
tJAn mfinderecatından mes'uliyet kabul edilmez.~ Cümhuriyetin ve Cümhııriyet ese?"lerinitı bekçisi sabahlan Ç?lctıt !iflari gazetedit'. YENt ASIR Matbaasında basılmıştır_ 

oy r,, Ajansına göre Mihver or
d su imha edilmek üzeredir ... 

Trablnsa gitmek 
geeikmlyeeek: 

~-~--~--~...,_,~----~-

Rıısyacla tanklar iizeriıı <len diiş-mana ateş ediliyor 

Atatiirkü kaybettiğimiz gün 

"lzn1ir,,eait ihtifal pro
~ramı hazırlandı 

lngilizıer nıih11er ordusunun Mısırdaki rleatı lliPı 
fe~ıf.i~et Sı!>hHnf almasın.~ m:.rm.~~Jn görüyorlar Sovyetlere göre cephelerde duruan 

~~~~-----x*x:~~~--~-

Staling-radda • Salı günü sabahı saat 9 dan e1111el 
Hallre11ind~ toplanılaca'lı 

İzmir 

Ebedi Şef Atatürkü kaybettiğimiz 
kara günün yıldönümü önürnüzde-

hazır bulunanlan saygı susmasına 
davet edecektir. m nlar g-e lledl deki Salı gününe rastlamaktadır 

Milli matemimiz.in dördüncü yı
lını da milletçe büyük bir ihtifal 
programiyle hazırlamak üzere hal
kımız Salı günü saat dokuzda 
Halkevi salonlannda toplanmağa 
davet edilmişlerdir. 

Halkevi reisi bilAhara Atatürkün 
hayatı, memleket ve millete yap
bğı büyük hizmetler hakkında bir 
hitabede bulunacarktır. 

Halkın 
Beklediği 

---*---
B. M. Meclisinden 
çılıacalı yeni lıanunlar· 
la vurguncular aıey
hindelıi mücadelenin 

. Jıavvetlenmesidir. 
ŞEVKET BİLGİN 

Sıkıntı ve ~tnap havasının önlen
nıesinin elimizde olan ve olmıyan sebep
Teri vardır. 

Elimizde olmı~an sebepler i~in, dün· 
yayı cehenneme çeviren harbin bitme
r;ini, kin ve ihtiJ'as a)e\-Jerinin sönmesi
ni, büyük küçük her millete kendi ba
)atını her türlü endişeden azade bir su
rette yaşamak hakkını temin eden hak· 
.kaniyetli bir sullı devresine avdet edil
mesini beklemekten ba~ka yapılacak şey 
)Oktur. 

Önlenmesi elimizde olan sebeplere ge
lince, herşeyden evvel vazife \'e mesu· 
Jiyctforinıizin d~recesini bilmek lazım· 
aır. 

BW'ada, Şefin son nutkundan aldıgı
nuz şu bir kaç cümleyi daha bir defa 
dikkatle okuyalun : 

• Istırabı azalbnak, 
• Millet tahammülünü artırmak, 
" Muharebe tlışında ka1mak, 
• Ve muharebeye giri1irsc şereCle ve 

• selametle l'ıkmak icin tek care, resmi 
• vaz.i(c sahiplerine ,.e en ba~ta cumhu-
• ri:\"t~t hi.ikiimetinc candan yardım et-
• nıcktir. Bütün i:kc;iklcrile beraber en 
• iyi neticeler, ancak hükümet tedbirle-
• rinin dikkatli olarak yiiriitülmesile el-
• de edilebilir. 
•Acı ile hatırlamalıyız ki, milletin 

• ia.;c jı.:Jerini tanzim etmek yolunda 
• cumhuriyet hftkiinıct1erinin .ıı;arfettik-
• Jeri gayr.etlere iki seneden beri, cemi
,._ yetimiz (arafu;d:ın hiç yardım edilme
• n1istir. İ~tc bugün ilk hal olunacak 
.. me<:ele, umumi itimat ha\'asmın iade 
• edilmesidir. n 

Baslı basma bir hakikatler nıecmu
a:ıı.ı o1~n bu sözleri ne kadar dikkatle in
celersek, ıstırablllllZm hakiki sebepleri
ne ve tedavi çarderine o nisbettc kolay
lılda ula .. mış oluruz. 
Viicudnnıuzda bir rahatsızlık duydu

ğunmz znmnn. hastnlılb teşhis edebile
cek bir miitehassıs doktorun ihtimam ve 
teda,·isinc nasıl ~iddetle ihtiyac duy
makta isek, ıstırabı mi11ete samil olan 
r:.ıhatsızlıklarm ve sıkıntılann i.inlenme
si i~in de, n1uhal<kak surette en hazıK 
doktor snydıifıımz <'umhuriyet hi.iküme· 
tinin tc<lbirlet'İn\: ve tedavi çarelerine 
biitiin mevcudivctimizle inan•nak kati 
bir zarurettir. • 

S.a halde hir suur voklaması halinde, 
~ icdnnlrmmız•n deri11hğine nüfuz etmiş 
Lir 1 anmıtlc inanrnınızm delilini vermek 

>rundnnz. 
IHikünll't, mibtahsili bulı.ranm ezici 

yi.ikU altmda bırakmamak mak"adilc 
lmbubat fİ:'•atlarını makul bir hadde 
yükselttiği zaman bu :şefkatli aliıkadan 
faydalanan müsfoho;ilin devlet babaya 
minnettar ı;eyfocini hildinnesi kafi dc
~ilrlir. Herseyden evvel yakm ~ünlere 
kadar k<'ndisini cıl'n tefecinin, batakçı 
~fü1ik ağasının ki.itii ve l1oyrat klkin!c
rin<' kulaklarını tıkmnnsı, ,·atan miida-

___ * __ _ 
Nalçık ve MozrJokta 

vaziyet nazik ••• 
-*-

ruapsen;n şimalinde 
Ruslar Almanları lııs· 
lıaç içine alıyorlar 
Moskova, 5 (A.A) - Royter ajan

suun hususi muhabiri bildiriyor: Salı 
günü Almanlar Stalingrad endüstri ma
ha1lesine yeniden taarruz etmişlerdir. 
1 5 son teşrindenberi dünkü gÜn ilk de
fa olarak Almanlar binlerce kayıplanna 

(Sonu S~hife 2, Sütun 1 de) 

KRALIN TEBRıKl 
~-~~*·~-~~ 

"Mısırclaki parlak 
zaferden iftihar 
duymaktayız" 

-*-
İngiliz lıraıı Mısırdalıi 
ordusuna bir tellrilı 
mesajı yolladı 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz kralı ot

ta ~k j ngiliz kuvvetleri başkumandanı 
general Aleksandra gönderdiği tebrik 
mesajında şunlan söylemektedir: 

c Sekizinci ordu hava kuvvetlerinin 
ve donannıamızın yardımiyle mihvete 

(Sonu ..;ahlfc 3, Sütun 2 de) 

Bütün İzmir halkı milli matem 
günümüzün yıldönümün,de sayg1 

vazifesini yapmak üzere Halkevi
ne şitap edecektir. 
lhtifa1 programına göre 1 O ikinci 
teşrin Salı sabahı saat dokuzu beş 

1 
geçe, Halkevi reisi Dr. Kamran 

Örs ihtifali, Atatürkün irtihal saat 
ve dakikasını hazmına haber ver
mek suretiyle açacak ve ihtifalde 

MISIR VE AMERiKA 
---*---

yeni Aıı .. e-
rikan kıta
ları geldi 

---*·---
Kahire, 5 (AA) - Orta §arka gön

derilen Amerikan kıtalannın sayıca en 
üstünü hacJjsesiz olaTak Mısıra gelmiş-
tir. BunlaTın arasında bir çok tayyaıe 
birlikleri, bombardıman ve av uçaklan 
mürettebah, hasta bakıcı birlikleri de 
vadır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Alman - Sovyet er harbi 

a Gr Z• 
• 

nıye kle k 

Gazi orta okulu öğretmenlerinden 
B. Tarık Ziya Işıtman Milli Şef ln
önünün Türk milletine beyanna
mesım okuyacaktır. 
