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~ Antalyada zelzele oldu ~ 
§===-=- Antalya, 19 (A.A) - Bu sabah (dün =-~==== sabah) aat 5,10 da cenuptan şimale 

dolru be§ saniye süren şiddetli bir yer 
depremi olmuştur. Hasar yoktur. 
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11<ln mündeı e.:, tmdan me .... uliyel kabul edilmez ... Cii.nıhııriyctin ve Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi 14balılan çıkar sit1ıai gazetedir. YEN1 ASm Matbaasında basılmıştır. 

fvkihver kovalanıyor 
------ - ------------

lngilizler hızla 
ilerliyorlar ••• 

Tunusta kati harp yakın 
-----

µ(ilii n flrn d~ harekete ~eçi ld i 
---·---

o la y lar buhran 

lngiliz paraş ·· tçüleri Tunusta önemli 
bir h va meyda ını zaptettiler 

noktasında 
-*

Mihverle ~apılacalı 
lı~yülı çarpqma 
he~ecanla fJefıleniyo;e 
Kahire, 19 (A.A) -- Britanya kU\·

\'Ctleı-i tnkip hm 1.:ketinc hızla devam et
mektedirler. Ha\: ku\'\•ctlcri Elageyln
da diişmanın nakliye kollarm::ı hücum 
c. tmı~lcrdir. 

* BUHRAN NOKTASI 

Sahil rııulıafı::ı bir Amerikan 11C'fcri 
fcıaliyettc 

Alman devriyeleri ~eriledi 

BOyOkhavaharp 
lerl bekleniyor 

lngiliz para,ütçülerinln aldığı meydana havcı· 
dan aslıer indiriliyor. Şimal Afrilıadalıl s~me 

Fransız aslıerleri de cepheye harelıet etti 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrikada

ki müttefikler karargahının tebliği: 
Bir.inci ordunun ilcrl unsurları ve İn

giliz • Amerikan paraşUtçü birlikleriyle 
Fransız kuvvetleri bir kaç noktada Tu
mıs arazisine girerek düsman öncüle
riyle temasa gelmişlerdir. ~ 

Britanya uçakları ve uçar kaleler 

tekrar Bizerte tayyare meydanına kuv
vetli bir akın yapmışlardır. 

MEYDAN MUHAREBEStNE 
DOôRU 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrika 

müttefikler umumi karargAhı teblili: 
Tunusta şimalden ve cenuptan ilerleyeı 

(Sonu S:ıhifc 4, Siitun 2 de) 
Müttefiklerin tayyareleri Mihl-l'r 

kııııvetlerini arıyor 

Londra rnd~rosundan : Afrik::ı hadisc
kri buhran noktasındadır. Müttefikler 
doğudan ve batıdan ilei·leı·kcn mihver 
1.uv\•ctlcrile yapılacak büyük ~arpışma 
h~:> ccanla bcklcmnekledir. Askeri mü
khassıslann kanaatine göre, m:ıreşal 
Hommelin vaziyeti bundan evvelki se
fcrlerdekinc nisbctlc cok ağırdır. El
ageylada bir muk:ıvcmC't cephesi kura
l ·ımcsi bile Tunustn gelişmekte olan ve
l ayin tesiri altm<la kalacaktır. Müttc
fkler, mihverin <.•lindeki kilid noktaları
nı zaptetmek içm kati bir muharebeye 
giriseceklerdir. 

.................................................................................................................................................................................. 

.~·,ııaL Afı 1.ada bııyiik işler baııa
Tan 1\fii.ttcf1k 1mmşiitçiilı>ri 

yere inerlerken 

Kömür 
Divası ___ * __ _ 
Hülıümet adına hallıa 
uePUmiş olan sözlerin 
IJehemeflaJ yerine 
getirilmesi lôzımdır 

llAKKI OCAKOGLU 

Kış ınc\'simi çcliıı çattı. Blitiin gay
retlere rağmen Jznıirin kömiir <la\'a ı 
henüz h:ılledilıni~ değildir. Vataıulaşln
rm hu yüzden k:ıtlanmağa mecbur k:ıla
' 01kları ıstırabın siddeti harlmldc kolay
J,kla tahmin edilebilir. Heııimiı. hatırlı
~ onız ki dalı:ı ~az me,·siınindc Etiban
lun kömiir sah, ve {c\ zi biirosu halkı 
bcyaımamelcr duldurmağn da,·ct etmiş 
\ e ihtil acın behemehal kar!;iılanacağmı 
temin ederek hih bir kimsenin telaş gös
ferıııeınesi ta\ siye inde bulunmuştu. 
lliikiimet adına \ erilmi!? olan bu söziin 
hehcmclınl ~·erine getirilmesi icaıl ('der
di. 

inse i~lcı·indc rnsthıdığınıız ınli!;jkül-
lerin arasında göze çarııan mühim nok· 
talardan biri de itimat meselesidir. Hii
kiimetlc halk arasında karıalıklı itimat 
hissi ne kadar km' etli olursa devletçe 
alnuıc:ık knrarlarııı mm aff:ıkiyctini te
min etmek o ni bette kolaylaşır. Bun
dan başka hir kısım \'ntandaşlarm her
Juıncrı" ''Olla olur:ı:ı olsun ihtivuclarını tc-

b ·' &J 

min edebilmesi. diğcı· bir kısmınm da 
~ileri böğründe •mlnıası ikinci bir ı tırap 
J.r .. -ıl n:ıgını teskil eder. Bu şekilde tecelli 
tden m:iııe\ ı iiziinhiler vok uzlııktan 
claha !iİddctlidir. H:ırp sartı"'arı i•·indc o1-
dıığmnu:zu inkdır ediyoruz. Bazı mah-
1'umiyetlcrc katJaııımık zorunda hulu
ııacağunızı tabia sal 1:\ tıruz. Fakat hu 
nıahrumh etlerin ':ıtnndashıra adilunc 
bir sckildc tc\ t.iı zaruretini de inkar 
edeme~ iz. Yakiıı('n bili~ oruz ki Anka
r:•da 'aC..'l\ an '.ıtandaı;lar köıniirlerini 
fom::u~cn ~ılmıı;lardır. istanbul ihtİ.} acı· 
r.m bih iik bir f ıc:ıııı k:ırsılanmıstır. İz
nıir nı~alesl'f simdivc kad

0

ar ane~k halk 
ihfiya<'ınm onda birini .ılabilmi-ıtir. 

İzmir konknjam iiı: bin tonu 1zmir 
lıa\a gazı fobrilo ıııdan istihsal edilmek 
ka~ dile ıı hin fon olarak hüküınct~c 
fesııit 'c kabul edilınh,tir. Ha\ a gazı 
istihc;ali hiitiin bır seneye şamil olduğu
na giirc huni.iııc kadar chrimizc göndc
rilnıi'? ol.ııı kömiir miktarı 1700 fonu 
ı;t•ı:nıemekted i r. 
· Gelen ki.iıniir!crdl'tı bizim hilcliğiıuize 
fİ.ıre l'\"\'CliJ mekteplerin \"e Jıastane}C• 
:rin ilıfo arı kar,ılaımus. \'C bazı nılics· 
ı;csata ıİa kömiir 'crilmistir. ı.:, ihtiyacı 
ic;in heniiz hi<' bir scy \'Crilnıis dcğildr. 
l almz doktor raporilc bazı Yataııdaı,ilara 
tc, ziat ~ nınlmıştır ki bu da ikiyiiz tonu 
ı;t•cmemektedir. Burada dikkati c.;ekcce
~i~ıiz diğer bir nokta da şu oluyor ki 
l.iimiir almak bahtiyarlığına kavus:ııı bu 

(Sonu SahH~ ?. Siitun 6 da) 

MiHVERE HOCUM 
---*---(Sonu Sahife t, Siitun l de) 

8. CÖRÇ\l DiYOR Ki: 
~--~~'*~-----

Kar an ık dev
re ~ittikçe 

Afrika herbi ve lngiliz gazeteleri 
"T orino,, ya T t M••tt f ·k k 
ağır bir akın unus a u e 1 ana uv-

uzaklaşıyor 
yapıldı vetleri çok ilerlediler 

-*
infilalılar JJO lıilomet· -'*-

ram aydınlığa lıavaqa· 
cağımız gün gelecelıtir 
Londra, 19 (A.A) - Atonda eski 

mektepte bir hitabede bulunan başvekil 
Çörçil demiştir ki: 

- dngilterc karanlık bir devre ge
çlı-di. Bugün de bir çok tehlike \'e ha
yal sukutu ile karşıla~mamız mümkün

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

re uzalıtan du~uJdu. 
iıalyaya fıütle halinde 
lıticumlar yapılacalı 
Londra, 19 (A.A) - Britanya hava 

nezaretinin tebliği: Dün gece bombardı
man uçaklnrıınız simali İtalyada bir en
dtis1ri merkezi o!an Torinoda Fiat fab
r•kal:ırına hücwn cbnişlerdir. Hava ga-

(Sonu Sahife 2ı Sütun 3 te) 

Akdenizcle kati an yaklaşırken •.. 

Almanlar Rusyadan şi· 
ma-1 Afrikaya alelace
le kuvvet getiriyorlar 

Müttefifıler 300 ilin ıonl ulı gemi lıaza:adılar, 2 
milyon tonlulı gemi de tasarruf edecelıler 

Rabat, 19 (AA) - Fas radyosu Al
n,anların doğu cephesinden alelacele 
Afrikaya kuvve~ naklettiklerini bildiri
yor. 

Macaristan ve Hırvatistanda :Jlütün 
yolcu trenleri kaldırılmıştır. Ccneve ve 
S!dlyaya giden trenler bu memleketler-

den geçer. Askeı dolu trenler doğudan 
gelerek italyaya gitmeketclirler. 

NORVEÇTEN UÇAK GETİRDİLER 
Nevyork, 19 (AA) -- Askeri bir şah

siyete atfedilen beyanata göre, B. Hit
Jcr Akdenizdeki Alman hava kuvvetle· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 1 de) 

Aıncril•aıı tayyareleri şimal Afrikasma asker götürmeğe hazırlanırken 

---··---
Praşiitçii i rıd iri 1 nıesi 

hunun delili -·-Biz erte alınmadan 
Alıdenizde emniyetin 
tesisi mümlıün değil 
Londra, 19 (,A.A) - lngiliz baaını 

Almanlann Tunustan süratle çıkarılarak 
şimal Afrika harekatının yakında ta
mamlanması meselesinde ihtiyatlı bir 
nikbinlik gösteriyorlar. Uumumi strateji 
çevresine dahil olarak, İngiliz paraşüt
çülerinin Tunusa :indirilmesinin önemini 
belirtilmektedir. (Taymis) ba§makal~ 
.inde Tunuetaki hava meydanlarının İ§· 
galinde gösterilecek hızın netice üzerin, 
de çok tesirH olacağını kaydediyor. Ge
neral Ayzen Hover Tunustaki bütiin ha· 
va mcydanlannın kontrolünü ele geçir
mek :için sistemli bir gayret earfederek 
paraşütçüleri kullanıyor. Eğer muvaffak 
olursa Bizertenin ele geçirilmesi gecik
miyecektir. Gazete general Ayzen Ho· 
verin paraşütçüler kullanmasını ana 
kuvvetlerin kendi yollarında çok ilerle· 
miş olduklannın emaresi telakki etmek-

(Sonu Sahife 3, Siitun 3 tc) 

HOKOMETIN YARDIMI 
---·*·---

Çok muh-
taçlar tespit 

olunacak 
-*

Hülıümet bunlara 
YGPdım edecelı 

Ankara, 19 (A.A) - Aldığımız malu
mata göre hUkUmetçe ekmek, ekmeklik 
hububat ve.sair eşya dağıtılmasına dair 
olan kararnamenin şumulü dışında ka
lan çok dar gelirli veya çok muhtaç 
yurtdaşlara yapılacak yardım üzerinde 
durulmaktadır. Ticaret vekfileti valilik
lerden bu gibilerin ve bu meyanda 10 
senelik maaşlarım peşin almış olan mü
tekait, yetim ve dullann sıkı bir kont
rölle sayısının tesbitini ve bildirilmesi
ni istemiştir. Elde mevcut imldnlara gö
re bunlara yapılacak yardım esası Uı;e
rinde bu malumat gözönünde tutula
caktır. 

,Şimal Afrı1«Jya miittefi1dcrin asker çıkarı§larından yeni bir görünii§ 

Almanya - Sovvetler harbi 
-------------

Esaslı hl~ bir de· 
l'işiklik olmadı 

-·----Moskova, 19 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyeı tebliği: l 8 son tes- fcXiöCiCCiCCôiiiiiöiööiiiiiiiiiöiiiöi~~ 
rinde kıtalıınmız Sta1ingrad Çt>\'resindc 
Tunpsenin şimal doğusunda ve 'alçıkın SON DAKiKA 
cenup doğusunda düşmanla savaşmış--
lardır. Başka kesimlerde hiç bir değişik- •••••• • • • • • • 
lik olmamıştır. 

STAUNGRADDA s· 1 Af .k d 
Moskova, 19 (A.A) - Gece ynrısı 10)8 r! 8 8 

neşrolunan tebliğe ek: Tanklatia des- "" 
teklenen bir alaylık düşman kuvveti 
Stıılingradın şimal kesiminde tahkimli son durum 
mevzilerimize tekrar hücum ehniş, bü- *---
tün hücumlar püakürtülmüıtür. Sanayi Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrikada-
bölgesinde N harfiyle işaret edilen teş- ki son durunı şu sekilde hülasa edil
kilimiz faal harekata devam ederek düş- mektedir: 
manın tahkimli mevzilerini zapt etmiş Tunusta Britanyn paraşütçülerinin 
ve 600 kadar Alman erfoi öldürmüstür. hareketi önemli bir hava meydanının el-
8 tank, 9 top, 12 havan topu, 24 mit- de edilmesini temin etmiştir. Uçar kale
ralyöz, 11 blokhavz tahrip edilmiştir. ler Bizeı·tcyi bombalamıştır. Fransız kı-

Şehirdeki müdafiler dtişmana her gün taları da mUttefiklerle birlikte harp edi
müthiş kayıplar verdiriyorlar. Şehrin şi- yorlar. 
mal batısında \ıtalarımı:ı mevzilerini Çat gölünden geldiği bildirılen 3 tln-
tahkim etmi!I ve topçu düellosu yapmı.- CÜ müttefik kuvvet grubu Mihverin 

lar~FKASYADA merkez cenhesini tehdit etmektedir. 

