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tlan münderecatından mesuliyet kabul edilmez ... Cümhm-iyetin ve Cümhuriyet e&erlerinin bekçisi &abahları çıka,- aiyaai gazetedir. YENl ASm Matbaasında basılmıştır. 

Rus taarruzu genişledi 
"Moskova -Leningrad,, arasında da 

taarruza geçildiği bildiriliyor 
BiZ VE HARP INGILIZ VE SOVYET HABERLERiNE GORE 
---*·---

Tıınus ve Trabl ıs Aııa1o Saksonların Afrikadald ba§1ıca iki miih;m hedefini 
teşkil ed·yor. Resmim "z Tra l>lw:;garbı gösterme1ctec1ir. 

Bizert~v<~ 20 ki lounetre vak la-n f dı 
Türkiye har Alman cephesi yarıldı, 5 

tümen bozguna uğradı 
Tun usta. 
tııar ~uz 

btly8k 
haşladı 

---*·---
MütteJikler iki ınii-
hiın yeri zaptettiler 

-*-

be karışmak 
istenıiyor 

-*-
Bizler için harp ancaJı 
zorlandığımız ualıit 

lıatıanacağımız bir iti· 
cia olmalı zaruretini 

nesillerce Jıaybedemez. 

Ruslar yeni taarruz sahasında 35 Jıilometre 
ilerledi • StaJlngrad ue merJıez cephelerlndeJıi 
Rus taarl'llZU da mUIHlf faJııyeııe devam ediyor 
Londra, 29 (A.A) - Royterin Mo&- lometre genişliğinde üç gedik daha 

kovadan verdiği 80ll haberlere göre açılmıştır. Velikllukide ve Rijevde açı
Sovyetler Moskova ve Leningrad ara- lan gediklerden nüfuz eden kuvvetJe
aında büyük bir cephede taarruza geç- rimiz 35 kilometre derinliğinde ilerJe
llli§kr ..-e Alman cephesini yararak bet mişlerdir. 
tümeni bozguna uğratmışlardır. KESİLEN DEMİRYOLLARI 

SOVYET TEBLfOt Vellkiluki - Rıjev - Viazma denıiryol-

Ru~ünün 
Mühim bir 
Vazifesi 

.. 4.lmanlar havadan hö:>· 
Ankara, 29 (A.A) - Falih Rıfkı 

Atay bugüııkU <Dtinkü) Ulusta Türki
yenin tarafsızlığını ve barış severliğini 
anlatan makaie-.::nde diyor ki: 

Moskova, 29 (A.A) - Te'bliğ : Sov- tarını ilerliyen kuvvetlerimiz kesmiş
yet kuvvetleri Rijev - Velikiluki ara- lerdir. Yine Velikilukiden Rigaya gi
ıunda 250 kilometrelik bir cephe ibe- d~n demiryolu da kesilmiştir. rüleri ve 3101ları boza. 

rafı Anglo Sahson iler· •Niçin bu har1)c girdik? .. rinde Alman mukavemet cephesini 4 ALMAN KAYIPLARI 
noktada yarmışlmdır. Velikiluki, Smo- Birka~ günden beri devam eden bu ____ * ___ _ lemesini önlemeğe 

çalışı;yorlar .. 
Hallıımızın sılııntıla:ta 
Jıarşı tahammül ltudre"' 
tini artırmalı ue onu 
milli tasarrufa alışiır· 
malı lazımdır •• 

Londra, 29 (A.A) - Paris radyosu 
Rizerte ve Tunu" cephesi üzerinde bi
ı !nci Britanya urdusunun bi.iyük taar
ruza gecliğini bildinnektedir. 

Bu sual birinci dünya harbinin son 
aylarına doğru her Osmanlı vatandaşı
rm ya ağzındn. ya gönlünde idi .. 1918 
hükiiınet kongresinde mesul şahsiyetler 
bu suale ~u cevabı veriyorlardı: 

•Bu harpte di.inya milletlerinin talii 
khis ınenuu değil midir? 

Bir Rm tı.skeri SUıfoıgra.dda yangın. 
"e harabeler 41'astncla telefonla 

kon~'111.yor 

lenk şehrinin 180 kilometre şimal batı- muharebede düşmanın 4 piyade, bir 
ımıdadtr .. Bir noktada Alınan cephesin- tank tümeni bozguna uğratılmış, on 
cie yapılan yarık 35 kilometre genifli- binden fazla er ve subayı öldürillmUş-
lindedir. Rijevin batısında 10 • 15 ki- (Sonu Snhife 4, Sütun 1 de) 

Fransız filosunun akıbeti 
HAKKI OCAKOGLU 

19:19 Avrupa harbinin ba~!:.ıdı~ı ilk 
günlerde bir çok kinıseler bu haı·hiıı 
sok uzun sürml eceğini tahmin e~ lil·or
lardı. Harp silahlarının mazhar olduğu 
lt!kamill ve bilhı.ssa ha\Ja km;\'etlcrinin 
tı.ici darbeleri karşısında milletlerin 
.-ıukavemet kudretlerinin uzun zııman 
iıl<•,•am edemiyeccği tahmin edili;yordu. 

İlk harp nutkunu söyliyeıı Alman 
lılevlct reisi de bu kanaatle işe ha§la
ıınısh. Yıldınm harbiyle kısa bir za
trıa~da boğu~manın sona ereceğini hem 
Stendi milletin~, hem de diin~ a:rn füın 
el !emişti. 

Fakat hadiscfoı tahmin edildiği gibi 
pkmadı. Almanların indinneğe ınu\'af
fftk olduktan muazzam darbelere rağ
Dıen muharebe hala de\'anı ediyor ve 
!lllnnedildiğiııe güre de daha pek c:ok 
saman devam edecektir. 

1939 yılında harbin ne zaman bitcbi
kceği hakkında tahminler ve miinaka-
13lar yapılırken yalnız İngiliz devlet 
adamları Demokrasi cephesi hazırlıkla
rmın 1943 tc sona ereceğini, asıl müca
&tclcnin bundan sonra başhyacağını 
~ıkça söyleınekten <:ckinnıiyorlardı. 
Bü~ iik Britmwa hazırlıksız bulunma

nın acısını çekti. fakat tahminlerinde 
aldanmadı:"•ını rla diinyaya gösterdi. 

1942 yıl;nın son ayına girmek üzere 
bulunduğumuz şu giinlerde Anglo Sak-
10nlar ve miittcfik]C'ri biitiin cepheler
tle taarruz halindedirler. 1943 te bu ta
arnızlarını daha <·ok ~enişletcceklerin
tle de fo!Üphe yoktur. 

(Sonu '-'ahife 2. Sütun 6 da) 

(Sonu Sahife 2, Siitun 2 de) (Sonu 8ahife 2, Sütım 1 de) 

~ ,....~ -..~ ~ --..._,,,.._.~,- - • ·-.... ..,D_ .-u-.-..-..a- _.,..c_a_ı_... 

B. ÇORÇILIN BEYANATI 
----*·----

Italya nıüthiş 

1 Ain~anlara ~öre Rusya harbi 
1 
; Volga - Don arasında 
1 ' 
1 ve merkezde Sovyet ta-
! arruzları püskürtüldü 

Zafer şimdi da· 
ha kolaylaştı ••• 

Müttefllıler Fransız baltriyelllerlnln hCU'elıetlnl 
ltül'fflet ue Jaayranlılıla ycidedlyor ue llanun 

tecavüzlere ui
rıyacaktır 

-*-
•!• ~ .:. Harllln dalta uzun 

Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: Te- 35 Rus tankı tahrip edilmiştir. Don neh
rek kesiminde müteaddit düsınan hü- rinin büyük dirseğindeki Alman kıtaları 
cumları akim kalmıştır. Almaiı ve Ru- mukabil hücumlarla Rus kuvvetlerini 
men kıtaları dün sayıca üstUn Rus kuv- nehrin karşı yakasındaki bölgeye sür
vetleı·inin Voiga ile Don nehirleri ara- müştür. Büyük hava kuvvetleri ve bil
sında yaptığı biitün hücumları pi.iskürt- hassa Rumen savaş uçaklan ordunun 
ınüşler ve ağır kayıplar verdirmişlerdir. (Sonu Sahife 2, Siitun 3 te) 

. Jıendllerlne, zafere fJüyitJı lllr ldzmet ol· 
duğanu söyHyorlar ... 

Vi§i, 29 (A.A) - Amirallik dairem .özlerini tulmutlardır. Tulonwı itPli 
bildiriyor: Daha mütareke sarasında ve donanmanın ele geçirilmeai için ve
emirleri albndaki gemilerin ber hangi rilen mihver k.araımı geç haber alan 
bir yabancı eline geç.rnektenM kendileri mahalli donanma erilnı bükümet dai
tarahndan batınl:mumı kararlqtıran ve reeine geç gehnif Te durumu görütmüt-

sürmlyeceği ümidini 
lleslememelidfr •• 

Londra, 29 (A.A) - Radyo ile bir 
demeç yapan mister Çörçil şunlan söy
lemiştir: 

'buna ancl içen Fransız bahriye erk&nı (Sonu Sahife Zı Stitoıı 1 de) (Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

(( YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR Libya harplerinde sürat azaldı 
Rusların muvaffakıyet-

leri ehemmiyetlidir Almanlara göre aradaki 
Stalingl'ad ile Don Jıau.deJıl Almanların ilazl• temas yeniden kesildi 
yeti tefllihelidir .. Afrilıada Jıali mücadele yalılll 
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Fransız şlınali Afrikasuıa "mıııımıı 1111111111111111 mnııııııııımımıııııııımı 
Akdenizde ha-

müttefiklerin asker çıkarına- eOH DAKİKA 
ğa ba~ladıkları 8 ikinci teşrin ~ reketler arttı 
tarihinden itibaren dikkatler • • • •• • • • • • • -
Libyadan oraya dönmüş ve --*--
mihverin Tunusu müttefik· Müttefikler 1.,uousta Amerilıan açalıları is-
lerden evvel tutup tutaını· tanJıöy pe ciuarlarPICI 
~~:~ o:~:::~aı::r;= bir yer daha aldılar ' hücum ettiler .. 
ikinci teşrinden beri, Rusla- * Kahire, 29 (A.A) - Tebliğ: Karada 
rın St.alingradm şimal batı- Lc>ndra, 29 (A.A) - Şimal Afrika kayda değer bir şey yoktur. 
siyle cenup dolaylarından mUttefikler kararg8hının tebliği: MU~ 27 ve 28 Sonteşrinde orta büyüklirk
yaptıkları ~e i>üyük taar- tefik kuvvetler Tunusta 'l'oburkanın şi- te bomba uçaklarım:ız Elageylanın 80 
ruz dikkati çekmeğe başla- mal doğusunda Gederyata oehrini zap- kilometre batısında MardelAj bava 
mış v~ diğer hareket ve olay- tetmişlerdir. meydanında dağınık bir halde olan uçak. 
ları gölgede bırakmıştır. 1ara taarruz ederek büyük yangınlar ~ 

Ruc;lar şimdiye kadar Al- Fransızlar hesabına karmışlardır. tnfilAklar olm~tur. 
manl:ı.ra bir çok ıaarruzlıır- DtôER HOCUMLAR 
da bulundularsa da hic. bir miitareke bitti T.rablusta mihvercilerin iki nakliye 
yerde kati bir muvaffakıyet - *- tayyaresi yerde yakılmıştır. 
kazanaınaroışlaı·dı. Onların . Bomba uçaklanmız Sicilya hava mey-
ilk muvaffakıyetli mahalli .Lcmd:a, 29 (A.A) - Sunday T~ym.ıs danlarına hücum etmişlerdir. Asker! 
ba<-kın taarruzları geçen yıl, ~or _ki; Alınan~ Fransada ~~p et- hedeflerde önemli tahribat yapılml§tu'. 
ilk kfınun ayında Rostofta tiklerı sıyaset akim kalmıştır. Mutareke Uçaklarunızdan ilcisi dönmemiştir. 
oJmus ve bu me~kii işgal durumu sona ermiştir. Şimdi Fransız.la- AMERtKALn..AıRIN 
r-dcn Fon Klnyt Alman zırh- rın İngiltere ve. Am7ri~a Y~~-a mu- HüCUMLARI 
1ı ordusunun ileri kıtalan ~~met devr~sıne gırdiklennı soyleye- Kahire, 29 (A.A) - Tebliğ: 9 uncu 
Tnganrog önlerine kadar ge- ız. Ameri~. ordusuna .. mensup uçaklar 
riye tblmıştı. Ondan sonra Ege denızınde tstankoy adasında Konı- Son harek4tta tenıayilz eden Amerikıa•· 

Generallerhıden MitcheU. 

• t"":c•m ral Grant» ti 
. d ı ·· ·· li . (S sahil 3 · 5.u. ı ..ıe) (Sonu Sahife 4, Sütun 3 te} 

uıdc bir Amerikan tankının mürettebatı Afrıka a 'u~manı .goz 301. onu ' , w. u . 



rENI ASIR lO Sontesı•in Pazartesi 1.0111 

f H r!LOSUNUN 
~.ıtBETl 
-*-

BtZERTt YE 20 KILOMET· 
RE YAKLASILDI 

::ıııııııııııııııı:::ııc::ıııı:ııııııııııııı:ıııııııııııııııırııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııı:::ı:ıı:ı:ııı:: :: • • = Ru~iinün 
Mühim bir 
Vazifesi 

~rlaştaratJ l ınci Sahifede) 
lerd r. Bu olaylardan haberdar olmıyan 
1 ulondnki donanmanın Arniralı Abri
.l' al dNhal mahalli makamlarla temasa 
geçmek istemişse de ancak liman me
n1urjyle görüııebilmiştir. Amirnl bunun 
üzerinr ananeye sadık kalarak filoyu 

-*-(Baştaralı l ınci Sahifede) 

İKİ MÜHİM YER ALINDI 
1 ŞEHiR HABERLERi 1 
--:~:::ı:::::::ııı:ı::::ı::ı~ıı:::::ııı:::::::ıı::ı::::!::::::::::::~~'\\~\\\\~\\\\\~~''\~~\\\l.\\~~~~\\\~~\\\~\\~\~\~~~\~\i~~~ıs:ı;;:: 

b. tırmı tır. 
DONANMA MOTIEFiKLERE 
iL 1 il !l\K EDECE.KTI 
Londr;:ı, 29 (AA) Miistnkil 

Kudüs, 2!J (Radyo) - Cezayirden 
resmen bildirıldiğıne göre müttefik 
kuvvetler Tunusta Teburkada ilerliyc
rek Cezire Kok meYküni zaptetmişler
ciır. Burası Tunus - Bizerte demiryolu 
üzerindedir. Yine müttefikler eline dü
şen l\1adern Bizertenin 20 kilometre 
cenu bundadır. 

