
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi so.bah1a1·ı çıkar siyast gazctedif'. 

ihai mu ~rebe yakın 
• • • 
ızıncı or n 

Çb'lde bir Ameriktın birliği istirahat halinde 

• vv 

1- -- !Uiittt-fiklt>r havaya hakimdir -ı 

Amerikan uçakları çöl-
1 de tek l\lf ihver uça-

.! ğı göreır-ediler 
J 

Selıfzincl ordunu;;,-,.-;,, birlilıleri muhtemel 
.. olaralt Agedabyada nihai saucrışı yapacafıtır • 

Londra. J 8 (AA) - İngiliz radyo- TANK MUHAREBE.Si NE 
ıruna göre sekizinci ordunun ana kuvvet- HAZIRLIK Y APILJYOR 
1eri Bingaziyi geçmiştir. Mareşal Rom- Mihver kuvvetleri .Agedabyaya doğru 
mel belki Elageylnda mukavemet te§eb- çekilmektedir. Sekizinci ordu tank k1"'-
büsünde bulunacaktır. vetleri de yenl bir meydan muharebc.i 

Kahire, 18 (A.A) -Tebliğ: için hazırlanmaktadn. Almanlann Age-

ita lvanın r-i;,;;;-8~;,~-;,;;;; .. ~· 
., t parl~m01P1todaJd 

Geniş bir cephe üzerinde ileri harekette dabyaya çekilmeleri ııüratli oluyor. Ri
devam eden sekizinci ordu dün Bingazi- cat düın1ana fevkalade pahalıya mal ol-

muştur. Yollar düşmana indlıilen daı
ye 112 kilometre mesafeye varmıştır. belerin emareleriyle doludur. 

Endise eri : -~""-· 
_* 1 Sc.fya 

AJıdeniz savaşının 1 M • h J 
llılnd •alltası bll'inci- 1 1 ver e 
sinden dalla ağır neti· 
ceıer d~uı<a1Jllece1ıtir ' ortaktır 

"llVKEr BiLGİN 1 .... 
Akdeniz mulıarcb\\'ii yeni bir safha- i uMulıaddeJtatımız 

ya girmişür. Mihverciler bundan ev· t "ÖZÜlmez surette 
t.üretkirane hamlelerle temin ettiği bü- müttefılılerimizin 

Bingazide askeri hedefler uçaklarımız * 
tarafından bombardıman edilmiş, yan- Londra radyosundan: Bingazi tdıdit 
g-tnlar çıkanlmıııtır. Hava muharebelerin edilmektedir. Bu ~ehre giden eahil yol
de altı mihver uçağı diişüri.ilmüş, yerde lariyle iç yollar müttefiklerin kontrolü 
diğer 6 uçak tahrip edilmiştir. T ayyare· altına girmiştir. Hava kuvvetlerimiz ha. 
!erimizin hepsi salimen dönr .• ~ tür. kimiyetlerini muhafaza etmektedirler. 

Kahire, 18 (AA) - Royterin ae- Amer.ikan tayyareleri batı çölünde«! 
kizind ordu nC'_%dindeki muhabiri ildi- • ıçı•~unda l L ıu.Jh,_.. ~ .-
rİyorı gelmemişlerdir. 

Gene Kurmayın .. ız 
velki uvaşlarda marc~ Rouunelin en i Y 

tün avantajlan birden kaybetnıi~lerdir. mulıadderatına 
:\hsır ve Libya muharebelerinde Anglo f ---*---

Sef~rh~rlikte subayların aileleriyle bPra· 
her ikamf1'tl~rini yasak edebilecektir 

Sak onlann her bakımdan iistünlüklcri bağlı ııaıacalıtır •• n B ... i 
1·-L~- edibnez b'ır s:ekiJd" kendini gös- U nrUSUSfa fi r JıanUd ~--~. -·· 0.- ~-·-·-l-·-·-·-rı-•• 
~ .. "' Sofya, 18 (A.A) - Bulgar Başvekili 
lcnniştir. Gerçi Alınan propaı:andu. va- Filof mebusan meclisinde Kralın nut- ICiyihası Metellse Şeker için -·-sıtalan Afrikııda yapıJnn çekilme hare- kuna verUen o...-evabın müzakeresinde be- verilmi$tlr 
keti Alman kumanda heyetiııin ı'İz:ısiy- yanatta bulunarak demiştir ki: Ankara, 18 (Yeni Asır) - Seferber· ŞeJıer imaliitltanele• 
le vuku bulduğunu, Roımuclin stratc- cKralın dış politikaya dair olan nut- likte ve fevkalade hallerde hudutta 
jik kararlar almak hususundııki serbes- ku o kadar açıktır ki tafsile ihtiyaç gös- garnizonlarda müstahkem mevki ve ıelnin temennileri 
tisini tanıamiyle muhafaza ettiğini, ha· teren bir noktası yoktur. Hükilmetin müstehkem mıntakalarda deniz ve hava İstanbul 18 (Yeni Asır) - Taşra-
reknt serbcstisinin hfda Almanlar elin- başlıca gayesi içtimai adalete dayanan üslerinde ve tayin olunacak sair bölgeler ya ııevkiyat yapan büyi.ik teker ima· 
de olduğunu, Afmnn mareşalının kendi kuvvetli bir milli Bulgar devleti yarat- içinde askeri oa}lıslann aileleri efradı lathaneferi sahipleri şeker fiyatının 
intihap ettiği nıiıdufna noktalarında ve maktır. Bu gaye ancak Mihverle sıkı bir ile birlikte ikametleri baş komutanlıg"ın- artışı 1'arşısında müşkül TaZiyete 

k h k t "' • b li düştülderini ileri sürerek bir az ucuz uınanında -nrşt arc e e geçcceguu iş ir 'ği sayesinde tehakkuk edebilir. ca veya genel kurmaylığınca veya ordu 
'ddi kt h " · 1 Bul · h d fiyatla --Ler temin edilmesini veya ı a etme t..'ll cııuz \ 'UZ gc\mcmış er- garıstan er şey en evvel 1vlihver müfettiş ve komutanlıklarınca yasak edi- 9'=A 

dir. Buııuııl.ı beraber olaylar siiratin- devletleriyle, dostlariyle işbirliği yapa- Jeıbileccktir. Buna dair kanun layihası muamele verglııinden enzilit ynpı1-
den biç bir şey kn) bcfıueden geni); İll· caktır, Teahhütlerimize sadık kalacağız, encümenlerden geçerek umumi heyete mb asını rica etmek üzere Anknraya 
k. · kadd ül b ir heyet göndennegı" · ka.rarl .... tır-ışaflar arzctmckte devam edıyor. ~lu· mu eratımızın çöz" mez ir surette verildi. Aile ile oturmak yasak edilen """ 
hakkaktır ki AJman başkumandanlıi:<ı (Sonu Sahife 4. Sütun 4 te) (Sonu !';ubi(e 2, Sütun 5 te) •• :"ışlardı:.:,.,_,_,_,_,_._,_,_,_,,_. 
§imal Afrikada tutunmak ve zamanla --------------.---------------------------------
ku"'·etlcnmck ümi,lini kol:ıy kolay ter- J ı d b k d kedcıncz. Gcnerul Gudrianın kuman- apon ara ı•nen a pe v 

~:sı E~!~:;ı:ı ~ar~;:~a~~.:n n~:;~~n~ir~~~: r e a gır 1 r 
tında Br:itanyalılarl:ı soıı bir tank mu-

harebesi daha ,·erıncğe baz.ırlamrken J d e 1 d · ı 
nınrcsal Rommcl biitiin Afrika harbi· a p on a a ar a 
bin can daman mc abesindc olan Tu- 1 1 şg e ı m 
:~1~~1;;~::.~ı~t~~~~:~~il~a~~s~~ ;;;: & 

te hiç bir Alman generali bu derece d • h b ' 
(Ücvcehcrisizşnrtlariçindcdövii<:- en zın ar arış o amaz. nıek zorunda kalmamıştır. 
Yapılmakta olan ıniiende1enin nıahi· 

Jeti bclinni tir: 
1\Iüttcfikler Afrika<lan mihverin aya- * 

iını keserek Avrupamn yeniden .istila- Amerı• kaya 
mnd:ı im kıtavı bir sır.raına tn]ı(ası ola- - _ 
raı ı...uıı.ııııw ı rıznıin~fc ve ırnrnrındn- T kk .. 
dJ~~ı lı.ıldc 111 "!1' l 1 ılc' lctlcrı ıı;iıı Afri- eşe !!Jr 
kadan otılmauıuk sadece bir prestij 
işi değildir. Onun çok fevkinde değer Avustralya bıqvelılli 
tasıyan hnyati bir davanın temel t:ı~· Ameriltaaıın yardımın• 
dır. Bu sebeple son zafere ait limitleri- d i 1 
Dİn bir ak am güneşi gibi birden karar· an ftlentftUn yet e 
maması için, Almanlar imkansız görü· bahsediyor .. 
nen şeyleri de ~ apınnğa _çalısacaklardı.r. Nevyork, 18 (A.A) - United Pte3" 
Dnha şinulidcn İtalyan ha,·a \islerine sin eski Tokyo muhabiri yazıyor: 
h1ühi111 mikdnrda Alman hnrn kll\'vet· Müttefikler bu harbin sonunda Japon 
lcri ~'1;;.tlnuslır. Bu kuv,·etler bir taraf· adalannı işgal ebneden barıs yapamaz
tnu 1-'ran ız :-:imal Afrikasuın sel halin- lar. Aksi takdirde sulhun imzalandığı gün 
de gelen koll\ O) Jarn saldınnakta, diğer gelecek yeni bir harp için planlar yap· 
taraftan nıiitiefiklerin hava lıfıldmiyc· malwız. Eğer müttefik kuvvtler Japon 
tini hertnnıf ctnıeğc !;alışmaktadırlar •. adalarına çıkmazlarsa Japon generalleri 
Şiıtı~iye kadar Anglo Sakson hamlc~i Amerikalıların kendilerini yenemedikle
~nrdurulmamı.fır. Şayet ~liln·erin gay· rini, mukaddes adalarının hiç bh zaman 
retleri netice 'crnte7-'l°' sa\ asm Lirind- işgal edilmediğini 11öli} ecek. ve yeni bir 
ıindcn dalın ağı.: neticcll•r cfoğurac~ık harhe hazırlanacaklardır. 
fllnn ikinci .,:ıfha"ı gccikmiyccektir .. Bu MUHAREBE BiTMEMiŞTiR 
llinci saflırınııt <!il yakın lıcdeflcri Kor· Mdhurn, 18 (A.A) - Avustralya 

(Sonu Sahife !. Siltun fi da) (Sonu Sahife %, Siitun l de) 

-

YEN! ASm Matbaasında bas.ılm1ştır. 

-- -· Clr.-.c.ı.t• ~---

Amerikalılar bütütı M1'p cephelerini çesitli .rilllh1an 'hava.dan 
"4klecW-ek be slemektedirlcr 

Mareşal Romel Tunusa f!İtti 

ilk darbe: Tun usa Mütte
fik paraşütçüleri indirildi 
~· -·- -·-·- -· :1- 1 ·-·· 1. 1 

SUiKAST DAVASI 

Dosve 
Bu defa da Çanlı,,.. 
ağır cezasına 
gönderildi .. 

