurra Üç Kemer mevkiinde 86/ 0 iki tatlı su de-

ğirmeni 1 SOO 
Kula1rn7 Pabuccularda 43 / 9 Oüldc.an 300 
Kulalı:sız Pabuccularda H/ 11 Dükkan 300 
Kulaksız Uzun çarşıda 76/86 DükUn 600 
Yultanda vakfı, mevkii, cinsi, numarası ve bedeli muhammenelcri yUlla maa-

but 16 parça ııayri menkul 6/ l 1 /9-42 tarihinden 26/ 1 ı / 942 pertemhe liİlli 
saat 15 ııe kadar 20 giin müddet!~ mülkiyetlerinin satı11 açık artrrma,ya ~ 
mı~tır. Talip olanların pey sürmek ve ıeraiti anlamak U:ıere ihale pallae kadar 
Bergama vakıflar memurluğuna müracaatlan ilan o1unur. 6386 (2893) 

Manisa Nafia müdürlüğünden: 
1 - ihalesi 30/ 1 l /942 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan Mani

sa vilayeti Akhisar - Kırkağaç yolunun 4 + 180 inci kilometresinde yapılacak 
6X600 lik ahşap medar köprüsiinün İnşaatına mezkur gi.in eksiltmeye konmuı
tur. 

Bu i~in muhammen bedeli (12003) lira (35) kuruııtur. 
2 - Bu işe ait ~artname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi 
f. - Şose köprüler şartnamesi 
F - Silıilei fiay cetveli 
G - Metraj 
J - Hulisal ke,if 
K - fstlyenler bu i e ait yukarıda yazılı evrak ve projeleri Nafia kaleminde 

görebilirler. 
3 - Eksiltmeye 30111 /942 tarih pazartesi giinü ıaat { 15) te Maniea Mikü

met konağı binasında Nafia dairesinde kapalı 7.arf usuliyle yapılaeaktw. 
• - f.kııiltmeye gir~cekler için (900) lira (22) kunıı muvakkat teminat 

vermelidir. 
Aıaiıdaki veıikaları haiz olup göııterm"si lazımdır. 
A - fhale en az tadil gÜnleri hariç ( 3) gün evvel ManiAa vilayetine mOraca

at derek işe girebilmek için alınmıflehliyet vesikası, 
B - Ticaret ve sanayi odası sicil veıikası bir defada devtlete ait (6000) li

ralık köprü imlatı sınaiyeyi muvaffakıyetle ilı:mal etmiı olduğuna dair Y-a. 
5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı aaattı-n bir saat evveline kadar Manlu 

vilayet konağında Nafia dairesinde komİ!ıyon rei.liiine makbuz muktılnlinde 
teslim edecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yuah .. te ka
dar celrniı olmaeı artırma ve ekslltme ve ihale kanununa uygun olarak mühür 
mumu ile iyice ltapatılrnıı olmaaı lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 11 15 21 6236 (2859) 

İLAH 
Muhammen bedeli Muvakkat teminab 

1000 lira 75 lira 
Urla tahaffuzhaneııi Jçın satn alınacak olan (250} metre mik'abı kunJu ça

iıl 3/ 1 l / 1942 tarihinden itibaren ( 1 5) gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

Eluiltme 18/ 1 1/ 1942 tarihine müsadif çarpmba günü saat ( 11) de. lzmlr 
Liman ve Şehir bakteriyoloji müessesesi müdürlüğünde müte§tlkkil ~o..U.,-0..
da yapılacaktr. İsteklilerin ~artnamesini görmek üzere her gün müesaeeeye mü-
racaat etmeleri ilan olunur. 3 1 11 ı • 6241 (2829) · 

Bayındır Nüfus Hem m,,,.lağıından : 
Bayındır Hacı 1brahim mahallw 85 haneainde kayıtlı Ali km Cahide Baya- . 

dır A. H. Mahkemesinin 9 K. evvel 936 tarih ve 261 /235 sayılı i1iımiJe Ali oi-
lu Cavit olarak tashih edilmi~tir. ilan olunur. 6383 (2898) 

KıPJıağaç C. M. U. liğinden: 
lhtilcar yapmaktan suçlu Kırlı:ağacın Gelenbe nalıiyeainden Faik oilu R.İaa

zan Soysal haldanda Knitaiaç aaliye ceza hakimliiinde yapılan dm•111 ._ .o
nunda : Subutu fiiline mebni milli korunma K. 32 S9/3 cü maddelerine tev
fikan 2 S lira aiır para ceza.ile tccziyeıine ve hükmün ilanına 20/ 1 t /941 tuih 
ve 156/ 131 aayılı Hamile karar verildiği ve iıbu hükmün ikatiyet ketıbetdii 
illn olunur. 6.382 (2897) 

Maarif VelıiJliğinden: 
Erkek sanat okulları için tarih - coğrafya öğr~tmeni almacalctır. öiretmen

lerin orta öğretim öğretmenliği prtlaranı ve memurin kanununun 4 üncü mad· 
desinde yazılı diğer evsafı haiz olmaları lazımdır. Kendilerine barem kanunun· 
daki hükümlere göre maaı verilecektir. 