HAVA H ÜCUMLARl 

BUGÜNÜN DERTLERi 
---*--- Tasarruf haftası yaklaşıyor 

Köyden 
Yankılar 

Bütün 9kullarda ihtiya

-*-
Fransız ajansı bildiriyor: Almanların 
Tulondaki Fransız filosunun müttefikle· 
re iltihak için büyük bir gayret sarfede
ceğlni anladıkları için acele harekete 
g çtikleri anlnııılmıştır. 

Bizerte hava meydanlarına karşı ya
pılnn taarruzda <.n düşman uçağı tah
rip edilmiştir. Müttefikler iki tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Sekiz Alınan .ıçağının Boneye taar
ruzunda bunlardan üçü düşürülmüştür. 
Direr s"'kiz it .. yan uçağı da ayni şeh
re bir akın y<ıp:nağa teşebbüs etmiıtler
dır. Tayyarclerdt.!n biri düşürülmüştür. 

Dünyanın bu buhranlı günlerinde 

ca uygun 
telkinler 

törenler ve 
yapılacak ••. TEKNıK SEBEPLER 

Almanlar limanın ağzına miknatıslı 
m:ı~n dökmfüılerdi. Fakat filonun Tu
londan nvrılmasınn mani olan başka 
t knik seb pler de vardır. Londradaki 
sa 'ahiyetli Fransız mahfillerine göre 
Tulondnki büyük gemilerin çoğu harc
k t eclemivecek halde tamirde bulunu
~ orlnrdı. Bunbrın tamirlerinin bir kaç 
a~ rlan evvel bitirilmesi imlcansı:r.dı. 
M irettebat ve topçu kadroları eksikti. 
Donnnmn bir c,-ıkı!I yapmağa teşebbiis 
c t'ği takdirde hava ktıv\•etlerinden yar
dım ~Öremİ\ ecf'kti f-falbuki mühim Al
m n h va kuvvetlrri tnarruz için bütün 
tertibatı almıs, tetikte bu,unuyorlardı. 
Donanmanın kafi mi'.ctard'l mnzotu da 
yoktu. 

halk arasında isratın daha fazla artbğını 
ve bilhassa köylerde alabildiğine ilerle
diğini görüyor ve teessürümiizü gizliye
miyoruz. 

İLERLEYİŞ DEVAM EDİYOR 
Cezayir, 29 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Mi.ittefik kuvvetler Tunusta ilerle

miıjlerdir. Düşm.ın ileri hareketimizi 
geciktirmek için köprüleri şoseleri ve 
demiryolları uçurmağa teşebbiis etmek
tedir. l O düşman tankı tahrip edilıniş
tır. 

Yine bu günlerde köylerde sık sık 
düğün yapılmakta, ve köy meydanlıkla
rında (ince çalgı) diye acaip bir müzik 
ve koro hey~tlni b!'lirmektedir. 

Sılııntılaran ve fiyat yüfıselmelerinin sebebi
Paranın değrei • istihsal bölgelerindelıi se· 

f aha tın sonu f eUihettir •• 

JNCfLl7. C.\ZETELF.Rt 1tN 
'ESRIYATI 

Londra, 29 (AA) - Bugiinkü ga
:Z:C'teler dü<ımıın eline dti!ımemek ıçın 
vrrdiği sözü tutnn Fransız donanması
nın fod akıbetini uzun uzadıya bahis 
mt'vzuu etmektedirln. T ulon limanında 
e ki dlio::manlarına ateş açan Fransız de
nizcileri büün İngiliz mahfillerinde hür· 
m<"t ve hayranlıkla anılmaktadırlar. 

MO J J'EFıK DAV ASI 
KOLAYLAŞTI 
Almanların Tulonu işgal etmemek 

hu!!usundaki manevraları kimseyi aldat
mnmıstı. Bu hareketin ür.erine atılmak 
istediklt'ri avı hareketsiz bırakmak için 
bir oyundan ibaret olduğu biliniyordu. 
F lkat f.' ransız gemicil<"ri aldanmamıslar, 
her iht'mnli göze nlmışlnrdır. Frnnsız 
Donanmasının Almanyanın eline düş
memesi müttefiklerin deniz davasını ko
lnylaştıracaktır. Çünkü şimdi T ulon su
larının derinliklerinde yııtmakta olan bu 
donanm::ı. en modern harp g<'milerini 
ihtiva ediyordu. 

KARADf.NIZDF.Ki GA YRETU::R 
Denizlerin kontrolü meselesinin har

bin bütün seyrinde önemi her tarafta ve 
ayni zamanda Karadeni:z:de kendisini 
göstenniştir. Almanlar bu denizden Rus 
filosunu kovmağa ve denizden stratejik 
noktalara nakliyet yapmağa çok çalış
ml!ılarchr. Fakat Ru!I donanma!lı bütün 
bu gayretleri akim bırakınca faaliyetle
rini koradan yapılan nakliyata hasret
mcğe mecbur olmuşlardır. Alman de
nb:eileri Varna, Burgaz ve Köııtencede 
aenlz nakliyatı için 16 aydanberi çalı,ı
yorlar. Romen, Bulgar donanmalarını 
Almnnyadan getirdikleri küçük gemiler
le kuvvetlendirerek kullanmağa teşeb
büs etmişlerdir. Rus donanması bütün 
bu deniz tn~ıtlımnı büyiik kavıplara uğ
ratmışbr. 

BüYOK Hl7MET 
Hnrp faaliyetinin Akdenizde temer• 

küz ettiği şu sırada donanmalarını feda 
eden Tulon kahram .101.ırının h'lreketi 
menfi olmakla beraber müttefikler da
~·asına büyük hizmette bulunmuşlardır. 

TUi ONDA 1 IASARL\R 
Madrit, 29 (AA) - Tulondan ve

rilen bir habere göre Almanlar şehre gi
rince biitün Fransız amel~ işlerini ter
lcetmiıılerdir. Gemilerdeki infiHiklardan 
bir çok evler o kndar k11sara uğramıştır 
ki bunların çoğu otunılamıyacak halde 
bulunduğundan bosaltılmıştır. 
FİLO BATARKEN ÖLENLER 
Vi<:i, 29 (A A) - Bahriye nazırlığı bil

di 'yor: Filonun batırılması esnasında 
Tulon c:ehrind dört kişi ölmiiş, 27 kişi 
yaralr nmı<:tır. Halk erosındn ölen yok
tur. 

---- ----
BiZ UE HARP 
-*-( liustanılı l inci Sahifede) 

Üç ıtanın k<l\ u~.ıgında bulumın bir 
ae\•let bır tar..ıfı s çmez, z.ınnı atmaz 
da ba a ne ~ apabilır? • 

Dtınkü polıtu; l ııe bugünkü po~tıka 
arasında kıvaslaııuı mtınaka~ları açmak 
ı:iyetınclC" degilız. Bizim harp dışı poli
t kmızın dayanııdanndan biri de içinde 
) şadıı.,ımız bölgrnm nazikliğini göz 
ör.ünde tutmak v~zifolerini baska türlü 
anlamak olmu tlır. 

Harp mili~ bir znruret olmadıkça dün
yayı ran bu l-.ı.rbe katılmamak, kefe
le rdcn bıı ne c' ddi ağırlık verecek olan 
J.,ıv\:ct içıı. dc,·!et menfaatlerinin en 
ı;. rcflil rind"n !>:rid r. Ce ~ret ve şeref 
Türk adın.n iishindC" parlayıp durmak
t ... dır. Fakat yine bu adın üstünde nice 
ı:uısall r hnip gitmistir.. Bizler bu 
ıren l k tı milli ve mı."dcni hedeflerine 
<' ist' rmc ı..t n ha!>ka bır şey istemiyo
ruz. B'zl r içın hurp ancak ı.orlandığı
nıız vakit 1-atldnacağımız. b"r ffıcia ol
ı ıak zaruretini r.esillerce kaybedemez .. 
İ i csaslarn da\ c.nan bır barış nizamı
n n koruyuculat"ı bizi her vakit yanla
nnda bulac<ıkla,·dır. • 

Bütçesiz aile - Pusulasız gemi.. * HC'm işten, hem dişten artar. * 1: 1 ruf terb'yedir : küçükken 
b 

HAVALARDA 
Fena hn,·a şartları hava faaliyetini 

geciktirmiştir. 
Düsmıın tayyarelerinin Cezayire ta

arruzunda dört mihver uçağı düşürül
müştür. 

KARŞI TAARRUZ PÜSKÜRTÜLDÜ 
Tunustaki muharebeler şiddetle de

vr.m ediyor. 
Düşman kıtnlar.ının bir karşı taarru

zu püskürtülmüştür. 
BİZERTE BOMBALANDI 
Kahire, 29 (A.A) - Tebliğ : 27 ve 

28 sonleşrin gecesi Bizerteye hiicum 
eden uc;aklarımıı: büyük yangınlar ve 
cioldardn infilaklar çıkarmışlardır. 

Avcılarımız iki düsman uçağı düşür
ı liislerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 29 (A.A) - Askeri mahfil

lerde Tunus muharebesi hakkında aşa
ğıdaki malumat verilmektedir: 

Evvelki gün Bızerte ve Tunus Uze
r:nde şiddetli hava muharebeleri ol
mustur. Alman - İtalyan uçakları hiç 
kayıp vermf'den 20 dü man uçağını dü
şürmüşlerdir. 

KARADA 
Karada düşmr.uı kıtaları olduk<;:a mü

him faaliyet göstermişlerdir. Üç di.iş
mnn tnnkı kullı.nılınnz hale konmuş, 
mürettebatı esir edilmiştir. 

ALMAN TEBLİ<ii 
Berlin, 2fl (A.A) - Tebliğ : 
Tunusta Alman - İtalyan birlikleri 

düşman tarafından inntla müdafaa edi
len bir tepeyi :r.aptetmislerdir. 

Hava kuvvetlerimiz düsmanın üsleri
nl bombalamış. pek çok taşıt tahrip et
mistir. 

Hava muharebelerinde 19 düşman 
uçağı düşiirülmüştür. Bunların bir kıs
mı dört motörlüdür. Bizim dört uçağı
mız kayıptır. 

B. ÇÖRÇILIN BEYANATI 
-*-( Baştaratı l inci Sahücdı.-) 

• - Eğer hedef ve maksadımız oldu
f;u üzere düşman-Tunus topraklarından 
tıtılacak olursa Cenup İtalyanın tekmil 
deniz üsleri, nerede bulunursa bulun
sun bütün mühimmat tesisleri ve başka 
nsl:cri hedcflcrı fenni, sistemli ve Uıh
ripkfır bir şekilde devamlı hava tanr
ruz ve hava akınlarına tabi tutulacak
tır. Böyle mtithiş bir tecavüze maruz 
l.almağı isteyip istememek hususunda 
kclrar vermek İtalyan milletinin bilece-
1ı iştir. 

Yüzden fazla Italyan generali ve 
Mussolininin 300 bine yakın ask<'ri eli
mizde harp esirı olarak bulunmnktadır. 

FRANSANIN MUKADDERATI 
Fransanın mukadderatı hakkında ka

rar vermek te Fransız milletine aittir .. 
Bugüne kadar geçen bütün hfıdiseJer
den sonra, •Munarip Fransa• isnunı 
\'erdiğimiz maneviyat ve ideal mefhu
munun tekmil Fransız milleti üzerinde 
hakim bir nüfuz icra edeceğine süpe 
}oktur.• 

Şehirlerin hurda kadınları. bcıyağı, 
rnlgıcıları tt'ıniz köylerimize sokulu.ror, 
köylünün karakteri üzerinde tnmiri güç 
bereler meydana getiriyorlnr. Köylü 
~ocuklnrı; bilhassa l-:ızbr orta yE"rde oy
nıyan bayağı kadınlnn taklide yelteni
yor; oğlan çocuklnn da içki ve r.igarnya 
fa:r.Jn rağbet c;österiyorlar. 

Şc.-hirlerde izbelenmi!I mikrop yuva
larını köylere niçin sokuyoruz? Bedii 
hiç bir kıymeti olmıynn bu eğlentinin 
neden :zararlarına göz yumuyoruz? Aca
bn bunun yerini davul - zurna alamaz 
ve milli oyunlara rağbet göstrrilemez 
mi? 

Nerede Karadeni7.li? Nerede Aydın 
:zeybeği? Nerede Sh·a~ halayı ve nere
de Sepetçioğlu ile Köroğlu? 

RECAt UNSAL 
Şehitler Köyü 

l~J".ra-;~~I Y1N KIYM~TiNI Bil. ~ 
s~_,.. ...... .,....0--..o"".r.r.r.r.r..QCl'"-o-.r.r~.r.r.r..ocS 

ALMANLARA GÖRE RUS· 
YA HARBi 
-*-maşfnrarı l inci Sahifede) 

harekut.ını muvaffakıyetle desteklem~
tir. Pek çok di.işman taşıtı tahrip edil
miştir. Aşağı Volga bölgesindeki demir
yolları bombalanmıştır. İtalyan uçakları 
merkezi Don bölgesinde motörli.i kollara 
Slğınaklarıı mm·affrıkıyetle hücum et
miştir. 

MF..RKI;;ZDE 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

düşman şiddetli ve devamlı muharebe
lerde 57 tank kaybetmiştir. 

DtCER HAREJ(I!.-..ı'LER 
llınen gölünün doğu cenubunda Rus

lar mu\•affakıyetsiz bir çok hücumlarda 
bulunmuşlardır. Düşman asker ve mal
zeme bakımmdnn ağır kayıplHa uğra
mıştır. 

Alman ve Rumen av uçaklariyle uçak 
savar batnrynlrın diin yalmz cenup ke
simlerinde :rn Rus uçağı düsiirmüşler
dlr. Almanlar aynı kc!;imlercle fi ucak 
kay betmişlt-rcl ir. 