Bundan sonra hazırlanan çelenk
letle Ha1lkcvinde toplanacak halk 
grupları önünde askeri bando bu
lunduğu halde Cümhuriyet mey
danına gidecekler ve AtatiiTk hey
keline çelenkleri törenle bıraka
caklarda. 
Ayni gÜn şehrimizdeki bütün ilk 
ve orta oıkullatla liselerde ayni su
retle töreoleı:. yapılacaktır. 

Amerikan tan.klan Mtst1' cephesine kos kocaman kamyonlarla taşınırken 
Londra, 5 (A.A) - Royter ajansının runda bırakmıştır. Bu kuvvetler en ya

orta .şark hususl muhabiri bildiriyor : kın olan Tobruk üssünden 800, Bingazi· 
Şimal Afrikada mihver kuvvetleri, gö- den 900 kilometre mesafededir. Çölde 

:tünüşe göre, imha edilmek \\zeredir. 8 ll--tinat noktalan ise çok değildir ve se
inci ordu fasılasız baskısiyle muharebe kizinci ordu mevcut olanları çok iyi bil· 
mevzilerinden ablan düşıDaD kuvvetle- diğtnden batılan devamlı ateş altında 
rini çölün yalacı güneşı albnda ricat zo- (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Mısır harplerine dair tafsilat 

Bir Alman generalı esir, 
biri de maktul düştü 

---*·---
LONORAYA cöaE 
---*·---

lngilizler cephe ho· 
yunca ilerliyorlar 

-*İngilizlere göre 9 ilin· 
den fazla esil' alındı, 
260 tanlı, 270 top ve 600 
uçaJı yolı edildi 
Kahire, 5 (A.A) - Dün aqa:m n~ 

redilen hususi tebliğ Mihver kuvvetle
rinin intizamsız bir halde ricat trnekte 
olduğunu bildirmektedir. 

9 binden fazla mihver askeri esir alın
rnıııtır, Esirler arasında Alman Aftika 
korunun komutanı general Rittet Fon 

uStalingradn harpleri i'lıinci plcinda Jıalıyor, Rus· llı<>ma da vardır . 
far (( Don }) da bir ada aldılar MtHVERiN KAYIPLARI 

Stokholm, 5 (A.A) - Doğu harbi lermin Orcenikitzenin zaptından sonra 
260 

tan fazla nühveır tankı ve en az Sıcakta,, bu-"lm•-<> ,,•kerler karp ediyOT ve dii_•mwnı gözlüyorlar 
hakkında burada yürütülen tahminlere Groznidcn geçen yoldan mı, yoksa Kaf- (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) • .... ~ _, -r·-
göre Alman başkumandanlığının Ka- kasyadaki yolun geçitlerinden mi geçe- ------------------·---------------•• 
radeniz sahiline ulaşmak için başka yol- ceklerini katiyetle tayine yanyacak hiç Almanlara aore Mısır harbi lar araması muhtemeldir. Bu yollar Ala- bi.r emare yoktur. ~..r...o-..,-...ıı:eer...cocr.r~ -~ 
girs Kayanın cenubunda Manisuskiv Or- ALMAN HEDEFİ: GROZN! 
cenikitzenin cenubunda K:restovoyo ge- Almanlann evveli Grozniyi kl§tan e'l-
çitlerinden geçmektedir. Alnı:m kuvvet- (Sonu Sahife 4, Si.Hun 3 te) 

SONDA iKA 
•••••••••••• 

Türkiye etrafında 
bugünkü ve yarın· 

·ki tehlikeler ... 

••.Kıtalarımız ce· 
rlye alındı ... 

Son Alman resmi tebliği Mı.sırda mihver Jııta-
Bern, 

5 
(A.A) ~ tsviçre Telgraf farının ha~ırıanlf!•J plan gereğince i~in~i hat· 

Ajan111 Gazet Dölo:ı:anın Türkiye Reisi- lardahı nteozıfere alındığını flild1ri31or 
cümhuru !smet !nönünün nutkundan ~rlin, 5 (A.A) - Alman tebliği: sayıca üstün düşman teşkiline karşı şid-
bahsederken şunları da yazdığını bil- Mısır meydan muharebesi bütün cep- det1i hava savaşlarında 30 uçak düşü.r-
diriyor: he üzerinde devam etmektedir. Alman müslerdi.r. Bizim 4 uçağımız kayıphr. 

cAhnanya Mısırda zaferi kazanına. ltalyan ZIThh ordusu, düşmanın kütle TEŞEBBÜSÜ ELE 
boğazların ·kendisine açılmasını jstemi- halindeki hücumlarına siddetle muka- ALABtLllUZ DİYORLAR 
yecck midir~ Rusya harpten muzaffeT çı- vemet ediyor. Muhtelif kesimlerde- kı- Berlin, 5 (A.A) - Dün yarı resmi bi.r 
karsa bi.r tehlike çıkarnnyacak mıdır? talarırruz hazırlanmış plfuı gereğince kaynaktan bildirildiği~e göre Mar~al 
Fakat Türkiye bütün bunlara azimle O.kinci hattaki mevzilere alınmıştır. Rommel Mısırda vazıyete tamamıyl& 
mukavemete karar vermiştir.> Hava savaş kuvvetlerimiz İngilizlerin hakimdir ve lüzum gördüğii takdirde 

sırhlı teşkillerine ve topçu mevzilerine mazide oldu~u gibi teşebbüsii ele ala-

(Sonu Sahife !, Sütun 6 da) J Rusyadaki harp hareketlerinden. yeni bir intiba 

durmadan hii.cum etmektedir. 3 ve 4 bilir. 
Teşrin-de Alman ve İtalyan av uçaklan (Sonu Sahife 2, Siitnn 2 de) 
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Mısırdan bol pirinç ve 
şeker getirtilecek 
--------- - - ----·---

ı o bin ton pirinç ve ı o bin ton şelıer 
mutabaJıat hasıl oldu 

ithali için 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- pariş eylediği bir parti pirinç İznıire ge
lU.•nata göre l\Iısırd~n l~ ~i.n ton _pirinç l lirilm~ti~. ts:anbula nakledilecek olan 
ve 10,1M)() ton şe:ker ılhah .çın Ankarada pirinclerın 1.J tonu t~t,ınbul memurlar 
mti.zakewleı· ce.ı·c;.·.an etmektedir. Bu · . . . . 
h t Utab k t h l 1 t 

l 
kooperatilıne aıttır. Kalan kısmı serbest-

uc:us a m a a ası o muş ur. t b ld l ı..ı.ı . 
"'1 d ,.~· il k k -'' · ce stan u a satı a~l\ı.U·. 
.~, .ısır an .-,•aU' ece şe ener ve prınc- . . , • . . . 

ler 'büuük " !erin ihtivacına ah'Sis iBu pırınt':~tm lzını!'e kadar n, l :reh 
.r ':. -

ed:!eceklir. 87 'kunıştur. l<;ıtanbulda nasıl hir fiyat-
1sttınbulfüı bit ıfabrikatörun Mısıra si- la sııtılacağ1 merakla beklenme'ktedir. 

SOVYETLERE GORE CEP· 
HEL ERDE DURUM 

(Ba~laıafı 1 inci Sahifede) 

rağmen terakki kayoetmek şöyle dur
sun, bazı yerlerde gerilemek zorunda 
kalmışlardır. Almanlar bu taauuzla.rda 
dört taze tümen kullanmıslardH". Fak.at 
Stalingraclın !!imalinde bir ~ece evvel 
Rus kuvvetleri taıafından yapılan çıkar
ma harele.eti ehemıru~·etli mihver l.:uv
vetkrini bu tarafa ç.t>ktiği.nden müdafa
acılar bir derece rahatlamı;;lardır. 

..KAFKASY ADA DURUM 
Buna karşılık Nalçık ve Mozdokta 

durumun nazikliği devam ediyor. Bu
na sebep Rus münalr:alf' vollannın fcna
Jığıdır. Almanlar Crozni üzerine ileri 
meden evvel Mozdoktaki mevzilerin 
crnup ve cenup doğu:oıundaki vadileri ve 
m:ı ahltem mevzilCTi ele geçinnd:: isti
• 1 ı lıı r. Almanların elindeki Orjeniki is
' . ..:metinde toprak arızalı olmakla be
raber o kadar yühdc. değildir. 