As1c.erlilc.lerini bitirmit olanlarla ilk okul öiretmenliği yaptıktan sonra yük
sek. tahsil görenler tercih olunacaklardır. 

lsteklı1erin ves1ka ve hal tercümeleriyle birlikte bir dilekçe ile vekillik erkek 
teknik öğretim müdürlüğüne müracaatlan. 7 9 11 6316 (2873) 

Gizli çiçek 
E.czacı Kemal K. Ak

tof 'ın en aon eseri 

(Allınrüya) blooyasmuı ~ ra· 
1lübi zevk, sanat, bedayl .bep ltir ancı. 

hilal l:. czaneai 

~ 
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SAJllFE 4 YENi ASIR JJ Sontesf'in CarsamlHI 1942 

Bütün Türk Milleti 
Başta Milli Şef olncak Üzere Ebedi 

huzurunda eğildi Şefin 
A 

manevı 
A 

' + 
Ankara. 10 (A.A) - Ebedi Şef Ata-ı nıiistakil grup reis vekili tarafından FON PAPENİN HİTABI 

tiirkün 0 !.imünl.ın dördüncü yıldönü- l-nr ılanmışlar V\! hep bırlikte Etnog- •Büyük devl"t adamı Atatürkün si-
n ü münasebetiyle bugün bütiln mem- rdya müzesine girerek Ebedi Şefin l "lmez hatırasını taziz ıçin .nihver dev
lek<'ttc ıhtifal yapılmış ve ebedi Şefin manevi huzurlaı.nda eğ lmışl rdır. Mıl- lctlcri adına bu ~clengi koymakla şeref 
} c.yata guzlerini yumduğu saat 9 zu beş ll Şef, Büyük Mıllet Meılisi reisi, baş- duyuyorum.• 
geçe beşer dakikalık bire.r tazim sükıi- vekil ve gen.el kurmay başkanı ı1:uvak- Bu ziyaretlerdt>n sonra Fransa büyük 
tiyle ihtifaller b::ışlamıştır. Bütün mil- kat kabre bırer m:nck~ . demetı ~oy- elçisi bay Be.rgeri muvakkat kabir 
Ic:t, Milli Şefin {'n güzel üade etliği gi- muşlar ve be~ dakıka tazım v~~e. mde ör.ünde cğilıniş ve bir çelenk koymuş
bi ıDevletimizin bfuıisi milletimizin bulunarak ayrıl.nışlardır. Mıllı Şefe tur. Kor diplomatiğin bu ziynretleri es
k~rtnncısı ve mümtaz ~iması, insanlı- Ebedi Şefin muvı.ıkkat kabrini ziyaret rıc.sında askeri merasim yapılmıştır .. 
ğın kahramanı olan Atatürke• karşı i~in gel!ş ve gidış1erinde bir kıta asker Bundan sonra ha1kın ve mekteplilerin 
sonsuz minnet ve sevgisini ve sarsılmaz tdrafmdan ihtiram resmi ifa edilmiş ve ebedi Şefin ınaııcvi huzurlarından ge
bağlılığını bir daha tebarüz ettinniştir. bundan sonra Halkevindt:!ki ihtifalde çişi başlamış ve geç saatlere kadar sür-

ETNOGRAFY A MÜZESİNDE• bulunan1ar hep birl!kte müzeye gelerek mÜ"ti.ir. 
Ankarada halk ebedi Şefin muvak- l!.?edi 9efin mLUıevi huzurunda eğil- lSTANBULDA 

kat kabrinin bulunduğu Etnografya mışlerdır. . İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Atatürkün 
müzesine giden yolları doldurmuştu.. KORDİPLOMATIK ölüm yıldönümü münasebetiyle şehri

miz halkevlerinde ve üniversitede ihti-Bütün yüzlerde dört yıl evvelki acının Saat 10 da kordiplomatiğin en kı-
hfıla taze teessürü okunuyordu. demli azası sıfatıyle Polonya büyük el- faller yapıldı. Atatürkün Sarayburnun-
Miı.Lt ŞEF çisi muvakkat kabri ziyaretle bir ihti- daki heykeline çelenkler konuldu. 
Milli Şef Ebedi Şefin manevi huzu- rnm vakfesinde bulunmuş ve muhtc- =tL W1RDWOODUN 