DON - VOLGA ARASINDA 
Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 22 Sonteşrinle 28 ISonteşrin 
arasında Ruslar. Stalingradda Don ve 
Volgada aynı 7.amanda taarruz etmiş
lerdir. Büyük ölçiidc yap11an bu hareket 
esnasında düsman kayıplarına hiç kıy
met vermemiştir ve sayı üstünlüğüne 
dayanarak mtidafalarımızda gedikler aç
mıştır. Fakat kıtalanmız bu gedikler et.
rafındaki mevzilerini sarsılmaz bir şe
kilde muhafa:r.a etmişlerdir. Amansız 
cesaretle clövilsen Mihver kıtaları bUtiin 
bu çetin savaslarda düşman tarafından 
açılan gediklerin genişletilmesine mani 
olmuşlardır. Di.i~manın Stalingradda 
yaptıf,ı hiicumlar da püskürti.ilmü'ltür. 

MERKEZ Cf-;pHEStNDE 
25/Sontesrinde merkez cephesinde 

nehirlerin buz tutm:ısı ve arazinin hare
kete elverişli olmaması hasebiyle vazi· 
yelten i3tifadeye kalkan büyük düşman 
kuvveUeri gayet geniş bir cephe üzerin
de Kalenin ve Toropez arasında hücu-

HARP ÇABUK BITMİ\'ECEKTİR ma gc~lerdir. Bu hücumlar piiskür
Çörçil demeçinde şöyle devam et- tUlmüştür. 'Oç gün devam eden şiddetli 

miştir: muharebelerde düc:man 300 tank kay-
a - Şimdiye kadar cereyan eden betmi.ştir. 

olaylar bildiğime göre harbin daha DlCER YFJRLERDE 
uzun sürmiyeceği, önümüzde başka acı Batı Kafkasyada havalann bozulması 
ve kanlı sebepler bulunmıyacağı ümi- hasebiyle büyük ölçüde hareket yoktur. 
dini beslememi.ta haklı gösteremez. Av- Terekte yine havaların bozukluğu ve su 
ı·upadnki savaşın Asyadaki vuruşmalar- baskınlan harekatı durdurmuştur. 
dan evvel bitmesi mümkündür .. Atlan- Alagirde düşmanın hücumları aklın 
t'kte sükunet olduğu sırada Pasifikte, bırnkılmı~tır. Kalmuklar stepinde dü~ 
hrrp kasırgalarının azami şiddetine manın bir süvari tümeni yok edilmiştir. 
yükselmesi imkanı da vardır. Eğer hu-
cheler bövle bir dönüme gelirse biltün 
kuvvetlerimizi J npon tecaviizüne karşı 
birliktC' mücndele icin Birlesik Ameri
l ayn, Avustralyu ve Yeni Zelandadaki 
hırdC'şlerimize vnrdım ve tahsis edece-
ğ.z .. • ----·----Romanya kralı efçfmizi 

;emeğe çağırdı •• 
Bi.ikrcş, 29 (A.A) - Bugün Romanya 

Kralı Majeste Mihail, Türkiyenin BUk
ce~ elçisi Suphi Tanrı övcrle re!ikaları
m Kisnef sarayında öğle yemeğine da
vet etmi~lerdir. ----·----Çi üi.. isaı~ada ış Jdarır. 

~~ı dii !ibnesi •• 

Divet 
- *-

Bu celple Jıimlerin 
alafıası olduğu 
izah ediliyor-

İZl\ıin. YABANCI ASKERLİK ŞU
BESİ BAŞKANLI(aNDAN : 

1 - İstanbul e.skerlik dairesi halkın
dan olup acemi ihtiyat sakatların sevke 
tabi olduklan .. 

e Mal azlığ·n.1 karşı çok mal ile 
kar ı kon3bilir .. Onun ıçin her zaman- Roma, 29 (AA) - Dahiliye nazırlığ• 
ı n fazla mal , ... ti~tır.. b"ldir yor: Ayın otuzundan itibaren bil 

2 - 313 - 332 dahil bilfunum müeccel 
-.rat ile İstanbuı mıntakasından gayrı 
e>kat ihtiyat eratın bu celple allkası 
,,Jmadığı ilan olunur. • ~ >. • tiın kıl~ ::ıda ı~ıkları karartma l"dbir: 

------------- a'.,, .. m 17,30 da başlıyacaktır . 

• 

On üçüncü tasnrruf ve yerli mallar 
haftası 12/12/942 Cumartesi günü Baş
\'ekilin Ankara Hnlkevinde söyliyecc
ği bir nutukla ba~lıyncaktır. 

c) Fiyat yükselişi neticesinde ellerine 
fazla vara gC'çen vatanda.~lar bu fazla 
kazançlarını memleketimizde kıt olan 
mallara ayırtmak hevesindC'n vaz geç
melidir. Her sarf olunan para, piyasa
dan C'ksilen bir mikdar maldır. Paranın 
değeri, p!yasada maldan ziyade para ol
duğu :r..amanlarda diişer. Onun için pa
ranın değerini bilenler onu piyasaya çı
karmaya değil, piyasadan çekmeye bak
malıdır. Fiyat yüksel~lerinden gelirleri 
artan vatanda~lar, bu fazla paralarını ya 
hnkalara yatırnıalıdırlar, ya tasarruf 
bcınoları, devlet tahvilleri almalıdırlar .. 
Yahut da istihsali artıracak zirai ve sınat 
işlere yatırmalıdırlar. 

Ma«rif vekilinin bir tamimine göre 
tasarruf haftasında ilk, orta okullarla 
her ti.irlü mesleki okullarda, liselerde \•e 
yüksek okullarda hiilfısası O§ağıda yazı
lı program ve esaslar dahilinde şenlik
ler ve tiirenler yapılacaktır: 

1 - Haftanın başladığı günün saba
hı ilk derslerde tasarruf ve yerli malı 
haftasının başladığı, bunun mana ve 
önemi ile her talebeye düşen ödevler, 
öğretmenleri tarafından talebeye anla
tılacaktır. 

2 - Bu yıl üzerinde durulneak nok
talar şunlardır: 

a) Karşıl~tığımız zorlukların ve sı
kıntıların başlıca sebebi mal kıtlığıdır. 
1sUklfıliınizin korunması için harp müd
olduğumuzdeUnce siliih altında tutmaya 
detince silah altında tutmaya mecbur 
olduğumuz ordumuz, bilyük bir müs
tehlik kuvvettir. Onu beslemeye, giy
dirip kuşatmaya, cihazlandırmaya mec
buruz.. Çünkü içinde yaşadığımız ve de
ğeri hiç bir şeyle ölçülemiyecek kadar 
büyük olan barışı onun silfilı elde sı
nırlarımızı beklemesine borçluyuz. O 
halde yapılacak işlerin başında her alnn
da istihsali çoğaltmak: gelir. Mal kıtlı
ğının önüne ancak malı bollandınnakla 
geçilir. Onun içın istih.'5al sahasında ça
lışan bütün vatandaşlara her :r.amtmkin
den daha çok mal yetiştinneleri lüzumu 
her fırsattan faydalanarak anlatılmalı
dır. 

b) Fiyat yükselmelerinin bir sebebi 
mal kıtlığı ise diğer sebebi de mala hil
cunıdur. lhtiyaçlarımızı kısmak, daralt.. 
mnk: mecburiyetindeyiz, Mal blriktiren
ler, normal zamanlardaki gibi yaşamak 
istiyenler bindikleri dalı kesiyorlar de
mektir. Zaten kıt olan malın sütüne bir
den hiicum edilirse fiyatlar hiç bir ~ 
man inmez. Onun için istihsali daralt
mak, zamanımızın bize emrettiği mecbu
riyetlerin başında gelir. İhtiyaçtan kı.s
ma k, hiç şüphesiz ki bir mecburiyettir. 
Daima başka milletlerin katlanmak zo
runda kaldıkları fedakarlıkları düşüne
lim. 

d) Ba7.J bölgelerde ziraatle uğraşan 
halkın israfa, hatta sefahata b~ladıkları 
göri.iliiyor. Bunun sonu şahsi ve içtima! 
felt'\kettir. Bunu ivice anlamak lazımdır. 
Akıllı ve il ersini· gören köylüler, fazla 
knzan~larını, isti}.~. llerini arttırmaya, 
evlerini, ahırlarını, ağıllarını. istihsal 
vasıtalarını dUzeltmeye sarf etmeli ve 
kaa günler için bir yana bir <:ey snkla
malıdırlar. 

e) Elinde fazla parası olanlar hayır iş
lerini de ihmal etmemelidir. Bu sıkmtı
]ı g!inle.rde yoksu1luğa di.işen vatanda§
larımızı d~crlinmek ve onlara yardım et
mek başlıca insanlık ve millet vazifel~ 
rimizdendir. 

3 - Bu hafta içinde talebeye ve veli
lere malısın müsamereler verilecek, bu 
mtisaınerelerde yukarda verilen esaslar
dan miilhc.-m <llarak konu.şmalar yapıla
caktır. 

4 - Vakti hali iyi olup ta tasarruf 
kumbarası olmıyan talebe kumbara al
maya te~vik edilecektir. 

5 - Henüz kooperatifi bulunmayan. 
okullarda <okul kooperatifçiliği ve ta
sarruf terbiyesi> adlı eserd~ gösterlleıı 

ve vekilliğin buna ait emirlerine uyan 
şekilde kooperatifler kurulacaktır. 

6 - Bu hafta içinde ilk okulla.nn öğ
retim mihverini art.ırma ve birikt~ 
te§kil edecektir. Bu münasebetle radyo 
ve matbunt yayınlan içinde tasarruf haf 
tl' .. smı ve milll servetin durumunu ilgi
lendiren sair nesrivattan talebe Iayda
landınlacak ve ökr~trnenler tarafından 
verilen konular üzerinde konuşmalar 
ve yazı 1t vazifeler yaptırılacaktır. 

l)ünkü lik nıaçla1·11ııtı neticesi 

Göztepe bire karşı iki 
sayı ile galip geldi 

Alta~lıltır da ilıi gole mulıabil yedi sayı kaza· 
naf'alı Demirsporu yendilef' 

Dün güzel bir havada beşinci hafta 
lik maçlanna devam edilmiştir. Galip 
ve mağllıpların evvelden hemen hemen 
belli olmımndıı.n olaçak, stadyum tenha 
idi. 

CöZTEPE - ATEŞ 
Hk maçı Cöztepc • Atcı ta.kunlnn 

ynph. Ekseriya hakim vaziyette oyna
yan Göztepeliler gollük fırsatlar yarata
bildikleri halde istifade edemiyorlardı. 
Nihayet 20 inci dakikada penalhdan ille 
golü yapabikliler. 

Bundan sonra gollük fırsatlar gelme
di değil, fakat her nedense bir türlü 
ikinci golü yapnmadıklan iç.in bundan 
cesaret alan rakip taraf gittikçe iyi oyna
mağa devnm etti ve ba~a gol yapılma
dan devre bitti. Netiu: 0- l Cöztepe 
galip. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devrede de vaziyet ayni tempo

yu muhafa7.a ediyordu. Fakat bu 0-1 lik 
nazik vaziyet Ateş takımının ümit var 
oynamasını mümkün kıldığından Cöz
tcpe için gol atmak gittikçe güçleşiyor
du. Şimdi Ateşliler tehlikeli akınlar yap
mağa başlamışlardı. Halbuki aradaki 
kuvvet farkı o derecededir ki eğer Göz
tepelilcr daha bMnci devrede iken ya
rat tıklnn bunca müsait gol fırsat1ann
clan birisini gol yapabilselerdi şimdi va
ziyet Cöztepe lehinde büyük bir gol 
farkı gösterir ve Cöztepe bu kadar müş-
kiil ve tehlihli vaziyetlere clüşmezdi. 
Fakat biitiin takımlarda bu hal görüle 
gelmiştir. Takımlann verimsiz bir gün
leri de olabilir. 

Bu vaziyette heyecanını muhafaza 
ederek devam eden oyunun bitmesine 
altı dakika varken Fuat ikinci golü ata
bildi. Artık oyunun neticesi anlaşılmış
tı. Cöztepeliler neşe içinde oyunu gev
settiler. Derken Ateşten Necdet giizel 
bir gol atıverdi ve oyun bir dakika son
r& bu 1-2 netice ~ İzmir şaınpiyonumuı 

gı:.lcbesiyle bitti .. 
Göztepeliler lik maçlarında bu sene 

ilk golü ycmiı oluyorlar. Ate§liler de 
dün en :iyi oyunlarından birisini oyna
mışlnrdır. 

ALTAY - DEMİRSPOR 
Altay - Demirspor maçının başlangı

cında rakibin oyunwıa ayni oyunla mu
kabele ederek oynıyan Demirsporlular 
16 ıncı dakikada ilk golü yemekten 
kurtulamadılar ve arlık eski vaziyete 
dönemediler. 

38 inci dakikada lehlerine verilen pe
naltıyı da atamıyan Demirspor1ulara 
Altaylılar 40 ıneı ve 43 üncü dakika
ltı.rda iki gol dnha atarak devreyi O - 3 
kazandılar. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devrede artık maçın neticesi 

hakkında şüpheye düşecek bir şey yok
tur. Nitl' •n AltayWar 4 üncü ve doku
zuncu daım~alarda dördüncü ve beşinci 
golleri yaptılar. Fakat bir nrr.' k oyun
lurını gevşetinc~ yılmdan oynıyan De
mirsporlulardnn iki gol yediler. 

Bundan sonra Altay vine gol peşine 
düştü ve 30, 39 uncu dakikalarda altın
cı ve yedinciyi yaph. Eğer vaziyet cid
di tutulsaydı Altayın golleri düzineye 
yakın olurdu. İşte bu maç bu suretle 
2 - 7 Altayın lehinde bitti 

* Haftaya eıı mühim karşılaşmayı gö-
receğiz. Bu nıa:; likin şimdiye kadar 
ınağlO.p edilmem~ iki takımı, Göztepe, 
Altınordu arasında cereyan edecektir •. 
Maç.ın galibi ayni zamanda devre birin: 
cisi de olacaktır. Göze görünen, bu iki 
takımın bu sene en kuvvetli oldukları
dır. Bu maçı kazananın şampiyonluk 
yolunda en büyük adımı atacağına mu
hakkak nazariyle bakılıyor. 