Taaptel:Ün şimal doğasunda Ru5Jar 
bkaç manevrasını muvaffalayetle tal· 
Lik ediyorlar. Buradıa Alman gruplan 
yok edilmekte ve '.)'eni yerler alınma.~ta
Clır. Rushra yeni gelen talı:vjyeler Alman 
!arın bu taarruzu durdurmak için sarfct
tikkri gayreti fPiçlCJtirmi§tir. 

MOtilcova, 5 (AA) - Gece yansı 
n~red~n Sovyet tebliği: 4 son teşrin
de kıtala.ruruz Stalingrad çevresinde. 
T uapsenin fimal doğusunda dii!ıman1a 
ç;arpt nuthrdır. 

Ba,Ca çephelerde de,ği,iklik yoktur. 
Motlcova, 5 (A.A) - Sovyet tebli

ğine ektir: 
Sovyet k.ıtalan Stalingrad çevrelerin

de ınuurehe~e Clevam etmiştir. Bir 
çele kesim1~rde düşman ağır kavıplara 
uğramış. J 000 su.bay ve er lc.aybetrni.ş
tir. 8 tank. 1 O top ve 3 l mitralyözle 
bir çok .havan topu ve bir cephanelik 
tahrip edilmiıtir. 

Terelcin batısında çarpııun..al.a.r olınuş, 
bir Sovyet keşif kuvveti 1 30 Alman öl
'tınrmüş ve bir cepha~]ilc berhava et
miştir. Topçumuz bir çolc istihk.imlan 
tahrip etmlş ve 70 Alman öldürülmü-r 
tüt. 

Nalçıkın cenup doğusunda düsman 
tanklarla desteklenmiş piyade kuv~et1e
riyle harek:etlezde hulunmUNa 4a pÜ• 
kürtülrnüş, 300 Alman yok edilmiı;. 7 
tank tahrip olunmuştur. Diğer bir ke
simde 16 tank tahrip olunmqtur. 

Tuapeenin şimal batısında diiJman
dan bazı müstahkem mevziler alınmış 
ve Novorosiskin doğusunda bir lcecıif ko
lumuz dü~nın bir karargahını muvaf
fakıyetle bammştır. 

ICISACA 
••••••• 

lfıılltefrir ııe soysıız 
Eczacı Kemal Pr. Akt.q 

lhtiklrı, muhtekiri ilk defa Balkan 
harbinde duymuştum. thtikar sebepsiz 
fiyat Jilbeltmek, satışlarda fırsattan is
tifade etmek manasını taşıyan bir keli
me idi. Geçen uınuml harpte ihtikar ile 
muhtekir yine ağızlarda dolaşm.ağa baş
ladı. Bu dilnya haibinin ikinci senesin
de mahut muhtekirle ihtiklr yine or
taya çıktı. 

Biz tmıirliler, yabancı devlet istilası 
içinde kaldık, kanunlarımızdan, adetle
rlmiulen. millı hükümeümizden cüda 
dtı,tük. O ne acı §eymiş, ınillı benliğini 
kaybetmek ne muazT.am felAketmiş gör
dük. 
Şimdi dünya ateş içinde ve o ate~ten. 

bir parça hudutlarımm çepeçevre dola
lnlf yanıyor. 

Milli Şefim.Wn işaret buyurduktan 
gibi böyle bir anda sebepsiz fiyat yük
seltmek, vatandaşı zarara sokmak .'>a
dece muhteltirlikle ifade edilebilecek bir 
hal değildir, bunlara soysuz demek. hain 
demek gerektir. Ve yerindedir. El ele 
vermek, ferai düşünmemek, cemaatin 
selameti mevzuu bahis olurken kendi 
P.aramı~ın. v: .münferit varlıkların şah
sıyetlenmız ıçın artık bir kıymet olarnı
yacağını bi~k. bu hakikatlere akıl er
dirmek zamanı ~oktan gelmistir. Bunu 
jyi bellemek gerek. "' 

ALM~'lARA GORE 
M SIR HARB; 
(llastarafı 1 ınci .Sahift-ck) 

Dün aksam Berlin askeri mahfilleri 
~imal Afrika<laki askeri durumu yuka
~ıdaki cümlelerle vasıflandırmışlardır. 
Alman askeri makamlarının belirttiğine 
göre İngilizler Alman - İtalyan mevzi
lerini kat'i mahiyeti olan bir tarzda del
mek ~n ~·apt.ıkları yeni teşebbüsünde 
de muvaffak olamamışlardır. General 
Aieksandı ın taarruzu esnasında tngiliz
lcrin tank kayıpları ·Berlinde 500 ola
rak tahmin edilrncklcdir. Salfıhiyetli 
kaynakların bildirdi~ine göre en ·ağır 
.kay1pları Avustralyalı, Yunanlı ve De
oolcü Fr.ill5lz kıla.lacı vcrnüş. İngiliz ka
nı bu sefer de konınınustur. 

EVVELKt GüNKü V AZ1YET 
Dün akscu:n Alman a..~kdi mahfme

rinden ayr;ca bildirildiğine göre dünkü 
hücum, taarruzun baslaınasmdan be
ri. İrı,giliı.Jerin yaptıkları' hücumların en 
mürumini te."'kil etıni.c:;tir. Son 2-1 saat 
icinde Elale~yo mevziinin şimal <X'na
htna karş1 1ngili7. tanklarmın ileri hü
cumu münferit sava--lara inhisar etmi.: 
v~ bir savaş esnasında Alman tank sa
var bataryalarının üstünlüğü sarih su
rette kendisini göstermiştir. 
Mısır pi~·ade muharC'bcsi hakkında 

dün akşam Alman hariciye nazırlığırıda 
ileriye sürülen fikir ~u suretle hülasa 
edHebilir: 

Bu saate kadar İngilizler harekat ba
kımından ehemmi:retiı bir hedefe var
mamı ~lardır. 

tTALYAN TEBLlCt 
Roma, 5 (A.A) - Tebliğ: Elalemeyn 

ve Fuka cephesinde dün sabahtan ak
şama kadar düşmanla zırhlı kuvvetleri
miz aı·asında şiddetli savaşlar olmuştur. 
Çok şiddetli bir mukavemeHen sonra 
kuvvetlerimiz ikinci batta çekilmişler
dir. Düşmanın kayıpları çoktur. bizim 
kayıplanm1z da ağırdır. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın üstün 
kuvvetlerine kaTşı cesaretle mukavemet 
~stermişlerdir. 

Tobruk ve Bingaziye yapılan düo;man 
hava taarruzu hissedilir derecede hasar
lara sebep olmuştur. Y~r1i ahaliden 
ölenler ve yaralananlar var<hr. -----·----Bir geminin yarısı 
lıoptıı, yaruı lııırtulup 
ingiltereye geldi 
Londra, 5 (A.A) - Atlantikte torpil 

irnbetile yarısı kopmu~ olan bir gemi
nin baş tarafı balmadığından gemi yede
ğ<:: alınarak b!nıerce kilometre mesafe
den İngiltereye getirilmiştir. Böylece 
içindeki uçak benzini kurtarılmış ve bir 
ruka kısım takılarak gemin~n tekrar 
h;7..mete girme'li temin olunmuştur. 

-~~------.......... ---
Y~ana iJri uapar 

llağday geliyor 
Montreal, Ş (A.A) - Kızılhacın hi

mayesinde Kanalbdan buğday yüklü iki 
:bveç vapuru muharip memleketlerin 
ruhsatile MontrcıJdan Yunanistana ha
reket etmiştir. 

Hıf zıssJlta meclisi 
toplandı 

Vilayet umumi hıfz.ıssıha meclisi dün 
~abah sıhhat müdüilüğünde Dr. Cevdet 
Saraçoğlunun reisliğinde toplanmıştır. 
Şehrimiz.in ve vi~ayetin sıhhi durumu 
gözden geçirilerek bu a.y içinde rastlan-
mış olan bir kaç münferit hastalık vaka
sına ka~ aluımJŞ olan sıhht tedbirler 
muvafık grülm~tür. 