NalçıJun cenup doğusunda kıtalarımız I 
(Sonu Sahife 3. Sütun Z t1e) 1 
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TARİHİ ROMAN Yazan: $ahi 11 Ahduman 
••• 36 ••• 

Ya zeynep ne olacaktı? 
----------------------- ---

Benli :vosmanın analığını unutmuJlardı, ha!buhi 
onu da hurtarmah Uizımdı ••• 

edi\•orlardı., 
Tosun bey bir az dü~ündiikten sonra 

he:nen karar verdi. 
Hayır! .. Bu işi uzatmak çok fena bir 

horekct olacaktı!. 
!ki kardcı; arasmda vclevki sade bir 

duygud n ibaret bile oL·a, a:k rabıt<>Sı
nın deva:nı gayet çir~<in ve müthi.~ bir iş 
olacaktı! .. 

Bu duygunun bütün ihtiras kirlilik
lerinden temizlenme i ve her ıkisln.in 

arasında saf ''" temiı bir kard 0 -lik sev
gisi tesL-. etmesi lfizım ~cliyordu. 

Tosun bey zihninden bu di.i~ünccleri 
geçirdiği sırada ilerde kıvrıntılı siyah 
bir şerit gibi uzayan Nil kıyısı birden 
bire görünmü~tü .. 
Kıyıda bir sandal ba~lı bulunuyor, 

bunun içinde ~uvvetli, dinç bir kürek
. ci Ravza adasına dönecek olan C'lcndisi

;.in gelmesini bekliyordu .. 
Tosun bey Benli Yo<ınayı sandala bin

dirmek üzere ona elini uzattı ve genç 
kızın yumuşak elini avcunun içine aldı
ğı sırada gayet munis ve yanık bir ses
le dedi ki: 

- Ben sizi ilk gördüğütn vakit giize1-
liğiniz gözlerimi kamaştırdı. Bunun te
siriyle kainatta sizden ba~ka hiç bir ~eyi 
fark elınemeğc başladım. Ah. bil
seniz, benliğimde yarattığınız te::.ir ne 
kadar derindi! .. 

Gözkıinizin sihirli bakıslan adeta be
ni hüyUlemiştL. 

Ben günlerce benliğime işleyen bu 
müessir büyilnün cazibesine kapılmak
tan kendimi kurtaramadım. 

Fakat şimdi her şey geçti! Bu tatlı 
bir rüya idi! B<-n ~imdi hem tatlı, hem 
de korkunç ol~n bu rüyayı artık gör
milyoruın!.. 

Çünlüi hakikat birden bire beni ika• 
etti. daldığım derin hayal uykusundan 
birden bire uyandım! .. 

Burada bundan daha fazla söyleye
mem. Size müsait bir vakitte bütiin ha
kikatı anlatacağım! .. 

Yalnız şunu bilmclisini2 ki biz biribi
rlnıizi si1Jn tahlil ettiğiniz bir ~ckildc 
.sevemeyiz. Biz bundan ~onra iki kardeş 
gibi sevL'jJlleliyiz! .. Buna aykm olan bir 
sevgiye kendimizi kapt:rmamız bizim 
için hiç muvafık olmaz!. Bu bize katiy
yen memnudur!.. 
Şimdi vakit geçirmiyclim... Hemen 

sandala binip Ravza adasına kapağı at
malıyız ... 

O vakitc kadar hiç lafa kansınayan 
kayıkçı Emin ağa birden bire Tosun 
beyden sordu: 

- Ya benim karım Zeynep ne ola
cak?. Onu bu gece evinde bırakacak 
mıyız? .. 

Demin onu da birlikte alarak Ravza 
adasına götürmek ISzun geldiğini karar
lastırmıştık ... 

Ali paşanm cellatları hu gece bizim 

AKDEKIZOE KATI AN 
YAKLASIRKEN 
(Haştarab 1 inci Sahifede) 

rini kuwctlendumek için Norveçten 
çektiği 150 bombardıman tayyaresini 
Akdeniz çevresıne nakletmiştir. 

İNGİLİZ FİLOSUNA HÜCUM 
Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. ajansının 

bildirdiğine göre Marmarikin şimal sa-
1ı;llerinde 18 son teşrinde harekette bu
lunan savaş uçakları Derne açıklarında 
İngiliz harp genulerine hücum etnıişler
dir. Bir krm·azöt ve bir muhribe isabet
ler kaydedilmiş•ıı. 
MÜITEFİKllRİN KAZANÇLARI 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Fransız 

Afrikasının nıüttefıkler tarafından işga
li 200 - 300 bin tunilalo hacminde gemi
nin mlittcfikler eline ge('mesini teJnin 
etmiştir. 

evi basarlarsa Z<>ynebi yakalarlar! Sonra 
valinin elind\\n biz onu nnsıl kurtarı
rız?. , 

Yan ynna yolda yUrUrJcrkcn BC'n1i 
Yo>ma ile konu~an To.<un bey bidon hL 
re tutulduğu heyecanın tC'siriyk lcayık
çın;.n karısını bü.s bütün unutnıu~tu ... 
Gonç delikanlı ansızın Zoynebi hatırla
yınca büyük bir teJii,Ja dedi ki: 

- Dak, sahi ben onu unuttum. Hal
buki bir az önce onu da evd('n alarak 
birlikte- götürınek üz~re ,ıq;zleşmistik!. 

Ve To.,un bey kayık~:dan: 
- s:zin ev buruya uzak mıdır? .. di

ye sordu .. 
- !ki adımlık bir mesafededir. Kale 

kaoısır.ın yanındadır. beyim ... 
Kayıkçıdan bu ccvahı alcın Tosun bf'y 

('ar çablık ona dedi ki: 
- öyle l:;e hernt'n ko~! .. Karını evden 

alıp hiç vakit ~e('ir.nE·den buraya ge~ 
tir~ .. 

Fakat b:Iiyorsun ya? .. HC'r dakikanın 
~eçmcsi bizi~n ic;in çok büyük bir tehli
ke celp edebilir! .. 

Biz seni burada bekleriz. Fakat dur
ma. Sen derhal benim dediğimi yerine 
getir! .. 

- Şimdi gidiyorum, diyen kayık~ı 
Kemanı.fan fırlayan bir ok hızi)·le ileri
ye atılrlı ve bir ka~ dak'l<a sonra koran
lıkl:l gijrünmez oldu .. 
To~un beyle Benli Yosma ve Kö~e 

Han7a sand:ıla girdiler. Sandalda otu
rarak kayıkçı ile karısının gl•1mesini 
beklemeğe koyuldular .. 

Nil sularının üzerinde karanlık bos
Juktan dökülen tiLrek ı~ıklar parlıyo;
du. Bunlar, gökte ,görünen yıldııla.rın 
su~·un yüzüne inen sol,~un akisler:j..-di.. 

Bazen ~iyah Nilin koynunda yaralı 
bir ku.:-. gibi çırpınıyorlar, hazan da bir 
'ık gibi birden bire kayboluyorlardı .. 

O dakikada hem Benli Yosma, hem de 
To ·un beyle Köse Hamza. her üçü de 
susuyorlardı. Güzel Çengi şin1di Tosun 
hPyin kendisine söylediği sözleri di.isü
nüyonlu .. Gene kız bu .<özlerde saklı 
mühim bazı hakikatler bulunduğunu 
sez.iyot·du .. Bunun için büyük bir endi
seye kapılmaktan kendisini kurtaramı
yan Güzel Çengi susuyor ve halledeme
diği bu gizli hakikatleri anlamak icin 
zihnini beyhude yere yonıp duruyor
du ... 

Tosun hey ise yıldızların sularda 
ölen solgun okislerini gözleriyle takip 
ediyordu. Bunlar bir zamanlar delikan
lının hayalini bütün parlaklıj!iyle ay
dınlatan sevgi hülyasının 'imdiki ölgün 
halini andınnakta idiler .. Her ikisi ara
sındaki benzerliği fark eden zavallı To
sun bey Nilin siyah sulan üzerinde ka
raran ışıklar gibi zihnini karanlık, yaslı 
diisüncelere kaptırmu; bulunuyordu .. 

- BİTMEDİ -

Tohadda mahsul 
vaziyeti iyi 

Tokad, 19 (A.A) - Vilfıyctimizde 
kış zeriyatı çok iyi olmuştur. Hükümel 
it.rafından gönderilen beşyüz tun tohum· 
luk dağıdı1mış ve hepsi toprağa atılmış· 
tır. 1943 mahsulünün çok bereketli ola
cağı kuvvetle umulmaktadır. 

Anhara garnizonu 
teşhillef'i maçlara 

başlıyor 

Ankara, l 9 (AA) - Ankara garni
zonu askerj teş.killerinin spor birliği olan 
garnizon komutanlığı lik maçlarına baş
lanmasını emretmi~tir. Askeri te~ekkül
lerin fikistürü yapılarak 22 son tesrinde 
futbol. hendbol, ha.kctbol. voİcybol 
marlarına bir geçit resmiyle başlanacak
tır. 

Pal" l[al ar pek
mezi "120" ku
ruşa verecekler ___ * __ _ 
Diin vilayet te topla· 
nılaralı iaşe işleri 
~öriişüldü 
Dcin sahah \•ilf.yettc vali B. Sahr! Öne

yin rC'i:-liğindc be1ed1ye reisinin ve top
rak mahsul!eri ofisi müdürünün istira· 
kiy!e uzun bir toplantı yap!lmaktadır. 
Bu toplantıda İz!niric ekmek '!nevzuları 
ve alrlô:num ia~C? i~leri gözden gcç!ril· 
mi.~tir. 

Belediyenin açtırclı[p bakkaliye rna
ğazasında pirinç. fac::ulye, nohut, börül
ce. zeytin ya~t vc!!ia:ire ucuz fivat!a sat
tınlmak!adır. Belediye ~iındi de bu ına
~~aza için kôfI miktarda pekn1ez tcınin 
Etmi§tir. Bu pckrnezler kilosu 115 ku
ruştan salı~a C'ıkanlacakhr. Belediye 
İzınirde pcknıeı.in az5rni 120 kuru'51an 
satılacağını bakkallara bildirmi~tir. Faz
la fiyatla sı ti' yapanlar adliyeye verile
cektir. 

-----o----
Yeııi 2'~z!i ve 
fahiş satışlar 

---*---
Hava ı::azı köıniir dt!posunda tbrahin1 

Turgut adında bir ki'üip 750 kilo Kok 
kömiirünü gizlice 37,5 liraya leblebici 
Rifata sattığı iddia.siyle tutulmuştur. 

BlR EKMEK 60 KURUŞ 
Keçecilerde Leblebici hanında Hasip 

Yokuş 600 gram ekmeği kart.sız olarak 
60 kuru~a s.attığ. icldiasiyle tu!u}muı:;tur. 

B1R tHTlKAR tDD!ASI 
PaU\ncılar çarşısında baharatçı Ra~el 

.\rditi dükkanında bulunan Gazolika 
adlı bir maddenin kilosunu 15 liraya sa
tarak ihLikar yapacağı idd:a.siylc tutul
mu~tur. 

BADEM KAÇ KURUŞ ? 
Voroşilof bulvarında bakkal Ziya 

Yoldaş dükk5nında mevcut Bad~mlcri 
fazla fiyatla sattığı idd'asiyle tutulmuş
tur, 

-----·-----istifa vahi değil 
Varlık vergisi komisyonları aza:andan 

Lir zatın isti[a l·ltiğ:i dünkü !-i.ayunızda 

yazılmıştı. Dün yaptığımız taJıkjkat ne
t' cesinde istifanın \'aki olmadığını öğ
rendik. Komisyonlar muntazaman çalış
malarına devam eylemektedirlor. 

MıHVERE HÜCUM 
-*-(Baştaralı 1 ınci Sahi!ede) 

yet iyi olduğundan pilotlarımız çok iyi 
neticeler alındığ;nı ınü~ahcde etıni!'!lcr
ciir. Harekete !~tirak eden tayyareleri
ruiz.ln hepsı saliu~cn döıunüşlerdir. 

* Londra radyosundan ; Eritiş Ünaytcd 
Presin Stokbolm muhabiri bildiriyor : 
Torinoya yapılaıı akın o kadar hüyük 
olmuştur ki infilaklar Torinodan 130 ki
lometre uzakta olan Kiasoo §ehrinden 
duyulmuştur. 
MİHVERE KÜTLE HÜCUMLARI 
Londra, 19 (A.A) - Avam Kamarası 

lıderi ve mührü hiis lordu Sir Staflord 
Krips diin Avar.ı Kamarasındaki beya
rıatında sonları ı:.öyleıniştir : 

• - Almanya ve İLalyayı kesif hava 
bombrdımanlarına tabi tutmak son za
ferin esaslı bir unsurunu teşkil etmek
tedir. Hava kuvvetlerimiz şimal Afri
kanın bütiin tayyare meydanlarına iyi
clen iyiye yerleşince İtalyanlar tahribat 
Lakunından kesif bombardımanın ne ol
t~uğunu anlıyaca.Klardır. • 
DENİZALTILARLA MÜCADELE 
• Bugün en mühim mesele dcnizaltı

!arla mücadeledir. Bu sahada fen adam
larınuzın devan1lı me aisi, denizci ve 
l--&vacılarnnızın kudrctile heın havalar
da ve heın denizlerde gayet miiessir ted
!.:rler alınmaktadır, • Va,ington, 19 (A.A) - Harp deniz 

yolları idarcsinın bildirdiğine göre Ml
>ır ve Hindistar. vol u olarak Akdenız 
yolunun ycnideıı ~Ç!1..:nası ınüttefikl('re 
J ,5 - 2 ınilyon toıı. gcıni tasarruf ctınelc
r:ni Lemltı edecektir. 