runda bir tazim vakfesinde hulunmak şem bir çelenk koymuştur. Saat 10.30 
üzere saat tam 9 da Etnografya müze- da mihver devletlerinin büyük ve orta Londra, lO (Radyo) - Feld mareşal 
sine geldikleri zaman Büyük Millet elçileri Etnogra~ya müzesine gelerek Wirdwood, Atatilrkün ölümünün dör
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, başve- muvakkat kabir önünde iht:ramla eğil- düncü yı1dönümü münasebetiyle Lond
kil Şükrü Saraçoğlu, Genel Kurmay mişler ve defnn dal1ariylp ve mihver r& radyosunda Türk milletine hitaben 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak, ikinci memleketlerinin bnyraklariyle süslen- neşrettiği bir me.ajda, İsmet İnöni.inün 
başkanı Orgeneral Asım Gündüz, Ve- miş bir çelenk koymuşlardır.. Çelengi ~nderliği ~~tın~u ve Atatürk~~ kurdu
killer, Parti Genel Sekreteri Memduh muvakkat kabre koyarken A1manya gu temel uz:rınde ç~hşa~ !u~k mllc-: 
Şevket Esendal, Parti idare heyeti aza- büyük elçisi Fon Papen şu h!tapta bu-1 ttne başarmaga ~al~ştı~ı .buyuk ışte mu-
sı, Parti Meclis grubu reis vekilleri, lunmuştur: '·dfakıyet temennılerını sunmuştur. 

l
••-• • -•-•-•-•-•-•-•-•-a-•- - ı - ı.-.~·1- •-E _rı_a_,_,_.,,_,ıı,._,._.,....._,.,._. 

1 Afrikada Askeri Durum l ! 
(- -a••• •-•-•-•-•••••-•-•-•-•-oı-•-•---~.-..ı_..tı_a_:ıa_• __ :ı _ ,_ .. •,J 

Amerikan kıtaları Port 
Liyoteyi da zaptettiler 

llBYA HARBi 
-----*·~-----

Harp yen·-
de kızıştı 

-*--
Sidi Barrani ile ~oHum 
arasında İngilizler 

harbe tutuştular 
Kahire, 10 (AA) - Müttefik . kuv

vetler Sidi Barrtıni ve Solluın aı:asınc;la 

Anıerikan bahriye nazırı "Şimali Afrika 
seferimiz iyi gitoıektediı·,, diyot· 

· düşmanla muharebeye tutuşmuşlardır. 

Londra, 10 (A.A) - Vişi istihbarat 
ajansı bildiriyor: 

Port Liyotey Amerikan kıtalan tara
fından işgal edilmiştir. Oran ve Filip
vilde müdafaa güçleşiyor. Müttefikler 
'.Agadir, Mogador, Fati ve &telaya as
ker çıkarmakta devam ediyorlar. 

Amerikalıların işgal ettikleri Fati 
Merakeşten 140 kilometre ötededir. 

Agadir ve Mogador ise 160 kilomct· 
re mesafededirler. Böylece müttefikler 
.vaziyete hlkim üç yolu e1lerinde tutu· 
yorlar. 
AGADİRE DOORU 
Londra, 10 (AA) - Amerikanın es

ki Vişi elçisi amiral Lihinin söylediği 
gibi şimal Afrika durumu bu sabah ga
yet iyi görünmekte idi. Hareketler Tu
nus hududuna 100 kilometre mesafede 
Ffüpvile yapılan ihraçla inkişaf etmek
tedir. Fasta Agadirden Tunus hududu
na kadar bütiln Afrika sahillerine 
müttefikler iyice yerleşmişlerdir.. Mu· 
kavemetin hakiki olduğu yer Fastır. 
Burada da mukavemet Fransız donan
masına ve sahil bataryalarına inhisar 
etmiştir. 

Deyli Telgraf Darlanın esir dUştü· 
ğUnU bildıriyor. Bu müttefiklere karşı 
mukavemetin sonudur. 

TUNUS BEYI KABUL EDERSE 
Londra,. 10 (A.A) - Deyll TelgraJ 

) azıyor : Alınanlar çoktan beri Bizer· 
tcden istifade etmekte idiler.. Trablu
ı;a hücum için Amerikan lotalarının 
'l"unustan geçmek talebini, Tunus beyi 
kabul ederse başka bir tedbire lüzwn 
kalmıyncak.tır. Mısır hareketlerinin in· 
kişafına gelince tarihte askeri ve psi· 
kolojik sahada bu derece fuıi bir deği· 
~iklik görülmemiştir. 

Taymis diyor ki : Bizerte, Sardonyn 
'e Sicilya gıbi Akdenizin kilitlerinden 
biridir. B:zcrten!n milttefik davasına 
iltihak etmiyeceğ.ne dair teminat şimnl 
Afrikadaki Rome:l ordusu idi. Bugün bu 
crdu yenilmiştir. 

HEDEFLER .NELERDİR? 
Vaşington, 10 (A.A) - Ayan iıarici

)'C encümeni reisi şimal Afrika hare
ketlerinin aşağıdaki hedeflere dayandı• 
ğını söylemiştir: 

1 - Mısırdan ricat eden mihver ka
f.lelcrinin Fran.:.u. şimal Afrikasını is
t.la etmelerine mani olınak. 

2 - Amerikalıların İngilizlere yar
dım f'decek vaz.iyete ginnelerini temin 
etmek. 