1 
--A;cW-.uııı.<uO~--

tashih 
Dünkü · nüshamızda c Türkiye • Al

manya ticareti • scrlavhalı yazının met
ıı!nde dikkati çe.!<'en bazı y~lıklar ol
muşlur. İzmir ve İstanbu!da tetkikat ya
pılması ticaret vekaletinin teşebbüsile 
Ceğil, tasvibi ile takarrür etmiş ve ya
p 1mıştır. Yapıları tema:ılar da bit1ab' 
• Türk • Alman ticaretinin ink~afı. ah
i· :unları • üzerinde de;!il. imkanları üzc
r :ndedir. 

Özür diler ve tashlh ederiz. 

Müjde 

Salih Palas Salonları 
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ŞEHİR H.&DERL:E:i1.i Halkın 
Beki ediği 

Do~um, ölüm ve 
e-,,.lenme 1erde 
bez ihtiyacı ___ * __ _ 

Yerlimo.Uar paztJl'ı IHl
lunrnı)'an ~erlerde hal· 

lıa yardım edilecek 
Slimer bank yerli mallar pazarları şu

belerinin bulunduğu yerlerde doğum ve 
ciliiın vaka1an için 15, evlenmelerde de 
5(1 metre bez verilmektedir. Bu kolay
lığın. yerli mallar pazarı şubesi bulu
nan -:ehirlerin belediye hudutları hari
cinde kalan verlerle mezkur subelerin 
bulunmadı~' ~aha1!ere de tc.'5n{ili tekar
riir ~tmis-tir. 

Bu itibarla doğum. ölüm ve e~·lenme 
, • ., kalarında verilecek bezlerin: 

1 - Kaza ve nahi\·e merkezlerinde o 
mahallin manifotura~ıfanna t~hsis edi
!en e')yadan vcrilme~i. 

2 - Köyleri::ı mezkur ihtiyaçlarının 
ba~lı bulunduk1arı nahiyeden tcminL 

3 - Ask~l"i birliklerin techiz ve tek
fin için muhta-ç ddukları bezlerin o ma
hallin en büyük ~keri amirinin t<:!3dik1i 
vesik.asiyle y:ne aynı esaslar dahilinde 
karc:;ılanma.•-ı vilayefo bildiri!mi.ştir. 

--- o- -
ElelttrJh ı.•e SJJ şirhetıe
r.iııin satın alınması i$i 

Tzmir elektrik ve tram,·ay Türk Ano
ı:lın sirkeli müdıir(i B. Gormezano dtin 
i •!leden ~n:-a belcdiyf' reL<:i B. Resat 
Lehlebic:o~l umı makamında 7.İ) aret ey
lemi-.tir. 

Ankara.da clMtrik ı<irketi murahhas
laile naf::l \'ek,:lctimiz ara-:-ıll(b siı·ke
tin satm alınması mevzuu ett:.a{mda ilk 
tema'> yap11m1sb.:- Simdi su sirketi ınu
:·<.lılıaslari!e m'i.i.7 .. •k~ı·e.1•e de~am edü
ı·ıektcdir. 

Su sfrke.Ule y.ımlmakta ofa.n mü7.ake
rtleı·e ı-sas olm ,ı- i.İ7.<'re. nafi<ı vekaleti 
l u ş:rketin de,·l.?te ,.e İ7.mir halkına olıuı 
l,orçlarını Ye taaı,hütlerindeıı yerine ge
t!rilmiyenleri tespit eylemiştir. Şirketin 
ıMn~ut t~is1er'.ne de fiyat takdir edil
mistir. Bu sirketin ~üstereceği bi.isni.ini
) etle satın alma ic;i :va kın güninde biti
;ilt'C'ekt:r. --o---
iaşe i~leri etrafında 

tetlıilıler 
Vali B. Sabri Öne!>' ,.e belediye reisi 

B. R~t Leblebiciot:lu dün S<Ab&h bele
c1iyenin Atatürk t·acldesindeki '.ase hüro
wna giderek tetkiklerde bulu~ınuslar 
\'(' dağıtma i.şlcri hakkında malumat . al
ını~rdır. Bilahare milü korunma mah
l ·emesine gid'lcrck temaslarda bulunul
mu tur. 

---cı---

C. B. Partisi lıaza idare 
H.eveti Reislüji 

C. H. P. Merkez kaza idare heveti dün 
parti binasında ilk toplantısır.ı ·yapmış
tır. Toplantıda parti merkez kaza idare 
he)'·eti reisliğine beledive daimi enci.ime
r.i azfısından B. MuzaIIer Özgen ittifak
la seçilmiştir. Kaza idare heyeti '>ekre
tcrl iğ:ne i;ğretmen B. S:ıit Odyak, mu
hasebeciliğe de B. N('lcati Börekcioğlu 
•cçilmişlerdir. , 

Arkadao;larımı7.a çok mühim olan va-
zifelerinde başarı dileriz. · 

---o---
Ku~adası beledi~e 

reisliği 
Ku~adasında ·1.1pılaıı yeni belediye se

ç!mi neticesinde eski belediye rcisleı·in
den B. Ka<>ım Y:.man ekseriyetle reis se
çilmistir. 

--- o- --
Pnzar günJ?ü lih maçla,.ı 

Pa7.ar günü ynpı1:ıcak olan futbol lik 
maclan sunlardır : 

Saat 13 te Altınorau • Karşıyaka, or
t.ı hakemi Feluni Eriş. yan lıakemled 
AH\ett:n Ka7.anova ,.e Sabri Aımağan. 

Saat_ 15 te Göc.tep' • Demirspor, orta 
:hakemı Mtıi>1afa Bayra, yan hakemleri 
Mustafa Şenkal \'e Atıf Kutluoğludur. 

---cı---

Ka.wm!lhamıar arasında 
Açık bulunan Torbalı kaymakamlığı

ı.a Adana - Feke kaymakamı B. Fah
redd:n Basel, Dikili kaymakamlığına 
~olihli kaymakamı E. Necmeddin Kur
tes tayin edilmiş!erdir. Foça kaymakamı 
E. Rıdvan Akmar, M navaat ka,·ınakatıı-
1 · ğına tayin edilmiştır. ., -

--- o---
izmire nelenler 

Maden kömürleri ·Türk Anonim şirke
ti umum müdüt·:i B. Ahmet Esat İstan
buldan, Midilli konsolosumuz B. Talat 
.\carer Ankaradr-n ~ehrimize gelmi~1er-
dir. ~ 

---cı---Diinhü Yanoın 
Dün saat 16,39 da Sinekli caddesin

de. Haşim Görasın 67 numaralı ahşap 
evmden yangın çıkmış, derhal gen.isle
mek tehHkesi göstermiş, fakat bir ;da 
yandıktan sonra itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. 

Belediye meclisi toplandı 
___ .... __ _ 
(Ba tarafı 1 ınci Sahifede) 

ıa.as.ı.ııda gösteı·diği candan hassasiyeti, 
milletin umumi menfa·.tlcdne a~·ak uy
durmak davasınıi~ da gi.ist.cmıesi bir za
ı nrettir. Zira unutmamak lazımdır ki 
'fürk vatanı rnilunrnez bir biitiin tcskil 
dti~ gibi, Tiirk mincti tle ayrılmaz bir 
bütün teskil ~er. Serincleri , .c sıkuıtı
lan hf'p ·birlikte payla~cağız. Hod:am 
ihtirasların esiri olmadan de,,letin reh· 
berliiine da11'anarak. onun gösterdiği yol
dan daha emin bir yol mevcut obnnya
cağrın harekihmızla göster~ 

&:illi Şefimizin cevapları 
alkışlarla karşılandı 

Yabani domuz mezbaha resminin tenzUi, ıııızu,. 
ftafdıı ue iaşe i~leri lıomquldu 

Türrnr ve fabrilalfür vabındblar da 
dunımu ~·ui ekilde mütalaa ~tmeğe 
mttburdurlar. ubakbktu ki. hu dn
vacla, en feci örnekler fazilet du;\·~usuna 
hyaıı eden, oıf'sk·k ahlilanı ayaklar al· 
ünda çiğneyen \'f Naalesef tü~car namı
nı ta.~yan vur~mcular tarafnvl:m ı-ara
tslmı~. Bunlar. devletin ve !halkın sab
nnı tiiketecdt sekilde ütü niyetlerinin 
binbir delilini r---ıınişlerair. Dün cl koy
ma tedbirleri alc~ hinde sabotaj yapı)'or
wrdı. Bugün iktisadi (aaliyetıeriaı cr
be~t.lij"ine dayanan pol.iükaıam muvaf· 
fakı~-ctiııi sahok etmektedirler. Böylc
Ct' hnlk dü~mnlarının gemi azıya alan 
soygunculuk hırsJannı zencire namak
tan başka bir <"are bhnadtit ~ ol
muştur. 