Ankara. 18 (Yeni Asır)' - Kcakin 
ağır ceza mahkemesinin kararma 
da suikast suçlulanndan Komilofla 
Pavlof itiraz ey~ olduklanndaa 
bu itirazı tedtik için dnTa do!)'Ul 
bu eefer de Çankm ağır cezuma 
gönderilmiftir. 
Mahkemenin bugünkü celsesinde 
dosya olmadığmdan duruşma yapı
lıunadı ve Çankından gelecek ka
rara intizaren muhakemenin önü
müzdeki 25 ikinci tıeşrl:o c;arpmba 
giinüne talikine karar 'ffrilcll. 
Rusyadan bu dava münasebetiyle 
ge'hnit olan hukukçu Seni dinleyici
ler arasında idi. 

•ı IPI m - W W -·-·-·-·- -·-·-· 

____ * ___ _ 
Londraya göre Tunus 

muharebesinde Alman• 
lar geri atıldılar •• 

Londra, 18 (A.A) - Royterin Afri
ka muhabiri bildiriyor: Moreşal Rom
mel Tunustadır. Cezayirden gelen Bi
rinci Britanya ordusuna karşı mih,·er 
kuvvetlerinin ır.ukavemctini tnn7Jme 
gayret etmektedir . 

Londra, 18 (A.A) - Ncvyorktnn r.c· 
len haberlere göre B!zcrtcdcki Fransız
lar Almanlara karşı mticadelesindc inat 
ile devam etmektedirler. 

Londra, 18 (A.A) - Şimal Afrıka
daki milttefilder karargahının tcbliPi : 
'l\mustaki Fraıısll. kuvvetleri A lmanlar 
ile mücadele etmektedir. Diğer Fransız 
kuvvetleri de Tunus toprdtlnrında ha
rekfttta bulunan müttefik kuvvetlPrle 
birlikte doğu 1s1ikametindc ilerlemek
tedir. 

FASTA VAZİYET 
Londra, 18 (A.A} - Fasta ' aziyet 

tabii hale dönmektedir. Buradaki Ame
(Sonu Sahile Z, Siitun 2 de) 

lspanyada kısmı seferberlik yapıl .J ı 
tu -

Bazıı sınlla s • 
lfth altına alınd 

---*---
1 sp an y o I Fasındafd 
ıanumi Jıarnandan 

tebdil edildL. 
Madrid. 18 (A.A) - İspanyol hOlrll

meti kara. hava " deniz kuvvetlerinin 
kısın! seferberliğini ilin etmeğe karar 
vermiştir. Bu maksatla neşredilen bir 
demeçte İspanyanın dünya harbindeki 
tarafsız vaziyetini daha snğlam temelle
H bağlamak için bazı takviye tedbirle
ri alma~ lüzum görüldüğü. bu tedbir
lerin İspanyol milletinin istiklAlini w 
toprak tamrunlılığını emniyet altına ala
cağı bildirilmektedir. 

Mndrid, 18 (A.A.) - General Fran
konun başkanlığında yapılan dUnkü ka
bine toplanbsında Franko İspanyanın 
tarafsızlığını müdafaaya azmettiğini 
söylemiştir. Yeni 111.nıflann silah altına 
çağırılması İspanyanın tarafsız duru
munu kuvvetlendirmek içindir. 

Madrid, 18 (A.A) - Onuncu İspan
yol kolordusuna kumanda eden gene
ral Yakovi İspanyol Fasuıın umumi 
kumandasını deruhte etmek için Mad- ------------
r!ddcn Melilaya gitmiştir. 

Madrid, 18 (AA) - D. N. B. Ajansı 
b!ldiriyor: İspanyol Falanj teşkilatı iyi 
bir İspanyanın ön vazifesi mesajında 
§Unlan bildirmektedir: 

İspanyol milleti tek adam gibi ge
neral Frankoya itaat edecektir. Mihver 
devletlerine sempatisi malam olan is
panyanın müşterek gayesi adaletin za-

(Sonu Sıahife 4, Sütun Z de) 

Var1ık ver~isi 

AK.t 
•••••••••••• 

Mihver Rusyada so
ğuk ve düşmanla 

harbedivor ,., 
Roma, 18 (AA) - Bir muhabirin * i>irdirdiğine göre doğu cephesinde du-

Borçlarını uermlyenleP rum gittikçe daha çetin bir mahiyet alı
müllılerini satarnıyacafı yor. Şiddetli ve keskin bir ~gAr es: 

Ankara, 18 (Yeni Asır) _ Varlık mektedir. Mihver kuvvetlen fimdi 
ıırergW ile alakah olanlann mükellefiyet- he?1 soğuk ve nem de düşmnnla harp 
terini J'erlne getirdiklerine dair vesika edıyor: . . 
a_ _ _,.,_ • -'---n · . L Stalingradda yeniden c:ok mikdarda 
ıuraz etme<ıı&çe pyn nıenKU enm oat- ba 1 kalarma .atamamalan, sattık.lan takdir- kar yağınağa ş am1!?hr. 
de bu cl>i muamelelerin hükümsüz..., 1!~~~!.!!l"~J~JW.J!!JlJ~:J 
,Weeaiıı a1AkaJa clairel.e bildirilcli. fttil~11 ıttt ifıofu'"'Rfi111111111111111 t ı mıım ı ı ı 



SAHiFE 2 YENi ASIR 
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ŞEHİR HABERLER. - --. --

-
HASTANELERE ŞEKER ___ * __ _ Beledi ve .. Reisi Balıkhanede 

TARİHi ROMAN Yazan: .Şahin Alıduman 
--· 35 ••• 

Beni siz kurtardınız ... 
Bunıı yaşadığım müddetçe unııtmıyacağım •.• Ve 

bıından sonra sizin esiriniz·m! •• 

Az gelirlile- lzmirc balık getirmek 
re şeker tev- Üzere motör temin edildi 

E ·n ağa onların bir kaç adım crislıı
d n geliyorlardı .•. zi edilecek Baldı müzayedesinde fahiş fkıtle mal alıp mu• 

Benli Yosma arkadan gelenlere işit
tirmiyccek d"recedc hafif bir sesle T<r 1 
sun beye cevap verdi: 

* ayyen ellerle peralıende satış yapan-
Selıerin :yeni fi:Yatiyle ıar adliyeye verileccıı .. 

d .. 

ı · ·n 
a lird"? .. 

krar donmesi Benli Yosma 
tehlikeliydi'.. Onun nerede 

u Kahirede herkes biliyor-

B lldd bunu Y. vuz Ali pasa da öğ-
. ti 

n bire toparlak. kır sakalı ve ş~ 
mnn, c"rkin endamiyle Mısır valisinin 
korkunç .ekli Ben1' Yosmanın gözünün 
ön .. de belirın· U. Sonra Yavuz Ali 
pn h klonda Kclılrcde herk · n dilin
de dol san mUthl ı1 yinlar n" k zın 
aklına geldi. 

Valinin kanlı mirlerini icraya :ılet 
olan yedi celladı da b"rden bire hatırla
dı. Bu cellBtlann üçü Benli Yosmayı 
yakaloyup valinin yanına götürmek için 
bu gece genç kızın üzerine saldırmış
lardı . Tehlike meydanda idi!. Eğer 
şimd· yanında, kcndis'yle birlikte yU
ıilyen bu genç olmamış olsaydı Benli 
Yosma bu dak"kada valinin müthiş pen
çesine geçmiş bulunacağım dü Undil. 
Benli Yosma derin bir korkuya tutuldu. 
Ve ancak kendisini kuı taran güzel de
likanlının yanında bulunduğunu sezdi
ği iç"n cnç klz birden bire kafa ına 
d l n nüthis d .. üne lcrin ynrattığı 
k rk d n kendisini kurtardı .• 

T un b y·n ~ n na do·ru bir z da-
h okuldu . Kô c Hamza ile kayıkçı 

J PO LAHA NEN DARBE 
P K AGIR -·-

satıfı tamamen serbest - Siz evvelce baruı çok kıyml'tli inci 
bir gerdaruık verdiniz.. Benim için bu 
hed yeniz maddi kıymetinden çok üs- Başvekili izin nutuklannc1a ~aret 
tün manevi bir değeri haiz bulunuyor!. edıld!ğl üz re cczalı:ıne, hastahane ve bu 

O gc-ccdc-n sonra si1.i sık sık halırlı- kabil sıhhi miies e clcrin §eker üıtiyaç
) ordum!.. Ve bilseniz sizi hatırladığım lan de,,·letce temin edilecektir. Bu hı.ı
bu dı.işUnceli saatlerimde ne kadar tatlı susta valil y' h nüz ıesmt bir i ar yok-
b"r teselli buluyordum!.. tur. 

Ben fakir bir kızım!. Fakat yalnız Ş hri~1'zdeki ~a t hanelerle eC?.aha
şununLı öğünürilm ki §İmdiye kadarı neler dun muht~l~f ,n;nkan;Jara .baş vu
kadmlık n. mus ve serc-fimi hiç kirlet- rarak şeker temınını ı tcmLc;lerd r. Key
medim!. fıyefrı vılayct kan liyle dahıliye ve ti-

Bu ece, az. kalsın nıiithiş bir namu:ı- care~ ~·ekillikler·ne b'ldirileccl!i öğre-
suz1ı k bataklı~ na diı k üzere bulu- rnlm stır. 
nuvordum!. ŞEKER SATI&l 

Ah efendim, beni iz kurtardınız... . Şekeı sn~ısının .hundan sonra da bele
Bt nu v sadığım miiddctce unutamıya- d .Ye ~nnnlıylc mı yapılacağı ihtiyaç .sa
c • m. Bundan soıırn ben slıin l' irini- h ıılcrı tarafından sonılmakt. dır. \Tazi
z· ' n·r ('ıl 've ,Pbi "ze hizmet edece- yet sudur: 
'i • Başvekılimiz yeni fiyatlar a cke.rin 
Madcnıki bu gece evime dönmekliği- serbestçe s, t· .. cağını nutuklarında he

min benim için tehlikeli olduğunu söy- yan ey cmislc:•rdi. Viluyet~ bu hı.ısusta 
lüyor unuz•. Siz emir e<liniz! .. B ni ne- mütemmim bir malumat gelmemekle 
re~ e ötürmek isterseniz sizinle b"rlikte beraber başv h.filet tebliğinden de anla
oraya gitme~e hazırım!. !':t acağı i.izero şeker satı,p serbesttir ve 

Genç kızın gönlünden kopan samimi hic b"r takyide tabi değildir. 1 
b"r h yecan içinde söylediği bu sözleri Bununla beraber 1zmirde şeker mev
din1 v n Tosun bey birden-bire gözleri- cudu yoktur. Yakında 400 ton kadar şe
nin karardığını sezer gibi oldu!.. Genç ker g~eccktir. Gelecek §ekerler arasın
deliknnlı b::ıstıb yeri göremiyecck dere- dan .hır .kısmı ~cuz f'yatla az r,d'rlilere 
ccd kC!ndis"nden geçti!.. levı.ı edilccekt r. 

Az kalsın Tosun bey birden bire yere 1 Şehrimizdeki alakadarlara elen ma-
dii ecekti!. Fakat! Ansızın, simdi ya- :iılmat.a göre, .devlet dağıtmalanmn su
nında giden bu genç kızın kendi öz hem- r~ti tal?iki hakkında ticaret vekilliğince 
sir c:i oldu«unu hatırladı!. bır talımatname hazırlanmaktadır. 