3 -·- Ruslara yardımı kolaylaştıracak 
iisler teın·n etmek. 

4 -- Batı Akdenizde İtalyanlara kar-
11 hnrek<'t için iislcr elde etmek .. 
İHTİYATKAR LİSAN 
Londra, 10 (AA) - Gazeteler şimal 

l\frika harekatı hakkında ihtiyntkfır 
blr lisan kullanmakla beraber bu hare· 
kelin tamomiylc muvaffak olacağından 
em:ndirler. 

Askeri muhar:-.rler şimdiye kndar 
yapılanlardan Z!/ade bundan sonra ya
pılacaklar üzerinde duruyorlar. Tulon· 
dan sonrn Akdcnizde birinci derecede 
blr Us olan Bizcrte müttefiklerin şimal 
~frikadaki en yakın ihraç noktasından 
600 kilometre uzaktadır. Simal Afrika 

harekatı şimdilik Romel için bir tchli· 
kc: değildir. Fakat olaylar gösteriyor ki 
tek bir başkwn.andan tc:ıy.ini elzemdir. 

ALBAY KNOKSA GÖRE 
Vaş!ngton, 10 (A.A) - Bahriye na

?.Jrı Albay KnokJ şunları söylemiştir : 
Şimal Afrika seferi iyi gitmektedir .. 

Fnknt iaşe işlerini bekliycn güçlükleri 
\"e tehlıkeyi belirtmek isterim. Alınan
la:rın bundan sonra bütün denizaltı 
kuvvetlerini Amerikan mtinakalc hat· 
lrırı üzerinde toplamaları ve knfileleri
mizi dağıtmnğa çalışmaları muhtemel
dir. 
JİRONUN İLTİHAKI 
Londra, 10 (A.A) - Neşredilen hu

susi bir tebliğde bildirildiğine göre ge
neral Jironun Ceuıyire gelmesi düş
manları mUşterek olanlar arasında bir 
mücadele belirdiğini temin edecektir .. 
General Jiro Almanya ve İtalyanın 
mağlup edilmesınde müttefiklerle bir
likte çalışmak için bir Fransız şimal 
Afrika ordusu yapacaktır. Müttefikler 
general Jiroya bu hususta yardıma ka
rar vermişlerdir. Amerikan hükümeti 
Afrikadaki Fransız ordusuna silah ve 
malzeme vererek yardımı kabul etmiş
tır. Müttefik kuvvetler başkumandanlı
ğı general Jiroyu müşterek davanın 
müttefiki tanımakla bahtiyardırlar. ----·----HEDEF: BINGAZI VE TRABLUS 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bunlar bazan Tunusta mutlaik bir 
sükt'.lnet hüküm sürdüğünü belirtmek
te, hazan, tam ihtiyatla karşılanması 
gereken şayialar arasında, sözde yeni 
Amerikan çıkarma1nrının yapıldığını, 
yahut Almnn uçaklarının Tunustn ka
raya indiklerini haber vermektedir. 

SEN NAZER BOMBALANDI 
Londra, 10 (A.A) - Amerikan bom

ba uçaklan şimal Fransada Sen Nazer 
iissünü bombalamışlardır. Üç tayyare 
dönmemiştir. 

Paris, 10 (A.A) - Görüşmelerde bu= 
lunmak üzere Madride gitmiş olan İs
panya büyük el~isi bu sabah Fransaya 
dönmüştür. 

TUNUSA GİRİLDİ 
Londra, 10 (A.A) - Tunus radyo

suna göre bu <>o;ıbah Amerikan kıtalan 
Tunusa ginnişlerdir. Şimdiye kndar 
yalnız hafif bir mukavemet görmüşler
dir. Bizerte istikametinde ilerlemekte
dirleY. 
BERLİNE GÖRE 
Berlin, 1 O (A.A) - Bu sabahki gaze-

teler şimal Afrika hudiseleri ile meş
gul bulunuyorlar. Berliner Börsen Çay
tung diyor ki: 

•Ruzvelt ve Çörçil, müttefik millet
lerin maneviyatını kurtarmak için ko
lay bir zafer elde etmek istemişlerdir .. 
Ruslar da ikincı cephe için sabırsızla
nıyorlardı. İkinci ve daha mühim bir 
:ebep te buradaki muazzam kaynakla
rın Almanya ve Japonyanın eline geç
mesi korkusudu:. 

•Führer zaman mefhumunun artık 
hiç bir manası kalmadığını söylemekle 
büyük bir ihakikati üade etmiştir.• 

Ayni gazete sczlerinp şu ıuretle ·de-

Kahire, 10 (A.A) - Batı çölünde 
ilel"i hareketind~ devam eden Britan
ya kuvvetlcrı Libya sınırının tam do
gusunda Sidi BaıTan.i ve Sollum bölge
lerinde düc;man dümdarlariyle çarpış
maktadır. Muharcbp sahnesinin temiz
lenmesi devam ediyor. Büyük kısım 
İtalyan olmak üzere daha bir çok esir 
clınmış, büyük mikdarda harp malze
mesi iğtinam edılmi§tir. Uçak teşkille
rımiz hudut bölgesi üzerinde faaliyet
lerinde ricat halindeki düşman kuvvet
lerini bombaları '\e makineli tüfenk ate
şiyle taramışlardır. Mihver tayyareleri
nin hava faaliyeti hafif olmuştur. 