Haftaya yapılacak karşılaşma devre
nin en mühim ve en heyecnlı maçı.dır .. 

l\1. ALİ ORAi.. 

~~~~-.·~~~~ 

Hallıımızın sılııntılara 
lıarşı tahammül lıudre• 
tini artırmalı ve onu 
milli tasarrufa alqtır
rnaJı lcizımdır-

HAKKı OCAKOOLU 

(Hnştarah 1 ınci Sahifede) 

Mihver son aylara kndar taarruz kud· 
retini muhnfnza ediyordu. Bugiin mii
dafoa ırıevkiiııe geçmiş bulunuyor ve 
bu mevkide de bir lınyli mukavemet 
göstereceğinden .. iiphe edilemez. 

Alınnn askeri kudreti ne kadar yıp
ranmış olursa olsun yine Anglo Sak
sonları bir hayli meşgul edebilecek du
rumdadll'. 
Yakın maziye şöyJc bir ıılWU' abna

ınızın sebebi bıı harbin daha bir hayB 
mun sürmesi ihtimalinin ne kadar 
ku, vetli olduğunu göstermektir. 

· tirnf eylemeliyiz ki bu üç harp yl1a 
iciııdc harbe tclmddiinı eden hayntımaı
dan ('Ok biiyiik fedakfırlıldar yapmlf 
değiliz. 

Harpten önceki lınyatı aşağı yukan 
nynen yaşıyor111.. 

Hayatlarmda değişiklik yapan bir 
kısım vafnnıla!jlann lıu hali son yıl 
i(.'İnde çok artan hayat pahalılığı hase
biyle satın alnın kudretlerinin zaafa ui
nımasından ileriye geliyor. Bir de harp 
ekononıisiniıı tabii icaplarına ayak uy
dur.ırak miJli tasarnıf düşüncesi zihin
lerimİ7.c aslfi hakim olama.DU$br. 

Bunda kabahatli olan yalnız halkı
mız değildir. l93!J ve 19l0 yıllanncla 
nıcmloket geniş bir bolluk içinde b• 
Junduğu için devlet adamlanm.a • 
bizlere hiç bir endişeye kapılmamak 
fa\·siycsinde bulunmuşlardı 

Bol bulduğumuz her .şeyi bol bol saı
{etınekte tereddiit göstermedik. IWba
ki harp uzayınca bazı ınaddeler üzerin
de sıkmhya diişmekten kurtulamadık. 

Demek ki ilk hareketlerim~ hatala 
olmn~hır. Hatanın neresinden dönülür
se kfır sayılır. 

Göriiyoruz ki harp daha bir kaç s. 
ııe ıwunak istidadındadar. Belki k 
badireye bh:lcrin de katılnıamu: ihll
mallcri vardır. Gerçi sulh davasına l'tlll 

sıkı bağlıyı7.. Fnkat en küçük bir te<:a
viiz ve tazyike karşı memleketimisi, 
namus ve .:jCrcfiıni:r.i konmıak karar " 
azmimiz de katidir. 

Bu itibarla her an harbe girecek imi
şiz gibi ordumuzu .,.-e memleketi.misi 
muhtemel tehlikefore karsı hazırlıkla 
bulundurmak mcvkiindcyiZ: 

Orduya ait kısımları şcllerimiz yeri
ne ~elinnektcdirtcr. 1\Icmleketin ik~ 
di kudretini her türlü sal'Sıntılardq 
korumak \0nzifc,1 ise yalnız hükümetia 
değil, ayni zamımda milletindir. Hükii
met tetlbirlel'İııi muvaffak kılmak yo
lunda halkınıızn teretlüp edt-n vazife
ler \"nrdır. Buıılnrı yerine getirmek, 
milli tasarnıfo :ıznıni riayetkarlık :Ci9-
fC'rınek, bilh:ı~sa iaşe maddelerini israf. 
fan t:ekinmck bugün için en miihim bir 
memleket hizmet. sn~,tabilir. 

Ferden lıcr vatandaş israftan çekin
nıck, hatta sofrnsında iki türlü yemek 
bnhıuduruyorsn hunun birini kendili
ğinden hıfzetnıek mecburiyetindedir. 

Harp ekonomısinin vatandaşlara tah
mil ettiği vazifeler çok ehemr.ıiyetlidir 
\'e çok gcni<;tir. Bugiin için Halkevleri
nin, C. il. P. tcşkilfihnın, hafta bütüa 
miinc\'verlerin omuilarına yiiklcrun.iş 
en mühim vazife de budur. 

Jfolkımızuı c:ıkıntılara k~ı toham
miil kudretini 3rtın11ak ve tnsnrruf h"k
rini J1iitün \•atandaslann kafasına sok
ınnk için Jıiikiimet makanimıası ve 
muhtelif teşekkiiller lınrekete geçmek 
ınevkiinclcdirlcr. 

Dünün ihmali bugünün sıkıntısını 
doğurmuştur. Bugiinün harcketsirJiğl 
ynnn için bir tclılike olabilir. 

HAKl'l OCAKOGLU 
<...._..._......,_,_.,.._~-·· o 

l "Holn,, da r!ii n mi 1-ı 
liŞef !!iİnii kutland1 1 

1 ~f~a_nbolu, ;·c,::.A)-:._ Milli i 
Şefmuun Safranboluyu şereflendir- ! 
diği günün birinci yıldönümü mü- 1 
nascbetiyle kasabamız bayraklarla İ 
donanmış, merasim yapılm.1ştır. 
Mızıkanın çaldığı 1stildal marşın
dan sonra nutuklar söylenmiş, şiir-

i 
ler okunmuştur. Milli'. Şefe sonsuz 
saygı ve bağlılık duyguları bir defa 
daha belirtilmiştir. .:-...._..._.,,_. . ·- ·._ ...... _Q_ . ·- _,_. 

AMERİKA.DA 
11·r eğlence l}erinde 
150 ld'i ö!dü •• 

Boston. 29 (A.A) - Bir dan., nı:;e <.'i
kan yangında 150 kişi ölmüştür. Büyülr 
yangın esnasında yanarak ölenlerin vtt 
yaralananların sayısı daha fa?:la olma
sındım korkuluyor. 

POLONYA 
Yahudilerinin sürül· 
mesi harsısında •• 
Londra, 29 (A.A) - Polonya millt 

meclLc;inin toplantısında Polonyalı yahu
dilC'rin kütle halinde sürülmesi aleyhin
de harekete geçilmesi ic:tenmiştir. 
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Askeri "Yeni Asır,, ın 
muharriri yazıyor 

1ZM1R SlC!Lt TlCARE'l' MEMUR- U 1 l 4! 
LUGUNDAN: İsraf her 7.8man bir cürilmd\lt .. 011--

(DÜNKÜ NÜSHANIN SONU) gün bir hiyanettir, bozgun~.uluktur. . * Mal stoklarımızdan luzuınsuz hiç 
bır şey harcama .. 

--------x*x:------
(Baştarafı t inci Sahifede) 

1 

nisbette ağırdır. Daha da bir çok mih-
ver kuvvetleri heniiz lı:apanmamıı olan 

Ru::.lar Kerçten Kırım yarım adasının çenber içinde mukavemet ederek tabi
icıne doğru tehlikelı hır taarruzda bu- atiyle tehlikeye maruz bulunuyorlar. 
lundularsa da c;abuk durdurulabilmiş- Neticenin ne olacağı henüz belli değil
Lrdi. dir. Mihver i~in işin en fena tarafı Sta-

Yine onlar geçen bütün kış esnasın- lingrad ve Don kavsi lı:esintler'nde ma
cia ccphen n bilhassa orta kesimlerinde halli hava hakimiyetinin Ruslarda ol
Almanlara devamlı ve şiddetli taarruz- masıdır. Eier bö~le ise Almanların va
larda bulunarak bazı Alman istinat ziyeti islah işi daha güç olacaktır. 
noktalarının aralarından boş sahalara ŞİMAL AFRİKADA 
b.le girmi lerse de Alınan kış müdafaa Rommern. ev'\elce dü ündi: "• ümüz 
cephesini h'ç bir yerde yarmağa muvaf- gıbi, El Ageyla ve Marda bataklıkları 
fak olama 11 laıdı. Tek küçük muvaf- arasında yeni b!ı· müdcıfaa ın"'vzii tutup 
fakıyetleri şimalde Volkhof nehrini bir tahkim ettiği ve sekizınci İngiliz ordu
noktada geçerek bir köprü başı işgal sunun taarruzunu burada beklemek ka
etmek olmuştu. rarında olduğu anlaşılıyor. Onun bunu 

Ruslar geçen Ya7.a doğru Kırımda ve yapabilmek için taz.e kuvvetler alınış 
Harkofta çifte büyük yarma taarruzları olma ı ve arkasından emin olma ı 'kti
için hazırlanmışlarsa da Kerçte önlen- za eder. Agedab~;ayı geçmiş olan 8 inci 
nıişlerdi. Fakat Harkof cenubundaki Al- İDgiliz ordusunun ileri kıtalariyle Rom
ınan mevzilerini yararak içeriye girmis- mel ilel'i kıtalan arasında bazı tcmas
lerdi. Ancak Alınanlar, içeriye giren iar olınu.ş ise de henüz esaslı ınuhare
Rua kuvvetlerini yan ve arkadan vura-
rak gediği süratle kapapttıklarından içe- be başlamamıştır. Fakat icap eden ba-
ride kalan Rus k.ıtalannı esir ve imha ;eırlıklardan sonıa bunun da fazla ge
edebilmitlerdi. Ondan sonra Kurak c~kmiyeceği düşı...nülebilir. Çünkü gün 
Harkoi büyük Alman yarma taarruzu geçtikçe Romm<;)i:n kuvvetlenmesi ihü-

h · .. · d n:;ali vardır, bu dc. ınüteanz için fa~ da-hat1emış ve bu, Don ne rı uzerın en 
Volgan.ın dirseğindeki Stalingradla Te- lı degildir. . 
rek nehrine, NalçıkJa Vilac:li Kafkas ön- Cezayirden Tunusa ilerliyen lngiliz 
}erine kadar ileriye götürülmüştü. bir.inci ordusun~n sahil boyunca yürü-

KOOPERATİFTE MUAMELE: 

Madde 24 - Kooperatifin ortak olmı
yanlara yapac:-ğı satl§ muameleleri dai
ma peşin para iledir. Ancak ~lık kö
mür vesaire gibi bedeli bir aym bütce
sinden ödenilemlyecek satışlar için ke
falet veya teminat mukabilinde ortak 
olmayanlara taksitli kredi açmağa idare 
meclisi karar verebilir. Ortak olanlara 
yapılacak alelı'.imum va<l~li satı~larla 
ikinci maddenin b, e, f, fıkralarında ya
z l ı muamelelerin esasları 36 ncı madde 
ınuc-ibince tesekkül edecek ilk idare 
meclisi tarafın-dan hazırlanacak dahiü 
talimatnamelerle tesbit olunur. Bu ta-
1imatnamede tadilat yapılması uınumi 
heyetten karar ist'hsaline bağlıdır. 

FASIL: IV 
KOOPERATfFtN ORGANLARI: 
Madde 25 - Kooperatifin organları 

ı:;unlardır: 
a) Umumi hl'yet. 
b) İdare meclisi. 
c) Müdür. 
ç) Mürakabe heyeti. 
UMUMt HETh""TI'E REY VE TEM
StL: 

Madde 26 - Kooperatifin bütün or
tak} rını temsil eden organ umumi he
yettir. Her ortak kooperatifin bütün iş
leri hakkındaki reyini bizzat veya mü
messili vasıtasiyle umumi heyette kul
lanır. Her ortak sermayesi ne olursa ol
sun bir reye maliktir. 

Umumi heyette hazır bulunan bir ad 
fazla olarak mazeı'1:!tinden dolayı toplan
tıda bulunmayan diğer yanlız bir a1.a
nın,yazılı iznile, reyini temsil edebilir. 
Ancak kendis ini sahsen aıakadar eden 
bir mesele müzak·cre edilirken alakadar 
aza reyini kullanamaz, 

UMUMtHEYETlN 
V AZtFELERl: 

Bu bilyük Alman yarma taarruzu, Vo- yen kolu mihver ileri kıtalariyle mu
roşiloftan sonra şimale tevcih olu'!a~k lıarebe temasları yapa yapa ve bu kı
yerde cenuba yöneltildiğinden tabıatıy- ü:ları geriye ata ata Bızerteye yakJaş
le hem cephe uzamış, hem de Moskova maktadır. Suk - Bone - El Arba - Tu
etrafmdaki Sovyet orduları masun kal- nus demiryolu boyunca iler!iyen diğer 
Jru§lardı. Bu sebeple Ruslar h~~ Stal.in- müttefik taarrw; kolları, mihver kuv
arad, hem de şimalt Kafkas bolgelenne vetlerinin muk .. vemetle;rine rağmen 
bUyilk kuvvetler getirerek buralarını Medijes - Elbabı alarak ilerlemişler ve 
fiddetle müdafaa imkAnını buldular. On- Tunus şehrinin ancak 30 kilometre ka
dan sonra da Tuapse, Terek, Villdi Kaf- der batısında Tecurba istasyonuna var- Madde 27 - Umuml heyetin vazife-
kas ve Stalingrad bölgelerinde küçük mışlardır. Mütt\?tiklerin taarruz ağırlık le~) ş~~;~:~u, netice hesaplannı ve İf 
ve bilyük karşı taarruzlara geçtiler. nıerkezinin bu c'hette olduğu tahmin raporunu tetkik ve tasdik etmek, 

19/20 tkincı·+ .... rinde, Stalingradın şi- olunur. ::t... 
"''"i' b) Kooperatifin faaliyet pros.amını 

mal batısiyle cenubunda başlıyan ve hl- O halde müttef~klerle, Bizerte ve Tu- tesbit etmek. 

sen veya temsilen hazır bulunmalan 
şarttır. 11k toplantıda bu nisap temin 
edilınİf bulunmazsa, ortaklar ikinci de
fa toplantıya çağnlırlar. Bu ikinci top.. 
lantıda hazır bulunan ortakların adedi 
ne ilursa olsun birinci toplantıya ait 
ruzname müzakere ve kara1' bağlanır. 
Ancak statünün tatili icin vuku bulacak 
toplantılarda ticaret k;nunu hükümleri 
caridir. 

Madde 32 - Kioperatifin feshi hak
kında müzakere için yapılacak umumi 
heyet içtimaında, o tarihte müesseseye 
kayıtlı ortakların en az üçte ikisinin ha
zır bulunmaları llzımdır. Kararlar mev
cut reylerin ekseriyetiyle verilir. Yalnız 