Bunu hatırlayan 'l'o un bev k nd· ini - _, __ _ 

çar çabuk roparıadıı.. · Vi 1 a ~ ı ın ec ı isi 
Aman Yarabbi!. Ne müthi~ b"r du

r du bu bö~ le! .. 
To un bl'y genç kızın kendi hem iresi 

oldu nu bılmeden önce onu scvmisti. 
Ş"mdi &nll Yosma da bu gUzel drlikan
lının kendi öz kard~i olduğunu hn~ 
na gcU.rmediği için gönl"inde Tosun be
ye karşı derin bir sevgi duygusu uyan
mış bulunuyordu!.. 

Genç kız her ne kadar aÇJkta.11 acığa 
bWlu bil~ dcSiJsc de dcrln bir ~he
yecana tutularak söyl diği bu sö:tlerden 
onun da kendisine kıırşı kayıtsız bulun
madığını Tosun bey ap nçık olarak anJa.. 
mı tı .. Şimdi genç delikanlı ona isin ha .. 
ki katini nasıl nnlatabilecekü? .. Tosun 
bey öınrUnde bu kadar müşkül bir du
rum karşısında hiç kalmış değildi!. 

Delikanlı o dakikada derin bir i.izlin
tliye tutuldu ... 

Kö.se Hamza ile Emin ağa oruarın ko
mı tuklnrı sö1Jere hiç karıpnadan genç 
delikanh ile güzel kmn peşleri sıra yü
rümekte devam. 

- ntnmoi -

MAREŞ L ROMEL TU· 
'USA GiTTi 
-*-( Raştarulı l ınci Snhıfcde) 

rıkan kuvvctlerınin kumandanı ene
ral 'l'acenci. M akcs radyo ıstasyoniyle 
n r dilen b!l' d n inde Fas su tanı
na gördüğü yi kabulden dolayı teşek
küı erini bildirmiş ve Fas halkınm ida
re inde Amerikan o"rdu unun sultanlı
gın saluhil etlerıne hiç bir surette mü
• de bulunmıyac temin etmiş-

* Seçim haftaya çarşam· 
ba günü ~apılcscafı 

Vilayet wnuml meclısi il.zulığı seçimi 
hnzırlıklo.rına parti vilayet idare heye
t'nce devam edilmektedir. Her balam
c.nn kıymetli azalardan mürekkep ol
fiun bir mecli in vücut bulması içiıı 
tetkikler yapılm~tır. Partice mıınzetlcr 
seçilmektedir. 

Vilayet umuml meclisi halı{.'l seçimi 
25 ikinci teşrin ıoarşaınba günü saat 10 
da İzmir Halkcvi salonunda yapılacak
tır. Kazalarda da nyni günde seçim bi
t"rilecektir. ----·----R. 4 Ji 11~nır·~ 

*---
Ticaret müd ··,. velıilliği· 

ne tayin emri tebliğ 
edildi •• 

B. Ekrem Ediz.im Konya ticaret mü
dürlüğüne naklen tayini tensip edilmesi 
üzerine lzmir mıntnka tlca.ret müdür ve· 
killiğine terfian ihrncat başkontrölörii 
B. Ali Emre tayin edilmiştir. Tayin emri 
dün vWyete tebUğ olunmu;tur. 

B. Ali Emre aenelerdenberi ihracat 
b~ kontrölölüğiirnle disiplinli çalıımınsı. 
enerjisiyle lzmir ti~ret alemind kendi
sini aevdirllll.§ bir zattır. Tcıbrik ederiz. ______ ..,.,,.,,.. ------

a ·f c ıniyeti 942 
eşya pıyango u 

---*-----

ağır hasara u • rabn~lımlır. Ayın on dör-
r~ı~ dünde bir vapur kl'lfilcsine yaptığımızın 

hücumun neticesi gön"1emerni tir. 

Her yıl olduğu gı'bi bu yll da Türk 
Maanf cemiyeti, büyük bir c-şya piyan
gosu tertip etm.iftir. 

Piyango talimatına göre bu scndti 
piyango, her senekinden daha zenaüı 
olıı.ralı: tertip edilmistir. 5 kanunuevvel 
cumartesi günü t 15 t.e Ankarada 
noter ve halle önünde milli piyango ida
Tesİnin otomatik -küreleriyle çekilecek· 
tir. 

n;ın 

BUYUK 

UJ~ 

tesisleri 
ederek 

JAPO LARIN VEDIKLERI 
M LOMAT 

Tokyo, 18 ( A.A) - 1 4 iltlnci t~ 
rinde Japon filosu Guadelkanal aulnnn
da tah:iyeli bir düşman filosuna hücum 
etmi!ttir. Bu filoda 2 zırhlı. 4 kruvazör, 
ve bir çok torpito muhnôi vardL 

Gemilerimiz yardımcı du mnn ge.mi
ler" nin çoğunu tahrip etmi~ iki Amcri .. 
ka11 zırhlısını ağır hasara uğratml§tır. 

1 2 - 14 ikinci teşrin arasında Gundd
knn l deniz muharebelerinde düşmanın 
8 kruvazörü ve 4 - 5 torpito muhribiyle 
bir nakliye gemisi b tırılmıştır. 3 kıu
vazör, 3 muhrip ve bir kaç nakliye ge
misi nğır hasara, 2 kruvazör de orta d&
rccede hasara uğabUnJ!I, 73 dü§lll n uça 
~ ı dÜ§ÜTÜlmüştüT. Biz.im bir zırhh 3 
kruvazör, 3 muhr"bimız batını§, 7 nak
liye gemimiz hasara uğramıştır. 4 3 uçak 
knybetb"k. 

lak ilan Orkestrasilc Yarın Akşam 
er __ .. b Eilenc er· nde 

1 SALAR YE EKL10IR. S PA IS TEL: 4444 YE 4007 

Bu piyango hıuılnbnın, yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinde cemiyet tarafın
dan parrunz olarak okutulan yoksul ve 
kİmşcsiz fakat iatidatlı vatan yavnılan
nın okuma ve bakımlanna aarfedilcceii 
düşünülürse bütün vatan<IA§lanmızm se
ve seve iştirak edeceklerini tahmin ede
biliriz.. 

Türk Maarif cemiyeti §ehrimiz §Ube
ainde de biletler sab,a bir liradnn çıka
nlmıştır. 

Valimizin hlm ycsi ve eemiyet bq
k.anı B. Nazif lnıınm nezareti altında te
,d&ül eden bır komİşyon bu İ§le met
gul olmaktadır. Biletler tchrimiz banh
lariyle komisyonun tensip edeceği bazı 
müesacaclerde oimdidcn satılmaktadır. 
EtYa piyangosunda 2000 liralık. bqer 
yüz lmlık. iki yüz ellitcr Ye yüzer 1irahk 
bir çele qya olduğu gibi 2500 lcipye de 
~~ ve üçer liralık eşyalu verilecektir. 

- -o---
Çimento gell~or 

Yakın günlerde İzmire 220 toıı çi
mento getirilecektir. Bu çimentolann 
ihtiyaç sahiplerine tevzii hazırhklarına 
başlanmı tır. İhtiyaç 700 tondur.. Bu 
suretle ihtiyacın ancak Uçte birine ce
vap verilccektır. Çımentolnr \: la çıka
nlrnı..~ır. 

Belediye reisi B. Rcıat Leblcbicioğlu 
iz.mirin bahlt mevzuu üzerinde ehemmi
ytclo durmaktadır. Ma1Uın olduf\ı üze-
re bir müddettenbcri lzmire az balık ge
tirilmekte ve yük ek fiyatla blmalı:ta
dır. B lıkçılar halık fiyatlarında koyun 
etini miyıır ittınaz e<lerel: balık fiyatla
rını 150 - 250 kunııı arasında muhafıız.a 
r'rncktcd · rler. 

Belediye reidmiz dün sabah balıkha
neye giderek toptan bnhk satı,lnmu tet-
kik cylemistir. B lık Hyıı.tlarının ucuzla
tılması hususunda neler dii,ündükleri 
balıkçılardan torulmu~tur. Neticede ap.
ğıdn:ki tedb'irler alınmı~br: 

1 - Sehre bol bnlılt getirmek üzere 

Bir altın 31 
liraya düştü 

---*---
Ahın fiyatları dü mcktc devam edi

yor. Re§at albru düo 31 madan mua.m~ 
le gönnii§tÜr. Külçe altının grama -425 
kuruştur. 

Varlık 
v • 

rgısı 
• 

*----
Komisyon azalarından 

bir motor temin cdilmi§tir. Bu motora 
belediyece muntazam. tıUTetto mayi mah
ruk verilceekttr. Bu motor gün eıtn ba
lıkhaneye mühim miktarda bal~ ııetire
celc.tir. MotoT dün ilk defa balık. getir
miştir. Bugiin ikinci seferini yapacaktır. 

2 - Balı\hıuıeye gelen balılt1ann 
halka ucuz fiyatla satılmıu1 için tedbir 
11lınm1!ltır. Müzayedelerde fnhit fiyatlar
la mal alanlar ve muayyen ellerle pera· 
kende sah§ yapanlar hakkında mllll lco
rwunn kam.anı hükümeri tntbik edile
cektir. Sebepsiz balık fiyatlannı yüksel
tenler hapia ve para cezasına mahkOnı 
edileceklerdir. Balık •hşlannda fatura 
vermek meeburjyeti' l>el~diyece konul4 

hl Uftu?. 

Bir suçlu bir po
lrsi yarala "'ı 

---*---
Sııçıa da agağından 
tabanca ııaır,unu ile 

yaralıdır 
Bostanlıda .R&tem oğlu Bekir sar

bo olarak nlra attıtı için kendisini 
tutıruı.k istiyen poU. memuru Alunedi 
bıçakla koluniıan hafif suretı. yarala
nuştır. Poliş memuru., Bekirlıı canına 
kıymasına mani olmak için tabanca ile 
ateş ederek ayağından yaralamıştır. 

Bekir hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. ---- ----

GENERAL KURr• YIMIZ b ri istifa etti .. 
cVarlık vergisi> koJni,yonu dün de --*--

vali B. Sabri Öneyin reisliğinde toplan~ (B~tarah 1 ınci .. ahifede) 
tılanna devam eylem.ittir. Kornl..yon bölgder<len çıkanlacak hnrcmıha mÜ&
her gün müsteırniren kendisine verilen ifi tabak aile efrndın.ıı. .ikamet edecekleri 
büyük bir titizlik iç.inde yapmakta ve ça- yerlere kadar harcırah verilecektir, Yasa 
lı§In&lıınıu dild::nt1'ı başarmaktadır. ğm kaldmlma.aı üzri.ne bölgeden çıkanl-

Komisy<>nun çalışma mevzularını teş- ffi1' ola~ ailo efradına eski yasak yetinı: 
kil eden işlerhı ilk kısmı haf ta sonunda kadar aıle harcrrah1 verilecektir. Layiha 
nihayet bulmut olacaktır. Diğer komis- Mec~isin cuma toplantumda görüşiilı-· 
yonlar da faaliyetlerine devam etmek- cektir. 
tedirlez. ---------------

Haber alddhmızn göre komisyonlar- •••emıasıınm•m,.m••lie 
dnn birine aza olarak seçilen bir zat meı 
ru mazeretine binaen bu vaı.if eden affı.. 
nı rlca etmişti. Yrine ticaret odasınca bir 
ba kasının seçilmesi icap etmektdeir. 