Belediye meclisi dün öğleden sonra 
B. Re~t Leblebicioğlunun reisliğinde 
loplanmL:;:, Milli Şefimize meclisin çek
tiği tazim telgrafına gelen karşılık oku
narak alkıslarla karşılanmıştır. Bundan 
sonra Büyük Millet .:.\fecUsi reisliğinden 
gelen cevap okucımu-:tur. 

YABAN DOMUZLA.HI 
MEZBAHA RBSl\li 
Mütcak1ben müzakerelere başlanmış

tır. 

Yaban Domuzlarından alınmakta ol:ın 
mezbaha resminin tenzili hakkında ri
ya.c;etin hazırlamıs olduğu bir teklif 
meclise gelmi~tir. Malum olduğu üzere 
tzmirde «av ürünleri Türk Anonim sir
keli» adivle bir ı::irkct kurulınu~tur. Bu 
şirket Y~ban İ>omuzlariyle ~ücadele 
edeceğinden Ziraat ve Dahiliye vekalet
lerinin ınüzahereline nail olmus ve Da
hiliye vekaletinden yaban DÔmuzları 
mezbaha ücretin:n tenzili hakkında be
lediye reisliğine bir tahrirat gelmiştir. 
Riyaset tc buna uyarnk ücretin tenzili 
hakkında yeni bir tarife hazırlamıs Ye 
meclise vermiştir. Y-eni tarife., ~clis 
tar.ife encümenine havale dilmiştir. 

HUZUR HAKLARINA AlT 
il.lezbaha ve Otobüs bütcelerinde bazı 

münakaleler yapılması teklifleri ait ol
dYkları encümene havaU! ~dilclikten 
sonra B. Tahir Borun vermiş olduğu 
meclis azasiyle daimi encümende ç.ah
"anların huzuı· hakkından feragat etme
leri temennisini havi takrir okunmuş
~ur. 

Belediye reisi bu hususta izahat ve
rNek 931 yılından beri daimi encümen 
azasına huzur hakkı verilmekte olduğu
nu, bu eneümen azasının yaptıkları top-

lantılarda hazan dört ve hatt.a beı:: saat 
~alışmakta olduklarını, maddi m"'esuli
yetler tekabbül ettiklerini, iaşe ve ihti
kar mevzulannm belediyeye devri üze
r:ne bu encümenin vazifesi bir kat daha 
ağırla~t.ığmı, belediye meclisinin de aYnı 
mesu1iyetle çalıştığını tebarüz ettirmiş 
ve huzur hakkı mese1esinin bahis mev
ıuu bile olmaması icap ettiğini beyan 
eylemistir. 

Azadan B. Baha Nasuh, takririn e.ski 
meclisin nıütteha7. kararım alakadar et
liğini, evvelce v<!rilen kararların bozul
ması isteklerinin muamelatın selametini 
selbeltiğini söylemiş; ancak meyenlerin 
huzur haklarını belediyeye teberrü ede
bileceklerini, bu takririn meclisçe mü
zakere mevzuu olmamaı::ın1 teklif etmiş
tir. 

Takririn müz.akere me\TZllu olamıva
cağına dair yapıl.1.n teklif k.abul edil~iş
tir. 
tAŞE tŞLERt VE BiR TEK.LtF 
Azadan B. Mehmet Nebioğlu, iaşe iş

lerinin ehemmiyet kesbetmesi noktasın
dan meclisin bir iaşe encümeni seçme
sini Yerdiği takrirle t~ etmiş; B. 
Hakkı Ocakoğlu bclediye1ere yeni vazi
feler tahmil edilmek üzere bulunduğunu 
söyleyerek böyle bir encümenin teşkili 
tehir edilniesini istemil}tir. 

Belediye reisi, iaşe mevzularının tct~ 
kik.inde riyasetin belediye meclisi azi
sından ihtisas sahibi olanlarının fikir
lerinden istifade ede<)eğini izah etmil, 
bunun üzerine müzakereye nihayet ve
rilmiştir. 

Belediye meclisi önümüzdeki Pazar
tesi günü. saat 16,30 da tekrar toplana
caktır. 

Y t>uiden ek ınek karll istiyeuleı· çoğald l 

Uınumi efkiar:ın fe\'ennından ftldise-
1er hisseden haz, vurguncular, foa1iy~t-
1erini ıırz ,.e talep kaidesinin sınırları 
içinde lltC!?rU :~tCl'Dleie çalııııyorlar. 
Onlara bakarsanız herhangi bir madde
ıün fiyailan iizerinde havsalaya sığmı
yan bugünkü htıdutsaz tereffiilerin se
bebi bir taraftan hareketsiz kalaa ~r
mayelerin bolluğu, iiğcr taraCtan ih1:
~ açlara zamanuıda ce\•aıı verilme · io; ol
ınasıdır. İşle asıl bu zaman mclltuıv"
dur ki spekülnsy<ıncu \•urguncuJarm j,i
ııe çok yaramaktadır. F::ıkat Ş~Cin si.iy
fodiği gibi, " milleti soymak hakkım 
lıiç kimseye, Jıiç hir ziimreye tanuııJ.~'4111• 
cumhuriyet hükilıneti so:-,•guucularla mii_ 
rndelede kendi kuvvet ·ve kudretini mu
hakkak surette gösterecektir, Ayni za
manda bu def'işınez hakikate kalplerini 
veren müstaJ~il veyn ıniistehlik bütiin 
vatandaşlar hükiimet etrafında saflarını 
~ıkla-,tıracaklard.r. Giriştiğimi:ıı miica
dele bir varlık, bir emniyet mücadele
sidir. l\faGaın ki milli bünyeyi sar~an 
herse.v 1.lzak kalmak istediğimiz Iırtma
)J yakla'itırabilir. O halde şimdi yapıl
makta olan mücaddenin lllll'nffalayeti-Ekmek kartlarınııı taklit 

edildiği de anlaşıldı 
ne yardım etmcldcn daha hayati bir , ·a
zifemiz olamaz. 

Şef ummni itimat havaurıın i.de edil-
mesini istiyt>r. Bu lıava iade edilecektir. 
Uınunıi itimat havasmm iadesi işinde 
en önemli kontrolu millet bizzat yapa
rnkhr. 

Bu sabahtan itibaren fırınlar lı.ontrol altında bu
lıındu.ruku:!alı, &alate lıar t sürenler yalıaJanaaıfı 

Muhtekiri, vfü·guncuyu, halle menfa
atleri aleyhinde çalışanları, umumi iti
mat havasıuı bozmağa çalışanları. sui
istinlailerc :.llet olanları içtimai meYkil~
ri ne olursa olsun düş111Bo bilerek hare· 
kete geçmek zamanı gelm~fu. Bu ahlak 
rnücadetesinde kazanacağımız z:ırerin 
ehemmiyeti çok büyük olacaktır. Bunun 
j<;iıı, temiz halk kütleleri, B. 1\1. Meclisi
nin tasvibine m:uhar olacak yeni kanun 
Jayihalan ile mücadelenin bir kat daha 
kuw~tleneee~ giinleri beldemektedir-

Bu ay !zmirdc kaybedilen ekmek kart.. 
hırı ve'Ya bunların kaybedildiği iddiası 
ve yeni ekmek kartı almak üzere bele
diyeye müracaatta bulunanların sayısl 
bir hayli artmıştır. Binlerce kartın yeni
den istenilmesi vaziyeti karşısında, be
lediye riyaseti bu vaziyetin önüne geç
mek üzere ciddi tedbirler almaktadır. 