sermaye teahhüdünün tezyidi için veri
lecek kararlarda bütun ortaklarm itti· 
fakı şarttır. 

RUZNAME: 

Madde 33 - Ortaklar umumi heyet 
ancak ruznameve dahil maddeleri mü
zakere ede-bilirl~r, şu kadar ki ruzname
de mevcut olmasa da idare meclisi ad
larının azline karar verebilir. Azline 
karar verilen idare meclisi azAlarının ye
rine yenileri intihap olunur. 

HUZUR CETVELLERt: 

Madde 34 - Umumi heyete gerek 
asaleten gerek vekAleten iştirak eden 
ortakların bir cetveli tanzim olunur. 
Bu cetvelde istirak eden veya temsil 
olunan ortaklarla bunlardan her birinin 
şirkette mukayyet hisse mikdarlariyle 
hazır bulunan ortaklarla, kendilerini 
temsil eyleyen vekillerin imzalan hulu
nur. tşbu cetvel, toplantı mahallinin or
taklar tarafından kolaylıkla görülnıesini 
mümkün kılacak bir yerine talik olu-
nur. 

Madde 35 - Umumi heyete ait vesi
kalar.dan. bilAnço ve netice hesaplariy
le idare meclisi ve milrakabe heyeti ra· 
porlarından toplantıda bulunan irtakla
rm ishnlerini havi cetveller ile zabıtna
melerden Uçer nüsha toplantıyı takip 
eden 15 gün içinde ticaret veklletine 
gönderilir. 

tDARE MECLtst VE SEÇOO: 
JA devam eden Sovyet taarruzu biiyük nusu işgal eden c.ısıl mihver kuvvetleri c) İdare meclisiyle miirakıplarm ra
alçUde olmuş ve ~ihver mevzileri ~n arasında şiddetlı ve kati mücadele baş- porları ve teklifleri hakkında karar ver
kavsiyle Serafimovıç arasında ve Stalın- lamk üzeredir. B. $. Amerika harbiye m k 
gradın cenubunda Zara - Tundotova böl- n~zın Bizerte ve Tunustaki Alman ~)·İdare meclisinin salahiyet ve vazi- Madde 36 - Kooperatilhı işleri, or-
gelerinde yanlmıştır. Büyük Don kav- kuvvetlerini 12 - 15 bin kişi, yani bir felerini tesbit etmek. taklar umumt heyeti tarafından en faz. 
sinin şimal hattında açılan gedikten içe- tümen kuvvetinde olarak tahmin edi- d) İdare meclisi ve mürakabe heyeti la Uç yıl için seçilen en az be§ ve ea 
riye giren büyük Sovyet kuvvetlen yor ve bir İta!yan tümeninin Garp azAlanru seçmek, işten el çektirmek ve- çok 7 addan milrekkep bir meclis tarı-
süratle cenuba ilerleyerek Çir suyuna Trablusundan muhriplerle bu mıntaka- ya ibra etUrmek. fından idare olunur. 
varmışlardır. Stalingraddan Rostov ve ya, Sfak ve Gabese getirildiğini söyli- e) İdare meclisi ve mürakabe heyeti tik idare meclill Uç yıl içia.: 
Harkofa giden dem.iryolla bu ırmağın yor. Tun usta ki mihver kuvvetleri eğer azllarına verilecek Ucret ve ikramiye- 1 - ·" · · · · · · • · · · "• · · · • · •" •"" •" · 
Dona dökiUdilğll Girsk civarında Don hakikaten yalnız bunlardan ibaretse !erle memur ve müstahdem kadrolarını 2 - ••••• · ·" ••" •••• · • •• · ·' • •• '" ·• · 
nehrini geçerek ırmak boyunca yukarı müttefikler bunh.ıra üstün kara kuvvet- ve masraf bütçesin.l tesbit etmek. 3 - ................................ . 
doğru takriben 60 kilometre kadar git- leriyle yüklenmek fırsatını bulacaklar f) Kooperatif statUsUnde teklif olu- ' - • .... "• • · • "· •• """ · •• • •••••" 
tiği için ilerleyen Rus taaı;uzu kuvvet- cfemektir. Hava kuvvetleri itibariyle nacak değişiklikler hakkında karar it- 5 - ........ •· • · ••• • ... · ••••••••••·• • 
leri ayn1 zamanda bu demıryolunun ba- mihverciler Tun usta Ustün olmasalar tihaz etmek. 6 - "• • · • · "· · • · · •• • ·•·· · · "· • • • • · · · 
21. noktalannı ele geçirmişler ve bu su- bıle hiç olmazs:ı müsavi derecede kuv- g) Gayri menkul satın almak, yaptır- 7 - • · ... · • "· · · · ••••' · ... · · · · •· · · •• •. . 
retle Stalingradın Rostov ve Harkofla vetli olduklan tahmin olunur. Tunusta mak veya satmak hakkında karar ver- den teşekkül etmifti.r. Müddetlen lıi.tun 
demiryol muvasalAsını uzaklardan kes- ntıticeniA ne elacai& heailz tamamen mek. bulan. idare meclia azAian tekrar .iııtl-
='tl• • •- ku+utlıl'I, Çir wll belU delildir. Anlamak için beklemek h) Kooperatlfbı dfler bir kooperatif- hap ~eıo. tdaı'ıe meeftslerfne • .,... 
boyunca Don nehrine doiru ilerlemekt~ lazımdır. le veya birlikle birleşmesi veya böyle rıca na adedi kadar ~ y~dek azA mti-
ve bu suretle Don kavsinin içindeki İ t bir birleşme mevcut ise lüzumu takdi- hap olunur. Kooperatife hıssedar olma· 
... ı'hver kuvvette..ı .. ı tamamiyle kapatıp V Ş FRANSASINDA b k eh_ bak bı'r 1Y1 • .._.. ------ En b" ı da rinde ayrılması hakkında karar ver- yan ve u ooperaw;\en veya ş a. 
yok etmek maksadını takip etmektedir- yeni ır 0 ay Fransız harp li- mek istihllk kooperatifinden mal almayma 
1 manı Tulonun Almanlar tarafından iş- Aİ>t UMUMi HEYEr hiç bir kimse idare meclisi azası olamaz. 
er. b d Mih ._ gali üzerine oradaki Fransız donanma- TOPLANTISI·. Azllık sıfatının devamında azinm a-

Stalingrad cenu un a ver mevzı sı büvtik kısmmaı kendi kendini batır- hi 
le.tini yaran Rus kuvvetleri de Stalin- " P bulunduğu hisseler ahara satılmaz 
grad - Novorosisk demiryoluna kadar ması olmuştur. Almanlara göre bazı Madde 28 - Ad! umum! heyet top- ve kooperatif kasasında teminat olarak 
ilerleyerek bu hattı da kesmişlerdir. Bu harp gemileri, ıstihkam müfrezelerinin lantılan her sene Mart ayı son haftasa hıfzolunur. 
suretle Stalingrad şehrinde ve Stalin- vaktinde yetişmesi üzerine batmaktan içinde yapılır. - SONU y ARIN -
gradm şimalinde Volga ile Don arasın- kurtarılmıstır. Fakat batan ve kalan Adi umumt heyet muayyen müddet -
daki mevzilerinde tutunmakta olan Al- Fransız h~rp gemilerinin sayı ve vasıf- içinde idare meclisi tarafından toplan- lZMtR BELED~tNDEN: 
man ordusunun geriyle başlıca muvasa- lan ne olursa olsun son kanlı Tulon tıya çatnlmadığı takdirde, mtlrakabe Otobüe müstahdemlerine kwnap 'bele 
lllannı teşkil eden her iki demiryolu olayı ile Fransa mUtareke komedi ve ı.~ uınl h eti 4-.1ft-t eli 
Ruslar tarafından kesı'lmış" tir. Bununla ffıcialariyle beraber Fransız donanma!'? .....,.,, .... resen um ey ~ ıya 'yeden nrilmek üzere 33 adet kaput 

çatınr. Toplantıya dlftt tariMnde lroo- ,.Pbnlmuı yazı itleri müdGTlüğünchki 
beraber Alman ordusunun gerisinde ce- meselesine de, 8imdilik hazin bir son peratifte mukayyet ortaklann ytb:de onu tartnam.i 'veçhile aç& ebiltmeye ko-
nup batıya giden dar bir kara koridoru verilmiş oluyor. tarafından toplantı tarihinden on bet nulmuttm Muhammen bedeli '49S Jira 
kalmıstır. Her iki cihetten ilerleyen Sov- - gün evvel yapılacak tekliflerin ruzna• muvakkat· teminata J7 lira IS bruttur. 
yet taarruzu kıskaçlan şayet biribirin~ı Son ingtllz ve Alman meye il.Avesi mecburidir. Bu talep ldaıe Taliplerin teminata;, bankanna yatıra-
kavuşup Mihver ordusunun gerisindek 'laaua Jıiicumlaf'I meclisi tarafu\dan :nuarı itibara alın- rak nuıi:hııızlariyle lıale tarld olan 7 / 
<far koridorla kapanacak olursa bu alan- Berlin, 29 (A.A) _ Tebliğ: • madığı takdirde mUrakabe heyeti ist• 12/942 pazartesi alnü saat 16 da encl-
larda takriben 20/25 tümenden ibaret lnglliz hava kuvvetleri batıda ve itilen hususi ruznameye i1hal ettim. mene mfiracaatlan. 
tahmin olunaıı Mihver kuvvetleri mavh F Müzakere ruznamea umumi haveti dl- 22 26 30 s (2987) 

k hl'k . k 1 bi- ransa üzerinde tarruzt uçuşlar yap- -L-~ -~ 
ve esir olma te ı esme maruz a a mışlardır. Beş düsman tayyaresi dilşil- vet edenler tanııuuuuı teabtt olunur. 1 - ŞGkrUkaya Bolvarınm Dr. Mt.ı> 
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Yabani Domuz Müba
yaasına Başlandı 

Av ürünlt-ri Türk Anonim şirketinden: 
Zirai mahsulatımazın amansız düımanı olan yabani domuzların itlafına 
c;ahpnak. ve avcılara yeni bir gelir kaynağı yaratmak maksadiyle kuru 
lan şirketimiz şimdilik 

lzmir, Manisa, Aydın 
vilayetlerinin belli batlı istasyonlarında, kaza ve nahiye merkezlerinde 
faaliyete eeçmiıtir. 
Şirlcetimiz ajanları ( alıcıları) vasıtasiyle iyi fiyatle domuz mübayaa et
mekte ve domuz mücadelesinde çallf&n avcılara bir kolaylık olmak üzere 
av malzemesi tevzi ~ektedir. 
Henüz Ajan bulunmıyan yerlerden vaki olacak müracaat üzerine şirke
timiz ajanlık ihdaa edecektir. Avcı ve köylü kardeşlerimizin bu fırsattan 
iatifade etmelerini tavsiye ederiz. 
ADRES : Salhane istasyonu kaqısındadır. 

ViJci~et Daimi Encümeninden : 
Etibank deposundan memleket hastahanaine nakledilecek 1 78 ton kok ve 

Soma kömüriinün bopltma ve yerleştirilmesi dahil nakliyesi 15 gün müddetle 
eksiltmeye çıkanlnuştır. 

Muhammen bedeli 623 lira ve muvakkat teminatı 47 liradll'. ihalesi 3/ 12/ 
942 perşembe günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. Taliple-
rin encümene müracaatları. 2 1 2 -4 2 7 30 65 73 { 2982) 

• 
2'. H. Kuf'umu lzndr SulJesinden : 

Kurban bayramında toplanacak kurban deri ve bağırsa.klan müzayede ile sa• 
tılacaktır. 

ihalesi 11/12/ 942 cuma günü aat 15 te kurum hinaaında yapılacaktır. 
istekliler şartları öğrenmek üzere k\Kuma mürac:aatlan rica olunur. 

26 30 -4 10 6634 (301S) 

BORNOVA BELEDİYESİNDEN: 
1 - Bornova jçme suyunun damacanalarla harice sevici ilci sene müddetle 

artırmaya konulmuııtur. 
2 - Muhammen senevi bedeli 1.500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 112 lira 50 kul'Ufhır. 
4 - ihalesi 2 / 12/ 9-42 çarııaınba günü saat 16 da Bornova belediyeaıincle 

yapılacağı ilan olunur. 28 29 30 6701 (3039) 

ftll'lı HalHI K11Pamu Çine 1u1Jesl tlll'afmdtın : 
Şal:temizin J>u seneki kuman deri ve bağırsaklan artınnaya konınuttuT. 
IJ.ale 8/12/942 sah günüdür. Talipler hava kurumu şubelerine müracaatla 

tartnameleri görebilirler. 
Ve her türlü tahilatı alabilirler. 29 30 2 '4 6718 (30-4-4) 

lzmlP Deftef'daf'lığından : 
Mevkii : 1zmir, Karşıyaka, Donanmacı mahallesi, Vah Cümhuriyet caddeain

de 95 ada, 33 parsel, 380/ 1 taj numaralı maa bahçe hane. 
Müttemilab : Bodrum katında: 1 mutfak, 1 odunluk. 2 çanıafO'hane, '4 bell. 

birincıi katta: 3 oda, bir kalörifer radiyötörlü salon. 'bir yemek odaat, bir baı. 
kon 't'e bir eofa. 

Orta kat: Divarlan yanm çini döşeli banyo mahali, biri kalörifer Tadyiyötk 
lü olmak üzere 6 oda, balkon, hela ve eofa. 

O. katta: Yedi oda. bir 'bell. 'bir salon 
3526 metre murabbaı bahçe, bahçede muhtelif cine ağaçlar ve binaya mm

tasıl büyük salon ve bahçenin arkasında kıt çiçekliği ve aynca genif bir od .. 
tutumba ve eephe ve 90\u ile arka kısmında demir panna\tlıldı divar. · 

Yukarıda mevki, evsaf ve müştemilatı gösterilen (65000) altm19 bet bin .. 