lTALYAYA KARŞI HAZIRLIK 
Vaşington, 19 (A.A) - Pasifik harp 

3 ~9 ..J 1 1 konseyi toplanmıştır. Konseyde İngil
,) 110ğll Ol l1 ara teredeki hava üslerinden italyaya kiitle 

halinde hücumlar yapılması da müzake----*--- ıc edilmiştir. 
Bn. abi!ıa Göhçenin ıZMtR YABANCI ASKERLiK ŞU- Vaşington, 19 (A.A) - Pasifik harp 

te errüü BESi BAŞKANLICINDAN : konseyinin toplantısından sonra konsey-

Ank r~. rn (A.A) - Tür:.: hava '-uru- 1 - 339 Doğumlu ve bunlarla mua- de bulunan azalar şimali İtalyadaki is-
ınu P,enal ınerkezind t'n bildlrilnıi.ştir: me1eye tabi erattan arta kalmış pjyade tıhsal merkezlcr!.nin kütle ha1inde bom
Kurumun havacılık dairesi ba§Ö~rt!lmc- ve suvari sınıfından olanların sevk. edil- bardıman edilme-si kabil olduğu mutala-
nl. B.·1. Sabıha Go"kçen kuruma 122' lır' a k .. h b l ;;sında bulunmu•,lardır. _ me ~ere emen fU eye müracaat arı. 
bağı lamı tır. Yüzl.,rcc Türk gencini Gchncycnler hakkında AS. Kanunun * 
ka_natkındıran Bn. Sabiha Gök,onin 89 Madd. mucibince bakaya olarak ALMAN DENİZALTI 
Tı.ırk ha''•"ılıg" .. ın yı·ı·ksclmcsı· ,.olunda- hk il ki · ·•• l ÜSLERİ BOMBALANDI ... .,, ma emeye ver ece erı ıuan o unur. 
ki bu aliikasını :ukdirle karşılarız, Londra, 19 (A.A) - İ~gal altındaki 

~~~;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;~~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~~ ı rransada Almanların Lapalis ve Loı·yan 

Savın lzmirlilere Mü.ide 
• \tatiirk caddeı,indc (112) Numarada 

NARIN LOKANTA VE GAZİNOSUNDA 
ht:ınbuldan getirttiğimiz 13 ki~il:k l\fuganniye ve ince saz heyeti her 

ıc11ar ~iinii saat 15.30 dan saat (18) c kadar mutena !asıllar ve şar
kılar dinlctcceklir.. 

Ailelerin rahatça ı;clchılnıeleri için matinelerde alkollü i~ki yoktur .. 
Yalnız BiRA, KAll\'E. ÇAY •·c benzcderi.. .. 

Te •Ala :ver ayırtılabilir .. TEI.EFO. · NO 3 9 & 8 
14 - 15 - 20 - 21 (2915) 

LS"'•• 

clenizaltı üsleri uçar kaleler tarafından 
ş'ddctle bombabnmıştır. 

Ba ı fiyatları ucuzlıyor 

H .. ''I . d ergun zmır,, e ışa-

rıdan balık getirilecek 
---------....... ~------~-

Hergün dı~arıdan ~imdililı getirilen « lOD 11 hilo 
balığı « 5 11 bin hilo31a çıharmah. mümlıiAn 

Belediyenin balık fiyatlarmı ucuzla!-, Dün balık fiyatlarında 40 kuru-; kadar 
mak için almı~ olduğu tedbirlerin ilk hir ucuzluk temin edümL1 ve balıklar 
mü.sbet neticesi dün görülmü,tür. Bele- aşağıdaki fiyatlarla satılnııştır: 

dıye~n F_oç:ıya ~önde_rdiği 30 tonluk Çipura bliyük 150 kuruş. orta 90 ku
ı:ıotor ~ehrın_11ze_ 2500 kılo kadaı:. muhte- ruş, kiiçük 75 kurus. Kefal büylik 80 
lıf balık gctınnıs ve balıklar dun pıya- kurus. orta 70 kurus, küciik 60 kurus, 
•ada satı!mıştır. Ayrıc~ ~ö~edcn de Sa- Sard~la 50 kurus. Lakos laO kuruş, Ba~
zan v~saır balıklar ı:~t.nlmı~Lir. bunya 80 _ 100 'kurus, Bakaloro 80 ku-
Fakır halk daha zıyade ucuz balıkla- l'Us Morc.ın 60 kunıs Torik 60 kunıs-

ra ra~bct gösternıektedit'. Sazan, Torik, tur' ·' · 
ve PalUrnut gibi balıklar vasati kilosu. · • 
55 kuru~lan satışa çıknrıldığı için halkını Bu fiyatlar perakende satı-:larda dün 

saat 16 va kadar cari fivatlardır .. ı:\ksam 
en fakir kısmı bile bu balıkları bolca iizeri bÜtün balık satıs.İar:nda kilo bas.ı
kullanınakt.c.,dır. 

Belediye bilha»a lüks balık etlerin- na 5 - 10 kuru~ bir tenczzlil kaydcdll-
den ziyade fakir halkın balık ihtiyacını nıiştir. 
ten1in etmek cihetine gitmistir. Bu kıs Belt!diye kıs ı-nrvsirninde hc·r gün 
mevsiıninde Koyun ve Sığ(r etinin ne ~ehrimize başka yerlerden takriben 100 
gibi şera.itJe tzmire getirileceği mallım kilo balık getirilıne:-;ini ten1in etmi~tir. 
değildir. Bu itibarladır ki, et noksanının Bu balıkların 5000 kiloya çıkarılması 
kısmen balıkla tcliifisi cihetine gidilmek htt.>usunda bazı fedakarlıklara ihtiyaç 
bir zaruret olarak ele alınmış bulunnıak- vardır. En başta l\-Iazot n1e.sele.c::i hatıra 
tadır. gelmektedir. 

Elt>ktrikJı•or sabah· 
va nacak 

----·*----
Amele bu fıarardan 

memnun 
Sabahları havanın çok karanlık ve 

nıevsimin soğuk ve yağmurlu olması er
ken saatlerde fabrikalarına gitmeye 
mecbur olan ameleye zorluk vermekte
dir. Belediye reisliği bunu nazarı itiba
ra alarak bu sabahtan itibaren sabahlan 
saat 5,30 ile 6,45 arasında elektriklerin 
1,15 saatlik bir müddet için yakılmasını 
tensip etmi~tir. Bu cınir dün fabrikalar
da çalışan ameleye de bildirilmiş ve 
umumi bir memnuniyeti mucip olmuş
tur. 

---o---
Yarınhi ve pazar 

günkü maçlar 
Alsancak s tadyumunda cumartesi gü

nü saat 15 de Şark Sanayi - Pamuk Men
!.ucat takıınları l:k ınaçları için kar!·pla
~acaklatclır. Hakem : Sabri Armağan, 
; an hakemleri Alı( Kutluoğlu ve Ba
lıacttin Vcskedir. 

Pazar günü saat 1:J te Kar~ıyaka .. De
ır.ir:-;por karş-ılas..,caklardır. Hakem : 
Mustafa S<•nkal, yan hakemleri Musta
fu Bayra, Atıf Kutluoğludur. 

Yine pazar gürıü saat 15 te Altay - Al
tınordu maçı vardır, Hakem : Ferit Sim
saroğlu, yan hakemleri Alaettin Kaza
rova ve Sabri Arınağandır. 

General Degle bir 
iltihah daha 

Kara~a~, .19 (.A.A) - Fransız elçilik 
sekreten ıstıfa ederek muharip Fransa
ya iltihak etmiştir. 

Ki.SACA 
••••••• 

Mehteplerde muaşeret 
dersleri 
Eczacı Kemal K. Akta~ 

Mevsi ın yaµ-nın,. 

St' ll t' r İ hasladı 
~ 

---*---
(( Gediz 11 in suları 

31ühseliyor 
1znı.irJe kı:j ınev!)hn yağmurlan başla

mıştır. Dün sabah yağınur e~nasında Te
pecik semtinde bazı evlerin bodrum 
katları yağmur sulariyle dolınuş ve bu 
sular belediye te,,kil.ii.Lı tarafından mo
topompalarla boşaltılınıştır. Gediz neh
ri yükselmiştir. Ta1n1ası nıuhtemeldir. 
Bazı kö;·ler önleme tedbirleri almakta 
ve taşkınlığa kar~ı scdler yaptırınakta~ 
dır. 

B. ÇORÇIL DiYOR Ki: 
---*---
(Baı..;.tr.rah l 1nci Sahifede-) 

.<e de bu karanlıktnn gittikçe sıynlmak
tayız, size temin ederim ki her ay daha 
çok bilgi, ithnat ve kuvvetle ilerlemek
teyiz ve aydınlığa kavu!5acağını1z gün 
gelecektir, 1\Iesalcnıiz vanınca bir daha 
sönnıeyeccktir.' Kuvveili silfıhlannuz ve 
ordumuz vardır. Donann1a ve hava kuv
vetlerimiz de kudrotlidir.> 
Başvekil mektebin müsaıneresindc 

bulunnıu.ş, bir aralık çocuklarla beraber 
sarkı sövlemistir. Talebeler(• clen1iı;;tir 
İti: . - -

c _ Bundan iki sene evvel sizleri zi
yaret ettiğim zaman çok karanlık içinde 
idik. Zorlukları nasıl yeneceğimiz belli 
değildi.Ancak yıkıJına1nağ"a aznıctmistik. 
Şimdi hlir milletlerden mürekkep· bir 
birlikle beraber bulunuyoruz, Gcçmi3 
hfidisclerden CL ... ret alarak geleceğe ce
saretle bakabiliriz.> 

~ =-"'_,..~A!l!ICC--/JO"'_,.._,.._,..~_,.._,.._,.._,.._,...M§ 

§ Açıh teşehhür ı 
§ Asker hast.ınesi ı·ontken mutahas-

1 sısı Dr. Halis Teınele ha~talığımın S 
teşhis ve tcd.ıvi::;inde göslerdiği bü- § 

R yük hazakat ve muvaffakiycıten do- § 
~layı alenen tesckkür ederim. S 
§ Glizelyal. 54 lincii sokak 13 8 
8 numarada Hesna O 
R~/~~/'..;QIC;;QCCCQCl""J'.:,P !ti 

ARA SIRA 
• • • • • • • • • 

(Ha1luı·a1t l ınei ..;ahifede) 

1
. \.atanda"!l:ırın p~k l'O~u da h""ta değil
dit·leı-. 'l'abii tabip r.._•porwıa kar~' hiç bir 
!-iCY si.iylcncmcz. Belki bu ~t!kildc ı·aı>or 
l(' ti;Jriki zaruretinde kalan bir kı~un in
sanların da iiziintii çektiklerinde :-.iip)Jc 
~oktur, Zaruretler insanları ihtiyaçları 
tcınin i~in dolan1baç lı yollara sc\-l,;.cdcr. 
Bite kalır~a \'3landa~larııuızı bu yollara 
~J11n1ak zarurctihdc bırakui.amuk, alın
ıtHt~ı g<'rekcn tedbirlt-rin basında ıvclir. 
l'1nuıni cfkiirda yanlı~ dü~ü;ıcelrr;, fe
na tesir \'C tahmiulrrr yol a<;nıamak h:in 
bu noktalara <:ok itina giisterınek lôlnn
clır. 11unun da tc·k rari!si hükünıetin \ 'C

rcbilcre~i nıiktarı halka ,·aad chucsi ye 
halkın da rnad edilen mi-tarla ihtiyaç· 
1.lrını kar~ıhunak iınkiınlarına bas , ·ur
ınas1dır. Bir ınesele de , ·crihnis sözler 
:\·crinl" getirilnıcı.~c bunun fena tesirleri 
diğer nıcnılckct i..,Icrinc de miicss ir ola
bilir. O zanı::ın herkes kendi derdinin 
l~ay#:'ısına dli~r ki bu ~olun un1un1i iti
n1adı s.arS!!.!.l'lS ı '!a,yet ta biidir. Biz bugün 
kendi 3ağnnızla kavrulacak bir millet 
halindeyiz. Ishr:l.p1arı da, saadetleri de 
~ranuzda adihin1.• bir sckilde tahim ile 
nıi.ikt'11efiz. Bu d&,-aya bu sckildc inan
chğın1 1z giin harp ck.onomisinin oınuz1a
runıza )·iikleyc(cği ağrrlı~ı bir zaruret 
ohırak kahut C"d~r , .e onu s('vc !'eve ta{\ı~ 
~·ahiliriz. l\:on1~\1sunun bacasından d~ı
nuuı çıktığını ;:-ören ve e,·inde soğuktan 
tirfir titrclcn Yal•\nda"ı-ın ka(as1ndn uva
uacağı dü~ünct'lcri dai;11a hesaba ka~1a
lıyız. Nihayet İ.tınirin ısıhltııası ktyfiye .. 
ti iki vapur dolus.u kok kömiiriinün İz~ 
mire gctirilıuesi i~idir. Bu hususta int· 
kansızlık iddia ~dilemez. Hükümct adı
na halka k~ı yapılmı~ olan taahhiidün, 
Yeri1mis olruı sôziin kı~·meti herhalde 
<;ok liikscktir. Bn mananın kar~ı!,ında 
iki vapur tedariki ehcmmiyt'tli b;:. me· 
s.clc tcskil eden1l."1:. Bu ylizden binlerce 
'atanda~ı üşiitnıek. hasta etmek. ıstn·a
ba nıaruz bu:akınak aFiedilmeı: bir ilı
mal olarak kabul cdilıuelidir. Bu ihmali 
göstcrrnlerin de cezalandırılması l&n1n· 
dır. l\1e~uliyct )·alnız yapılan islerde de
ğil. yaınlınnsı Hizam i~lcrin ifa edihnemi41 
olnıasuıa rl::ı tevcih edilınelidir. 

HAKKJ OCAKOGLU ----·----~J~n11ırlar1n yahancı 
dil inıtihanlaı ı 

---*---
An kara, 19 (A.A) - Maarif vekilli

ğinden bildil'ilmistir: Devlet mcmurla
riylc bankalard~ çalıt>an memurların 
:.>65fi ve 3659 sayılı kanunlara göı:c yapı
lacak yabancı dil imtihanları 24128 Son
te~rin arasında yapılacaktır. Yalnız bir 
yabancı dilden imtihan verecekler için 
24,'Sonteşrin yazılı \'e 27/Sonteşrin 
sözlü, iki yabancı imtihana girecekler 
için ele 24 ve 25. Sonteşrin yazılı, 27 ve 
28 ·sonte.rin de sözlü imtihan günleri 
olarak tesbit edilmistir. imtihanlar An
karada dil. tarih ç~ğrafya fakültc"inde 
ve tstanbulda i.inivC'rsitcde yapılacak ve 
hnlihanlara sabahl<-trı saat 9 da baslana-
caktır. -

-~--...-.ta-~~-

Maarif Ji1ildürünün bir 
tavzihi 

Gazetenizin 17 XI11942 tarih ve 
113Sl sayılı nüshasının 2 inci sah'fesinin 
3 üncti ::;ütununda ( Dir akuyucuınuzun 
2 dileği ) ba~lık!ı yazının 2 inci fıkrasın
da • Çifte öğretim yapan ilkokullarda 
cunıartcsi günleri sabah saat 7.30 da 
derslere ba~landığı ve bu sebeııten yav
rularımızın soğukta evlerinden erken 
ç'kmakta oldt;İdarı • yazılıdır. l/XI, 942 
tarihinden itibaren çifte öğrctiın :vapan 
i!kokullarımızda cumartesi günleri bi
rinci derse saba:-ı saat 7,30 da değil, 8,30 
cla başlanmakta oidu~unu saygılarıınla 
nrzederim. 

Maarif Müdürü 
G. TARAKÇIOÔLU lstanbul gazetelerinden biri mektep

lerin1izde muaşeret derslerinin lüzumu 
olup olmadığı hakkında bir anket aç
DllŞ, fikir topluyor. Şayet lstanbulda ol
saydun Ü!?enmez, cevap verirdim. Ben
ce bu ders 90k lazımdır. Edep ve terbi
yenin mektebi yoktur derler, bir bakıma 
boş söz değildir amma münazara ve 
mua.)Cret edeplerini bilmemek de ha
yatta hüyük bir eksiklik oluyor. Bir 
genç Japonyanın ticaretini, Alınanyanın 
endüstrisini, lngilterenin bilmem nesini 
iyice öğrenipte, sellim alıp vermesini 
bilmc7~e bütün bilgileri heder olmus gi-

israf Değil ·? mı •.• 

b
. > 
ı ayarsız, akkortsuz, başıbos görün-

'? rnez mı ... 
Bizim çocukluğumuzda bazı ahvalde 

Arapça, Farsca kelimeler söylemek ter
biyelilik telakki edilirdi. Zatıaliniz, 
bendeniz, estagfirüllah, mingayrihaddin 
gibi sözler sarft adeta edepli ve terbiyeli 
olmak manasına gelirdi. 

Terbiyeyi ben şöyle tarif ederim: Her 
han~i bir alanda derli toplu, klasik fena 
tefsırlerc müsaade etmeyen düsturları 
tatbik etmek terbiyeyi ifade eder, 

Terbiyede ifade ettiği medlulü ve te
siri ok."5ayB.n. inceleten bir hususivet 
vardır. · 

Mademki terbiye siyasi, dini, cinsi, 
sosyal ve ulusa! gibi cinslere ve hususi
yetlere ayrılıyor; o halde bir bilgidir . 
Bu bilgiyi hayatta, tatbikatta gören 
genç topluca kitapta ve mektepte de 
görse fenamı olur?. 

Ben gençliğimizi terbiye eksikliğiyle 
ithaııı edemem, fakat bir gencimizin Kap 
eyaletinin hududunu, Himalayanın irti
faını, fizik ve kimyayı bildiği kadar 
uınumi adabı ela bilmesini ç-ok isterim. 
Ne olur, mekteplerimizde muaşeret 
dersleri başta gelse .. Fi1.ik kadar, kinıya 
kadaı·, nıa le.ınatik kadar başta ı:else .• 

....,_-------~-
Hepimizce ınaliım bir hakikat : 

,: l larbin getirdiği darlık hudutlarını gün geçtikçe kasıyor. 1 Iudutlar daraldık-
ça içindekilerin ne hale geldikleri de rnalUın. 

iptidai maddclr-rin kıtlığı, bazen de yokluğu yeni yeni icatlara yol açtL 
Biz yalnız - o da sabretmek şartiylc - dut yaprağının atlas. koruğun da pek .. 

mez olacağını bilirdik. 1-Ialbuki ş,imdi - i~ittiklcrimize göre - yapraktan kumaş. 
camdan ipekli mendil; hal kabağından da tutkal yapılıyormuş. 

E.! le.iden iıdeta birer mucizf" veya deli saçması sayılan bu buluşlar hep zaru~ 
retlerin tazyiki altından çıkınıı; marifetlerdir. Kim bilir daha neler görüp neler 
işideceğiz. 

Harp böyle daha uzun seneler devam ederse el oğullnrı kuluçka makineler~ 
ni kurup insan civcivleri çıkarmağa çahsacaklar. Harbin dev i~kenbesi doy .. 

, mak bilmiyor ki . .. 

* Bir çok menıleketler<le kliğıt parçalan:ıı. bez kırıntı1arını atnıak adeta bir suç ' 
9ayılma derecesine geldiği hald~ bizim süpriintü tenekelerimiz boş sigara ve 

1 kibrit .kutaları ile dolu. 
lJ Sigara He kibritin günlük istihlAkini söyle bir hesap edersek her gün ziyan 

ettiğimiz mukava ve tahta miktarını kolay buluruz. Resmi, husu!'Iİ dairelerle 
mekteplerimizde ~epcte atılan k&ğıt parçaları da bunlardan daha az bir ziyanın 
hesabını vermez. · 

Tütün ve kibrit. .. Bu ik.i maddenin inhisar idareleri kutu tedarikinde her 
halde bir bolluk içinde bulunmasalar gerek ... 

Her ihtiyaç maddesine bir yokluk veya kıtlık damga~ı vuran harp; muhak
kak bu iki idareyi de az çok sıkıntıya sokmu~tur veya sokacaktır. 

İnhisarlar idareleri bozulmamış sigara ve kibrit kutu1arını hakiki kıymetlf'rin
den çok az bir bedelle dahi satın almağa karar verse bunları toplayıp kendi!line 
getirecek çok kiıtj bulacaktır. 

Kağıt fabrikamız da kağıt parçalarını ufak bir bedelle pek ala toplatabilir. 
Bunun da toplayıcıları diğerinden az o1mıyacaktır. Biz bunu bir düşünce olarak 
oıt~:ra atıyoruz. R~kol?m idareler ne diyecekler) ... 

MURAT ÇINAR 



30 $ONrE.SRJN CUMA 
ıs:::~ WEYA ısa: :ax 

MÜTTEFiK HAZIRLIKLARI 
~~~-ir·~--~-