Kahire, 10 (A.A) - Sekizinci ordu 
nezdindeki Royter muhabiri bildiriyor: 
8 inci ordu şimdi Mersa Matruhun ba
tısında bulunuyor. Havalar düzeldiği 
için av uçaklarımız ve bombacı av tay
yarelerimiz pazartesi günü yeni bomba 
meydanlarından havalanarak mihverin 
Libyadaki ileri uçak meydanlarına hü
cum <'tmişlerdir. 

Berlin, 10 (A.A) - Alınan teb1iği 
Mısırda tümgeneral Bank.enin kuman
dası altında lcuşatılmış bulunan bir 
mihver kıtasının düşmana ağır kayıp1ar 
\:erdirerek Alman hatlarına ulaşmağa 
muvaffak olduğunu bildirmektedir. 

Cezayir sularında müttefiklerin altı 
harp ve 4 ticaret gemisine isabetler kay
dedilmiştir. Leandr İngiliz kruvazörü
ne tor:pil isabet ettirilmiştir .. l'vianş ka
nalı üzerindeki harekAtta 12 dUşmnn 
uçaf,rı düşürülmüştür. 

Roma, 10 (A.A) - İtalyan tebliği: 
l\!l.ısırda İtalya:ı ve Alman kuvvetle

l; üzerindeki düşman tazyiki şiddetli 
lnuharebclerden sonra kaldınlmıştır .. 
Batı Akdenizde mihver hava kuvvetle
rinin İngiliz - Amerikan kuvvetlerine 
hücumları muvaffak1yetle devam edi
yor. Kagliyari bombalanmıştır.. 2 ölü, 
bir yaralı vardır. 

ALMAN TEBLİCİ 
Berlin, 10 (A.A) - D. N. B. Bildiri

yor: Mısırda İngilizlerin Alman - İtal
yan kıtalnnna baskısı devam ediyor .. 
Sağnaklı yağmurlar, tuzlu göller ve 
kum tepe1eri harp sahnesini kullanıl
maz hale koymuştur. Düşman sahil bo
yunca tazyike devam etmektedir .. İngi· 
Hzlerin hücumları ağır kayıplarla püs
kürtUlmUştür. Bu suretle mihver zırhlı 
teşkillerjnin Men;a Matruhta düşmanla 
teması kesmeleri mümkün olmuştur. 
Sefer kıtalanmız daha cenupta şiddetli 
muharebeler vermiştir. Tank savarlan
mız bir kaç düşman tankını tahrip et· 
miştir. 

vam etmiştir: •Deyli Meyl gazetesinin 
bazı sözleri, Alnıanyanın öğrenmek is
t€diği şeyleri öğrenmesine yardım et
miştir. Diğer taraftan Ruzveltin riya· 
kfu- sözlerle örtmeğe ça1ıştığı nokta1arı 
Kordel Hal batı Afrika münasebetiy1e 
söylediği sözlerie açığa vurmuştur.• 
İSPANYA VE PORTEKİZDE 
Vişi, 10 (AA) - D. N. B. bildiriyor: 
Şimal Afrika hareketleri İspanya ve 

Portekizde heyecan doğurmuştur. 
Kail zafer hakkında B. Hitlerin be

lirttiği kanaati ispanya ve Portckjzde 
derin bir tesir yapmıştır. 

INGILIZ HAVA TAARRUZLARI ----··---
Han burga 
bir baskın 
yapıldı 

-*

== sm 

SC>N HABER 
Baş"tekaletten tebliğ olunmuştur . 

Cumaya kadar şeker sa· 
tışı ve nakli yasak edildi 

Ha ur lim(!nına yapılan 
bi,. ta rruzda gemilere Ellerinde seller bulund;;ranlar yarın alışamaz 

B 1. lfl~O· C(A mA) edD~~dİk•• il . Jıadar meucutltıf'lnl beyan edeceJılerdfr •• er ın, . - un a şanı zen 
az sayıda İngiliz bomba uçakları Alman- -.------
yanın şimal batısı üzerine izaç taarruz- Ankara, 10 (A.A) - Başvekaletten 3 - 10/11/1942 Salı gUnü akşamın• 
ları yapmışlardır. Hasar ve insanca ka- tebliğ edilmiştir: dan evvel satılmış olup ta henüz müş· 
yıplar yüksek değildir. Hiç deb'İlse 15 2 - Ticaretle iştigal eden bütün hakiki terilere teslim edilmemiş veya göstcr
diisnıan uçağı düşürülmüştür. ve hükmi şahısların 13/11/1942 Cuma dikleri yerlere sevk edilemiyerek satıcı 

Londra, 10 (A.A) - Brüanya hava günü sabahma kadar şeker satma1arı ve- elinde kalmış olan şeker1er satıcı tara
kuvvetleri dün gece şimal batı Almanya ya şekeri her hangi bir surette imalAt- fından verilecek beyannameye derç olu-
Uzerinde uçmuştur. ta kullanmaları veya evvelce satınış nacaktır. 