ra mubanımen bedelli ve 912 aatıt numarah pyri menkulün mf111d7ednin ubli 
pefia. para ile Z6/I 1 /942 tarilıinden iti.,aren 1 S gün müddetle "ffl (kapah zuf)" 
uauli,.Je müzayedeye çakanlml§ ve 11/12 / 942 cuma günü saat 15 te Deft_.... 
hk miilt emWt müdürlüiünde müte§ekkU sabf komisyonunda ilaleai kararı.,. 
tmlnut olduğund•n taliplerin teminat akçetıi olarak ('4SOO) Jinl yabrma1an W 
2-490 ... yılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince teklif mektupı.n.i 
o cin ... t 1-4 de kadar mezkôr komisyona tevc:li etmeleri. 

30 7 6582 (3048) 

AllP0$111G11 Pere işi yaptırdaeafıtıP
Nafla Müdill'lü4ünden : 

SS71 lira 2 kurU§ kctif 'bedeli üzerinden on gün müc:ldetle ekailtmeılİ uzabl
DUf olan ödemit - Adagide yolundaki küçük Menderes köprüsü aahil tahlrjmat 
itine bu kerre de istekli çıkmadığından bu it 27/1 1/1942 tarihinden itibueli 
bil' ay müddetle pazarlığa konulmu~ur. isteklilerin 2 490 ayılı kanuna teYfikaa 
hazırlayaealdan 418 liralık muvakkat teminat ve ehliyet vesikalan Ue her Ria · 
vil&~ nafia madürlüğündeki komisyona bat vunnalarL 6674 (3049) 

mayet Daimi Encümeninden : 
65.0 lira bedel üzerinden eksiltmeye konm111 olan nafia hizmet otoN ......._ 

ri tamiratına istekli çıkmadığından eksiltme müddeti 28/ 11 /9-42 tarihindea ili
baren 1 O gün uzahldığından isteklilerin 2490 ayılı yua hükümlerine tıev&ba 
hazırlayacaklan 48 lira 7S kuruıluk muvakkat teminat ile 7 /Birinci klnun/942 
pazadeei günü saat 14 le vilayet daimi encümenine müracaat ~ • 

668S (3050) 
lirler. rülmüştür. umumi heyet içti.malanna idare heyeti tafa Eawr caddelinden itibaren Alsan-

Fakat anlaşılan Almanlar, evveli Don Amsterdam, 29 (A.A) _Alınan tay• reisi riyaset eder. cak nıe,dmıma kadar olan lcmunın 600 raf yolun mevcut döşemeli sökülerek 
kavsi içinden Çir ırmağına doğru ricat yareleri dün Britanya cenup sahillerin· FEVKALADE

1 
U1MU'Mt HE'Y'E'r metnt bo,vda kamıliasyon JPtırılması, parke tqlariyle esaslı tamiTi i~i. fen ifle- Odun istiy~nlere eden Mihver k.ıtalannı taze kuvvetlerle deki hedeflere taarruz etmişlerdir. TOPLANTIS : yası itı.t mUdilrlUlflde1d bfif ve §Ut- ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 

takviye ederek bu cihetten ilerleyen Berlin, 29 (A.A) _ Tebliğ: nameat wçhile açJk eksiltmeye konul- veçhile kapalı zarflı dr.siltmeye konul-
Rus kuvvetlerine karşı bir mukavemet Uçaklarımız cenup tngilterede demir· Madd~ 29 - Umumi heyet fevkalAde muştur. Keşif bedeli 88G'I lira muvak· mıqıtur. Ketif bedeli 29691 lira 60 ku-
perdesi kurmağa çabşıyorlar. İkincisi yollarını ve askeri hedefleri bombala· olarak ıdare meclisinin veya milrakıp- kat teminatı 6'5 lira 55 kunqtur Ta- nıı, muvakkat teminatı 2226 lira 87 lcu
vaküyle işgal ettikleri Kalmokistanın mışlardır. ların daveti .üzerine ~lanabllir. Bun- ~teminatı İf Benbsn-. yat~k ruıhır. ihalesi 7/12/ 942 pazartesi günü 
merkezi Elistadan Kalmok .ısiteplerine Savaş uçaklarımız Fransız sularında dan başka milracaat taıih.inde mukayyet makbualuiyle ihale tarihi olan Z/U/ saat 16,30 dadtt. 2490 sayılı kanunun 
doğru zırhlı akınlarda bulunarak bura- iki dilşman nakliye gemisini ağır hasara ortaklardan en az onda blriııbı müşterek 942 çupmba gUntl llUlt 11 da encUme- tarife dahilinde hazırlanllllf teklif mek-
daki bir Sovyet süvari taamızunu boz- uğratmışlardır yazılı talebi ilzerlne idare meclta umu- ne milnıcatJan. tuplan iıale günü azami aaat 15, 30 a 
muşlardır. Aynı zamanda Stalingrad • mi heyeti fevkallde toplanbya çajır- 2 _ ıtfaiye mlstahdemleriyle sıhhi- kadar encümen riyasetine verilir. 
Novorosisk demiryolunun Sutovo ıstas- mak. I?ecburiyetindedlr. Bu. talep idare ye ve İl otobüs ~rlne kUDıa§1 bel-. 2 - Şükrü Kaya hulvannın, Dr. Mue 
yonuna kadar ilerlemiş olan Rus kuv- An kara Radyosu meclisıı tarafından nazan ıtbra alın- diyeden verilmek prtiyle 611alrun elbi- tafa Enver cadde.inden itibaren 26 ağue 
vetleri de sert bir Mihver mukavemeti madıiı takdirde, milrakabe heyeti aza.. 18 Y8Pbnlması yua ifleri mU.dilrlUIUn· toa meydanı iltikainetinde 550 metre 
karşısında duraklamış gibidir. VelhAsıl mi 15 gUn içinde resen umumi beyeıll deki ,.nnanıes'ı veçhiJe açık eksiltmeye boyda bir taraf yolun yeniden parke tao 
Rus ve Alınan tebliğlerinden anlaşıl~ık- BUGONKU NEŞRiYAT fevkalide tophmtıya dtwt eder. Umu. konWmaftur. Muhammen bedeli 1340 lariyle döıemesi iti. fen itleri müdürlü-
ğma göre, bahis mevzuu çifte büyi.ı mi heyet ticaret veUletinin davetiyle Jln. nunubt teminatı 100 lira 50 Jm- ğilndeki ketif ve prtnaıneai vçehiyle ka-
Rus taarruzu pmdilik yukarda tarif et- de fevkalide olarak içtima edebilir. r&l§tur. Taliplerin teminatı İf bankasına pah zarfta ebiltmeye konalmuttur. Ke-
t!ğimiz demiryollarmı geçememiş olup 7.30 Program ve memleket saat aya- Fevkal.Ade umum! Jieyet rmnamelerl ,atırara]t makbuzlariyle ihale tarihi pf bedeli 2 7138 lira muvakkat teminatı 
hattl Rus Lo;gal mıntakasında bazı istas- rı. 7.32 Vilcudumuzu çalıştıralım.. 7.40 hususunda statünün 28 net madde.si h6" ola 2/12/9'2 çarpmba g(hıil saat 16 203S JiN 35 kunıttur. ihalesi 7/ 12/942 
yonlar yerlerinde sebat eden Mihver kı- Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rad- kiimlerl tatbik olunur. da encUmen iiracaatlan pazuteııi günü aaat 16,30 dadır. 2490 
talannın elindedir. Don dirseii içindeki yo salon orkestrası 12.30 Program ve UMUM! REY'n1 DAVET 17 zı. e; 3 Mtl (2939) sayılı kanunun tarifah dahilinde hazır-
Mihv r lnıvvetleri Je korunulmak için memleket saat ı.yarı 12.33 Müzik (pl.) 1 _ Şlbü Kaya bulvannın. Dr. Mus- lanmıı teklif mektupları ihale günü aza-
neh doğuya doğru geçmektedirler. . 12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mii- Madde 30 - Umumi heyeti Adt 98 tK. ~ cadd...mden 26 ağuetoe mi saat 15,30 a kadar encümen riyase-

Ruslar Volga ile D.,n arasındaki zik : Karışık makamlardan şarkılar 18 fevkalAde toplantılara dlvet ve ruma• ~-kadar olan kıamındaki bit- ta tine verilir. 22 26 30 5 (2988) 
mihver :Oüdafaa cephl"..5iy1' Stalingrad Program ve meaıleket saat ayan 18.03 menin ilAnı kooperatif merkezin bulua
içindeki mihver mevzilerine siddetli ta- Müzik : Fasıl heyeti.. 18.45 Müzik :Raci- dutu mahalde milntefir gazete veya ga· 
arruzlara başlıyarak bunları da yarmağa yo dans orkestraa 19.30 Memleket sa- Eet.elerle, lllsefıe olmayan ymerde de 
teşebbüs ett'ler ve bazı köy1CT ve bina- at ayarı ve ajans haberleri lS.4S Ser-- resmi illnlar için mer'i mahatn örf ve 
!ar aldılarsa da maksatlanna henüz ta- best 10 Dakika 19.55 Müzik : Şarkılar.. Adet veçhile yapılır. Bu dlvetname top
mamen muvaffak olamadılar. Bununla 20.15 Radyo cazetesi.. 20_45 Müzik: Bir lantıdan en az 15 gUn evvel yapılarak 
beraber Almanlar ııu anda tehlikeyi at• marş öjreniyoru.z.. 2LOO Konuşma: Gü- içtima yeri ve saatinin bild.iriltnes1 ve 
latmı Je•"td'der. Bunun için onlann niln meseleleri. 21.15 Müzik : Bach'm keyfiyetten ticaret veklletinin haber
l:üyük bir karşı taarruza geçerek d~ klavsen eserlerinden parçalar 2L30 dar edilmesi şarttır. Tiearet veklletl 
nıan n ihata kıskaçlarını kırıp gerı~ Konuşma (Kitapeevenler saati..) Zl.4S mfunes.cilinin. her toplantıda huzuru, 
atmaları ve yahut Harkofta olduğu gıbı Milzik : Radyo senfoni orkestrası., 22.30 toplantıya, müzakerata, ruznameye ve 
durumun tamamıyle düşmanın aleyhi- Memleket saat aYan. ajans haberleri ve zapta nezareti mecburidir. Toplantıda 
ne çevirecek şekilde· düşmanın içeriye Borsalar .. 22.45 _ 22.50 Yarınki ftW\.._ bulwım.Uf olan ticaret veWeti mUme.t-

·1 d --.- alll tarafından imza edilmemis zab.ılar gıren kollarına yan ve gerı er en tall!"- ram ve k1PPnıt , ..,. , 
ruz etmeleri iktıza eder. muteber olmadılı gibi teaci1 de oıuna• 

Netice ne oluraa ohun şimdilik Rwı- y _._ daMI ~5 fı llllE. KAŞELERi 

Emlik bankllll8t arkasındeki, Abidin 
Oktayın odmı ve kömiU depOMJD
dan istenilen kuru 2ley1:in odunu en 
ehven şeraitlıe temin edilir". 

TELEFON : -4369, 330-4 

KAYl'J' KAPA.JJITOR 
KARŞIYAKA 

Makbule Kebare dildi yurdunda b
~ıt kapanıyor. 1 - 12 - 19'2 sah günil 
derslere baş]anac aktır. Bet ayda Maa
rif müdürlüğünden musaddak diploma 
verilir. Tedrisat başladıktan sonra ıaı .. 
be alınmaz .. 

KAYIT SAATLERİ • Pazardan maa
da her gün sabahleyin 10 - 12 aru1.. 

ADBE3 : Karşıyaka Y emi§çi pqa 
sokak No. 5 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 (3004) 

l rın kazand.ıklan vaziyet ehemmiyetli- enAOe 40 ..__, 9 lll'llf KA:RAR ?aSABI: 
dir; çünkü onların hesap ve tebliilerine İnhisarlar İzmir h8I mUdUrliliUnün ---------
.. "re ıimdiı: e kadar mihver ordusundan dünkll ~ ilAnında bildirilen Madde 31 - Ortaklar umumi heyetl-
11 l tmı küsur bin esirle iki hine yalan yeni fiyatlarda Yeııicenin paketi 45 ya- Din ldiyen veya fevkalAde toplanabll· 
top ve 1 300 kadar tank almışlardır. zılacakken 40 kuruş yazılmıştır. Tashih meleri için toplantıya dAvet tarlhfndeld 
M h ri 'nsan telefatı da her halde bu ederiz. orta1dar.m yansından bir fazlasmm §Ilı-

BAŞ, DJŞ, NEZLE, GRJP, ROMATiZMA 
Ve lliith ,.,,.._.. derllal fıes• .. 

Sıhhiye Vew.letiain ruhsatım bf&ialir .. lcabmda ı:lnde3 kaşe almablllr-
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UZAK DOGUDA AFRIKAOA DURUM 
----*·---- ----*·----

YEHJASM. 

"Vişi,, nin vaziyeti SOVYET TAARRUZU 
* ---*--

Salomonlarda-
ki son çarpış

malarda .Japon 
kayıpları büvük 

Müttefikle- Mareşal Pe- Rusların 
Halkevleri nin çalışma ve vazi fe leri 

kuvveti ten istifa • 
rın darbeleri -. - . 

etmiyor ağırlaşacak Partı genel sekreterıkıy-
-*

.1. - nlar 4 lıruvazör ve 
4 torpido muhribi 

hav bettiler •• 
\' ı . ç 29 (A.A) - Bahriye ne

zcre• tebliğ; : 11 • 12 son teşrin gecesi 
S.:ı.Io· ani~ da g12<;en nıuharebelere dair 
kontr amiral Taınsips verdiği raporda 
J ... por~nrın dört kruvazöri.i ile dört tor .. 
µ.ıdo r ·ıhribir:in batJfıld·fiını bildirmis4 

tır. 

HAVA HÜCUMLARI 
'h ""t~ton, 29 (AA) - Bahr.) e ne· 

1•rctı tebliği : Mütteiık uçakları 23-24 
svn teşrin gecesı Mondov ve Nijurjiye
dek: hedefleri şiddetli bir suretle bom· 
balan <lardır. Hedefler etrafındaki bi· 
naların hepsi yıkılmıştır. Ba~ka uçak-
1..ır Boganvil civ.-.rında Tahi tayyare 
Meydanına taaruz etn1işlcr, düşınan hiç 
bir yerde mukavmel gi)5termemişlir. 

SALOMONDA 
Guadelkanardo kıtalarımız 50 Japon 