H iç işidilme-
miş şeyler ~ö

rülecek? •• 
-ir-

U can trenler Amerika· 
· dan inglltereye 
malzeme taşıyor •• 

Hep müttefik kaynaklarından alındı
ğını en e\•vel tasrih ederek, okuyucu1a
rımıza müttefik memleketlerdeki hnvn 
hücumları hazırlıklarına dair bnzı ma
lumat 'ermek isteriz~ 

« iııgiltcrede bugün uçak tcşkillerine 
mensup en az dört :>üz bin merikalı 
a ker -.;ardır. Uçaklar lngillz meydanla
rına yerle tiri]miııtir. Mütemadiyen Ame 
rikan uçak filoları geliyor. Amerikcılılar 
lngilterede kendilerine mahsus uçak 
meydanlarını çok miktarda hazırlayıp 
duruyorlar. Oç bin, beş bin Amerikan 
uçağından mürekpe filolann ynkındn Al 
manyaya hücumlar yapacağı ~öyleni-
'or.:> 

* Baııka bir haber: Biri esik cle\"letle-
rin havacılık genel kurmay eflcri Ame
Tİkadan lngiltereye .. ukua gelecek irsa
latın hemen daima uçaklarla yapılmasını 
temin etmek çare ini aramak üzere bir 
komite te kil etn." let'dir. Daha bugi.in
den Aıncrkan uçakları dünynnın hep bir 
a.raya gelen uçaklnrının temin edcbilece
ğ: kadar insan \ e malzeme nakledebile
cek haldedir. Kazalar sulh znmanın<laki 
deniz kazaları kadar azdır.> 

Henry Kaiser isminde bir sanayicinin 
yetmis tonluk uçar gemiler yapıp bunla
rın her biri ile silah '\'e esynsı da beraber 
olmak üzere yüz asker tasımak ir.in ter
tip ettiği proje malumdur. 

* Baska bir haber: clngiliz hava kuv-
vetleri, isgal altındaki memleketlerde 
her gÜn Almnn trenlerine hücum edip 
hunları metodik bir surtte tahrip etmek 
i İne devam ediyor. Almanlar trımler 
üzerine mitralyözler yerleştirmi iseler 
dl" a ~ır bir top ile müsellih olan uçak
ların trenleri vurmalarına mani olama· 
maktadırlar. Çok kere lokomotif hava
ya ucuyor: sonra Yagonlar tahrip olu
nuyor" 

* Ba ka biT haber: «Amerikalılar uçan 
henlrr> tertip tmi lerclir. Bunlar lngil
tcreye gelmektedir. Vagon uçaklardan 
terekküp eden !Tenlerde bir 1okomotif 
uçak vardır. Her biri on altı ton yük al
maktadır. Hava treni hiç durmadan altı 
hin kilometre mecafe katedb or 

* Ba,ka bir h b,.r daha: cJngili:.ı: ve 
Amerikan uçaklannın Almanyada se
bep oldukları hasarlara dair vazıh bir fi. 
kir edinilmeğe başlanmıştır. Bu maddi 
hasarın yanında bir de manevi hasar ol
duğu unutulmamalıdır. Kara harplerin
CJe u~ranılan bü, ük za;> İrıtn rağmen Al
rnan halkı kendi ini mağliıp edilemez 
~annetınekte devam ediyordu. Fakat 
imdi Kolonya ve Hııınburg kıı lkının 

neler dü!lündüğü merak edilebilir. Al
tnan ha\'a kuvvl"tleri ıniitıefik uçakları
nın bir gece içinde bir Alman sehr·ne 
iki bin ton bomba atmalnrını menede
bilir mD 

Almanvnda her sanavi ehri bir biri 
arkası sıra tahr"p olununcn bu harbi b a 
çıknrahi]mek için senelerce miiddet Al
man halkının göze almış olduğu mahru
miyet ve fedakarlıklar ne olacaktır?> 

* Bel kn bir h ıber· Bir miiıehassı ın 
be.>anııtına göre, ıniitıefikler harekete 
geçtikl,.r' zaman hiç i"idilmemiş şeyler 
göriileC' .t r. A} da on gece, sadece bin 
kııdar u k toplanmak sartiyle, \lınıın
} anın harp sana;> ii sehirlerinden otuz 
tanesinin üzerine ;>Üz elli b'n ton bomba 
atılabilir. Uc kların sayısı binlrrceye çı· 
karılırsa müttd k1 rin z feri kazanmala-
1 rı jhtim li pek k "'etlenir.> 

* Biitün bunlara p op. andn diyelim. 
F'nk·n gözümüzün önünde övle misaller 
var ki propag. nda sözleri hakikate pek 
yakla ıyor. Şu halde en çok bir, iki ay 
içinde hih iik Ye harikulade şeyler gör
me,> i bekliyeJim ve o zamnnn kadar her 
havadisi ihti.>at ile te1Aıkki etmekten vaz 
geçmiyelim 

HOSEYtN CAHiT YALÇIN 

B rsa 
·----OZOM 

cı41 inhisarlar 46 56 75 
1 31 C. Alanyalı 5 7 5 7 
123 H. Bahri o. 63 66 
92 M. Sait M. o. 58 59 
;9 S. Akalın 55 55 
12 Sabri Akyol 63 25 63 25 
40 Mahmut Yar. 5 7 50 S 7 50 
30 Rifat Baran 60 60 
2 7 Kaptan Hüseyin 64 64 
20 Sülryman Sırrı 52 52 
10 Tahir f. -:lem 61 61 

1525 yekun 
205611 dünkii :l ekun 
207336 umum yekun 

No 7 54 
No. 8 .55 
l\Jo. 9 56 

o 10 59 
il 

tNCiR 
16{;) ~. İzmir oğlu 
16 S. Süleymanoviç 

222 yekun 
22247 umum yekun 

ZAHiRE 
16, 5 ton noht 

60 67 
83 83 

51 50 55 

ALMANY • SOVYETLER HARBi 
---*----
(Bn~larnfı l inci Sahifede) 

faal hareketlerine de\·am etmişlerdir. 
Bunlardan biri meskun bir :>ere bn kın 
vererek 200 kadar lman subayı ve eri
ni öldürmü11ti.ir. Oç tank, 4 krımyorı tah
rip edilınistir. Mozdok çevresinde 5 O 
tank \'C 2 zırhlı otomobilin destekled'w•i 
iki .ı\lman taburu hücıımn geçmiştir. Kı
talarımız piyade ve tankları ayırarak çe
virmiştir. 2 7 tank tahrip edilmiı; ve yir
misi yakılmıı;tır. Bunlardan altısı kıtnln
rımız tarafından blokhavz olarnk kul
lanılm13tır. Ciincliiz ) eni hücumlar ol
muştur. Savaşlar de\·aın ediyor. Huslar 
ınevz.ilerini muhafaza etmiı:ılerdir. 

Tuapsenin siml.\l doğusunda cl"ismnm 
tahkim edilmis mevzilerden çıkardık. 
D~ôıŞlKf ıK YOK 
Moskova, 19 (A.A) - öğle t bliği: 

Dün gece cephelerde hiç bir de~i-iklik 
olmamıştır. 

Rus kıtaları Stalin •rndın cenup ve -;i
mal batı hsimlerinde baskın hareketleri 
yapmı~lnrdır. 

Tuapsenin şimal noğusunda birlikle
rimiz arazi kazanmıslar, dü~man karşı 
hücumlnrını pü,.kiirtmüslerdir. 

Moskova. 19 (AA) - Öğle tebliği
ne ek: Stalingrad çevresinde kıtnlıı.rımız 
clüııman taarruzlarını piiskürtıniişlerclir. 
Stalin~radın cnup kesiminde kıtalarımız 
.\lmnnlnrın tahkim edilmis bir çok nok
talarını ele gcçirmislerdir. 

Nnlçıkııı cenup doğusunda topçuınu:.ı: 
6 tankı muharebe Jı ı bırakmıııtır. 1 u
npsenin imııl doğusunda bir miktar ara
zi kazandık. Dü man karsı hücuml.uını 
püskürt tiik ve 7 uçağını cliisürdiik. 

* l>lGil ii'l.ERE GöHI:: 
Londra mel yosundan: Bir kaç ayd:ın

beri ilk clefa olarak Sovyet tebliği cep
helerde kaydedilıneğe değer bir deği-
iklik olın ıdığını h,ıbt!r vermektı·dir. Bu 
tebli~ geçen seneki kışın siddetli soğuk
ları esnasında nesreclilr.n bir çok tebliğ
leri hatırl.ıtm.ıkta \C mihvercilNin su 
son giinlerde doğu cephesinde yaptıkla
rı tııarruzlıı.rın neticı-.qiz kn ldı~ını teyit 
eder göriinmcktedir. 