Londra, 10 (A.A) _ Hava tebliği: olupta henüz teslim etmedikleri şeker- 4 _ 10/11/1942 Salı ak§amından ev• 
Dün öğleden sonra İngiliz tayyareleri leri tcs1im veya her hangi bir sebcp1e vel satılmış ve m~terilerine teslim edil
Havr limanında depo ve gemilere hü- diğer bir yere nakletmeleri yasak dil- mek üzere yola çıkarılmış, yani bayiin 
cum etmic;lcr ve avcılarımız simal Fran- miştir. elinden çıkmış ve fakat müşteri eline 
da üzerinde taarruzi devriy; hilcumları 2 - Tcaretle i§tigal eden bütün hakiki 

hijk "' şah la la aksad" 1 varmamış olan şekerler müşteriye var-yapm ıc::lar, bir duş" man tayyaresini tah- ve mı ıs r ticaret m ıy e taki d 1..~n 
:ı tl · d k bul d nla dJğı günü 'p e en günün anycımına rip clmiş1erdir. Bizim hiç kayıbımız yok- nez erın e şe er un ura r ve §e- d d 1d klld 

t keri imal ettiği maddelerde kullanan ka ar 2 nci madde e yazı ığı şe e 
ur. b'lt'.l hakiki h""kmi ah 1_ ayrı bir beyanname ile bilclirilecektir. Londra, 10 (A.A) - Dün gece kuv- ı mum ve u ş ısı.ur 

vetli bir İngiliz hava teşkili Hamburg 10/11/1942 Salı günü akşamı ticarctha- 5 - Akide, Loltum, Çikulilta, Leblebi 
dahil olmak üzere batı Alınanyada bir ne, mağaza, dükkan, depo, ambar, fab- şekeri vesaire gibi şekerden yapılınJ.§ 

"k · 1Ath l · d b k · maddelerin alım ve satımı serbest oldu· kaç şehre hücum etmiştir. Taarruz es- rı a ve ırna a ane erın e şu e, omıs-
nn.c;ında hava bulutlu idi. Uçakların ka- yoncu ve acenteleri nezdinde vesair ğu gibi bunlar beyannameye tabi değil
natları buz tutmuc::tu. Büyük miktarda yerlerde mevcut şekerlerinin cinslerini dir. 
bomba atılmıştır. On beş uçağımız gerj ve mikdannı ve bulunduklan yer1eri 6 - Beyannameler münderecatı alli-
dönnıemiştir. gösteren beyannameleri 12/11/1942 kalı memurlar tarafından yerlerinde 

ALMAN DENİZALTILARI Perşembe akşamına kadar bulundukları kontrol edilecektir. 
Berlin, JO (A.A) - Sabah gazeteleri, yerin en büyük mülkiye memuruna 7 - 13/11/1942 Cuma sabahından iti-

Alman denizaltı1arınm 103,000 tonili\to makbuz mukabilinde vereceklerdir. haren şekerin satışı serbesttir. 
tutarında 16 gemi batınnaları üzerinde 
bilhassa durmaktadır. 

Gazete1er Amerika bahriye nazın 
Albay Knoksun Amerikan sularındakj 
kayıplarının azaldığı hakkında sözleri
nin aksine olarak bu gemilerden çoğu
nun kısmen Antil ada1an ve kısmen 
Amerika sularında hatınldığını kaydet

Memurlara kumaş dokunıak üze
re fabrikalara yün veriliyor 

.,,. 
m,.ktedirler. 

Berliner Lokal Ancayker diyor ki: 
«Bu sene geçen yıldan daha çok gemi 

batırılmıştır. Sonbahar fırtınaları geçen 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Devletçe memurlara verilecek kuına~ları doku
mak üzere yünlü mensucat fabrikalarına Sümer Bankça yiln verilmesi kararl~
tJ. Bu mamulatı dokuyan fabrikalara yüzde on meşru kAr verilecektir. 

yıl raaliyeti azaltmıştı, bu yıl müthiş fır- Istanbulda 
tmalara rağmen batırı1an gemi tutarı halkevleri b~şkan

arasında tebeddüller 
geçen seneye nazaran iki mislinden faz
la olmuştur. 