Hariçten !zmire gelenlere doğrudan 
doğruya ekmek kartı verilemiyecektir. 
Ankara ve İstanbul belediyelerinin al
dıkları tedbire uyularak, misafireten 
veya dalıni surette lzmirde kalmak üze
re gelenlere, geldikleri yerler belediye
'erinden alacakları birer vesika mul::a
bilinde ekmek kartı verilecektir. 

SAHTE KARTLAR VAR 

Belediyenin tabettirip bu ay başında 
halka tevzi ettirdiği ekmek kartlarının 
taklit edildiği ve sahte kartlarla fınnlar
dan ekmek alınmakta olduğu tesbit edil
miştir. Bu sahtekar1 ığı yapanlardan iki
s i tutulmustur 

Sahte ka'rtl~, hemen anlaşılacak ka
dar acemice tabedilmiştir. 

Bu sabahın erken saatlerinden itiba
ren bütün fırınlar belediye memurları 
ve poli.ı;ler marifetiyle kontrol altında 
bulundurulacaktır. Sahte kart verenler 
yakalanarak hemen adliyeye teslim edi
~ •:!ceklerdir. 

EKMEK V AKALAR! 
Keçecilerde 869 zuncu sokak.La. 5 sa

yılı dükkanda aşçı Adem Dağistanh 600 
gramlık ekmeği 50 kuruşa sattığı iddia
~iy le- tuiulmuşhır. 

*Bir matbaada çalışan Muhittin Cev
rim, tkineiteşrin ve Birincikarum a°yla
rına ait bir adet ağır işçi ekmek kartı 

Aleni reseW<;hür 

tabederek bir fırından bu sahte kart ile 
ekmek aldığı iddiasiyle tutulmuş, adli
yeye verilmiştir. * Gaziler caddesinde kunduracı tl
yas, 12 yaşında Şükrü adında bir çocu
ğa dört adet sahte ekmek kartı vererek 
ekmek aldırmak L<ıtediği idcliasiyle tu
tulmuştur. * Kemerde Gaziler caddesinde yeni 
fırından ekmek almakta ola.n Mehmet 
Di§li, elindeki kartlar sahte olduğu zan
niyle tutulınıtş; :Mehmet bu karUan Hü
seyin oğlu Aliden satın aldığını söyle
diğinden Ali de yakalanmıştır. * Kahramanlarda 1517 nci sokakta 
39 numarada İsmail oğlu Üzeyir ÖEpeh
livan, ekmek kartını sattığı iddiasiyle 
tutulmuştur. * Anafartalar caddesinde Hüdai Al
kısal ad1 bir kağıt üzerine kendi el ya
zısiy1e yazdığı dört adet büyük ekmek 
kartı kuponiyle ekmek almak .istediği 
idd.iasiyle tutulmuştur. 

ARA SIRA 
••••••••• 

ler. 
ŞEVKET BİLGİN 

Bir Yedelı Sııllay 
Çağ,.ılıyor 

tZM1R ASK.ERL!K ŞUBJ!St BAŞ
KANLICJNDAN: 
~ağıda künyesi yazılı yedek subayın 

hemen şubeye gelmesi ilan olunur: 
Sınıfı Topçu, riltbesi Tğm. kayıt No: 

44451, ismi .Muttalip, babasının adı Ra· 
gıp, soyadı Kırcalıoğlu. 

Başa örülen çoraplar 
Çorap ve ayakkabı fiyatlan durma.dan; dinlenmeden yükselip gidiyor. Ba

kalım kafasını nereye vuracak ve aklı başına ne zaman gelecek. 
Çorap iskarpinill; iskarpin de kostümün değeriııe çıktı. Bu insafsız fiyatlarla 

çoraplar ayaklarıml.ZA değil bqımıza örülmeğe ba§la.dı. 
Bir çift ayağı şöyle adam akıllı bir kılığa sokmıı.k aıağı yukan (50) liranın 

içinde. Yani ( 60) lira maaşlı bit- memurun pahalılık zammiylc beraber bir ay· 
lı.k geçimi. 

İpekli kadın çorapları ile cMantara bastıt iskarpinlerin vitrinlerde ba, kö
şeye kurulup atlas mahfazalar içinde öyle hain ha.k.ışları var ki insan k.endini 
kesesin.e pusu kurmuş haydudun karş.ııunda zan ediyor. 

Hain çorap; şeffaf yatağınc. \ azametli serpilişi)' le cam arkasından kendisini 
seyredenle.re halinin diliyle: 

- Ben öyle bir malım lci alan pişman; alm.ıyan pişman. Yarım düı:ine mi 
töy)e bir aardırmağa !kalLan bugünün değeriyle ( 40), dünün kıymetiyle ( 120) 
kilo fasulyenin bedelini ödersin. Küstahlığıma kızıpta gidersen karın ensende 
boza pişirir. Der. 

Bu maskaranın terbiyesizliğinden bozulan asabınızı teskine vakit bulmadan 
insafsız ialuırpin karJtnıza dikilir; adeta bir apartmun haşmetiyle mantar kai· 
desinin üzerinde tahtına kurulmu,tur, belasının püskülleri ara!lında dilini çtka
nr ve: 

- Altımda mantara ne bakıyorsun. Ona basan ben değilim, sensin. Bu de
rin düşüncen nedir? Bugünkü değeriyle eski zamanda 4 koyun alınacağını mı 
hesaplıyorsun? Ben kadınların mergubu, zenginlerin mahbubu oldukça be
nimle başa çıkamazsın. fukiden ağırhğımla ayağına, ~imdi de kıymetimle kesene 
belayım. Der. 

Cumartesi ~ünb. fevkalade 
bir orkestra ile açı~acaktır. 

Yangın esnasında sandık ve tinet c . 
yası gibi oldukça mühim ve kıymetli es
ya tamamen kurtanlmı~tır. Binanın si
~ortası yoktur. 

Bir tramvay kazasında başının ve vü
cudunun 18 ;·erinden yaral.ınan ve bil
hassa idrar ke.,esinin yırtılınasiyle sıh~ 
hl durumu vahim bir hal alan oğlum 
Emcet Sayarın nakledildiği memleket 
hastahanesinde deibal • tedavi altına 
:r.lan ve idrar yolunun bozulmasından 
müt'evellit vehameti ameliyat yapmak 
suretiyle i7.ale eden ve 52 gün daimi te
davisinde bulunduran ve bu suretle ev
ladımı yeniden havata kavusturan haza. 
katiy1e meşhur Dr. ve oİ>eratör Asil 
Mukbil ile asistanları Dr. Hayri ve Dr. 
Lcminin ve bu hususta hizmetleri sep
keden hemşire \•e hastabalocıların ve 
hasseten her hususta yardım ve alaka
sını esirgemiyen hastahanenin baştabibi 
Dr. ve operatör Cevdetin ve kazayı mü
teakip yardımına ıkosarak ilk tıbbi ted
biri ifa eden göz doktoru Burhanın gös
terdikleri alaka ve ıinsan1 duygulara kar
şı kendilerine alenen teşekkür ve min
neUardığımı a.rzederim. 

* Aile bütçelerinde lcapatılma~ı güç yarnlar açan bu iki ş.ımarık küstahı yola 
getirmenin tek çaresi, tek tip ayakkabı ile tire çoraba sarılıp • insafa gelecekle
ri güne kadar· kesenin ağzını kendilerine kapamaktır. Fakat bu (boykot) un 
umumi olması şarttır. Kadın, erkek tam bir ittifakla hareket etmelidir. Ateşin sebebi hakkında zabıtaca t3h-

kikat yapılmaktadır. • 
, Yangını söndürürken itfaiye çavuş-
• arından Mustafa Akkaplan ay-.ğı 5•an
ınak suretiyle hafifçe yaralanmıştır. 

İzmir muhasebei hususiye 
müdUrü Adil Sayar 

Servetlerinin miktarı milyonlarla ölçülen Amerikalıların yamaL elbiı:;e giy· 
meğe razı oldukluı bir devirde tiri" çorap ve tek lip papuc giymemiz için bü· 
kümet yasağı mı lazım? ... 