ALMANL,.\R ALDATILDI 
Londra, 1 Q ( Radro) - Royterin 

Moııkova muhabiri bildiriyor: 
Alman haskuınandanlığı Mozdok mu 

hıırehlcrinde Sovyet başkumandanlığı 
tarafından alclatılmıştır. Ruslar Alman
ların meşhur gedik açına manevralarına 
cenahtan çe..,·irme manevrasiyle muka
bele ederek dii,mırn !arının teşebbiisleri
ni akamete uğratmıslarclır. 

KAFK \ST \l iLAH VE 
Al 1Ai':L R 
Kllfkn yada harekatta bulunan Al

man askerleri mahalli halkın husumetile 
karşılaşmaktadırlar. Vadi köylerinde 
oturan halk koyunlarını, yiyecek \'e gi
yeceklerini beraberlerinde alarak da~
lara çekilmişlerdir. Alman birlikleri ia
şelerini temin için gayet uzun münakale 
haılannd.m faydnlanmak zorundadırlar. 

* AU\lANLARA GöRE 
Bcrlin, 19 (A.A) - D. N. B. ;e gö

re Alman kıtaları Tuap!le kesiminde 18 
son teşrinde çevrilmiş Rus teskillerini 
imha etmi>;lerdir. Bolseviklcr 400 ölü 
\'e 200 esir vermi ler, bir çok harp mal
zı-mr.ııi kavhetmh'<1erdir. 

Alagir kesiminde düşmanın siddetli 
hücumlıırı püskürtülnıü~tiir. Topcumuz 
Rus kııaları topluluklarını dağıtmıştır. 

Ocr]in. 19 (A.A) - D. N. B. nin öğ
rendiğine göre 1 7 son te!lrincle Alagir 
kesiminde hlicum ecleen savaı; uçakları
nın yardımiyle Alınan dağ kıtaları bazı 
mvzileri ele ger.irnıi~ln ve vacliye doğru 
vol açmı"lardır. 

Zırhlı te killer Mozdok bölgesinde 
Rus ınevzi1erine hiicum etmi lerdir. Hü
cumun hedefini tcskil eden dii mnn müf 
rez,. i imha rdilmiştir. 
ALMA.~ RES:vtt TgRLlGl 
Bcrlin, 1!l (A.A) - Alınan tebli<ıi: 

Alakirin ~imal doğusunda diişınan hc-ı
reketlcri kayJplnra ui'.,'l'atılınışhr. 

Stalingradda çarpışmalnr devanı et
ıni tir. 

Rumen kuvvetleri (Don) da bir cok 
düsman taarruzlarını ptiskürtmüş ·ve 
Rumen hava kuvvetleri Ruslara kayJp
lar verdinnislir. Bu kesimde çarpışma
lar devam ediyor. 

Balıkçılar yarım adasında düılmanın 
yaptığı hücumlar kayıplnrla pilskiirtül
müştür. 

GöCO'S GöCO'SE 
l\!UHAREBELER 
Volkofta Sovyetlerin hücwnları kar

şısında dağ alayına mensup bir tabur 
bilhassa temayüz etmiştir. Kıtaiarımız 
çamurlu siperler içinde hiç kesilmeden 
göğtis göğüse devam eden şiddetli mu. 
harcbelerden sonra düşmam pi\skürt
müşlerdir. 

--o~--
Almtınlara göre Amerl• 

lınnın emperyalist 
emelleri var 

Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi malı· 
filler Amerikan hariciye milsteşan 
Sumner Velsin son nutkunu B. Ruzvelt 
tarafından mükerrer ifade edilen emper• 
yalist emellerin yeni bir delili saymak
tadırlar. 

YENJ A.SIR 

SON SEFERBERLiK ___ * ___ _ 
ispanya hanı{İ 
taraftan endi-

şe edİJ"Or 
-*

Bir milson asher 
silah altına 
alıtnacaıı ••• 
Stokholm, 19 (A.A) - Madriddı•ıı 

elen haberlere gör kısmi seferberlik 
için 1918 - 1926 y.t kadar seniz sınıf si
lah altına çnğrılmıstır. Bu seferberlik ta
ınamiy]e tatbik edildiği taktirde silah al 
tına bir mil} on asker alınnııs olacaktır. 

Mil 1VERDEN ENDfSI~ 
Stokholm. 19 (A.A)~ - Madriddcn 

t~veç gnzet<? !erine \'erilen haberlere gö
re askeri mahfıllerde İspan) anın kı!!mİ 

~~.7'~j"' ...... ..Q'~ ............ .,.,,. ..... / ..... ./"/J"".r....-J"....-....:.~ 

~ Ankara Jıadyosu 1 
~ BUGUNKUNESRIYAT j 
l".Y'/J"/./" ..... /~J.rJ"..o"///:~/ ........................................ ~ 

7,30 program ve memleket snat aya
rı, i, 32 vücüdümüzü çalı-tıralım. 7,40 
ajnns haberleri. 7,55-8,30 müzil.: (pi.) 
12, 30 pronram ve memleket snot nvnrı, 
12.33 müzik: (pl.) I~.45 njans haber
leri, 13.00-13,30 müzik: hicaz ve hicaz
k"ır ınnkilmları, 18,00 proC'ram \ e mem 
lekt saat ayarı, 18.03 miiz'k: fasıl hey
eti, 18 40 müzik: (pi.) 19.15 konuşma 
('kti-nt -aati). 19, l 5 müz'k: snrkı -.e 
tüıklilt'r. 19.30 memleket saat avarı ve 
aians hnb rleri. 19,45 müzik: kla ik 
Tıirk miizi";i. 20, 15 radvo gazete ı, 20, 
45 mü.dk: san soloları, 2 1,00 konusma ı 
(e,ın saati). 21, 15 temsil. 22,00 mü
zik: radyo salon oıke trası,22, 30 mem
leket sant ayarı, ajııns haberleri ve bor
salar. 22.45-22.50 yarınki program ye 
kapanı,.,. 

seferberliğinde bilha a mihvere karşı GÖZTEP[·~ GE..\;'CLrK KULÜRÜN-
bir ihtiyat tedbiri olduğunu ihsa edil- DE..'\: 
mistir. Fas ve diğer İ•panyol müstemle
keleri ivi himaye cdilmis ise ele ana Ya
tan toprakları. ruıkeri bakımdan boslu 
ve bunlım doldurmak lazımdı. 

fSPA 'YOR StY ASETt 

b:ılo .... unun 
ak1.;amına 

Göztepc GE.'nççlik kulubü 
12 12 942 Cumartesi gi.ini.i 
teh'r ı.-dilcliği ilô.n olunur. 

20. 21 (2972) 

DEG1ŞMtYOH tZ:\'tlR 2 XCt SULH HUKUK HA-
l\ladrit, 19 (A.A) - Enfoıınusyonl.' KtML!CtNDEN: 

gazctc ... i İspanyanın kısmi .:seferberlik 
kararnamesiyle nesrettiği bir basyazı
da cliyo rki: 

«Avrupnda Portekizden <:onra sefer
bcılik yapmamıs yegane nıemlekc'iz. 
Halbuki harp fırtınası yakınları nıza 
gPlınbtir. Gt neral Franko müdafaa \'n
sıtalarıınızı kuvYetfondiı mek kararını 
almı«tır. Bu tedbir yurdumuzun şimdiye 
kadar tatbik ctli~i hareket hattından 
hiç lıiı· ;:ev dcğistirnıcyl'Cek ve tersine 
olarak bu hareket hattını kuvvetlcndir
nıeğc maili( bulunal'aktır.> -----·----AFRtKA HARBi VE İNGiLtZ 

GAZETELERi 
CUaştarah l inci Sahifc.-dt) 

te ve şunları ila\ e etmektedir: 
Paraşiitçülerin bugün indiği yerlerde 

yarın öneınli kuvvetlerle hareket için 
birle~mis milletlerin te-rtibat aldığı gÖ• 
rülf"bilecektir. 

l.ondra. 19 (Radyo) Britanya 
gazeteleri bugünkü ba3 yazılarını yinQ 
\kdeniz muhareblerine tahsis etmişler
dir. 

c Tnymis Bizerte işgal edilinceve ka
dıır Akdeniz yolunun müttefiklerin de· 
niz münakalatı için emniyet a1ıına soku
lamıyacağını tahlil ederek diyor ki: 

c Birinci lngiliz ordusunun hamlesi 
bu hayati değerde kale üzerine yönetil1 
miştir. lngiliz ve Amerikan paraııütçü 
kıtaları Tunustaki biitün hava m~ydan~ 
lannı kontrolleri altına almafa çalışmak 
taclırlar. Bu gayretler umduğumuz gibi 
neticelenirse tekmii Tunusun zaptı ge• 
cikmiyecektir.> 

BOYOK HAVA 
I JARPLf.RiNE DOCRU 
•:Deyli Telgraf gazetesi Tunus ve 

Trablus zapt edilse dahi mihvercilerin 
Sicilya ve Sardonyadaki hava meydan• 
Iarından faydalanarak şiddetli hiicum
lrına devaın edeceklerini, bu sebeple 
Akdenizde çok hiiyük hava çarpı~mala• 
rına intizar etmek lazım gelcdiğini yazı
yor. Cnzete mütalasına şöyle devam ed; 
yor: 

« l ler ne kadar önümi.izdc çok çetin 
mücadeleler daha mevcut ise de bizim 
1 4 bini geçmiyen ikayhımıza mukabil 
dü!}manlarımız 75 bin kişilik muazzam 
bir insan kaybına uğratmamız ve SOO 
Alman tankından on besi miistesna hep· 
sinin tahribi neticesini veren bir muvaf· 
fakıyet kazanmamız mare98l Rommeli 
çok berbat bir hale koyduğu muhakkak 
tır. Daha şimdiden Bingatl ikmal yolu 
kapanmış gibidir.> 

KA?ABLANKA - KAHiRE 
ARASINDA 
Deyli Meyl eliyor ki: «Şimal Afrika-

da yapılmakta olan çarpı malar nihayet 
bulduğunda Kazablanka ile Kahire ara· 
sında çarpışmaya muktedir bir tek ital· 
yan ve Alınan kalmıyacağı şüphesizdir. 
Mihver bu mühim ve vasi aTa2'.İyi çarpış· 
madan terkedecck değildir. Gneral 
Alek!!andrın söylediği gibi mihvercilerin 
ellerinde daha epey çarpışma kudreti 
vardır. Mamafih m&Teşnl Rommel Ela· 

Mitlıat, Nerim, n. Nuri, Şehime, Sai
me ve Ahmet 'l'evfigin sayıan rnutasir
rıf oldukları 17.ınirde Göztcpcdc eski 
N"evzat bey 96 ncı soknkta kain 20 nu
ru.ıralı hane mahkemece \'erilen izalci 
<:uyu kararına hifnadcn bilmüzayedc 
4801 lira bl'<lcl mukabilinde hissedar
lardan .N'erimana satılınıs ve Neriman 
tarafından ihale heclcli vakti muayyc
ninclc tediye olunmamasındnn dolavı 
nıezkCır ihale kararı ft'Sh oluııınustur. · 

N erimandan daha önce pey siirm~ 1 
olan 1\Iithat \·ekili ınclfıhat Berket· gayri 1 
menkulü satın alamıyacağını beyan et
miş olduğundan icra ve iflfis kanununun 
133 üncti maddesi dairesinde gayri men
kulün 15 giin mticldetle müzayedeye ççı
karılnrak satılmnsına karar verilmiştir. 
Ga~ ri menkule takdir olunan kıymet 

9000 liradır. thale İzmir sulh hukuk 
mahkeınc_'li kaleminde 26 11 942 tarihi
ne miisadif Perscınbe günii saat 15 te 
yapılacak ve en çok nrtlırana gayri men
kul ihnle olunacaktır. 

Miizayedcye istirnk etmek io;tcycnlcr 
takdir olunan bedelin yiizde 7,50 u nis
betinde teminat akçası yntırınağa veya 
buna mukabil milli bir banka nwktubu 
ibraz cyJemeğe mecburdurlar. 

Daha fazla nıalumat almak iste~ enler 
İzmir 2 nci sulh hukuk hakimliğinin 
~41/800 sayılı dosyasında izahat almak 
iizcre mezkur mahkeme başkatipliğine 
müracaat eylemeleri il<ln olunur. 

G537 (2975) 

~»aoa;c=jiiı"ŞiieAKllAHll 

~~KBULE KEBARE § 
Oıkı~ yurdunun 1942 yaz devresi ~ 

mezunları diplomalarını aldılar. ~ 
Önümüzdeki kış devresi için devam ~ 
eden kayıt muamelesi yakında ka
panacak derslere başlanacaktır. Beş 
ayda Maarif müdürlüğünden ınu-
saddak diploma \'erilir. § 
Kayıt sııatleri : Pazardan mn da 1 

her gün !'labablcyin 1O-1 2 ar. sı. 
N Adres : Karşıyaka Y cmişçi paşa 
S sokak No. 5 1 s 15 l7 19 (2924) 8~~ .............. ..CO"" .......... ..ccr~....-..o-J'"...CO. 
SA'J'JLIK BAKKALİYE 
. Düldıanı eşyası ••. 
lnönii cadde ındc 124 numaralı bak

kal diikkanındalti eşyalar çifte terazi 
~erli buz dolabı ve vitrinler satılıktır. 
Dükkanın yanı başında kahn•ci bay 

Halile müracaat.. 1 - 2 (2966) 

s:~~~:~~~~~~I 
COCUK HASTALIKLARI 

MÖTEI \SSISJ 

Hastalarını her gün ö~levin saat 

2
1
3 

den itibllTen Numan zade sokak 
numarada hususi muayenehane

sinde kabul eder. Telefon : 4342 
Ev: 3459 

..... _, ı 1 ••-•- -·-•-a E-•-u -•:• 

~ııe~::ıo.~~~~ıeo gaylada dahi kendisini emniyette göre- ~· ~..ec:r.~..,......,....,......o"'~..C 
miyeccktir. Cözlerini Tunuata cerevan Askeri Hac;tane 
eden hadiselerden ayıramıyacaktır. • ASABİYE MÜTEHASSISI 

Mancester Guardian Alman propa- Doktor - Nörolog 
gandasının gimal Afriltada Rommeli hl· HİLMİ DEMİRONAT 
la vaziyete hakim gösteren neşrlyatm& 
cevnp vererek diyor ki: 

« Şüphe yok, Rommel bir yerde mu
kavemette bulunmağa te§chbU. edecek· 
tir. Eğer bu maksatla seçtiği yer Elagey· 
la olursa, ordusunun evvelden hazırlan
mıs ikinci müdafaa hattına çekildiğini 
bildirecektir. Fakat general Aleksandnn 
temin ettiği §Ckilde Elageyla bir Alınan 
Dünkerki olursa bu olay Alman gururu 
için ezici bir darbe te§kil edecektir. Zira 
bu darbeye Alman umumi ellcirı hiç 
hazırlanmamışb.> 

• ~as!alarını her gün ciğledcn sonra 
R ikincı Beyler sokak 79 No. da ka
§ bul eder •• TEf.EFON : 2727 
!ıl 1 - 13 s 
~..cc.ıcoocr~ 

Satılılı ev ve diildıcin 
İnönü caddesinde doktor Hasan kıli

hi~i karşısında 177 numaralı ev satılık· 
lır. Beş odası, ikı salonu, mutfağı, ban
yosu, çama ırhaııesi ve her tiirlii kon
foru havidir. 