* 
ları 

Londra radyosundan: Alman matbuat .~...:...--~------------~---~ 
şefi her Ditrih son bir makalesinde müt
tefikler elinde bulunan tasıt kuvvetle
rini gözden geçirirken Brifuya ve Bir
leşik devletler için deniz aşırı yeni ha
reketlere teşebbüsün artık imki\n hari
cinde olduğunu yazmakta idi. Bu yazı 
şimal Afrikası tarihinde şimdiye kadar 
misli görülmemiş en büyük bir deniz fi-

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Şehrimiz halk?vler~ arasında d~ğişikli~l~r ol~u. 
İnönü halkevi ba§kanlığına lstanbul spor bölgesı başkanı Ferıdun Dırımtekin, 
Beyoğlu halkevi başkanlığına da kitapçı Ahmet Halit getirildile'l'. 

Al~ANLAR TAZYıKI 

ARTIRACAKLAR MI? 
losunun bu sulara varmasından on gün (Baştarab 1 inci Sahifede) 
evvel neşredilmi,.~ir. Bu suretle mütte- tahminler yürütülüyor. Almanlann 
fiklerin taşıt kaynaklan hakkında mih- Fransa üzerinde bukı için Lavali kul
vercilerin ne kadar yanlış ve noksan la.nacağı ve Lavalin de buna güvenerek 
malCımata sahip o1dukları anlaşılmıştır. iktidar mevkiinde kalmak istiyeceği 

---.-.-•- tahmin edilebilir. Fa.kat Almanlar Viıi GAZETELERE GÖRE Fransasını iıgale karaT verirlene bunun ---* için 15 tümene ihtiyaç1an olacakbr. Al-
manlar ancak cenup Fransa sahillerine 

S On te Şebbu•• S itaqı bu müttefik çıkarma hareketine 
ciddi olarak kani iseler bunu yaparlar. 
Fa.kat ıu takdirde Rus cepheainden ve 

tam hl& r ahenk imal altındaki diğer meml~ketlerden ih
tiyaçlan o]an 15 tümeni gÜçlükle çeke-

İ ÇİDde başarıldı bilirler. -•ıww-
-*- Bitlerin nuıııu ve 

ratlJlfı edilen pldnın Alman matbuatı.. 
rnülıemmellyetl rneyda· Berlin, ıo (A.A) - Al<§am gazeteleri 

na 1tıJıın•~tır Hitlerin s<?zlerinden _uzun uzadıya bah-
,. .., .. setmektedirler. Berliner Borsen Çay-

L?,nd~~· 10 (Radyo). - ~azeteler~ tung diyor ki: cHitler zafere olan kat't 
bugunku başmakalelen de şımal Afri. kanaatini hiç bir zaman bu kadar bil
kada işgal bölgeierinin genişletilmesine yük bir kat'iyet ve heyecanla ifade et
t;ıhsis edilıniştir. (Taymis) diyor ki: memlştir. Hit1er Almanyanın ve Avru-

ıİngiltere ve birleşik devletlerin bü- panın '.kurtarılması için sonuna kadar 
tün servislerinde tam bir anlaşma ve dövüşeceğini de bir defa daha söylem~
işbirliği ınevcut olmasaydı bu çıkartma tir. BUtün gaye pazarlıksız tam bir zafer 
hareketi başanlamazdı. Yapılan hareket elde etmektir. Hitler, Çörçilin aksine 
bılhassa kumanda birliğinin büyük olarak daha sağlam ve hayati menfaat
onemini meydana koymuştur. Ameri- lerini müdrik, yabancı nüfuzundan ma
kan birliklerini muayyen ihraç nokta- sun bir Avrupa kurmak istemektedir. 
}arına getirmek vazifesini Britanya -·----
bahriy.esi der~te e~ştir. Deniz hare- Vi~j ile münaselJatı 
ketlerıne amıral Kanıngham kumanda "' 
etmektedir. Bu ı:ıaruf denizcinin tekrar Jıesen deuJetJer 
Ak.denize dönüşü hararetle karşılanmış- Vaşington, 10 (A.A) - Vişinin Bir-
tır. Girişilen hareketin stratejik tesiri- }eşik devletlerle siyasi münasebetlerini 
ne gelince, Batı Ak.denizde Fransız iis· kesmesi üzerine Amerikan limanların
lerinden faydalanamadığı günden beri da bulunan Fransız gemileri nezaret al
Büyük Britanya deniz aşın münakaltıt- tına alınmışbr. 
ta büyük güçlüklerle karşılaşmakta idL Kanada ve Meksika hükümetleri de 
Nakliyat ağır kayıplar· katlanarak ya- Vi.şi ile münas~betlerini kesmiş1erdir. 
pılıyordu. Bugün müttefikler bu bölge- ---o---
de hakimiyeti tekrar kazanmak üzere- Bunada Japonlar 

dir~~~ı MEYLE GÖRE fena durumdadırlar 
Deyli Meyl diyor ki : •Şimali Afrika Me1burn, 10 (A.A) - Yeni Ginede 