MVRAT ÇINAR 



6 SOH'J'ESRIN CUMA 
• 

MISIR HARPLERlNE DAlR 
TAFSiLAT 

(Baştaraft 1 mci Sahifede) 

2 /0 mihver topu tahrip edilmiş veya 
ele geçirilmiştir. 300 den fazla mihver 
uçağı düşürülmü~ ve ayni miktarda mih
ver uçağı da yerde tahrip edilmiştir. 

Müttefik deniz v e hava kuvvetleri 
simal Afrikada mihveıe malzeme nakle
den 5 O bin tonilatoluk rica ret gemisini 
b.atırmıs ve ayni miktaTda ticaret gemi
s" ni ha~~ra uğratmıştır. 

* DAR CEPHEDE..~ ÇEKiLıYORLAR 
Londra radyoeundan: Almanlarla 

l ıalyanlarm dün içinden atıldıkları mev
ziler şimd iye kadar ele geçirilen mevzi
lerden daha çok kuvvetle tahkim etmiş 
bulunuyordu. Şimdi mihverciler dar 
müstahkem cpeheden çekilerek ricat ha
linoedirler. 

Rommelin Afrik .. korda b~kuman
dan vekili olan genera l Fon Stomer ha
rekatta maktu} düşmü tür. 

Eairleerin sayısı artmaktachr. Yaralı 
ve ölü olarak mihvercilerin zayiatı çok 
bi.ivüktür. 

CEP Tfu\'tıZLENDı 

YENIASIR 
• = =-=== w: 

MlStR DURUMU ÖNEMLEŞTI OEN;zaL Ti HARPLERİ 
~ ...... ~.,.~ 

(Başfarafı 1 ınci Sahifede) ---*·--- ~ § Ankara ltad-vo u ı 

'·~~;;--TUTUNABILEcEK Mi? ıı2i:" Müttefik ~ BUGUNKU"NEsRİYAT 
Gerçi Marsa ı\fafruhta ve buranın do- ~.,.o;xı.C)QCIGCIC~~~ 

ğusundaki Babu~taki mevzileı-de Rom- t• t • • 7,30 program ve memleket ı>aat aya
mel ordusunun cıurınası mümkünd\.ir. IC3fe 2'eIDISI rı, 7,32 vücuclümüzü c;alıstıralım. 7,-tO 
Buralarda bir k..ıc; sahra istihkamı var- "janıı haberleri, 7,5 5 - 8,30 müzik: 
dır. Ancak müttcf:klern hazirandaki batı ~,.11 ~im (pL) 12.30 program ve memleket saat 

ı t...- ~- nyarı , 12,33 müzik: (pl. ) 12,45 ajans 
'l'obruk ve diğer yerlerdeki tt:crübc]eri haberleri, 1 3, 00 - 13,30 müzik: şarkı 
buraJarı alelacefo tahkim etmen:n ne b • ı d • • ı • 

l l • J ı-.·or ı v e türküler, 18,00 program ve memle· 
kadar güç o1duğllnu ve ricat eden k ıta- .& • kf't saat ayarı, 1803 müzik: fası} heyeti, 
lara buralarda ncluı-~ • emri verilse bile 18,40 müzik: (pl.) 19.00 konusına (ik-
:albikinin gürliı"ii gösterir. Bundan Bedin, 5 (A.A) - Tebliğ : 

"" ~ Ş'dd ı · b ' k' t d · 11 tisa t saati). f9.T5 müzik: saz eserleri. ~tmra Mısır hudı.,odunda SoUum ve Hal- 1 et 1 ır ta ıp en sonra enıza . ı -
1 · 1 Atl t'Ll 1ng ite · 19, 30 memleket saat ayarı ve ajana ha-

f<" •ada \·e o·· ı,.,.~·ıııcle Rommelı'n 111ukave- arımız şuna an u. c 1 r eye gı-
"J " "' d b' · k f' l · · · k l berleri. 19.45 müzilc: klasik Türk mü-met etmesi bek !-"11:r. Belk; o ı·alarda ih- en ır genu a 1 e.sırun gerıyc a an va-" • 1 b' k dah k J ziği. 20.15 radyo gazetesi. 20,45 mü-tıyatlrı da vardu. Bunda ınu,•affak ol- pur arını ır ·ene a ya a amıştır. 

Bu kafileden evvelce harp malzemesi zik: (pl.), 21.00 konuşma (evin saati). 
(:uğu takdirde bu mcvzilerdt: müttefik- ve yiyecek yi.iklü 16 vapur batırılmış 2 I , 15 tem!l'.il. 22, 00 müzik: radyo aalon 
lere mukavemetı: teşebbüs edecektir. bulunuyordu. Denizaltılarımız bu sefer orkestr:ı~1. 22,30 memleket saat ayan, 
r nkal lopÇU Vtı hava bombardımanl arı de top yekun 37 bin tonluk 6 vapur da- ajans ha.ber}erİ, 22,45 - 22,50 yarınki 
C:üşınanın .ıeri bölgcleıle muvasalasını ha batıımış ve 2 vapuru da torpille ha- program ve kapanı,. 
çok bozacağında 11 ımıkavem(:t pek ko- sara uğratmıştır. , ______________ _ 

lay başanlamıyacaktır. Daimi ate~ al- Münferit bir !IUTette çalışan başka de- M1·· z av ede •• ıe 
tında tutulan düşmanın uzun iaşe yol- nizaltılarlmız da ~imal Buz denizinde, 
ları Romınel ordusunun durumunu çok Çanınayen adası civarında şimal Atlan
kföü biı· hale soi<mu tur. Bu durum Na- tikte Sençon civarında, merkez Atlan- bu••v,;k satı~ 
polyonun Rusya scfe.rindek! durumuna l!kte Fernando adası civarında, cenup .J "'C' 

SAHİFE J • 
Men~me~ c. Müddeiumumiliğillden : 
Memnuıyet hılafına hububat satmak suretiyle rnil1i korunma kanunu hüküm

lerine aykm hareketten .. uçlu: 
Menemenin Tuzçullu köyünde oturur Abdullah oğlu Huan Şahinin kazamız 

Asliye ceza mahkemesinde yapılan durusması sonunda: Mezkur kanununun 
55-2 nci maddesine tevfikan 25 lira ağır para ce7a!liyle mahkumiyetine ve 329 
kilo arpanın müsaderesine ve keyfiyetin gazele ile neşrine dair 17 6 / 942 tarih 
ve 102 - S 1 sayılı kararın kesinleşmiş bulunduğu ilan olunur. ( 285 6) 

Soma C. Müddeiumuliğinden : 
1\.1.illi korunma kanuna muhalif olarak hareket etmekten maznun ~anisanın 

Yeni cami maha11P-sinden sebzeci Cafer oğlu 35 yaşında Kamil hakkında Soma 
asliye ceza hilimliğince icra kılınan ac;ık dur~ma sonunda maznun Manisadan 
1 3 kuru;;tan aldığı domatesi 2 5 kuru~a .. attığı dinlenen ;;ahitlerin ;;ahadeti ve 
evrakı tahkikiye münderecatiyle anlasılmı .. ve maznunun hareketj cürmiyesina 
uyan 4180 numaralı milli korunma kanununun 32 ci maddesinin A bendi dela
letiyle 59 cu maddenin 3 cü fıkrası mucibince beş lira ağır para cezasiyle mah· 
kumiyet ine ve kanunu mezkurun 63 cü maddesi mucibince ilanına 23/ 7 /9.ıfl 
tarihinde verilen 12 1 sayılı karar ke-sbikatiyet eylediğinden ilan olunur. 

(2855) 

Alıhisar Sıtma Mücadele Komisyonundan : 
Kovalık mevkiindeki kanalın tathiri ile yeniden kanal üzerine fo,.a edileçek 

köprü açık eksiltme ı;uretiyle eksiltmeye konulmu~tur. 
Muvakkat teminatı 584 lira 79 kuru~tur. 
ihale 1 7 / l l / 942 .ıalı günü ~aat 15 tı- ~ıtmıı mücadele komhıyonunda yapıla• 

caktır. 