devrivesini imha etmişler, bir çok mit
ralyöz ele geçirmişlerdir. Geceleyin 
Lunga nehri ağzına bombalar atnn düş· 
man uçakları uzaklaştırılmıştır. 

BUNA VE GUNADA 
Mel bum, 29 ( A.A) - Tebliğ : Buna 

ve Guna arasında mücadeleler şiddetle 
de\'", .ı ediyor. Düsmnın bir hücumu 
püsk rtülmüstür. Sahil üzerinde iki 
taraf uçakları geniş faaliyet göoiermek
tcdir!er. 

12 düşman tayyaresi Darvin~ hücum 
etmi t;r, Ayrıca daha ikô şehre de ta· 
arruz cdilmistir. -----•...----

RUS TAARRUZU GENiŞLEDi 
(Baştara!ı 1 inci Sahifede) 

tür. 1 38 top ve henüz tadat edil
ır.ektc olan çok nüyük sayıda harp mal
zcnıe.;i elimize geçmiştir. 

300 meskll.n yer düsmandan temizlen· 
DJ;ştir. 

Almanlar bu taarruzuınuzu durdur
mak için yaptıkları büyük karşı hü
cumda ağır kayıplara uğramaktan ba~
ka hic bir netice almamışlardır. 
STALİNGRADDA VE MERKEZ 
CEPHESİNDE 
Mo<kova, 29 (A.A) - Öğle tebliği 

28 son teşrin gecesi kıtalarımız Stalin· 
grad cephesinde ve met'kez cephesinde 
taarruzlarına devam e~lerdir. 

Stalingradın şımal kesiminde ehem· 
n;iyetli Alman kuvvetleri mevzileriml-
2c karşı mukabil taarruzlarda bulun
muşlarsa da hareket noktalarına püs
kürtülınüşlerdir. 450 düşman subay ve 
eri öldürülmüştür. 

Stalingradın batısında ilerliyen kuv
veıJcr;miz 1500 dü.<man askerini öldür
müşler, ve 66 top iğtinam etmişlerdir. 

Ba5ka bir kesimde düşmana büyük 
}ayıplar verdirilen bir muharebeden 
sonra meskiln bır yer zaptedilmiştir. 
Bu mesk(ın yer:n sokaklarında 750 er 
ve subay öldürülmüştür. 

artıyor 
-*

Amerilıadan taze lıuu-
vetler geliyor, bir Afri· 
ha gönüllü ordıı~u da 

te~ldl ediliyor •• 
Cezayir, 29 ( A.A) - Şimal Fransız 

Afrika•ında bir Afrika gönüllü ordu· 
zunun teşk!iı mU\"Df!k görülmü ·tür. Bu 
gönülJü ordusuna yazılacak olanlar 
rütbolcrü:ıi muhafaza edeceklerdir. 

YE. 'İ UÇAKLAR GELİYOR 
Lordra, 29 (A.A) - Fas rad;·osuna 

~öre her gün yeni Amerikan uçakları 
Fasa gelmektedir. Bu uçaklar e\'saf iti
İ:&.riyle çok nıükemıneldir ve bu kadar 
çok sayıda Amerikan tayyaresinin gel· 
mesi Fransızlar arasında büyük mcm· 
nuniyet uyandırmaktadır. 

GELEN DİCER KUVVETLER 
Dün erkenden Kazablankaya vapur

larla yeniden mühim mikdarda Ameri
kan kuvvetleri ve harp malzemesi gel
miştir. Bu meyanda fazla mikdarda yi
yecek gelmekte ve halk bundan çok 
memnun kahnaktadır. ---- ----
BİR İNGİLİZ 
Denizaltısı batırıımıJ 
Roma, 29 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Bir İtalyan lıarp gemisi bir di.isman de
nizaltısını Akdenizde batırmı~tır. 

---o---
Portelıiz flem!leri 
Cenovaya gitmiyecelı 
Lizbon, 29 (A.A) - Akdenizde va· 

purların tehlikelerle karşılaşması dola· 
yısiyle Portekiz gemilerinin Cenova li• 
manına gitmeleri yasak edilmiştir. ___ , ______ _ 

FRANSIZLARA HİTAP ___ .* __ _ 

Her F ransızıı.ıı. 
vazifesi Alman
lara karşı har

betmektir 
-*-

General Degol • Amiral 
Darlan anlaJması 
muhtemel değil .. 

Cezayir, 29 (A.A) - Radyonun bil
dırdiğine göre eski muharipler teşkila
tına kumanda eden general Marlen şu 
beyanatta bulunmuştur: 

• - Almanlar Tulonu işgal için emir 
verdikten ve mareşal Petcne haraket 
lıniz mektubu gönderdikten sonra her 
Fransıza düşen vazife Fransayı kurtar
mak için Almanlnra kaı'<ı muharebe et
mektir.• 

Stalingradın cenubunda bir çok mes· 
Hın ver daha isgal edilıı< ~tir. Topçu- GENERAL DEGOL VE 
muz dü,mana ağır kay1plar verdirmiş- AMİRAL DARLAN 

tir. Londra, 29 (A.A) - Muharip Fı·an-
Merkez cephesinde Alman mukave- s.'zlar sözcüsü diın akşam radyoda şu 

metini kırarak Laarruzi hareketlere de· beyanatta bulunmuştur: 
vam eden kuvvetlerimiz düşman hatla- - General Degol ve Darlan arasın
rında açtıkları gedikleri genisletmiş ve da bir anlaşmanın asla ihtimall yoktur. 
verinlestirmislerdir. . Çünkü böyle bir anlaşma memlekette 

Londra, 29 {Radyo) - Stalıngrad- derin bir tesiı• uyandırır Darlanın 
da takviye edilen. _5oyyct garnizonu Fransada taraftarları bul~adığı ma
fahrikalar ı:nahalleoını Alma.nlardan. ta- Hiındur. Llzbondan gelen son haberler 
mamcn genye al"'!"l~~dır. Bır çok. hına- on günden beri l!'ransadan gelen haber
ı~1r vde •okak!a

1
r bırbkırtı da;dınca0ı_ı:ııhver· )ere tamamiyle aykırıdır. 

cı er en tem1z enme e ır. u~mana • 
acır kayıplar verdiriliyor. C"butid -lı. F----1 YA TESLIM OLACAKLAR, ı e ı ransız ar 

y /\ iMHA EDİLECEKLER . Müttefilılere 
Londra. 2~ .<A.A) - ~~yterın Mos- iltihaJı edi''Orlar. 

kova muhabırı Don nehrının batı kıs- 3 

mınd,, bir tek Almanın kalmadığını bil
dirmektedir. 

\lolna - Don arasında sıkı~ıp kalan 
Alm"ın kuvv~tleri ya imha edilecek. ya
hut L:ı trc;lim olacaktır. Bunlardan neh
rln d,..;u kı:rısına çıkabilenler kilometre
ler,.c rirata mrcbur kalanlardır. 

ST \l .i "IGRADDA 
Sı l~nornddR per.:embe günü çenbf!ri 

y::ırıp cıkmaR;a Ç3lı1an bir te-cı:kil ağır ka
'ınlara u«-rann tır. 

T ndra radyosundan: Bugün Don, 
Vol ı coohel_.iyle Stalingrad üzerinde 
So,·v t havaeıları büyük bir faaliyet 
g" \ ktc ve Rusların kazandıkları 
m • ' yctl rdc önemli rol oynamak-
tod l ' 

STAI.1NGRAD iÇiNDE 
Sı ndi A •. a.., uçakları Stalingrad şeh

ri ı'i de pek nadir görülüyoı·lar. Şe-
l · A Ta' '·mn s!ddetli mukavemeti-
ne ro n •n Ruslar duman perdesi al
tınd~ vr ~m 11 mnkaveınctini kırarak 
ile:-!p"' kt cUrier. 
YFNı TAARRUZDA ACILAN 
GFDlKLEillN GENIŞLtÔt 
Io ovı, 29 (A.A) - Royterin husu· 

>i habiri b"ldiriyor: Kızıl ordu bu 
s Moskovaya en yakın cephede geçen 
c- n 1··ne n""zaran 11 gün evvel ilk taar
'"'·Z d rb 1 tini indirmi.ş1ir. ~~ilhakika 
k .. ıl ,·dıı Velikiluki ile Riev arasında 
225 ' 'o · t• cl'k bir cephe üzcrind• dört 
yc·r 1 'cdı~< acıılat:·l ınuvaffak oln1ustur. 
Rıı l'di\lcrin .top y~kUn ~cınişUği 75 ki
lf':i:l r ,} ; bulmaktadır. Pcr~embe gii
nünd n ı-ıeri bu gediklerden gcc n Rus 
ku\.v -~lcrl 12 - 30 k:!nınct k • "'"r
Ic · 1 cırrJir. 

Londra, 29 (Radyo) - Cibutiden gön· 
derilen ve Vişi radyosu tarafından neş· 
redilen bir habere göre Cibutideki Fran 
sız askerlerinin bir kısmiyle bazı sivil· 
!er miittefiklerle birlesmek arzusunu İZ· 
har ettiklerinden Cibutiyi terk etmişler• 
dir. ----·----

bir In~ilizler 
Fransız adası

na çıktılar 
---*---

~isi KUVVETLERi MUKA· 
"VEMET EDiYORMUŞ 

-*-
Loudra, 29 (AA) - Müstakil Fran-

sız ajansının bııdirdiğine göre İngiliz 
kıtaları general Degolün mü.<aadesi ve 
emriyle Rcünyon adasına çıkmışlardır .. 

l\IUKAVDIET EDİLİYORMUŞ 

V<ı. 29 (A.Aı - Müsteınlekeler na-
7lr'ı;. mikdan. tahmin edilmek kabil ol
mıyan İngiliz kuvvetlerinin Rei.inyon 

adasında karaya çıktıklarını, adanın 

werkezini zaptcttiklerini. örfi jdare ilan 
ccli!diğini, valinin karnrlrırı "ayc;;inde 
muayyen bülge1erdc c.•. .ı +ın d~ 
\'~m ettiğini bilJiriyor. 

-*- -*- n1etli izahat verdi 
PETENIN MESAJINOAN: Ruslar böyle diyor ve 

-------~,---------

Ö 
250 bin mihvercinin cen· 

«FRANSA ASLA L • ber içinde lıaldığmı Temiz 'J'ürlıçe çalışmaları • Tiyatromuz ve GC· 
MIYECEKTIR)) söybyorlar.. zeı sanatlarımız • Sosyal yardım • Genç--*- Filistin radyosundan: Moskovadan ler Ve Jtitap ihtiyaçla,.ı.. 

Vişı, 29 (A.AJ _ Alman beynelmilel gelen son haberlere göre Sovyet kuv- Amkara, 29 (Telefonla) - Ankara SOSYAL YARDIMLAR 
ı,aberler bürosu bildiriyoı·: Dünkü gü- vetleri Alman cephesinde açtıkları ge- halkevinde çalı•an dokuz kolun üyeleri Sosyal yardım daha genişlctilmelid 
riıltülü hadiselerden sonra Vi~ide sil- dikleri geni~leterek ilerlemektedirler. C. H. P. Gend Sekreteri Memduh Şev· Fakat bu yardım yapılanın izzeti nef-ini 
kunet avdet etmiştir. İtimada şayan ha- Pravda gazetesi bu münasebetle di- ket Escndalın reL>liğinde bir toplantı incilmeyecek şokilde olmalıdır. Bazı 
herler veren mahfillere göre mareşal yor ki: Stalingraddan Rijev ve Kalenine yaptılar. Parti Genel SelU'eteri bu top· muhtaç kimselere hususi vardı•,,lar da 
Peten katiyen :ı..tifa etmek niyetinde tiinktliek1:1ın. dedenendahtaara rumu'.:hAı·mlmdaır· nl. Dar:;~mazannn heelr- lantıda üyelerden çalışmaları hakkında yapılmalıdır. . 
d • Jd' L il b 1 d ..., izahat almış ve kendilerine direktifler Şehrin bir iki yerinde isteyenlere ufak 

egi ır ve ava e iş ir iğine evam nüz V"--ıl ordunun kendisın' e m' dirmeg-e · ı· b k 1 etmektedir. "'-"' vernuş ır. ir ücret arşı ığında sıcak yemek dağı-
PETE:>:İN GÜNLÜK EMRİ muktedir olduğu darbelerin bütün kuv- TEll?Z TüRKÇE tılması için aşhaneler açılma.<ı da düşil-

vet ve şiddetini hissetmemiştir. Parti Genel Sekreterinin bu toplanh- nülmekte ve bu uğurda cnlısılmakta-
Vşi, 29 (A.A) - Mareşal Pelen aşa- ÇEMBER KAPANDI da .izah ettiği düşünceleri ezcümle şu dır. · 

ğıdaki günlük emri neşretmiştir: Stalingrad cephesinde dün de hare- şekilde telh~ ehnek mümkündür: Spor sahasında iş sporlarına ehemmi-
B•şkomutan ~e Fransa mareşalından katta bulunan kuvvetlerimiz Kleska- Ho.lkevlen temiz Türkçenin önderleri yet vermek, muayyen bir adaleyi kuv-

kara, deniz Ve bdva orduları subay, kü· yada birleşerek 250 bin kişilik bir Mih- olacaktır. Türkçenin özlü olan kelimele- vetlendirecek sporlara heves edenlerin 
çük subay ve erlerine: ver kuvvetini tamamen çemberlemişler- rini tutturmak için çalışmalarını gen;,,_ yanında iş sporları üzerinde çalışmak da 

•Fedakarane hareketinizden dolayı dir. Almanların kuşatılan bu kuvveti letecek ve bu hususta en büyiik itina ve gerektir. İşte yorgunluğa katlanmağı 
sizlere teşekkür ederim. Bugün geçir- kurtarmak için ya büyük bir karşı taar- dikkati gösterecektir. Harpten sonra ye- değil, yorgunluğu zevk edinmesini öğ· 
mekte olduğwnuz imtihan kalpleriniz· ruz yapmalan veya huruç hareketlerine ni doğacak olan yeni dünyanın alacağı renmeliyiz. 
de elemler, acı ve izler bırakacak, fa. t,,şebbüs etmeleri beklenebilir. Fakat şekle göre şimdiden edebiyatını hazırla- Halkevleri spor komiteleri bu nokta 
kat şeref ananelerinizi azaltmıyacakbr.. Sovyet kuvvetleri çember içinde kalan mış bulunacaktır. üzerinde esaslı bir surette çalısacaklar• 
Kendinizi seven adam etrafında birleş- dilşmanı yok etmek için büyük gayret,. TİYATROMUZ VE GÜZEL dır. 
mertlzi istiyorum.. ler yapmaktadırlar. SANATLARIMIZ GENÇLER VE KiTAP İHTİYACI 

Bayrağınuzı selfunlarken insanı dai· Stalingradın şimal ve cenubunda dün Tiyatromuzda ve güzel sanatların bü- Halkevleri mühim birer kültür mer• 