Türk hava kurumu Ay
dın şubesinden: 

Kestane paı.arında 8i9 uncu sokakla 
5 numaralı iki katlı diikkfm da satılık
tır. 

Talipler 4129 numaraya telefonla Fa
ik Sana mUracaat etmelidirler. 

1 - 2 (2965) 

DOKTOR - OPERA'l'ÖR 
Kurban bayramı~~a mıntakamızdan toplanacak deriler, 16/ 11 /942 tarihin

den 8/ 12/942 tarihine kadar 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
18/ 12/942 salı günü saat 18 de ihalesi yapılacaktır. On bin deri lcunıtacak 
muntazam ve ibilhaoa bu iş için yapılmı~ deri !kurutma yerimiz vardır. Talip 
olanlar izmir, Aydın, Uşak, Manisa, Denizli ve Akhisar ~ubelerinde'lci şartna
melerimizi görebilirler. Muvakkat teminat akçesi 1 000 liradır. 

Ayni gün barıaklann da ihalesi yapılacaktır. 

RAİF AKDENİZ 

müteha!':stSl
Hastalarını her gUn Birinci Beyler 

sokak No. 42 de muayehanesinde 

295 ton pnmuk çekir. 18 18 501 
Rınsaltlann teminat akçesi iki yüz liradır. 

20 22 24 26 6536 .(2974). 

S kabul eder. TELEFOFN : 2923 

1 1 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1-13 (1166) 
car::ıcıoaaaaaoaaac~aco~ 

SAHiFE J 

lzmir Defterdarlığından : 
Satu 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

891 Turan 1;95 inci Menemen caddesi 2043 ada 2 parsel 340 
~l. M. 224 kapı, 221 taj numaralı e\' öOOO 00 

Yukarı.da evsa.fı ve muhnmmen bedelı ) azılı ga) ri menkuliın mi.ilk.ycfnin 
atışı pe ı~ para _!le 17 11 942 tarihinden itibaren IS gün nıiiddeı]e \C (kap:ılı 

z~.rf~ usulı) !.e muza.ı. ede) e çık~rı!~ı ve 2 12 942 tarih ·ne müsadif çarsamba 
gunu snat 1 > le defterdarlık Mıllı bnl:ık müdiirlüfünde müte.,ekkil satı komıs
yonunda ihalesi kararlastırılmı olduğundan taliplerin teminat nk e i olar 1k 
(600) lira yatırmaları \e 2490 "nyılı kanunun 32 ve 33 iinci.i ınaclde!cıi muci
bince teklif mektuplarını o gün saat 14 de kadar mt":r.l.uı komi,.yonn t , d" et-
meleri. 64 35 ( 2'l iO) 

lzmir Defterdarlığından : 
Satış 

~o.su 
l\Juhummen B 

Lir K. 

872 

Si3 
874 

875 

8/6 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

883 

l\lersinli 1:561 İnci Bornou caddesi 1463 ada 1 par el 1345 
1. ;\L 18 taj numarnlı arsa 2(190 00 

Ba) raklı 1644 üncü tren hattında 2020 ada 5 parsel 1120 M. 
M. 68 1 tajlı arsa 310 00 
Yeni köy Kaleova~ı 7 360 1\1. M. 8 kapı No.lu tarla 00 00 
Salhane M. Şetaret sokak 661 ada 1 parsel 24;,50 l. M. 9 1 
tajlr arsa 
ikinci karantina M. Mısırlı caddesi l 754 ada 4 par el 36 1\1. 1. 
334 kapı, 214 ıajlı > ıkık dükkan arsası 
ikinci karantina köprii muhdesyol 17"'1 ada 5 pnrsd 248, 75 
M. M. 1o.suz arsn 
ikinri kar.ntina köprü snkızlı sokak 1731ada8pard261 75 

243 :;o 

7 00 

5; 00 

M. M. No.suz ar a 60 00 
ikinci karantina M. sehit Nazım sokak 1 i3 I ada 13 parııe] 295 50 
M. M. 'o.suz arsa • 65 00 
ikinci karantina M. ehit Nazım sokak 1731 da 1 O parsd 
2R4.25 M. M. 1o. uz arsa 
ikinci karantına M. şehit Nazım sokak 1n1 ada 11 parsel 28 
M. t 'o.suz arsa 
Göztepe M. :-.:evzathe} okak 841 ada 4 par el 130 M. 1. 
29 numaralı arsa 
Göztepe M. 90 no.lu okak 93) ada 8 parst'l 487,75 l\1. M. 3 
tııjlı arsa 

Salhane l\1 veni Turan okak 6 9 ada 1 parsel 212,50 M. M. 

60 00 

60 00 

60 00 

6S 00 

ana 20 00 
884 3 üncü kam tas 1 lilal sokıık 65 7 ada 9 parsel 34 M. 30 numa-

Talı arsa i 00 
885 Salhane M islnhane arkasında 1720 ada 3parsel21 OM. M arsa 50 00 
886 Tepecik M. 1209 uncu sokak 2108 ada 5 parsel 89 M. M. 10 

taj numaralı ar a 89 00 
88 7 Tepecik M. 12 31 inci sokak 2 119 ada 3 pnrsel 2 S M.M. 3 

no.lu ev 150 00 
888 Tepecik M. 1231 inci sokak 2 1 1 9 ada 2 pnrsel 34 M. M. 5 

No.lu ev 250 00 
889 Tepecik M. 1230 uncu sokak 2119 adn 11 parsel 38 l\1. M. 16 

taj No.lu t:\' 300 00 
890 Hn an hoca M. 8 71 inci Mümbit çar ısı 19 No.lu han dahilinde 

337 ada 102 parsel 12,50 M. M. 14 No.lu dükkl\n 400 00 
Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin pesin para ile mülki) etleri 17/11 / 

942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya ıkonulmu~tur. 2/ 12 942 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 1 4 de ihaleleri ayn ayrı yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden C" 7,5 teminat akçesini mÜ7.ayecle 
baslamadan evvel yatırarak ye\'mİ mezkiirde milli emlak müdürlüğünde müte
ekkil satı komisyonuna hüvjyet cüzdaniyle birlikte müracaatları. 

6434 (2969) 

Mağazamızda muhıelif ebatta dört Jıöıe 
lleton demiri, muhtelif boyda inşaat çivisi 
11e lıutu çiuisl satqa arzedllmelıtedlr. 

Nuri evi l ve llaki Erol 
Liınited Şirketi 
Yeni Manifaturacılar 

1332 So. Ho. 5 
lR-19-20·21-22-23-24 (29:i8) 

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

(BALASr ALINACAK •• ) 
Apğıda mevki ve Kim.si yazılı taş ocağından çıkanlacak balasta talip zuh 

etmediğinden hizasında gösterilen gün ve saatta ihalesi yapılmak üzere kapa 
zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ankara ista yonund 
2 inci işletme binasında toplanacak komi yonda yapılncakur. 

lstcl:.lilerin kanuni vesaik ile muvakkat teminat ve tekliflerini havi zarfları 
tayin edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermi 
olmaları lazımdır. Sartname ve mukavele projeleri komisyondan parasız \er· 
mekteclir. (9885) 

Ocağın yeri 
ve Kim.si 

Balat 
miktarı 
M.S 

Irmak - Zonguldak 5000 
hattı Klm. 347 

Beher M. nin muham
men bedeli 

Kr. 

325 

Muvakkat 
teminatı 

L Kr. 

ihale g 
ve saati 

12 18, 75 4 birinci k 
nun 942 c 

ma saat 16 Kaya.dibi - Tefen istas
yonları arası 

18 20 23 26 6500 (2954) 
Muhammen bedeli (46625) kırk altı bin altı )ÜZ yirmi beş lira o1an 19 f\ 

muhtelif eb' atta Çam veya Köknar dilme ile 35 4 M 3 muhtelif eb' atta Çam ve 
Köknar tahta ( 7'birinci kanun/1942) pazartesi günü saat (16) on altı 
HaydaTpnşada gnr binası dahilindeki komisvon tarafından kapalı zarf u uli 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyen]erin ( 3496) üç bin dört yüz doksan altı liralık m 
vakkat teminat kanunun tayin ettiği vesikalnrla tekliflerini muhtevi zaTflan 
ayni gün saat ( 15) on beşe kadar komisyon rrisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
20 23 26 29 64 5 (2971) 

------~---------------

iz mir Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Ege bölgesinde istihsal olunan nebati yağların Jzmir borsasında muame 

görmeııi hakkında oda meclisince ittihaz olunan 25 9 942 tarihlı karar 
vekaletinin yüksek tasdikine iktiran ctmiııtir. 

20/ 11 942 tarihinden itibaren nebati yağlar alım atımının borsaya te 
ettirilmesi lazım geldiği "'e hilafında hadırılacnkları ilan olunur. 65 38 (29 7. 
sinci maddesi hükmüne tevfikan cezalanreket edenlerin odalar kanununun 

Gizli çiçek 
E'czacı Kemal K. Ak

tas'ın en son eseri 
~ 

( Altml'üya) kolon) asııun ciddi rn· 
kibi zevk, sanat, bedayi hep bir nrnd 

fiil al 1:. czane&ı 



~APIFE 4 

llarp vaziyetleı·ioe asker •• •• 
oo~H)ıe "' . 

lJakış 

Şimal Afrikadaki Mih
ver kuvvetleri üç taraf

tan tehdit ediliyor 
R:ıd ... , g<ı.L~lesine göre Libyada Bi~uradaki kuvve-tlerin sayısı 10000 ka· I 

S!. :ti h nüz dü memi~ olmakla bt·r~·her, dardır. Hunların herp"lİ ele mototl:ıra 
erk:zinci ln'!:ıliz ordusu bu ı:;ehir i,tika- bindirilmi .. tir. l-lenGz resmen hile' riiınr:: 1 
rnetindr~ iki koldan ilermektedir ve şeh- mi~ oln1akla b~r;ıbf'r aralarınc:':ı t"' tu 
rin <;ok ~·ıı.kınlarına Hokulmuş bulunmak- da olduğu bildiriliyor. 
tadır. Bingazi liman tesislerinin ve mev- Llbyaya çıkarılmı~ olan J\n1erikan 
2il~rinin n1ihve~ tarafında~. acele tahrip kıtalariyfc de takviye cdiln1 İ:j olnıa~l çok 
f'dılmekt~ oldugu ve Mekılıden Agt'clab mümkün bulunan bu kuvvetlerin orta
yaya do~ru çekilmekte olan mihver kuv lama bir hesapla en az bir motorlü bir· 
vetlerinin cenup kanatlarının ku~atılınak lik olabi]ece~i dül?ünülürse mihverin Af· 
i~tendiği, bunun da temin edildiği sa- rika kuvvetleri için mühim bir tehlike s;) 
rıılıyor. yılma'!ı litzım gelece~i anlaşılır. 

General Mongomeri, Agedabyadaki Trablıı5 sahillerine 200 kilometr ka· 
mihver kuvvetlerin~ kuşalrnak için ha~e- dur yakla~an bu kuv\·etlerin sek?zinci 
ket eden hu kolu ıcabı kadar tnkvıye: ordu ile arasında 600 k.iloınetr mesafe 
cdebilir~e. henüz Bingaziye eri~emiyen vardır Fakat ç""ld t ı·· ke . ti 
R l L 1 · . "dd' hl'k · o e mo or u uv>e e1 omme &uvvet erıru cı ı te ı eye 
düqürmek ihtimali meydana çıkar. Fa- için mesafe ve yol bahis n1evzuu olma· 
icat manevra kabiliyeti büyük olan Rom maktadır ve Cat gölü kuvvetlerinin de 
melin. evvelce Ohinlek ordularının taar- Elaceyla bölgesinde mihverin gerilerinj 
ruzur..da yaptığı gibi bir hareket yapma- tehdit etme~i jhtimali biiyüklür. Hatta 
sı da mümkündür. Fakat general Mon- bu ihtimal bu~ün için çok kuvvelidir. 
~omerinin bildirdiği gibi Rommelin Mare~al Rommelin bu lehHkr.yc karşı 
•!inde 15 ten fazla tank kalmamı~ ise, da tedbir aldığı sanılmaktadır. Fakdt ge 
Rommelin böyle bir teşehbü"te ıansı ni~ çölde yol kaydına bağlı olmıyan mo
§lipheli olur. Bunun da doğrusunu bize torlü kuvvetlere karşı tam tedbir alıntna 
ancak olaylar gösterecektir. sı pek güçtür. Şimdi ~ark ve garptan iki 

CAT GöLONDEN toTafından tehdit edılen mihver kuvvet• 
BASUY AN HAREKET !eri bir de conuptan üçüncli b'r trhdiı 
Fransanın orta Afrika sümürgelerinde karliısında bulunuyor demektir. 

bulunan müttefik kuvvetlerinin Cat böl- Mare-:ıal Rommelin bugünkü haıeket
ge3inden şimal Afrikada harp eden lerin bakılır""' Elaceylada dr.ğil, burn
müttefik kuvvetleriyle işbirliği yaparak dan çok ileride tutunmak ve Trablu• 
cenuptan fİmale doğru, Trablus üz~rine garp - Tunus hududunda gt-neral Basti
yürümekte olduğu haber veriliyor. Bu- ko kuv\ l':tleri.)'le b:rlesmı:-k istiyecef:;i 
güna kadar tesmen bildirilmemiş olan anla~ılıyor. 