---o---
ruz istihsaiatımız 

Çamaltı tuzlasında bu sene şimdiye 
kadar yüz biıı londan fazla tuz istilısal 
edi1.ıniştir. Geçen seneki istihsnlAt 170 
bin tondu. Havalar milsait gittiği tak:
d:rde istihsalatm geçen seneki se'riyeyi 
bulacağı anlaşılmaktadır. 

_ _.,.,.,.,.A..,tc;O,,,,,,,,,.,.,--

3;ı9 iloğum 1 n lara ___ * __ __ 
iZMiR Y ABANC ASKERLiK ŞU
BESi BAŞKA1'll...Iô1NDAN : 
1 - 339 Doğumlu ve bunlarla mua

meleye tabi arattan arta blrnıt piyade 
ve ıruvari smafınclan olaıılano ae~ edil
mek üzer• fteınen ~ye müracaatlan. 

Gelmeyenler bakkmda AS. Kanunun 
89 Madd. m1.1cibincc bakaya olarak 
mnhkcmeyc veı lcceklcri :ilan olunur. 

Bil' sahte1ılirlı1ı 
B1r meseleden dolayı Alsancalt polis ... ~ç_JK !E!~ li~~~-

karakoluna celbcdil M Sol- .a.e,, -mm ço.ııo. o e uw.ı.a.ugın.ın 
mazın üzerinde (~ ~~il:rlilğU te,,hbı ve tedavisin.de gösterdikleri pek 
ekmek ]Şeri) ibareli resmt b' ilhUl"- derin hazakat ve ihtimamlnnndam do
lc üç adet ekmek kartı bul~~ ve layı kadın hw;tnlıhlan v doğum müte-
suçlu hakkında Uıkibata baş]............. hnssıs:ı Joymetli doktor Hasan Başka-

~· ma. Kemal Yalaza genç nısaıyeCl 
--· .... tu-• Ulf""'1AI-

Y AL 
Bit Pazarında Niyazi Fidan adında 

bir şahıs Hasan Durbağı sol baldırm
dan bıçakla yaralamışlır. 

Hikmet Al.ad$ ~bc;:ım1n \' bütün al 

le hallonm candan minnet ştikran 
hislerimi sunarım. 

Y eııi Asırdan 
YAŞAR VİNÇERİ 

---

Sa onl rın a Eilencele 
:lstnn.~u~wı meşhur Taksim Gazinosu Orkestram önftmilsddd P~ 
be gunu yemekli dana, Pazar gtinll saat beşten ı;ekize 1mdaı- çayh 

Her tnrlü ziyafetler için sipa~ kabul edilir .. 

GECE NÖBETCİSİ 
OYNIY ANLAR : CAR OL LO MBARD - BRİAN AHERNE 

MATİNELER: G. Nöôctçisi: 2.20-5.15-8.10 .. K. Kahraman 3.55-6.50-9.45 
Cumartm _Pazar günleri ıoo de Başlar .. 

Italyaoın 
Endi"Ee eri ___ * __ _ 
Alıdeniz savaıının 
ikinci saf hası birinci
sinden daha ağır neti· 
celer dogurabileceJıflr 

(Ba~fıırab 1 ınci Sahifede) 

lika, Sardonya, Sicilya ,.e hatta Girit 
oJmn ı muhtemeldir. Nitekim İtalyaa 
nıdyolan ıeçen haftaki yayınlannda 
milttefiklerin ni~ etlerinden bahseder
ken Sicilya ve Kalebraya karşı bit 
düşman akını ihtimalini daima gÖJI 
oniinde tutmak lfmm geldiğini gizl&
memislerdi. Biihin bunlnr müttefikl&
riıı Akdeniz sm n ına bir İtalya harbi 
mahi~ etini verme e çalış caklannı nn
labyor. İtalyan şehirlerinin IasılaSlll 
ağır bombardımanlara tabi tutulmua 
raten Afrika iınplll'atorlu,'UDu kaybet· 
meh1cn büyük <lem du) an itnll a umu
mJ efkaruu bıı bUtü.n yeise dü~-ünnek 
mak adiyle yaııılmaktadır. Bir İngilia 
nıebusu Avam kamarasındaki beyana
tında harbin dalıa çabuk bitirilmesi i~İll 
füılynl a ktitlc helinde bliyiik hilcum· 
tara devam edilmesini istcmt.<rt.ir. 

:Frnnsa yıkılnwk üzere iken harbe gi
ren ltalya ancak beş bin senede bir 
defa cJe ,eçen t siz bir [ırsat karsısın-
da olduğuna inanmıştı. s 

I<'ransa gibi Bül ük Uritnnya impara· 
forluguııun da iıir kaç hafta içinde yıkı
lacağuıı ümit ediyordu. Halbuki o ıün
den bugüne. juruulnuyacnk ~ok şeyi• 
olum tur. Jngiltcre boyun eğıııem.iş, 
Hii) ük Britwıl imparatorluğu yıkıl· 
h!~.ışt~. ~ilaki her geçen ıün bu b
Lil unııtlerin 'erçeklcşmcsi im.kinsn 
bir hayaller mecmuası teşkil ettiğini 
meydana koy:mu~tur. Diğer taraftan 
hnlya kendi imıuıratorluğunu knybet
ınelde kalmamı~. harbin bitmez tüken
mc-ı. acılariyJe karşılasmıstır. Kanaaü
ıuizcc, ne olursa olsun ~İtalya Alınaaya-
dan aynlacak dcğildi.r. İki millet ara
sında mulmdıJcrnt birlif:i köklesmiştir
Fııknt İtalyada değişen bazı şe3 ler ol
duğunu da kabul etmek lazımdır. Artık 
ltalyn.n milleti ha.rbin genç milletlere 
hayntı~·etlerini gö tennek imktuıını v&o 
re1!. bir yükseli~ ve sandct knynıığı ol
duguııa inanını or. Zira hnrbin ıstırap 
ve (emketten lm ka bir şey tc.nıiıı et
~nediğini görınii~ vo anlanuşiır, İnsanlı· 
gıu u.u ka.rnnlık günlerinde hnrpçı fel
s~Ccnı? sulruhınn mtiş:thede etmek G
hkhıılı aydmlntnn bir teselli noktul 
sııyılabilir. 

Hiç silpbe yok ki, İtalynnın , ru:iyed 
AJmnnyayı ilgilendiren meselelerin ea 
başında yeralmalitadır. nu itı"barla öııfl
müıdcki haftalor içinde en büyük Al
man harp gayretlerinin Lilhassa Akd• 
niz bölgesinde fckisüf edect!ğini talt
min etmek bir kehnnet değilclh. 

ŞEVKET BİLGİN 

INGILiz MEBUSLARI 
-------"k-------

Italvava 
J • 

k ii ti e hü· 
cumlaı·ı yapılma· 

sını ist~diler 

-"k-

Lond.ra. 18 (AA) - Avam Kamara
sında bir çok meb\War en kısa bir za... 
m:ı.nda ttnlyawn kütle halinde bom.ba
lanm ııu :ist micılerdir. Bir mebus de
~tir ki: 
«Bomb&.Mımanlar ne kadar çabuk 

ttalyanın eklını başuın getinte harp • 
kndar çabuk biter. 

Roma, 18 (AA) - Si:tefani Ajansı 
bildiriyor: ltruyan hava kuvvetleri şim.ı 
Afrikada İngiliz - Amerikruı hava kuv
vc:tlerln~ karsı büyük hareketlere giriş
~c;lerdır. 8/Sonteşrindcn 16/Sonteşri-

kad.ı.r §imal Afrika muharebelerine 
857 İtalyan uçağı i§tirak etmiştir. Hava 
teşekkilllerimiz 2 dilşman kruvazöriyle 
iki muhrip ve dört ~ıt batırnuslardır: 
Bir uçak gemisiyle iki kruvazör, bir 
muhrip, bir kaç vapur · e yaramıyacak 
derecede amr hasara t !ratılmı.ştır. Btt
tnn bu hareklltta 18 uçak kaybettik.. 

----ıe 

(SKY MURDER) 
Lloyd Nolan _ Lynn Bani 

Kaınınrlat 

açalmaz 
(PİER 13) 