ma yükselten v.ıtan ve namus şiarı gö- 2500 düşman subay ve eri öldiixülnıüş tün şubelerinde dünyayı önüne almak kezidir. Buralara gençler devam ediyor. 
r.üllerinizi tertemiz tutmalıdır. Fransa 35 düşman tankı tahrip edilmiştir. ve ona göre çalışmak gerektir. Memle- Onlara kendilerini hülya filemine atacak 
asla ölmiyecektir. • -·- ketimizin güzel renklerini, çizgilerini ve kitaplar değil, bilıl.kis bayatı öğretecek, 
V!Şl ORDUSUNUN Fransızlar zaptettifıleri havasını aksettirmeliyiz. gösterecek, anlatacak realist !'.'<erleri 
TERHiSl VE ZORLUKLAR Halkevleri sahneleri kolaylıkla her okutmak Hlzımdır. 
Vişi., 29 (Ofi) - Ordunun terhisi bü- mevzileri tahJıim ettiler yerde teşkil edilebilecek eserler üzerin- D!CER ÇALIŞMALAR 

yük intizamla cereyan etmiştir. Bazı Cezayir, 29 (A.A) - Şimal Afrika de çalışmalıdırlar. Çünkü bu sahneler Parti Genel Sekreteri müze ve tarih 
zorluklar mahallinde halledilmiştir, :Fransız tebliği: Tunus cephesinde Fran- sade şehirde kalmıyacak, civarlara da kolu ile köycülük kolunun çalışmalan 

----·- •n kısmında hiç bir faaliyet olmamışbr. dağılacaktır. Bu eserlerin hazırlanma- hakkındaki düşünce ve müta:ıaalarını da 

ITALYAYA Hu
. cuı:n Kıt~larıı:ıız da~" ~vvelki. günlc_rde z~p- sında dil ve edebiye! kolunun büyük bir anlatarak kıymetli direktifler vermi§, 

m 1 tctlıklerı mevzilerı tahkunetmışlerdir. rolü olacaktır. toplantıda bulunanlar dört saat süren ---·* -·- Musikide memleket havalarının ve bu konuşma neticesinde halkevlerinin 

T ITALYA VE HARP nağmelerinin ahenginden faydalanmalı· faaliyet sahaları hakkında tebellür eden 
• • yız. Musikide de gözlerimizi, kulakları· fikirleri ve kanaatleri büyük bir altıka 

orıno yıne * mızı rahatsız eden şekilsizlikten ve ve dikkatle dinleyerek faydalanııuşlaı-

b b d 
ln~ilizler ltalva &henks:ikte:kaçınmalıyız. dır. 

om ar ı- nıuharebedenar Mıllı Şefimiz at yarışla
man edildi tık yoruldu rını takip buyurdular 
Alınan neticeler colı divorlar 

muvaffahıyeıı·, İtalyan· -*-
ıar da hasarlar vulıu- Fa$ist malıamlarının B. 

unu bildiriyorlar Mussoliniye güveni 
Londı·a, 29 (A.A) - İngiliz bomba artılı :zahiri imi~ •• 

uçakları dün gece İtalyadaki bazı he- Londra, 29 (A.A) - Sunday Opscr-
deflere hücum ctınişlerd.il'. ver gazetesi ltalyanın harpten yorulmuş 

Londra, 29 (A.A) _İngiliz hava kuv- olduğunu yazıyor ve diyor ki: 
vctleri cumartesi günü İngiltercdcn cEmarelere göre Fasist makamlarının 

~fussoliniyc ve idaresine karşı güveni 
kalkarak 2000 kilometre mesafeyi aş- aı·tık zahiridir. Tunustaki Mihver müda
tıktan sonra İtalyanın önemli sanayi faası kırılınca hiç olmazsa İtalyanın ce
merkezlerinden Torinoya hücum etmiş· 
!erdir. Akın çok muvaffakıyetli olmuş· nubunun taarruz• uğrıyacağı bilinmek

tedir.• 
tur. Pilotlar iyi neticeler alındığını bil- !TAL y AN RESM1 TEBLlCİ 
d:rmektedirler, 

Roma, 29 (A.A) _ Torino İngiliz Roma, 29 (A.A) - İtalyan tebliği: 
hava kuvvetleri tarafından bombalan- Sirenaikada ve Tunusta keşif unsurları 

l\I k h il 1 d h 1 
arasında faaliyet olmuştur. Alçaktan 

mı~tır. ·er ez ma a e erin e asar ar uçan Alman İtalyan bava teşkilleri dB<-
vardır. ..., 

· - 1 manın motörlü kollarına hücum ederek 

I 
____ ,. pek çok ta.~ıt yakmışlardır. Fransız şi-

L BYA HARBiNDE SÜR· mal Afrikası fu.erinde cereyan eden ha-

AT AZALDI 
va muharebelerinde Alman avcıları 15 
düşman uçağı düşürmüştür. - *- Trablus şehrine hücum eden lngiliz 

(Ba~la.rafı ı inci Sahi[ede) uçaklarından biri uçak savar bataryala-

modofi üzerine ve Portolao cenubunc!Vi 
gemilere bombalar yağdmnışlardır. 1.ki 
ticaret vapurunda yangınlar çıkınıştır. 
Yangınların dumanlan 40 kilometreden 
görülmüştür, Dalga kıranlara ve diğer 
tesislere isabetler olmuştur. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 29 (A.A) - Şimal Afrikada 

sekizinci İngiliz ordusuna mensup yedin· 
ci !ngiliz rırhlı tümeni Rommelin sefer 
kıtalariy)p kısa bir muharebeden sonra 
Alman - İtalyan birlikleriyle temasları
nı yeniden kaybetmiştir. 

!NGtLtZ İLERLEY!Şt 
VE KUVVEl'LERt 
Yeni ZeHlndalı kuvvetler Agcdabya

da ilerlemektetirler. Bu kuvvetlerin ar
ka<ında bir İngiliz zırhlı tümeni ilerle
mektedir. lki kuvvet arasında 100 kilo· 
metrelik bir mesafe vardır. 
Diğer beş İngiliz tümeni Marsa Mat· 

:ı'ııhla Tobruk arasında bulunmaktadır. 
BtNGAZt - DERNE ARASINDA 
Bingazi ile Dcrne arasındaki yollar 

erzak, harp malzemesi yakan nalcle
den binlerce taşıtla tıkanmıs bir hal
dedir. 

ALMAN TEBL!Ct 
Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ: 
Sirenaikadn ke~if uçaklarının faali· 

yeti olmu~tur. 

rının ate~iyle denize düşmüştür. 
!talyan torpil uçakları dün Cezayir 

sularında ehemmiyetli bir düşman kafi
lesine hücum etmişlerdir. MUhim bir 
hava teşkilinin müdahalesine rağınen 
!talyan uçaklan bir büyük vapura isa
bet kaydetmeğe muvaffak olmuşlardır, 
vapur infilak etm~r. Bundan başka 
dört ticaret gemisi de o kadar ağır ha
sara uğramıştır ki bunlara kaybolmuş 
nazariyle bakılabilir. Dört İtalyan uçağı 
üslerine dönmemiştir. 

Roma, 29 (A.A) - İtalyan tebliği: 
!ngiliz hava kuvvetleri dün gece Tori
noyu yeniden bombalarruşlar ve bilhassa 
şehrin merkez mahallelerinde büyük ha
sarlara sebep olmuşlardır. ___ , __ _ 
MadamÇankay. 
şek Vaşin~to
nu ziyaret etti 

*--
ÇiNIN BU HARPTE OYNA· 

DIGI BÜYÜK ROL ... 
-*-

~_._,._,._,....cc;-.,......cırA=ı=ıccceccı~_,...--..cı~ Vaşiııgton, 29 {A.A) - Herald Tri· 

i Fransız filosunun 18 bün gazelesı Bn. Çan Kay Şekin va
ş,·ngtonu ı.iyaretı münasebetiyle mede

S tihıb~t", Rus taarr!'· S r.ı alemin Çin milletine karşı hayranlı
§ zu ve Tunus harbı.. § ğını Hade r~en bh· yazısında diyor k! : 
§ Londra, 29 ( /\.A) - Bugünkü ga- § Çınlılerııı gosterJıkleri ce,aret ve azım 
§ zet~lerin en rnn hadiseler münase- § cihan harbinin "'m·affakıyetle yürütül
§ betıyle basl~kl.arı şunlardır : . 8 n:esinde ba~lıca mühim amil olınuştur. 
8 •Tulondakı fılonun Almanlar elıne a Daha mühimmi Çin milletinin göster
§ geçecek yerde denizin dibind.e bu- § diği siyasi olgunluktur. Bütün faaliyet-

1
3 lunması daha hayırlıdır-, ıDun ak-ı !erde bu milletin büyük zeka ve anla· 
ş~m ha.ılı?'~" Rus ta.arruzu memnu- yış kabiliyeti kendini göstermektedir. 
nı~et verıcıdır~, ·~ı.hver Tunusta Bu azim ve anlayış kabiliyeti müstak-
mudafaaya çekilınıştır .. • bel sulhu aydıniotncak parlak bir ısık 
ıır.r_,._,..,...._,....oı;ıı=-:ıı:ıı:ı.ıeııı:ıcıv.r-..o- olabilir. 

Dün Anlıarada rıoııılara devam edildi ... 
Ankara, 29 (Telefonla) - Sonbahar 

at yarışlarının onuncu hafta koşulan 
bugün (Dün) Hıpodromda yapıldı. 
Cümburreisiıniz Mili Şef İnönü de 

hipodromu şereflendirerek koşuları ta
kip ettiler. Milli Şef hipodromu teşrif
lerinde olduğu gibi ayrılırken de hant 
tarafından şiddetle alkışlandılar. 

içki aleyhtarları dün 
kongrelerini yaptılar 

-------·-----------· - -
i~lıi fiyatlarını artırdığı için hülıümete teşelı· 

lıür edilmesi lıararlcqtırıldı 
İstanbul, 29 (Hususi) - Yeşilay ve 2 - İstihlllin artması karşısında iç-

Gençlik şubesirun bu yıl.ki kongreleri ki imalinin daha fazla artırılmamasının 
müştereken bugün (Dün) saat onda temini için teşebbüse geçilmesi .. 
yapıldı, Profesör doktor Mazhar Umıa· 3 - Köylerde içki satıŞlllln tahdidi. 
ııın reisliğinde yapılan toplantı sonun· 4 - İçkiye karşı radyoda neşriyat 
da dileklerin tesbitine geçilmiş ve mü- yapılması .. 
hiın olarak şu dilekler tesbit edlmiştir: 5 - Mevcut kütüphanenin münasip 

1 - İçki fiyatlarının artırılması do- bir binada bütün ~ulüyle açıl
layısiyle hüküınete teşekkür edilmesi.. ması .. 

Makineye Verilirken 
rorinoya 4000 lıilolulı 

bombalar atıldı 
Londra, 29 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre İngiliz bomba uçakları ta
rafından dün gece Torinoya yapılan 
ekında ilk defa olarak 4000 kiloluk 
bombalar atılmıştır. 

--- o- --
Müttefilı hazırlığı •• 

Londra, 29 (A.A) - Royterin Şimal 
Afrikada bulunan hususi muhabiri bil
diriyor:Bulunduğurm üste müttefik zırh 
Jı birlikleriyle Alınan tankları arasında 
Uk çarpışma iç!n yapılan hazırlık sebe
biyle büyük bir faaliyet vardır. Mütte
fik devriyelel'i hfıkiın tepeleri tutmakta 
~e Tunus ve Bizerteye giden yollar 
Sptfayer uçakları tarafından korun
maktadır. Uçnkbrırmz ayni zamanda 
ileri üsler üzerınde de harekatta bu
lunmaktadır. Hücum için tanklar, :zırh
h otomobiller ve toplar yerlerini almış· 
!ardır. Gelen haberler mihverin Trab
lustan zırhlı kollar getirmek için bü
yük gayretler yaptığını göstermekte ise 
C:e bu kuvvetlerın Bizerte ve Tunusta· 
k: zırhlı unsurları takviye için zama
nında varması imkılıısızdır. Alınanlar 
ileri hareketimi«<' hava hlicumlariyle 
nı5ni olmağa çalışıyorlar. Fakat esaslı 
b:r netice alamıyorlar. Müttefik kıtala
rı ve hava kuvvetlerini ana üslerden 
i;ışe i~in nakliye uçakları kullanmakta
dır. 

---o---
Japonlar Attu adasını 
t ehrar işgal ettiler ... 
Vaşington 29 (A.A) - Bahriye na· 

ı.rlığı Japonların Aleuttaki Attu adası
cı tekraı· işgal ettiklerini bildirmiştir • 

Tunus top menzili 
içind e b uiunuyor .. 
Londra, 29 (A.A) - Fas radyosu bu 

akşamki yayımında Tunusun şimdi bi
r;nci ordunun top menzili içinde bulun
duğunu bildirmıştir. 

--- o- --
Mütteflfıler Cederdayı 
zaptet tiler •• 
Londra, 29 (A.A) - Şimal Afrika 

müttefikler unıumi karargahının tebli
ği : Müttefik kuvvetleri Teburkanın şi
mal doğusundaki Cedeirdayı zaptetmiş
lerdir. Mateur dolaylarındaki harekat 
memnunluk verici bir şekilde devam 
etmektedir. Müttefik uçaklar dün Bi
zertede hava meydanı ile dokları bom
balıyarak çok büyük hasar yapmışlar
dır. Bu harekat esnasında kaybolan iki 
uçağımıza mukabil 10 düşman tayya
resi tahrip edilmıştir. Düşman dün Bo
na iki hava hücwnu yapmıştır. Bu hü
cumlardan biri 12 Ahnan uçağı tarafın
dan yapılmış, bunlaı·dan üçü tahrip 
edihniştir. Öteki hücumu ise 8 İtalyan 
uçağı yapmıstır. Bunlardan biri düşü
rülmüştür. 

Müttefik kıtaı~r tarafından zaptedi
len Cedurda Taburkanın şimal doğu
"unda ve Tunusa .15 kilometre mesafe· 
dedir. 

~--...-e ........ ---
isviçred«? casuslulıtan 

mahlıümiyetler 
Zurih, 29 (A.A) - İki (eğmen, bir 

ruıker ve bir sivil casusluk suçundan 
nıahkGm edilmişlerdir. Bir çok suçlular 
d~ on beş seneyi ge~memek üzere ağır 
haps~ mahk\ım olmuştuı·. 