harekatında tatbik edilen plan mükem- Bunanın 70 kilometre cenubunda bir 
ıneldi. Bu plarun hazırlanması aYlarca Japon mukavemet merkezi kuşatılmış
sUrmüştür. Malzemenin naklinde ve tır. Müttefikler beş kilometre ilerlemiş
karaya çıkış hareketlerini desteklemek- lerdir. Beş bin ;:onluk bir Japon taşıtı 
te İngiliz bahriyesinin başarısı bir kere isabet alarak ha-;ara uğramış ve karaya 
daha kendini göstermiştir. Müttefikler oturmuştur. Kuvvet]erimiz Guadelka
işgal sahalarını geniş1etirken İtalyan narda doğuya doğru ilerlemişlerdir. 
Uman1an ve endüstri merkezleri hava 
kuvvetlerimiz tarafından sık sık bom· 
balanmaktadır. İtalyan hava kuvvetle
r: Akdeniz semalarından kovulmuştur. 
İtalyan donanması liman1arına sığınmış 
clup denize açı.mağa cesaret edeme
mektedir. İtalyan halkı sukutu hayal, 
ümitsizlik ve felaketle karşı karşıya
dır.• 

Nevs Kroıı!kle diyoı· ki : •Harekfitın 
hazırlanmasında muhafaza edilen ke
tumluk düşmanlan bir sürpriz karşı
sında bırakm~tır. Müttefikler bundan 
sonra ellerinde tutacakları teşebbüsü 
;,<ızanmıslardır. Fakat B. Bitlerin son 

nutkuna ve Ansaldonun kasvetli dü
~iincelerine bakarak mihverin çökmek 
üzere olduğu ı:a1medi1meınelidir. 

Önümüzde büyük imtihan günler; 
d~ha vardır. Her ke:;in fevkalbeşer gay
retler göstermelerini icap ettiren zaman 
gelmiştir.• 

Deyli Telgraf eliyor ki : •Feld mare
sal Romelin yenilmezliği efsanesi ber
hava olmuştur. Henüz sayılmamı!: esir
ler sayısının günden güne artması şim
diye kadar en az 500 tank ve bin topun 
tahribi düşman r:catinin bir bozgun ol
duğunu göstennE:ğe kMidlı. • 

Tunus beyine 
---·---

Ruz ve l t bir 
• n .. esaı 

gönderdi 
-*-

General Elsenhouer 

Fransız donanmasının 
mulıaveınetinden 

filıôyetçl.. 
Vaşington, 10 (A.A) - Amerikan or

duları komutaru, Mısırdan ricat etmek
te o1an Mihver kuvvet1erini Tunus hu
dudunda karşılamak üzere Amerikan 
birliklerinin Tunustan geçeceği hakkın
da Tunus beyi bükü.metine şu mesajı 
göndermiştir: 

«Kuvvetlerimiz Fransanm Mihvere 
karşı müdafaa ve himayesi için sizinle 
işbirliği yapacaktır. Amerikan ordulan
nın bu maksatla Tunus topraklarından 
geçme.sine müsaade edjleccğini umuyo
rum. Bu suretle Mihvere taarruz etmek 
vazifemizi başarmak daha kolay olacak-
tır.~ . 

Vaşington, 10 (A.A) - B. Ruzvelt 
Tunus beyine mesajında Amerikan kuv· 
vet1eTinin Mihvere karşı savaşında Tu
nus topraklarından geçmelerine müsaa· 
de edeceğini umduğunu bildirmiştir. 

AMERlKAN KOMUTANININ 
SöZLER.1 
Londra, 10 (A.A) _ Royterin şimali 

Afrika umumi karargahındaki hususi 
muhabiri bildiriyor: General Ayzen Ho· 
ver gazetecilerin ilk toplantısında de
m.İ§tir ki: Beni inkisara uğratan ilk nok
ta Fransız donanmasının ve sahil batar. 
yalarının gösterdiği mukavemet olmuş
tur. Biz Fransızlarla harp etmek istemi
yoruz. Bize karşı dayanmakla vazifemi. 
zin ifasını geciktiriyorlar ve mfü;terek 
düşmana karşı kullanılması gereken 
gayretlerini bize tevcih etmiş o]uyor
lar. 
İNGtLtZ İHRACI 
Londra 10 (A.A) - İngiliz kıtaları 

ve hava kuvvetlerine mensup birlik1erin 
şimdi Fransız şimali Afr_ik~s~~ çıkarıl
makta o]duğu resmen bıldırilıyor. 

Cezayir, 10 (A.A) - Bu sabah saat 
6 da hava tehlike işareti verilmi§, kar
şı koyma bataryaları ateş etmişlerdir. 
Tehlike vaziyeti 2 dakika sonra sona 
ermiştir. Amerikan kaynaklarından bil
dirildiğine göre sahil kar~ koyma ba: 
taryaları dün akşam 9 Alman tayyaresı 
düşürmüşlerdir. Gece Anglo • Sakson 
kuvvet1erinin karaya çıkanlması devnm 
ediyordu. 

Londra, 10 (A.A) - Tas radyosuna 
göre de geniş bir askeri bölgeyi kontröl 
etmek Uzere General Nogos wnumt ka· 
rargahını memleketin içerlerine naklet· 
miştir. 