BüyUk Artist - Kiiçilk Yıldız 
SHİRLEY TEMPLE 

1 ~~ n !und ~. ~! 
1 SEANSLAR: 11.30-15 30-19.30 da 

Cumartesi, Pazar 9.00 DA .. 
~~~~ ...... ..--~: 
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e sa aıcss. :e 

VERİLEN PAHALILIK KARARI KARŞıSINOA 

Hükümet, şeker fiya
tını hangi mülaha
zalarla yükseltti? 

«Şelıer lıalılunda alınmış olan tedbirler ~üphe 
:YOJı iti :Yef'ine masruf, falıat ağır bir tedbirdirn 
Ankura, 18 (A.A) - Şeker fiyatları

nın yiik5cltilmesine ait vekiller heyeti 
knrarı mer'·)cte girmesi üzerine her 
yerde scrb~.st sck<>r satışına başlanmış 
b-ulunmaktadır. 

Tcsb't edilen yeni fiyat toz şeker için 
480 ve küp şeker için 500 kuruştur. 
Bunda ambalaj bedeli dahil değildir. 
Fiyatın fabrikadn teslim fiyatıdır. Pera
kende satış fiyatları ise mahalli beledi
yelerce tayin olunacaktır. 

HUkUmcli, şeker fiyatlarını birden bu 
dereceye yüks ltme<re sevk elmiş olan 
sebep acaba nedir? 

Bu sebep ı;u ciimlede hü!asa edile
bilir: 

Mevcudu tamamen hükümetin elinde 
bulunmasına rağmen 5eker i.~inin ser1 
adımlarla bir buhrana doğru gitmekte 
bulunmasıdır. Filhnkika Başvekil Şük-
rii fSaraçoğlu Millet !\keli.sinde söyledi-
ği ve biltün meml ket davalarını açıkça 
ortaya ko~ muş olduğu son nutkunda bu 
btihrana letnns cder('k şeker tedarikinde 
son zamanlarda görülen sıkıntının se-
beplerini şöyle anlatm1ştır: 

cTilrkiyede islihll'ık edilen şeker rnik
dn.n, son yıllarda 100 milyon kiloyu geç
miştir. tç.nde bulunduğumuz yılda ise 
köylUmilzUn eline bolca para geçmesi 
f{izUnden istihlnkin bu mikdarı aşacağı 
muhakkaktır. Buna mukabil bu yıl şe
ker mahsulilmilzUn elli milyon kiloyu 
bulabilmesi şüpheli görülmekte ve ha
l'içten fieker tedariki imkanları da gUn 
geçtikçe zayıflamaktadır. Şu halde mem
lekette şeker satışım eskisi gıöi serbest 
bırakacak olursak bir kaç hafta sonra 
hastalar iç.in bile !:eker bulmak mUm
kUn olamıyacaktır.> 

Dı\vayı şöylece ortaya koyan Başve
kil rnuhakknk bir şeker buhranını bir 
dereceye kadar önlemek için hlikümetçe 
alınması dilşünUlen tedbirlerin de şunlar 
olduğunu blldirmişUr: 

1 - Buhrandan mustarip ve varidatı 
nuı.hdut 1,600,000 vatandaşa eski fiyatla 
aydn 600 gram üzerinden Ş('ker dağıt
mak. 

2 _ önUmiizdeki yıl pancara hepsini
dc daha fnzln çalı~nıağa sevk için bu se
l\@ getirecekleri her yUz kilo pancar için 
birer kilo şeker vermek. Geriye kalan 
30 ınilyon kilo .şekeri de memleketin 
unıuml lhUyaCJ için serbest bırakmak. 

e 
TELEFON : 2753 

ı · DE~ .R PE ÇELİ 
UCLER 

3· 

SEAN$LAR. 
D. P. Üçle ... 12.15-1520-18.25-21.30 
G. Ku:lar : ]4.00-17.05-2010 
Cumarte : P"Zar 9.15 te başlar 

Bu son kısım . serbest şeker hiç bir 
tahdide tabi olmndan ve yukarıda söy
lediğimiz gibi 480 ve 500 kurus fivatla 
her vatandaşa serbest satılabil~cektir. 

Bu yiiksck fiyalın başlıca iki gayesi 
vardır . Birincisi: Ltizumsuz ve keyif 
iç.in şeker istihlfıkinin, yahut ilerde da
ha fazla ilerleyecek !:eker istifcilFifoin 
önüne geçmek ve bÜ suretle gelecek 
ımıhsul zam~ınına kadar şc-kcrin odaclnn 
trmamc-n kalkmasına mani olmak. 

ikincisi otuz milyon kilo ~ckerden 
alınacak takriben yüz milyon~ lira bir 
} asılatl::ı hem Türk para~ının kıymetini 
arttıracak , hemde her hangi bir tehli
keli 7.aman için ihtiyat haziııec;i vazife
sini görebilecek bir c;crmaye viicuda ge
tirmek .. 

B •• 
2' a 
TELEFON: 4248 

J • EBEDi MELODi 
(Mclodic Eternc) 

2 • GtlLLER VE 
DİKENLER 

(Primros Path) 

a 

GİNGER ROGERS'in yarat"Ub 
sonsuz bir ~ filmi 

SEANSLAR: 
E. Melodi: 13.40 - 16.50 _ 20.00 
G. Dikenler: 15.10 - 18.20 - 21.30 
Cumartesl. pazar 10.30 da başlar 

YEN1ASIR SARiFE3 w ı sama 

.LONDRAYA GÖRE ___ * __ _ 
ispanyanın durunnı 
1,ürkiyeye benziyor 

Lond.ra, ıs (A~A) - ttalyan~ kısmı 
s.eferbc-diği, harbin başından beri or
cıusunu hazır bulunduran Türkiyenin 
dunımuııa pek benziyor.. Her iki 
memlekette, tarnfsızlığa tecavüz edecek 
olanlara karşı koymnk kararını vermiş 
bulunmaktadırlar. 

JZMİR sıcıı...ı TlCARET MEMUR
Lt:ôUNSAN: 

(Ağaç işleri imalfılı - lbrahim Hcp
hoşcan ve ortaklnn kollcktif şirketi) ti
caret unvanı ile fzmirdc Mimar Kema
lettin caddesinde 1334 üncü sokakta a 
numaralı binanın 3 üncü kalında do
kumacılıkta kullanılan masura, mekik 
imal etmek v<'sair ağaç tornacılığı ve 
alelumum ::ığaç ve kereste imali ve bü· 
tün bunların :ılım ve satınu i5leriyle 
iştigal etmek iizerc tc§ekkül eden isbu 
~irkctin ticaret unvanı ve şirket muka
velename.si ticaret kanunu 11ükilmlerine 
göre sicilin •1682 numarasına kayıt ~ 
tescil edildiği ilun olunur. 

:m=ı 

Borsa 
ÜZÜl\f 

1207 İnhisarlar 
280 M. Sabri Ka. 
191 M. İzmir 
196 S. Erkin 
150 H. Avni Özgür 
115 Manisa B. B. T. 
99 İnan şirketi 
58 Rifat Baran 
37 M. H. Nazlı 
34 Muammer Uslu 
30 Knptan Mumıfa 
.'.?5 Şab:ın Özşmlak 

9 Yusef Aslan 
2421 Yekfuı 

205811 Umumi yekun 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

5S 
70 
54 
57 
59 
M 
58 
60 
65 
5t 
65 
6' 
62 50 

248 Incir T. A. $. 7Z 
100 Hayim Kori • 75 

40 SUlC'ymanoviç 80 
31 Haylın Levi 55 

5 Bahri ve T. r\azh 8S 
42• YekOn 

221 l O Umumi y~kOn 
ZE\'Tll.ı"Y A<il 

121 3650 kilo 

58 
70 
58 
63 
59 
64 
62 
61 
66 
59 
65 
64 
62 50 

55 
56 
51 50 
61 

84 
75 
80 
75 
85 

Satıldı eu ve düJıfıôn 
İnönil caddesinde doktor Hnsan lal> 

hiği karşısında 177 numarah ev satılık
lır. Beş odası, iki salonu, mutfağı, ban
yosu, çamaşırhanesi ve her türlU kon
foru havidir. 

Kestane pazarın<b 87\f uncu sokakta 
5 numaralı iki katlı diikkA.n da satılık
br. 

Talipler 4129 numnra~·a telefonla Fa
ik Sana milracaat etmelidirler. 

1-2 (2965) 

sArJL!K BAKKALİYE 
DIUıfıcim eşyası... 

İnönU caddesinde 124 numaralı bak
kal dilkktnındald eşyalar çifte term 
yerli bus dolabı ve vitrinler satılıktır. 
DUkklnın yanı başında kahveci bQ' 

Halile müracaat.. 1 - 2 (2966) 

Çok kolay metodlarla öiretilir .. 
lnöeii caddesi 1017 Gbelyah 

Yüksek Milhendis 

Nihat 

SOBA 

TELEFON 3031 

.:sz -- ::a::::ı 

Mağazamızda muldelif ebatta dört lıöıe 
lleton demiri, muhıeHf boyda insaat clvlsl 
w ftuta çivlsl satışa arzedl!melıtedlr: 

'uri Sevil ve llaki Erol 
Limited Şil'keti 
Yeni Manifaturacılar 

1332 So. Ho. 5 
18·19-20-21·2?-2S-24 (2953) 

•••••••••••••••••••••••• : ·····························································: 

E !.!evlet Demir Yollarından ~ 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 

DEVL~T DEMtR YOLLARI UMUM MÖi-;ÖRl.ÖeÔN~EN··;······· .. ••·• 
lduemızde l-urs ve "'taj görerek ınakinut ve bıı" rnakı"nı'•t tek "k b" Ü r . . . .. .. nı uro perso-

ne ,... en memuru yetı~tinlmek üure lüzumu kadar sanat okulu mezunu alına-
cakbr. Yapıl~cak kabul imtihanındll gösterecekleri muvaffakiyctlere göre sa
~atkAr unvnnı!e ayda 100 liraya kadar ü.cret verilecektir. Bir senelik staj müdde
tini ~af~?kıyetlu bitiren1er teSC11 edilir. Ve müteakip kurslardaki muvaHak!
yeA ] gore m

1 
crkc:ı: atelye ve depo teknik kaclroııu d ahilinde terfi ederln. 

ranı an şart ar şunlardır : 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapını; bulunmak. 
3 - Yn~ı otuzu geçmemiş olmak. 
4 - Ecnebi ile evli olmamak. 

le T-f1plı;rin bir dilekçe ile 30/ 11 /942tarihine kadar lstanbul Haydarpa~a Sir
ecl zrnır. Balıkesir .:.ı\~h~ra K.ııyscri Adnna, M, l&tya, Eskişehir, Afyon, Ye Er

zunımda ı~letme mudurluklerme müracaat edeceklı.-rdir. Dilekçeye sarih adres 
yaz.ılacak aşaibdaki evrak ilistin1ecektir. 

1 - Mektep diplomosL 
2 - Doğruluk kafiıdı. 
3 - Aııı kağıdı. 
4
5 

- A~~erlilt durumunu bildiren vesika ve nüfuıı cüzdan 
- Dıger bonsenri5leri. 

Miisa.baka imtiha.nlnn. Ank~rııda yapılncaktır. Şeraiti hniz olanların Anknra
ya kadar seyahntlerı temın edılec~k ve imtihan günii adrc<ılerinc bildirilecektir. 

il 13 15 17 19 21 6384 (2899) 
~--------------------~-------------------------

ı z mi,. Deftel'darlığından : 
Hayrettin kızı Şefikanm borı;lanma bedelinden yeni şubeye mevcut 666 lira 

91 kurut borcunun temini tahsili zımnında haczedi~ bulunan Alsancak ma
haDelllnin 1443 ncü. yeni Tür~iye sokağında kain 1213 ada 42 pıınıel sayıda 
~~et ve 2~92 lı~~ k.rymetı mukayyedeli 13 numara tnjlı evinin kati ihalcai 
19:111 ~uz~y~deM tnhsılı emval kanunu hükümlerine tevfikan 1 O gün daha ıem
dıt edilmigtir. 

T.ıtplerin l:ati ihale gÜnÜ olan 23/ 1 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatları jJan olunur. 15 19 6389 (2923) 

fzmil' Defterdarlığı11tdan : 
Sabf Muhammen B. 
~- Lln~ 
829 Umurbey M. 1529 cu 1 lavai sokak 1391 nda 3 parsel 1245 

M. M. 6 taj numaralı arsa • 1 0000 00 
Y~da evah ve mulınmmen bedeli yazılı gayri mcnl-ulün mülkiyetinin 

satıta peşln ~ara il~. 15 / l l /942 tarihinden ib'1>arcn 1 7 gün müddetle ve (kapa
lı zarf) usuliyle mu7.ayedeye çıknnlmı~ ve 2/ 121942 tarihine müsadif çargam
b~ ııGnü saat . ı S tc. defterdarlık milli emlak müdürlüğünde müteşekkil sahş ko
nu9)'01lunda ihalesı kararla,tınlmı, olduğundan taliplerin teminat akçesi olnnık 
(7~0) lira !atırmnlnn ve 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü nmddel~ri mu
cihiaıee. tekbf me.lctuplnnru o gün 11aat 14 de kadar mezkur komi:ıyoruı te-'\ eli 
etmeleri 646 l (2967) 

SA.'J'ILIK EV 
Dolaplıkuyuda (750) sokağında iki 

oda, mutbah ve OOhçcsi bulunan 23 nu
maralı hane satılıktır. 

Taliplerin Ga7ller caddesi 104/1 nu
marada tacir ~ay Bahaettine mürncaat
lnn ilAn olunur.. 17 - 19 - 21 (2950) 

l'IOQıOOOCrJJC!"'~...O""/J"~/J"/~~ 'i 
Satılık kamyon ve § 

~ kaptıkaçtı ~ 
~ 1 - U model Fort marka içinde § 
ü radJııoyu havi camekfuıh 18 kişilik R 
8 last1kleri milkemmel bir kaptıkaçtı 8 
~ 2 - 37 model Fort ınarka açık bir § 
N kamyon yedek te!errilatile birlikte S 
8 sntılı1ı:tır. Taliplerin Karacasuda § 
8 ~ Emin Öı.söze müracaatlnn f, 
~ ılA:n olunur. '' 
~ Knracasuda • 
8 A. Emin Özsöz : 

· X>OQOaccr~~~~.9.r.o§ 

KAŞELERi 

1ZM.1R 1 NCt SULH HUKUK HA· 
KtMLlô1NDEN: 
Davacı hnzinci maliye ile Eşrefpaş~ 

da 3 ncU Sultaniye Saraç Eşref sokağın· 
da 9 numarada mukim Ali özçınar ve 
Ynp1cıoğlu mahallesinde İkinci Az.izi~ 
sokağında 158 numaralı evde Hasan oğ
lu Hüseyin özçınnr nralannda miite
haddis nlacnk davasının icra kılınu 
muhakemesi neticesinde 2170 kunışut1 
nıüddeialeyhlerden tahsilile dlivacı ha
zineye verilmesine ve 836 kuruş me.sa. 
rifi muhakeme ile 150 ~ vekalel 
ücretinin de milddeialeyhlere aidiyeti.o 
ne 8/9/942 tarihinde sureti hüyedıl 
knrar verilmiş olduğu tebliğ makamım 