LIBYADA MiHVER 
KOVALANIYOR 
(Ba~tlU'ah 1 ıııci Sahilcdc) 

!Wl\IA RADYOSUNA CEVAP 
Yine Londra radyosu, Roma radyosu· 

run dinleyiciler.ne güven ve soğuk kan· 
Jılık tavsiye eden neşriyatı münasebeti· 
le de sunlıırı söylüyor : • Müttefikler, 
şimal Afrikadan mihver kuvvetlerini 
atmağa muvaffal. olurlarsa Faşistlerin 
böyle bir felllkdi karşılamak i~in ger
...,kten büyük tesarete ihtiyaçları ola· 
~aktır. • 
BİNGAZİYE GİRİLMEK ÜZERE 
Kahire, 19 (A.A) - Son haberlere 

göre Britanya öncüleri eğer Bıngaziye 
hücum etmemi~!erse ·bu şehre ginnek 
üzeredirler ve b:ç bir mukavemetle kar
~11"şacakları sar.ılmıyor. Bingazi isgal 
edildikten sonra Libyanın Akdrnizde 
~ıkıntı te>;kil eden hörgücündeki bütün 
mühim noktala,· müttefiklerin eline geç· 
nıi.s olacaktır. 

RESMl TEBL!C 
Kahire, 19 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Dün sekizinci ordunun ilcı·i birlikleri 
Bingaı.inin cenubunda düşmanla ten1asa 
.girişmişlerdir. 
Donanmamıza mensup hava kuvvetle

ri Trablus Garp açıklannda 8000 tonluk 
bir dü.~man gaz gemisinde yangın çıkar
nıı~tır. 

Orta tip boınba uçak.larıınız Tunu.ı:;. 
hava meydanına hücumla infilak ve 
yang:nlar husule getinniştir. 

Ila\.·a l<uvvetlcrin1i;G Beçik üzerinde 
bir Alman uçağiyle ayrıca 7 Alman nak
]i~·e uçagını dilşürmüş ve dün Bingazi 
kesiminde iniş sahalarına yapılan akın
<la diğer 3 tanesini de yerde tahrip et
mi~tir. 

Bingazinin cenubundaki kara yolla
r·y]e nakil vasıtaları muvaffakıyetle 
bombalanın.ıştır. Dü~man hafif bir faa
li~·ct göslcrıniştir. 

Dün gece ağır bomba uçaklarımız 
B;ng..d rıhlınuarına bir akın yaparak 
y, ng1nla.r çıkaıını.ştır. Limanın ağzında 
iki geminin yanmakta olduğu ı:örül
'lll ,!ür .. Bütün bu hareketlerden fı uça
~. ıı .ı: dönıncınL.-..tir. 

Lonıfrn, rn (AA) - İngili:dıavn ku'
\tt'c!·:n:ıı Krı.hire rndyosundn bcl-·anat
ta bulunan söı.c ""ı·.ü Elnleıne~ ndcn Dcr
ne)"e ~ad;;.r :<g , edilen bütün düsınan 
hn'·' mcydan!armda yerde tahrip edil· 
rr,ı ;~;ı1<le h·ı~u ·cı.n Alman ve İİta1yan 
1ıça1 ~- rı ~ •nt'l eıı nz b<?syilz olduğu
ntı ""' ' ısır. Den:, yakınında lıir ha
vı. n1 \ ~ nt hal .. ;\ ... i bir uçak m"znrhğı
clır J3ur: 1 r · n , iı:r<lc yüı: uço.k dl!ru
yu-d"' 

F. ıq ( t\. L1bya'lı harekilt•a 
lı n kzıııc: i3r.tanya ordusu ile 
'1' ır ı 11a!'ckS.t y<ıpan bir"nci 
lir 1 ~· • •• d' 1 başka Çat nöhin-
d . uru e b r • ' r grubu dah:ı tc ek· 
1. ·ı~ c~m ·u· Gıt kuvvet1~ne.ı1 hu \'e· 
r, o ı T. a?lu un 1ıl00 kilometre efl~U· 
1-ı ,d 

Lo'. · .ı, 19 ( \ A) - Saliıh:yctli mah· 
fı1 l i·' · · -~··~erine göre üçüncü bir 
m· ttef,'< vvcti Cad gölünden ~imale 
el<• ·ru h"" k•t e'mi~tir. Bu kuvvet 10000 
Fransız a,,,.ierind·""n .ibare tir ve iyi si-
18.!ıluruı ııştır. 

AL~.! A.. TEBT.l C l 
Be ılin, 19 !AA) - Alman tebliği: 

S.' cnaik·'1a dii~manla teması kesmek 
hareke~i rl...,van1 ef~ni<:tir. Bir Alınan ha
va birl'gi dü~man ıa;ıt ve toplulukloırı· 
na tı;;n isabeı.ler kaydetmiştir. 

n rnr s·ılarında vrnidcn bir kruvazör 
ve .;ı.,. n uhrip ağır~hasara uğratılmıstır. 

Alımın - ltalvan hava kuvvetleri Bon 
&·lhilin.:lP ingil;z n1otfjrlii kuvvetlerini 
boınbaloı.nı}tır. 
Kaıabl.anka açıkl.ırmda bir dcn'zaltı-

1111z hir "{'miye tirpil isabet cttiımi~tir . ' 

TUNUSTA KATİ HARP YAKIN 
C Ba,tarafı 1 inci ahikde) 

lngiliz ve Amerikan kıtaları Alman dev· 
riyelerini geriye atmı<lardu·. Bu çarpı~
ınalar eheınıniyctli bir meydan n1uha
rebesinin başlan~ak üzere olduğunu gös
teriyor. 
PARAŞüTÇüLER HAVA 
MEYDANlNI ALDILAR 
Rahat, 19 (A.A) - Resmen bıldirıli

yor: Müttefik partı~iitçü kıtaları Tunu•
ta hayati ehemmiyeti haiz bir hava mey
danını zaptetmişlerdir. Bu ha1-ekct şim
diye kadir hava kuvvetleri tarafından 
bajarılan en ön "!'nli hareketlerden biri
ni tc'kll eder. 

Lonclra, 19 ( •. A) - Ceı<:yir ve F<ı.> 
istasyonları ln;ıiliz paraşütçülerinin Tu
nusta mühim bir uçak meydanını zap
teltiklcrini ve burava havadan indirilen 
kuvvetlerle harckİitın devam ctti~ini 
bildirmi§lerdir 

FRA..'1S!ZL.'\R CEPID·:YF. 
GiDiYORLAR 
Aynı istasyonlara göre Orandakı 

Fransız kıtaları cepheye hareketleı inci~ 
Amerikan kıtaları tarafından seltımlan
m~lardır. Bunlar general Jironıın ku
mandası altındaki seçme birlikleri teşkil 
etn1ektc<lir1er. General Jlro. C~zayirdc 
bir kaç sınıf askeri silah ~Hına almak
tadır. 

HAVAL.'°IRDA BOCUŞ:\!A 
ARTACAK 
Rahat, 19 (A.A) - Fas rndyo'Una gii· 

re S~cilya - S~ırr•onya - Tunus h:.ıva üs
leri Ü7.e>rinc1c 1Iihver ve ırıi.ittefik hava 
kuvvetleri arasında bu haı·bin en büvi.ik 
hava çarpışmasının pek ra'unda basl:ı
ması bekleniyor. 

MiHVER ASKER 
hIT>IRE~IEDI 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrika 

miitt~fiklcr umumi karargfıhınm t bli
ğl: Tunus sahr·.,de bir 1'.oktaya askc· 
indirmeğ,. teşebbüs eden Alınan ıukli· 
ye u kları Fransız müfrezeleri tarafın
dar> t.1rdedilmi tir. 

Şimal Afrika Fransız mı:ı.'<amlar: 1339 
sın:fını ~n.th al•tn3. çağırnıı tır. 
Bazı Fransız kıtaları doğ"u L-;tikc.. ~ ti· 

ne ha,.ckci ctınrk .. zı·ı·e dlln Qranc12 • . 
pura binmi·lı.:rdir. 

Bri'o nya hava ucJkları 1 •al aJt,,,dak· 
Tunusta hava m"'y.c1an!Clrır{a. hücum et.· 
nı;sl"rdir. Du 11;icuı .!ardan bi,-:ne oriıı 
ile i .biıJir.; yapan 'T'erikan u~kları 
istir~k C>tntlc:tir. IIava kuvvetlerimiı 
Bi.,,..rt ha\'? rııeydanır.ı 1Jombnla~:"'=~:ır~ 
d·:. BP"'1 çcvrcıı;inde 15 - 16. 17 Sontc~· 
ıinde yapılan hava hiicumlarında Il 
düşman uça~ı tahrip edilmistir. Bunla
nn beşi tnqiliz UÇ-:!ıttarı ve G sı uçcık 
varlıır tarafından rlüsüriil:nüs•ür üç 
nıü~t fik ucal!t knyıot:r, 

FRANSIZ DENiZ 
BlRI.lKI,ERINlN FAALiYETi 
Gazevil. 19 (A.A) - J\foharip Fran· 

sanın cleniz birlikleri simal Afrikada 
rpüttefiklere n1ensup deniz kuvvet!eriy
le isbirliği yapmaktadırlar. 

YEN! AMERiKAN 
KUVVETLERİ GELiYOR 
Rıı.bat, 19 (,\.A) - Şimal Afrikıının 

Akdeniz ve Atlantik sahillerine yeni 
Amerikan kuvvetleri ve malzcmC'si gel .. 
mei?e devan1 ediyor. 

MlRVER DENIZALTILARIYLF. 
SAVAŞ 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrikada

ki müttefikler karargahının ne•rettiği 
son tebliğde Mıhvcr denizaltılarının şi· 
mal Afrika sularında Britanya donan
ması ve hava s'.lahları tarafından mu
vaffakıyet!" tar&nmakta olduğu hildiril· 
mektedir. 

Akdeniz büyük müttefik deniz kuv
vetlerinin mevcudiyeti şimal Afrikl\ su· 
!arına 50 Mihver denizaltı.;ını celbettiği 
bildirilmoktedir. Londra radyosu ı<0n 
tebliğden geçen Cumartesi ve Pazar gil· 

YENi A$f'B. 

JAPONLARLA HARP 
----*----

Yeni Gine-
de Japon
lar sıkışık 

-*
Mi~ttef i~ uçalıları 
Ja on m:ıf !•iplerini 
arıyor 

l\iollııırn, )!l ( -\.,-\) Cenup batı Pa-
~:flk n1ült~fik tı!b1iği: Kara kuvvetleri· 
n,iz:n EHn~ı.ra t!ugru ilcrlenıe~i c1evarn 
ediyor. İleri kollnrınıız ~in1cli hedeflere 
J ak!a~ını~tır. Bvnıba ı.ıt:aklarıınız dü1-
rr.an tesis ''C' ınt\zilcrinc hiicuın eln1is
l .. ~rdir. . 

JAPON FİLOSU ARANIYOR 
Sekiz. ınuhr:pten ınUrekkep Japon 

c;eniz ku,·vetlcr:ıiin kara kuvvetlerini 
l:,kviy1_• ınaksad1ıe hareket ettikleri his
sc:dildigindeıı ağıl homba. uçaklarıı11ız 
l·un1:-ırıı hücuın irin fırsat kolhı.ınnkta-
dır. · 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
lla\·a kuv\·cti~rimiz Kra!:imo, Raboo. 

Salanıoa hava. ü~Jerine ve Ti111or köyle
r:ne hücuın c·t:11ı~lerdir. 

MÜHÜI DİR JAPON TAARRUZU 
Çunking, 19 (A.A) - Çin sözcüsüne 

görn Japonların Kuminge beklenen ta· 
arruzları Çinin IIindistanla. mi.lnakala
t·nı tehdit etmektedir. Japonlar bu mnk
sadla Birn1anyudu bi.iyük hava kuV\~et
leri topladıkları gibi Sal\'in nehrini a~
cıak i<':n dt" b:r t:ok scı•lar hazırl.ıınıslaı: .. 
dır. 

l::\GlJ.,JZ llüClTMLARl 
Yeni Dd!ıi, 19 (A.A) - Hint tebliği: 

Dün ~ece Veilington uçakları l\1eikni 
Lavede japon uçak meydanına hücuın 
ctn1i~lcrdir. Bir gece r.vcısı ucRklarım?
za hücu~na te.1cbbüs etıniş ise ·ao hasara 
uğratılarak cekHmeğe mecbur edilınis· 
tir. Salı gecl"~i Britanya uçakları Ra~
gonda japonların ba!;'lıca hava ıncydan
larına hücuın etınişlcrclir. Blenhaymlar 
JV!,,gve mey.~anını bombalamışl.ardır. 
?\.Iingaladonacla bir çok yangın v~ infi
lak bomba.<ı atılmhllr. Bu harokalta 
büttin tayy:ı :·el erimiz. geriye dönınü:ılcr-

--- -"""""""8~,---

Ccbelüttardıta gemi 
hastanesi! 

Lizbun, 19 (A.A) - Kırk senedenbe
ri denizcilik ed•n bir Portekizli Cebe· 
lC.ttarık hakkında .Eşpera ıncC'nıua.<:ın::ı 
şu ınaluınatı v..:rnıiştlr : 

• - Cebelütıarıkta bir askeri hasta· 
l'enm ınuhareb_ esnasındaki faaliyeti 
ci.ıkkati çekml'k!edir. Bu hastaneye ya
ı1<lı a.'kerler değil 1 yaralı gemiler gel
n~ektC'f1ir. l!'ak.ıt hu gcınilf'r Cebc.lütta· 
r.kta yaralarını iyi eden1iyorlar. Zira. 
c'.U!=inıan bombalarını buraya da atn1akta 
\c gen1 dl~rdl• yeni yaralar açmaktudır 

~~----tt--~--
M ARP GAYRETLERi ___ * __ _ 

Avustralyada 
harp ~emileri 

vapılıvor 
-*

Her ay ilıi mayın 
tarayıcı gemi d~ 
ya,:ılnıal;>tadır 
Melburn, ın (A.A) - Bugün ı'!osmen 

bildirildiğine güre Avt.ı,jturalya inşaat 
tez~:ıhl.arında harp gcınileri insaatı 
progrnın mucibince devam etmektedir. 
Bundan baş1 a her y iki büyük ve son 
sistem mayin tcrayıcısı d,, yapılmakta
dır 

----o---
Almanıar Bulqar ba.tve· 

lıilinin nutkundan 
m~mnun 

Berlin. 19 (AA) - Siyasi mahfiller 
R .. 1.;ar baş"· kili ve haric~ye nazın I-~ilo
fun ınılkunda Bulgar!ıtanın n1Üttcfikle
riylc rl ele yürüme:k aı:mini görmekte· 
d;rlto:r Bu~ ... .,a. hükümetinin taahhütlerini 
taıb;k edt-ceği. icap cd(.'T:>e bu taahhüt ... 
lerjn harp ıneydanında kendini göstere
ceği h~kkındaki !>;özlere bilhassa isaret 
cd;lı .. cktedir. 

nü batırılan veya tahrip edilm 13 l\J,b. 
ver clcni>altısmdan başka daha hirocık 
deniz~ı?tının batırıldığı veya eo , tlr-ri.dı .. 
ğı manasını çıkarıua.kt:ı.dır 

MO'ITEFiKLER1N 
MUV AFF AKIYE'I'I 
Londra, 19 (A.A) - Şimal Fransız 

A"ı ikasına Amerikan çıkartma hareke· 
tinin son safhasında Delli Alman deniz· 
altısının Afrika sularında toplan=ş ol
malarma rağmen hasara uğrayan bir ge
mi mü.:;tesna müttefik kuvvetlere ait 
bütün asker ve malzeme boşaltılmıştır. 

Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrika 
müttefik tebliği: İngiliz Harikan ve Sbit. 
fayer uçakları dün gündüzün büyük ka
file halinde hareket eden Yünkcrs 87 
Alman uçaklanna hücum etmişler ve hiç 
bir uçak kaybetmemişlerdir. 

AMER1KA • FRANSA 
DOSTLUCU 
Rahat, 19 (A.A) - General Noges 

Fas radyosunda yaptığı bir konuşmada 
Amerikan ve Fas askerlerinin işbirli,,am
den, Fransa ile Amerika arasında gök. 
leşmiş dostluklardan •aınimi bir dille 
bahsetrnişlli-. 

V.ŞıNIN VAZiYETi ___ * __ _ 

Almanya 
filoyu mu 
isteyecek? 

-*-
Bahriye 11e rnünaha
Uit n!'zarla201 
is~;ia ettilc,. 
\'":;:, 19 (ı\.A) - Haberler nazırlığı· 

nın bıldirdiğ!ne göre Fransız kabinesin
de b~r.ı değ;:;;.ikliklcr yapılınıştır. Bahı·i
yc nttzırı i.c;.tifa ctınistir. Yerine .. .ı\..ıniröl 
Abr:ya tayin cdilıniş.tir. 

l\.1:ül3kat nazırı da i:;;tifo.1sını \'Crmistir. 
Maliye, iktisat nazırlıklariyle münak;ıtıt 
ve istihsaHH naıll'lıkları aynı ellerde 
toplanacaktu·. 

B. LAV ALIN SALAlUYEI'l 
VL5i, 19 (A.A) - İstihbarat nazırlı

ğından verilen tebliğ: Nazırlar ve müs
teşarlar 17/11/942 günü saat 13 te dev· 
!et reisinin reisliğinde top~tır. 

Bu toplantıda bir zabıt varakası tu
luhnuştur. Bu zabıtın resmi gazet<'de 
nc~rine karar veril:ni51ir. Zabıtın metni 
şudur: 

<Hükümel reisi oiyasi ve asketi duru
mu anlatmış ve bilhassa Tunustan dö
nen Amiral Bilatonun anlattıklarını bil· 
dirın.iı;lir. Devlet reisi sıfatiyle Maı-e:rıl 
fevkalade halleri gö7.önüne alarak hü
kümet reisi La\·ale her türlii salahiyet
leri kullanmak hakkını venniştir. 

I-lükiimel reisi Lava! devlet reisi ta
rafından kendi.sine gösterilen emniyet 
ve itimada teşekkür etmiş ve bundand 
ve itin1acla tcşekki.ir eLrdş ve bütün zc
k8.\.·et \·c v:ırlığını Fransanın mcnafiine 
ha~rcdcccğini söyle1niştir.,. 

Londra, 19 (A.A) - Vişinin an"ya.<a
sında yapılan dcğişik1iklere ve B. Lava
Je verilen geniş salahiyetlere göre B. 
Lavnl kendi İ!:l'lztısı altında kanunlar ne~
rctınek .sal!\hiyetinl°' ınalikfir. 

1NGIL1ZLERE GöRE 
Londı-a. ın ( '\ A) - Royler Ajaru;ı 

biJctr·_ ı. ~ .1 karnı-ları Maresal 
Pct~ni... rt'" t. 'c! .. ıı bıraktığını gÜs
termektcdir. Bu son karar Almanlarm 
yeni bnzı i .... teklerdc buluncaaklarını an
latmaktadır. Bu istekler arasında Tolon· 
rfaki Fransız fi~osu da bulunabilir. 

FRANSA.DA 1AŞE 
GÜÇLÜKLERi 
Vi~i, 19 (AA) - Fı-ansa hükümeti ta

rafından ne§teclilen bir tebliğe göre 
Fı~ız halkının önümüz.<leki kış zarfın
da ia~esini ten1in için hazırlanan pl8n şi
mal Afrikanın vaziyeti hasebiyle baştan 
basa alt üst olmuştur. İaşe nazırı Buna. 
fos Fran.ız halkına yeni fedakarlıklar 
ı iikleyen tedbirler almıştır. 

FRANSA NAMINA Bl!.'YANAT 
Vi~i, 19 (A.A) ~ Re,m! mahfillerde 

deveran eden şayialara göre Fransız h ü
kümetl bu akşam saat 20 . 23 arasında 
ehemmiyetli heyanatm bulunacaktır. ____ .. .....,,. __ _ 
Müttcfihfer arasında· 

fd i~lJirliğinin en 
iyi delili 

Londra, 19 (A.A) - Sir Stattford 
Krips avam kamara~ında B. Ruzvcltin 
omira] Darlan hakkındaki beyanatını 
okumu!ttur. Krips sözlerine ~unları ili.ve 
ctmi~tir: ~ 

« - Şimal Afrikadaki İngiliz - Ame· 
rikan mü~terek hareketi müttefiklerin 
kumanda sahasındaki bjrliklerinin en 
mükemmel tezahürüdür. Bu son netice 
ayni zamanda Ruslarla da bir İ!'fbirliğini 
ifade etmektedir.> -·-·---Amerihanın Melısilıaya 

yardımı 

Va;ingtoıı, 19 (AA) - Resmn bil· 
dirHdiğine göre birleşik Amerikan hükü 
meti I\.1eksikaya. harp malzeme~i yollan
masını kolaylaştırn1ak için bazı l\1eksika 
~imendiferlerinin tam!ri masrafl<'rını ka .. 
bul rt-niştir ----- _, ___ _ 

in;ıiltere31e hava 
hücumu olmadı 

Londrn. 19 (A.A) • İngiltere üstün· 
de hiç bir ı11ihvt.·r ]la ~·a faaliyeti olına
nııştır. .----·----lngilizler yeni bir 

ııcah yaptılar 

Loııdra, 19 (A.A) - Yeni bir Spilfa· 
; er tayyaresi servise girmiştir. Bu tay
yarede iki top•:• kanallarında 4 ı :ilral· 
yilz hulunnıaktadır. -·----Ege denizinde yeni 

rıe,ifler 
Viyana, 19 (AA) - Yunan sula· 

rında yeni aletlerle araştırmalarda bu
lunmak üzere Ege denizine aiden fen 
heyeti dönmü~ ve bir çok yeni keşifler 
elde e:tmiş, filimler almıştır. 

---o---
Yunanistana yeni 

yardımlar 
Lond..a, 19 (A.A) - Royter ajansına 

Montrealden bildiriliyor ; Yunanistan 
için bujldaY, süt tozu, battaniyeler yük· 
lü iki Isvcç vapuru Yunan limanlaı·ınn 
müteveccihen yola çıkmıştır. Bugdaylar 
Kanada hilküınetinin hediyesidir, Süt· 
l&r ve battaniyeleri Yunan muharipleri 
göndermişlerdir. 
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Şiddetli zelzeleler 
Balıkesir ve çevres:ndeki vila
yet lerde büyük zararlar var 

Ankara, 19 (Yeni Asır) - Balıke
sir le çevregindekl vilayetlerde zelzelenin 
devamJandığı gelen haberlerden anlaşı
lıyor. Sarsıntılar ayın on beşinde yeral
tından gelen müthiş u~ultularla başla
mış. Zelzele bilhassa Bigadiçte şiddetli 
hasar yapmıştır. Kasabadaki 880 evin 
yüzde altmışı taş taş üstüne kalmamak 
üzere harap olmuştur. Geri kalanlar 
oturulmaz haldedir. Enkaz altından şim· 
diye kadar 6 ölü çıkarılmı~tır. Sındırğı
nın Gölcük nahiye merkezinde 1 7 ev 

tamamen 28 ev oturulmaz şekilde y1kıl· 
mı,. Esmendere köyü evleri de harap 
olmuştur. Bir ölü vardır. Neyzen, Işıklar, 
Balatlı, Cirdekli, A•mutlu ve Yusuf ca· 
mi köylerinde hasaT mühimdir. Diğer 
taraftan Zonguldaktan gelen habere gÖ· 

re Kilimli mevkiinde bir sist tabakMının 
kaymasiyle altında kalan evler çökmü~
tür. Enkaz arasında 9 ölü çıkanlmıştır. 

Kızılay felaketzedelere yardım huıu
eund a acil tedbirler almıttır. 

Feci bir tren ka1ası oldu 

Istanbul - Suadiyede 7 
yolcu, 1 kondoktör öldü 
Erenlıöy istasyonundan hayıp giden 4 vagon 

Suadiyede yolcu trenine ~arptı 
İ>tanbul, 19 ( Yeni Asır ) Erenköyle 

Suadiye arasınd:ı feci bir tren kazası ol
mu~ur. 

Erenköyde manevra yapan nıarşandiz 
treninden kurtulan sığır yüklü dört va
gon süratle Suadiyeye doğru kayarken 
Suadiyeden kalkan banliyo trenile çar· 
pışm~. Musademede yük vagonları 

tamamen parçalanınıştır. Banliyo treni
nin de lokomotifi hasara uğramış, 3 va
ı;on birbiri içine girmiştir. Yedi yolcu 
iie bir kondoktör ölmüş, 13 kişi yaralan
mıştır. Adliye tahkikata devam eyle
mektedir. Mesuiier henüz tespit edile· 
raemiştir. 

icra Vekilleri heyeti dün toplandı 

Ankara, 19 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bugün( dün) Başvekalette Baş
vekil B. Şükrü Saraçoğlunun başkanlığında toplanmıştır, 

Soğuk hava vagonlarında 3 ölü bulundu 
-~~--~~--.,_..,,_~~---~~-~~ 

t5tanbul, 19 (Yeni Asır) - Kum.kapıdaki soğuk hava vagonlarından birinde 
üç kişi ölü olarak bulunmuştur. Tihkikat neticesinde ölülerin Eli adında biri 
ile diğer iki gayri müslim olduğu ve b unlann vagonda yaktıkları kömürden 
zehirlenip öldükleri tesbit edilmiştir. 

ltalyaya balık ihracatımız 
. - ·------

Ankara, 19 (Yeni A•ır) - Peşinen yap.mak müsaadesi verilecektir. Taze 
yapılacak bal>k ihracatı mukabilini teş- balığın süratle bozulması göz önünde 
kil ede<:ek jtalyan mallarının hususi ta-
kaııla ithal edileceğini taahhüt edecek tutularak ltalyan mallarının gümriikleri· 
ihracatcılarımıza ltalyaya 15 O bin lira- mlze gelmlş olması mecburiyeti kaldırıl
lık taze ve tuzlu balık ihracını önceden mıştıt. 

Gümrüklerden çekilmemiş 

eşyanın satışı 

tırma ile satılacaktır. Satılan mala ma
halli belediyelerce konulmuş azami fi. 
yat mevcutsa artırma bu fiyata kadar 
yapılacak, Talipler müteaddit olursa ara· 

Ankara, 19 (Yeni Asır) - Müsade· 
re edilerk veya başka sebeple satılmak 
üzere mal dairelerine teslim olunmuş eş
yadan resmi dairelerin ihtiyacını karşılı· 
ya<ak olanlar bedel takdiri suretiyle bu 
dairelere diğerleri mahalli Sümerbank larında kura çekilecektjr, Gümrüklerde 
satış mağazalanna veya ofislere devro- sahiplerjnce çekilmemi~ eşya da bu su
lunacak bu tekiller tatbik olunmazsa ar- retle satılacaktır. 
~...:~~~ 

Toprak ofisi idare meclisi 
ve azaları intihabı 

~-~~~-~x*x:--~---
Ank«ra, 1 9 (Yeni Asır) - T opralc 

mahsulleri ofi5i idare meclisi reisliğine 
lstanbul iktisat müdürü B. Saffet Sezer 
aaz1ıklarını da Konya mıntakası ticarcet 

BEKÇiLER DE· SABiT GE· 
LiRLi SAYILAr.AK 
---*--

Ankara, 19 (Yeni Am) - Bekçile
rinde memur ve müstahdemlere tatbiri 
kararlaşan iaşe lcdbirlerind ı istifade
lerj tekarrür etti. 

müdürü Halil Mithat, Adana valisi Faik 
Üstün ziraat bankası baı;; müfettişlerin

den Salih Ekin tayinlendiler. 

istila altındahi Yuna· 
nistan başvekili 

değişti 
Atina, 19 (A.A) - Yunan başvekili 

Çolakoğlu sıhhi 'ebepfar hasebile istifa· 
sını vermiş ve başvekilliği muavini Lu· 
getopolasa devretmiştir. 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

iTİBAREN 
Büfün aşıkların sabırsızlıkla hckledikleri 

ALİCE FAY KAR.MEN MİRANDA 
SEZAR ROMERO JOHN PAYNE 

Gil>i sinemacılık diinyasımn dör, 'ölıretli ;yıldızları tarafmdan yaratılan 

AY'AM 
Renk, se•, müzik ve en yeni dans güzelliklcı·ile bütün İzmire hakiki bay· 

ram günl~ri yaşatacaktır. 
Ayı'lca iki nefis tabii renkli siirprizinıiz. 

SEANSLAR : Hergüıı : 1,15 - 3,15 - 5,15 - 7,15. 9,15 de 
Cumartesi ve Pazar günleri 11,15 de b;..!jlar. 

Dikkat . Haftanın her rününde ilk seanslann başlama saatler ine katlar 
bütün mevkilerde tenzilSt vardır. SALON 30 KURUŞTUR. 