kaiın o!mak üzere lftn olunur. 

6519 (296Z) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
Ve bütün ağrılal'ı derhal ııeser •• 

Slhhi7e VUiWinin nahsatmı biızdil' .. İcabında günde 3 koş alınabilir-

• 



• 

YElllASM 
•!J•...-..-1 ••-•-O.-.._.,...,,_r_ı_r-.-a-•-•- -·-·-~...- -,.-...,.._. ~ -·-·-· 

1 1 Askeri vaziyet l J 
•:•-.,__. ...,.......,...,.,_......_,~1-•-·-·-·-._.._._.__._,_,_,_,_o_"_'_'._,._... .• 

General Aleksandr: "Birinci Ra
vundu ka1andık, düşı:a.ıtan 

ayakta sallanıyor'' diyor 
Tun11sta müttef ihler ild lıoldan a31rı ayrı düş· 

man ordu ,:ırubunu imhaya savaşıyor •• 
R. • o , ... e 'ne göre Libyad.'l s ki- harbinin ne olduğunu biz gösteı elik. Al

zinci 1~gil'z ordusunun durmadan ''e manlar zayıf değildirler fakat biz çok 
bü~iik bir sürntlc Bingnzıye do ;ru ta- kuvvetli idik. Bir hafta icind<' 650 kilo
kip hart'kctlerine devam ettiğini gös- rnetre ilerledik.> 
t rme .... tNlir. Mckllinin işgalinden sonra ŞiMAL AFR1KADA 
milttcfık kuvvetlerin diin akşam iizeri Almanlar hava yoliyle Bizcrleyc asl,cı· 
Bin?,aziye 120 kilomet~ yakla.şmL5 ol- ve malzeme tasımaktadırlar; şimdi deniz 
duğu bildirilmektedir. Müttefik kuv\•ct- yolundan da kuvvet getiriyorlar. Bunn 
lerinin günde 100 kilometre bir stiratle mukabil mUttcfikler de büyük nakliye 
taldp harekAtınq devnm etmiş olması ucaklariyle Tunus:ı havadan paraşüt kı
Rommcl kuvvetlerinin hiç bir mu- talnrı indirmcğe başlam~lardır. Bu kuv
k:ıvcmet göstermediğini göstcrnıck- vetleı in karodan ilerleyen kuvvetlerle 
tcdir. Rom.mel, terk ettiği yerlerde- işbirliği yaparak bir koldan sahili takip 
ki nskeri tesisleri ve üsleri başt n ederek Bizerteye, diğer bir koldan da 
başa tahrip ederek geri çekiliyor. Gabcs koyuna dofıru ilerledikleri anla
Artık Rommelin Bingazi önilnde <le şwyor. 
mukavemet gösteremiyeceği anlaşılmış- Anglo Saksonlann evvcla daha kuv
hr. Rommelin Sirte körfezindeki Ela- vetli olan Bizcı-tcdcki Almanlan harp 
ceytaya gittiği görlilmektedir. clışı etmcğe ve ondnn sonra eh ikinci ko-

Sckizinci ordu kumnndanı General la ehemmiyet vererek Trnblus lıududun-
Aleksa.ndr gazetecilere demiştir ki: daki Bastiko İtalyan kuvvetlerine hii-
«Düşmanm Elaceytada bir mukavc- cum edecekleri tahmin ediliyor. Bu su

met göstermesi çok muhtemeldir. Bura- retle müttefikler biribirinden 500 kilo
da dü~nn kuvvetli mildafaa mevzileri metre uzakta iki kuvvetle uğraşmak %0-
hazırlamaktadır.'> rundadır. 

<Birinci nıvuııdu kaı.andık; şimdi ROMMEL GARBE DöNERSE 
dl.işman ayakta fena halde sallanmakta- Almanların fnzln mukavemet göstcre-
dır. Fnkat dşüınanın deniz ve havadan cckleri sanılıyor. Eğer Anglo Sak.sonlar 
kuvvet alması imklinı oldukça muharc- burada fazlaca uğraşmak zorunda ka
bc kat'i olarak kazanılmış değildir. lırlarsa, Rommelin garbe doğru yapacn-

cAlmanlar geçen Libya harbinde Tob- ğı bir harekete karşı koymalan ihtimali 
t-uktan Elalenwync kadnr 15 günde gel- kt'ndisini gösterebile<X?ktir. Faknt seki
diği halde biz daha uzaklara bir haftada zinci ordunun ileri hareketi durdunıla
geldik. Gerçekten düşıruuıa yıldırım mazsa bu ihtimal çok zayıftır. 

Gazetelere göre son deıniz zaferi 

Darbe, Japonlara tam 
gününde ve zama
nınaa indirilmiştir 

.Va§ington, 16 (A.A) - Salornon· 
'-rda Japonlann kayıplan zannedildi
ğinden daha büyüktür. Sa18hiyetli deniz 
mahfillerinde temin edildiğine göre ba
tınlan 2 3 harp CCmİıti YC tSŞJtJ İle hasa
ra uğratılan 7 gemi henüz tamamlanma· 
mış raporlara dayanmaktadır. Batırılan 
B!lker yüklü gemilerle birlikte en az iyi 
talim görmüıı iki tümen kaybolmu§tur. 

MOHIM AKINLAR 
Mel bum, 18 (A.A) - Yeni Cinede 

Ye Salomonlarda ıon derece mühim Ja· 
pon hedeflerine karşı kuvvetli hava akın 
lan yapılrnı~br. Bir Japon topluluğu ara• 
ıınn bir çok bomba atılmı§tır. 

herhnngi bir knyıbn katlanmanın doğru 
olduğu noktasına varmışlardır. Birleşik 
devletlerle Avustralya arasında münnka 
lutı durdurmak jçin Snlomonlan ele ge
çirmek lazımdır. Bu münakalat durdu
rulamadığı takdirde ise Japonyanın şar
ki Hint adalnnndn (Hollanda Hindis
tanında) kazançlarını muhafaza etmesi 
imkansız olacaktır."& 

LAVAL FRANSASI 
---*---

Fransada. 
yenilik 
olacak 

Berlin, 18 (A.A) - Vişi mahfillerine 
göre Fransız hükiimcti Petenin başkan· 
l•ğında toplnnnrak mühim kararlar al
mıştır. Bunlar yakmda illln edilecektir. 
Mareşale halci olarak Lm•alin tnyin 

edileceği zannediliyor. 
Fransa hukuki bakımdan müttefikler 

ile münaschatını kesmiş bir haldedir .. 
Fili bakımdan dalın ileri gideı·ek Afri
kanın müttefiklere karşı müdnfaasını 
enu·ctıniştir. Cez.ayirden gelen amiral 
Platonun raptıru şimal Afrikadaki 
Fransız şahsiyetlerinden bazılnrmın 
barekeüerini nvdınlatıcı malumat ver
mektedir.. Fakat müphemiyet tama
men dağıbnış değildir. Amerikan pro
paganda....-ı da bu müphemiyeti artır
mnktadır. 

Bcrn, 18 (A.A) - Tribiln Dö Jenc
ve Liyondan bildiriliyor: 

Fran.sada mareşal Petenin halefinin 
tnyini bekleniyor. Bu halefin hükUmet 
reisi B. Lavol olması muhtemeldir. Ta
c.ınmış bir askeri şef olması da milin· 
kündiir. 

FRANSADA FEVKALADE 
HADİSELER BEKLENİYOR 
Stokholm, 18 (A.A) - İskandinav· 

ya Telegraf ajansına göre Vişinin siya
seti hakkında beklenen Demeç Fran· 
sanın mihvere iltihnkını ilan edecektir. 

PETENE İTAATSIZLIK 
İHANETTİR 
Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

l>;ldiriyor: Mareşal Petenin ana vatan 
halkına ve milstemleke imparatorluğu
na mesajı işgal altında bulunmıyan böl
gelerdeki gazeteıerin ilk sahifelerinde 
~·er almıştır. Bu gnzeteler umumiyetle 
şu knnaattedirler ki Amiral Darlan 
kendi kendini Fransız camiasından Çl· 

knrmıştır. Bu sebeple azledilmiştir. 
Monitör gazetesi eliyor ki : Pctene 

itaatsızlık ihanettir. Amiral Darlanla 
general Jironun vaziyetleri dolayısiyle 
c'!evnın eden kararsızlığı ınareı;al Pete
r.in mesajı aydınlatmıştır. Bir kaç gün
den beri Fransızlar Afrika hadiseleri
r.in hakiki bir lhanet teşkil ett :ğini an· 
lnmışlardır. Mareşal Peten mesajını 
neşretmezden evvel hnta ihtimalini 
bertaraf etmek çin her şeyi yapmıştır. 
Bundan dolayı mar~n sözlerini bü
tün eheıniyefiylc karşılamak lazımdır. 

Vişi, 18 (A.A) - Son MdiscJer dola
yısiyle Fransn - Amerika münasebet
lerinde bir değişiklik yoktur.. B!.rleşik 
devletler, Kanad-., Meksika, Kılba, :Ni
knregua, Guatmala Fransa ile siyasi 
miinasebellerini kesmişlerdir.. Brezilya 
ve Peru Vişidckı elçilerini geri çekmiş
lerse de siyasi miinasebetleri kcsmemiş
lerdir. ----·----HAVA HARPLERi 

ıız: 1 

RUZVELTIN BEYANATf 
---*---

Darlanla 
SON H '.ABER . . 

. . 
Yeni istihlak • • ver•,.ısı o ta 1 i ınat.ua m~si 

nıçın an-
laştık? 

Va5ington, 18 (Radyo) - Birleşik 
<levletler reisi D. Ruzvclt gazetecilere 
beyanatında şimal Afrikadaki duruma 

Ticaret V ekileti harp 
ekonomisi bürosu

temas ederek demişlir ki: nun vazif eleri 
Anknra, 18 (Yeni Asır) - Türkiye

yc girecek bazı maddelerden alınacak 
istihlak vergisine dair yeni tnlimntnn
me önümüzdeki ay başından itibaren 
:ı,. ürürlüğe girecek ve evvelce bu hlL~U
sa dair vel'ilmiş biitiin emirler hükilm
den kalkacaktır. 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Ticaret 
vek.Aletinde kurulan harp ekonomisi 
bürosunun mülga iaşe müsteşarlığı ta-

Ankaradaki 

rafından görülen vll2iicleri yapınnk 
iizere umum mtidürlilk. haline getirile
ceği şeklimle bnzı gazetelerde görillen 
lıaber '°ekliletçe tekzip edildi. Kadro
suna yeni ilaveler yapılmak suretiyle 
bilro harp ekonomisi dairesi namı ile 
kendisine vazife olarak verilmiş mev
zular etrafında araştırmalar yapacak
tır. Bu bilro uygun göreceği tedbirleri 
de veWete tekUf edecektir. 

Fransızlar 

•General Ayzcnhaverin yaptığı mu
vakkat siyasi anlaşmaları kabul etilin .. 
Bütün bil'lc.şmiş milleUerin amirnl Dar
lanla bir nıılaşma yapılması doğru ol
madığı hakkındaki göriişlerine anlayış
la i.'itirak etmekteyim. Bitlere ve mih
vercilere yurdun eden biltün Fransızla
ra muariziz. Bununla beı·aber şunu da 
kaydebneliyim ki Fransız ana vatnnın
cia ve müsteınk·kc impnratodu{,'U.Dda 
teşkil edilecek müstakbel hükümetin 
şekli ve mahiyeti hakkında milnakaşa
larda bulunmağ'ı kimsenin s:ılAhiyeti 
yoktur. Müstakbel Fransız hlikümeUnl 
her hangi bir fert değil, hürriyet ve ~ 
tiklaline kavuştuktan sonra Fransız 
mi!Jpı;nin scrlıcst irndesi tesis edecek· 
tu·. Ceneı·~: ·"-"'lenh"vcrin yaptığı an
l:ışmalar iki ru>Kc.ri !iC ıc' ~ kavuşmağı 
milrnkUn kılmıştır. Bunlardan birincisi 
Ame.riknn, Britanyalı ve Fransız asker
lerinin hayatını korumak, lkindsi de 
vakit kazanmaktır. Cezayirde ve Fasta 
tamamlanması belki iki ay sUrecek olnn 
harekatın önü nlınmıştır. Tunus ve 
Trablusa tanıTuzwnuzun gecikmesi ih
timali önknmiştır. Zira Almanlar ve 
İtalyanlar böyle bir teehhür halinde 
Tunusta ve Trabiusta müdafaa hatlannı 
kuvvetlendirmeğe vakit bulacaklardır. 
Galip gelmemiz için yeniden büyük ha
rekata girişmek zarureti htısıl olacaktı. 

Fransız memur ue profesörlerinden çoğa nMa• 
ıaarip Fransızlar» tarafınr "'feçtller-

.Ankara, 18 (Yeni Asır) - Fransız Jan Kombvaıd Siyasal bilgiler okulu 
Kolonisinden muharip Fransızlar tara- profesörlerinden Huy, Fransız ımlharip
fına geniş mikyasta iltihaklar olduğu Jer cemiyeti reisi Kasalong ile bütün 
haber verilmektedir. Ankaradakl Fran- Lejyon mensupları, Osmanlı bankasın.-
sa Sefarethanesi deniz ataşesi Kapiten daki Fransız mUdür ve memurlar, ve 
Arzur, Ankara dil, tarllı, çoğrafya fakUI- Fransız rahipler de muharipler tarafına 
lesi profesörlerinden Livye Lokomb ve geçtiklerini bildi..rmlşlcrdir. 

Makin eve 
\lerilirken 

Şimdi daha az kayıplnrln hedefe vara- ............... • • ........... • • 
cağımızı ümit etmekteyiz. General Ji- Sin'lılerin beyanatı.. 
ronun 1,.-umnndnsı altındaki Fransız Londra, 18 (A.A) - Avam karon· 
kuvvetleri de Amerikan kuvvetleriyle rasında bir sunle cevap veren hava na
birlikte Tunusta harekatta bulunm.nkta- zırı B. Sinclair şimdiye kadar 210 Al
dır. Darlanla yapılan muvakkat anlaş- man şehrınin bombalandığını ve en zi. 
ma istisnasız şimdiki vaziyet içindir.• yade taarruza uğnyan şehrin de Ko

Ruı.vclt beyanatına şöyle nihayet lonya olduğunu söylemiştir. Bu şehir 
vermiştir: ili.erine 110 nknı yapılmıştır. 

•Fas ve Cezayirdc Nazilere muhale- -·---
fct ettikleri için tevkif edilen her kesin Peten Lavala tam 
serbest bırakılmasını, yine Nnzilcr!n salahiyet uerdi.. 
ihtariyle ilga ed!J~ biitiin kanunlar ve Vic:i, 18 (A.A) _ Ofi ajnnsı bildiri-
cmirlerin iadesini istedim. Kumanda ~ yor : Mareşal Petcn ve B. Lavnl bugün 
lıeyefüniz siyasi meseleleri müşterek hükümet rcisin'1 tam salahiyetler veren 
düşınnna karşı harekfıtta ikinci safhaya bir emirname izmalamışlnrdır. 
bırakmış bulunmnktndır.n _ 

* Londra radyosııudan : Amiral Darla-
mn son iki senelik hattı hareketi dola
yısiylc kendisiyle tesis edilen mUnnse
betler yalnız bur~da ve Ameriknda de
ğil, taraf~ız memleketlerde de oldukça 
fozln bir hayrete sebep olmuştur .. Bny 
Ruzveltin beyanntmclnn sonra ynpılan 
siyasi anlaşmanm harp zaruretleri al
tında alınmış muvakkat bir tedbir ol
duğu tahakkuk etmiştir. 

-~~~,.._._.·~~-

V ELS DiYOR Ki: 

Lauaı Petenin halefi 
• Vişi, 18 (A.A) - Mareşal Peten B. 
Lnvali kendisine halef tayin etmiştir. ··---İngiliz paraşütçüleri 

B. SAFFET OFiS AZALI· 
GlNA TA l .t4 EO\LOI ___ * __ _ 

İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Belediye 
ıktisat müdilrU Saffet toprak mahsul
leri ofisi idare heyeti azalığına tayin 
edildi. Yerine kimin tayin edileceği be
uUz malfun değildir. 

---o---
Ankarada Şatraoç 
turnovası başlıyor 

-*-
Anknı·a, 18 (Yeni Asır) - Ankara 

1943 yılı sntrnnç şampiyonluğu turno
vasmn önümüzdeki ny ~ındn başlana. 
caktır. 

-~-,_,,,,,_ ___ .. _____ .,_ 

'STANBUL EMNiYET MO· 
DURO GELDi 

İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Yeni em
niyet müdürUınUz HalUk Pepeyi sabah 
Ankaradan geldi. Vazifesine başladı. 

--•"""•·~·o------

R US YA HARBi 
---·---

1 .. u apse de bir Roınen 
ALBAY KNOKSA CöRE 
Vaşington, 18 (Radyo) - Ameri

kan bahriye nazırı albay Knoks Salo
tnon adalan zaferinden bahsederken de 
miştir. ırBu tabiye zaferini stratejik knti 
hir zafer saymak doğru değildir. Elde 
ettiğimiz netice yeni muvaffakıyctlere 
lr.cmin hazırlamıstır. Bu deniz muharche
s!nden evvel Japonların Guadelknnar 
sularında bulundurdukları kuvvetler yn 
dağılmı~ veyn dt'nizin dibine yollnn
mıstır. 

Niyuz Kronikl diyor ki: 
•Gundelkanar müttefikler elinde kal

dıkça Avustralyaya karşı Japon tehdidi 
inkişaf eclernez. B. Hitler Japon donan· 
mnsının yardımını veya Rusyaya hücu
munu temin için çok şey feda etmeği s:ö
ze alacaktır, fakat müttefikler Pasifikte 
teşebbüsü mu ha faza ettikce başka teşeb
büslere girişmek hususunda Japonyanın 
elinde pek az kaynak bulunacakbr.:ı> 

~~-* * 

Londra, 18 (A.A) - Royter ajansı· 
nın şimal Afriknda birinci İngiliz or
dusundaki muhabiri bildiı'iyor : Tunus 
t.aki Fransız. kıtalurı mih,•er kuvvetle
riyle çarpışarak batı istikametinde çe
kilmektedir. Fransız kıtaları Cezayir. 
den doğuya doğru ilerliyen birinci İn
giliz ordusuna iltihak etmek emrini al
mışlardır. Fransızlar şımdiye kndar 
mihver kuvvetleriyle iki defa temas et· 
mişlerdir. Pauırtesi günü Tunusa inen 
İngiliz paraşütçüleri de mihver kuv
vetleriyle temas halindedir. Mihver iş
gali altında bulunan Bizerte denlz üs
süne karşı uçnlt kaleler alçaktan taar
ruz ederek petrol ve mühimmat depo
sunu ateşe vermişler ve yerde bir çok 

bölüğü bozguna 
u~radı 

Melbum, 18 (A.A) - Resmi teb· 
!iğ: Bonama doğru ileri hareketimiz mu
xavemet görmeden devam ediyor. 

Yeni Ginede ve Salomonlarda 18 
düşman uçağı tahrip edilmiştir. 

l.ondra, 18 (Radyo) - Britanya ga
zeteleri bu sabahki yazılarında Pasifik
te Amerikanın knzandığı büyük deniz 
taferi.>-le meııguldurlar. Taymis diyor 
ki: 

Japon donıınmnsımı gayet ağır bir 
darbe indirilmiştir. Bu darbenin indiri· 
li i Akdeniz mıntnknsındnki harekat için 
eşine rastlanmamıs bir deniz kuvvetinin 
~ullanıldığı zamana rastlaması müttefik 
milletlerin muazzam deniz kuvvetlerini 
g(jstermeğe kufidir. Bu harpte Mataban 
burnu deniz muharebesi istisna edilirse 
hiç bir çarpı~mn bu kadar büyük ölçüde 
olmamı tır. Düamnnn bu kadar azim za· 
yiat v«>rilmesi Amerikan kumandasının 
str:ıtcjık üstünlüği.inü tubiyevi mılhareti
ni ve \meriknn denizcilerinin yüksek 
kudretini göstermektedir. Bu tubiyevi 
?.aferin stTateji hakımındnn kati sayılma 
sı .> onlı!; olduğunu söyleyen albay Knok 
sun be} anatınn biz de iştirak ederiz. Mn 
nmrıf h bu muhnrebcnin neticeleri iyi 
verimli olaca 'ktır. 

Pns.fik çarpı~masını Ahika harbiyle 
muknyetıe eden gazete mütaleasına şöy
le de-.nm ediyor: 

0(,. MANl'.\l iMHASI 
cÇölde oldub'\I gibi burada da galebe 

mevki elde etmekten ziyade clü$1Tlan 
kuv\ etlerinin imhasına bağlıdır. Birleş· 
miş milletler için Japonya yolu açılmak
tı.dır. Gua<lelknnar Jaoon çıkarma te
şebbiiıslerinin akim bırakılması müşterek 
hareketler baktmından Ayzcn Hoverin 
ve am'ral Kan'ngnmın p]unı kadar par
laktır. 7jra bu harc.•kette bütün bir Japon 
nakli\<' filosu yol: edilmiş ve Japon do
n. nn,.ısı ~ır ka;> ıplar alarak felaket 
mın• • ından çekilmeğe mecbur olmu§ 
tur. 

S \l OMO LAR AME.RiKA YA 
< Uh. l A7IMDIR 
Dt•ıdi Telgraf diyor k.i: 

"'' '' i• ,.kııpt"rleri Salomonlar için 

___ ._,._.,~._,._., __ _ Arr~erikan uçak- Bulut ar vükse-
Moskova, 18 (A.A) - Tebliğ : Sta

l:ngradda Nalçıkın cenup doğusunda 
küçük Alınan taarruzları püskürtUlmUş
tilr. Tuapscnin şimal doğusunda bir 
Rumen bölilğü bozguna uğratılmıştır. 

ları Sennazara liyor, ıvıihver DARLANIN il TIHAKI 
---*---

1 n g iliz l~r <larlan1 • • 
ıvı hücum ettiler yenilecek 

Moskova, 18 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor: Almanlar Kafkasyada, 
llıalçıkta Rus kuvvetlerinin tazyikini 
durdurmak için mevzilerini tahkim et
mektedirler. 

Londra, 18 (A.A) - Uçan kaleler ve -·-karşı ı a nıad ı 
-*- Liberatörlerden müteşekkil Amerikan 

Vaşington, 18 (A.A) - Hariciye na- bava filoları Sı?ıınazere hücum etmiş
W"l Kordel Hal, harbiye nazın Stimson, lerdir. Hedef bölgesinde bir çok in!i
bahriye nazırı Albay Knoks bugiln bir laklar olmuştur. Akını önlemeğc çalı· 
toplantı yaparak şimal Afrikadaki vazl- şan di.işman avnlariyle muharebede 6 
yeti ve Amerikan kuvvetleri kuman- uçak düşürülmüştür. Amerikan tnyya
danlnriyle Amirol Darlan arasındaki releri salimen dönrniişlerdir. Britanya 
münasebetleri gözden geçirmişlerdir. avcıları Şerburg yarım adasına bir akın 
Bu toplantı sonunda Kordel Hal basın yapmışlardır. Avcı üsleri çok olan bu 
mümessillerine demiştir ki: eaha üzerindeki faaliyette düşmanın 

cDurum tamamiyle askeridir. Şimal tek av uçağına rastlanmamıştır.. Hol
Afrikada öyle muharebeler oluyor ki hında snhillcrindc bir Alınan avcısı 
muvaffak oluncaya kadar bizi kaygılan- yerde tahrip ediuniştir. 
dıracaktır. Binaenaleyh şimal Afrika va- Dün gece Britanya üzerinde hava fa-
ziyeti tmaın.:n harbiye nazınna aittir.> aliyeti olmnmıştu. 

Londra, 18 (A.A) - Avam Kamara- Londra, 18 (A.A) - Hava naz.ırlığı-
6ında muhalir mebuslıı.rdan Haris, Dar- nın tebliği: 
lanın şimal Afrikada ortaya çıkması sa- Dün gece uçaklarımız şimal Fransn 
vaşçı Fransa içın yutulmaz bir darbe ve Belçikadn bir mikdar lokomotifi 
olduğunu söylemiş ve şunları iJave et- tahrip etmiştir. Uçaklarımızın hepsi de 
miştir: dönmüştür. 

cAıniral Darlan bir Kuisling dei',tilse Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. Ajansı-
bugünkU vaziyet hayret verici bir şey- nın aldığı haberlere göre şimal Afrika
dir. Oynanabilen §eyler oynanmıştır. da Alman uçakları bes düşman uçağı 
Biz Fransız filosiyle işbirliğinin elde düşürmüşlerdir " 
edilmesini beyliyorduk. Onun yerine Berlin 18 (A A) _ D N B Ajansı· 
Darla~. e~?e ettik. İngiliz umumi e~fı-

1 
nın bilfudiğin . göre şlınai Attikada 

rının buyuk kısmı Hür Fransız komıte- h l f el Al k1 
i in .. ·ıı · 'b' Darl rtad ava ann ena ığı man uça nrmın 

s ~ m~e:"~;ı erı gı ı. anın ° an faaliyetlerine mani olmuştur. 
sllinmesı~i ~te.m~ktedır. . . . Buna rağmen 17 sontc.şrinde uçakla-

Muhahf hır ışçı m~~us ta demıştır ki: lnmız düşmanın benzin depoların ve 
Harbi kazanmak ıçın her şeyi, hattA . . a 

Darlanı ve Flandeni de kabul edebili- kamyonlarına hilcum etmiş ve yangın-
rim. Fakat bundan evvel Hür Fransız- lar çıkarmıştır. 
lan dilşilnınek lfızımdır.> ___ ...,, ... ,,_"S'C.~"·----

---~-.-•- Gen~ral Paton 
iSPANYADA KISMI SEFER· 

BERLIK YAPILOı 
(Ba tarafı 1 mci Sahifede) 

ferini temin ebnekten ibaretfü. En iyi 
İ.ı:panyollnr Rusyndn harp edenlerdir .. 
Memleketimizin bUtUn ıstırnplanndan 
yalnız İngilteı·e mcsuldür. İngiliz ser
mayedarlığiyle Bolşcvikl:ğin ayni şey 
olduğunu dosUnunızn söyleyini%.. Yal
nız haberler yaymaktan asılsız şayiala
ra ininmaktan s~kınınız .. 

Faslıları beraber çar
pqmağa dauet ediyor 
Londra, 18 (A.A) - Genernl Paton 

Fns radyosunda demiştir ki: 
•Nerede bulunursa bulunswı milıve· 

re hücwn için Faslılnrın Amerikan or
ci usiy le birlikte dövüşmek üzere yar
dımda bulunacaklarına limidim vardır. 
Siz Faslılnnn eskileri hesaba katmadan 
ı:.ıüşterek amaç için bizimle beraber 
mihverle çarpışmanız Fransanın kur
tulmnsını t.'\eil edecektir.• 

-*- uçağı tahrip eylemişlerdir. Uçar knle-
Vaşington, ıs (A.A) _ Hariciye ler dönilşte de bir Alman avcısını dU

müsteşnn Sumncr Vcls Afrikada ve şürmüşlerdir. 
___ ...,. __ _ 

Salomonlardn knzanılan son asker! mu- L J d 
vaffakıyet münasebetiyle memnunluğu- Bir çolı HOHta ar an 
nu bildirmiş ve demiştir ki: runusa girildi .. 

- •Bulutlar yükseliyor .. Amerikalı· Londra, 18 (A.A) - Resmen bildirll-
lar şimdi mihver mağlubiyetinin sakı- diğine göre birinci İngiliz ordusu ile 
nılınaz birşey o!duğunu görüyorlar. Şi- Amerikan ve İngiliz kollan ve Frnnsız 
mal Afrikada ilk günlerde Fransıilar kuvvetleri bir çok noktalardan Tunus 
ile yapılan anlasma tamamiylc nskeri topraklarına girmişlerdir. Müttefik ön
bir mahiyettecfu. Bütün Fransızların cüleri mihver kıtalariyle temasa gel
Müttefik devletlerce yapılan askeri mişlerdir. 
gayreti desteklemek için bh-leşecekleri
ni ümit etmekteyiz.o 

• RUZVELTE GÖRE 
Vaşington, 18 (AA) - B. Ruzvelt 

radyodakı gCJrilşmesinde harp baberlc
r1nin neşri meselesine temas ederek de
miştir ki: 

·Seçimden oh gün evvel bir Ameri
kan gazetesinin verdiği haberde hataya 
düştüğü görUlmUştUr. Harp zamanında 
zaferi rlde etmek her şeyden evvel ge
lir. Hitler ve Mussolini bazı hnberleri 
öğrenmek için en bilyük fcdaknrlıklar 
yapmağa funadedirlcr.• 

Ruzvelt şimnl Afrıka savaşlarından 
şöyle bahsetmiştir: 

- •Çetin bir sava~ yaptık .. Son iki 
haftada iyi haberler aldık. Bu harp 
dönemeç noktasına varmıştır. Faknt 
henüz memnun olmak zamanı değildir. 
Zaf cr iç.in savaşmaktan başka bir şey 
düşürmcğc vaktsmiz yoktur.• 

~~~~~~%~-11~~~~ 

BULGAR BASVEKILININ PAR· 
LAMENTOOAKI NUTKU 

D. N. B. ye göre Şımali 
Afrihada vaziyet .. 

Bedin, 18 (A.A) - D. N B. nin öğ
rendiğine göre Tunusta Alman ve İtal
yan kıtalannın hareketleri ve teşkille
rin yerleştirilmesi Plan mucibince ce
reyan etmektedu·. Şimal Tunustn ~ol
ların ve şimendiferlerin Avrupa şartla
rma uygun olarak iyi bir halde oluşu 
bütün istikametlerde bu çevreden 
memleket içerilerinde ilerlemeyi mUın· 
klin kılmaktadır. Yol olmıynn yerlerde 
bile dağlar hariç tutulursa hnrcketlcr 
biç bir engele uğrrunamaktadır. 

Bu bölgenin Cezayir tarafmdnki batı 
hududu cenupta tuz bataklıJcları ile 
kaplı geniş bir çölle himaye edilmekte
dir. Bu çöl ancak develere bindirilmiş 
müfrezeler tnrafpıdan geçilebilir. Tu
nusta durumun Herdeki gelişmeler hak
kında mütalafüardn bulunmak için he-

ALİCE FAY 
SEZAR ROMERO 

RUS HARBİ 
Moskova, 18 (A.A) - SovYet rad

yosu bir Rus denizalbsmın Baltık de
nizinde 36 bin tonil&to tutarında 3 Al
man gemisi b:ıtırmış ve Leningrnd ]). 
manına dönmüştür. 

---o---
iTALYADA 
Zecri tedbirlerin 
ıfdön··mii-

Roma, 18 (A.A) - Nihai zafer için 
bütün menbalarını seferber etmiş olan 
ltalyada bugUn zecri tedbirler karnnnm 
yedinci yıldöniiıni.i için bayrnm yapılı· 
yor. 

Bütiin ltalyada resmi binalar bayrak
larla donatılnuş fakat işyerleri tatil edil
mem~tir. BUtün şehirlerde gençlik bir
ckleri geçit resmileri yapacaklar, faşist 
kültür enistitiisil de muhtelif yerlerde 
bu m~vzu i.!zerinde konferanslar vere
ceklerdir. 

nüz erkendir. Hususiyle ki mihver kı
taları ile İngiliz ve Ameriknn kuvvet
leri arasında şL-ndiye kadar temas ol
mamıştır. Tunusun mihver elinde bu
lunması mihver devletlerine batı Ak
denlzde deniz yoHnrmı devamb bir ~U
rakabe llltında tutmak imkfuunı ver
mektediT. 

CARMEH MiRANDA 
JOHNPAYN 

1 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 
müttefiklerimizin mukadderatına bağlı 
bulunduğuna kani bulunmaktayız.> 

Gibi sinemacılık dünyasının dört şöhretli ~·ıldız.ları 
tarafından yaratılan 

Roma, 18 (Radyo) - Bulgar Beşve
kili söylediği nutukta Bulgaristanın 
Mihverle münasebetlerini pek iyi bir şe
kilde ifade ederek Bulgaristanın Mih
verle ortaklığını belAgatle tekrarlamlf
tır. 

HAVANADA BAYRAM 
Renk, ses, nıüzi.k ve Dans güz~llikleriyle bütiln İzmire yarın matine
lerden ıtlbaren ELHAMRA SİNEMASINDA hokikaten büyük Bay

ram günleri yeşa~'lcaktır ... 