Kqif ve "artname Akhisar belediye~i 

lerin hu knbil işleri yapmış olduğuna 
6 9 12 15 

fen dairesinde te-tkik edilebilir. fstekli
dair re~mi vesika ibrazı mecburidir. 

Kahire. 5 (A.A) - Hususi tebliğ: 
Sc-kizinci ordu ileri harekatına devam 
ediyor. Düıman ricat halindedir. Sahil 
ite imindeki cep tamaıniyle temizlen
miştir. 

ı~nzemekledir. Atlantikte bilhassa Kap bölgesinde ve 8 Sonteşrin Pazar gi.inü sabahleyin 
FELAKETE DO(<RU MU'? nihayet Madagaskarın cenubunda Hint saat 10,30 da tnönü tramvay caddesi ---------
Romrnelin bu defaki ricalinin bir fe- Okyanosu etrafında top yekun 131,000 Salhane makası durağında deniz tara- İzmir Mıntalıa rıcaret Müdürlüğünden : 

6301 (2863) 

laket olması pek müınkiindür. Mihve- tonilatoluk 20 gemi batırılmıştır. Bu de- fında 522 sayılı evde bay Avram Yafe •--
t ; n zırhlı kuvvetle ri cok hırpaJanmı ş- nizaıtııarımızdan birisi batmıştır. ve diğer bir aileye ait mobilyeleri açık Palamut ihracatçı...-rının dilılıat nazarına : 

lLERl HAREKETi 
DEVAM EDiYOR 

tu. Ricat hal:nde olan kuvvetleri dur- Dü~manın kayıpları top yekiin 168 arttırma suretiyle satılacaktır. Satıla.- 19-42 palamut ctip - nümune> leriy}e tiplerde bulunabilecek koruk nisbetleri 
l'urmak koltıy olınıyacaktır. Piyademize bin tonilatoluk 26 ticaret gemisidir. eak mobilyeler arasında kristal camlı heyetce tesbit olunmuştur. 

KahiTe. 5 (A.A) - Son tebliğ: Se
kizinci ordu bütün cephe ho'.'"1Jnca ileri 
hareketine devam etmiştir. Cenupta 
diişman te-crit edilmiş bir kaç mevkide 
tutunmağa hali devanı ediyor. Şünalde 
ise tanklannın ve tank savarlarının hi
maye perdem altında ricat etmektedir. 
Hava kuvvetlerimiz sahil boyunca çeki
len dÜfm,&Dı da.rbelemektedir. 13 mih
ver tayyaresi düşürülmüştür. 

cii şmanın terkettiği toprakl:!rda bir te- Bu gemilerden bir kısmı şimali Afri- büfe, kontüre büfe, otomatik dört köşe ilgililerin. 16/ 1 1 11942 tarihinden başlayarak yürürlüğe cirecek olan adı 
mizlcme isi kala:"..ktır. • ka cephesine harp malzemesi götürü- yemek masası, altı mariken sandalya, ay- 11:eçen «tip - nümune.> lerle koruk nisbetleri hakkında etraflı bilgi edinmek üzere, 

TRABLUS ALINIRSA... yordu. nalı etajer; maroken bir kanepe iki ihracat başkontrolörlüğüne müracaatları. 6309 (2866) 
Şimdi mutöriü km-vetleıin miitchas- koltuk. altı lambalı Telefonken mar-

AK DENiZDE 
Müttefik. bombardıman ve torpn tay

yareleri himayeli bir d~man ıkon~oyu
na hllcum ederde bir ticaret gemisile bir 
sarnıç gemisine isabetler kaydetmi~ler
diT. Koaıoya refaket edea muhriplere 
de 3 iıabe-t kaydedilmi~tir. Cenubi Si
cilya açıkları.oda bir düşman l{em1Sıne 
taarruz edilmi!tlr. Bugün Malta taarru
za uğramamıştır. 

Bütün bu harekette müttefiklerin ka
yıplan 14 tayyaredir. 

KUWETl.t DARBE VURULDU 
Kahire, 5 (A.A) - RoyteTİn muha

biri hildiriyor! 
Mihver kuvvetleri kuvvetli bir darbe 

yemis olmakla beraber sekizinci ordu
nun batı a doğru ileri harelıtetlerini ta
ciz edecek kadar zırhL kuvvetlere ·ma
liktir. Fakat gelen haberler çok cesaret 
verici mahiyettedir. Önümüzdeki \ 2 sa
at içinde vaziyet daha ziyade aydınla
nacaktır. 

ROYTERiN VERDtC.t TAFSiLAT 
Knhire. 5 (A.A) - Royterin hwıuai 

muhabiri bildiriyor: Salı günkü hareka
tın en dikkate deier noktasını mihver 
kuvvetlerinin Himaymattan ve cenup 
bölgesindeki tabiye bakımından ehem
miyetli menilerden geriye ahlmasi teı
kil et.mittir. Anlaşıldığı.na göre buralar
da fazla çarp1J1J1alar olmamıştır. Şimal
Cle Elab1cir tepesi pazarteai alşamı ahn
mı tır. Bu tepeyi alan kuvvetler bıı böl
gede diin de biitün gün faaliyette bu-
lunmu,lardır. Fakat Kahireye şimal ke
siminde olup bitenler hakkında hiç bir 
sarih haber dün akşama kadar gelme
miştir. Yalnız bilinen bir cihet varsa o 
da şimal kesiminde bütün mihver kuv
vetlerinin şimdi Seydi Abdurrahmanın 
1, 5 kilometre batısında hir noktadan 
cenuba doğru çekilecek bir hattın batı
sın.da bulunduğudur. 

INClUZ HAVA HOCUMLARI 
Kahire, 5 (A.A) - Hava kuvvetle

rinin gösterdiği çok büyük faaliyetler 
sayesinde elde edilen muvaffakıyetler
de bir çok rekorlar lcınlmı~tır. 

Öğleye doğru mihver kuvvetlerinin 
sahil boyunca çeldldiği görülmü~ ve 
mikver tapt kollannın ve kuvvetlerinin 
İzacı ve imhası hareketi saatlerce rurmüş
tür. Y otlardaki kamyon kafileleri bom
ba ve mitra.lyöz ateıine tutulmuı ve ye
niden kamyonlar lc:atıldıkça imha ve tah
rip harkeıi de daha artan bn ,iddetle 
devam etmiştir. 

Bu takip ve tahrip hareketi karanlı~ 
basıncaya kadar sürmüştür. 

Mihverin bu sefer uğTadığı kayıplar, 
geçen yıl Seydi Rezza k ve Gazala mu
harebelerinden sonraki ricat hareketin
de vercl ıği kayıplardan daha ağırdır. 

Kahire. 5 (A.A) - Orta şark Ame
ıik 'l kara r Ahının tebliği: 

T obnık Üzerine yapılan taarruzi bir 
L:~ if uçuşunda iki ticaret gemisi tahrip 
edilmiş. atalan bombalardan nhtımın ya
rısı .} ıkılmıJllr. infilak eden benzin de
polarından alevler yükselıni~tri. Bomba 
tayyarelerimiz tonlarca bomba atmış-
lar, bir çok yangınlar çıkarını lardrr. 25 
nokt. da yangın c;ıktığı teshit edilıııiJtir. 

ti 'saww;ace 

LALE VE TA 

SJsları arasında '>"U dUşünce hak!mdir ; B ]rn radyo, cevizden mamQl ve üze-
Mihverin zırhlı kuvveılerinl bir kene orsa ri kadife kaplı koltuk takımı, si-
imha edelim. Ondan soma otobüsle-re ve üzeri kadife kaplı koltuk takımı, si-
binerek Trablusa gidebıliri:ı! gara sehpaları, elektrikli kelvinatör buz 

Bu, belk'de bckJendig-inden daha ça- OZOM dolabı aynalı büyük jardinyara, üç adet 
715 inhiaarlar 53 56 · f k 1" Washb Shı buk tahakkuk <-decek \ 'e şu takdirde avıze, ev a are rn - eago 
523 Ak.ski ban. 55 50 60 kal "k 1 A 'k · Akdeni7. yeniden münakalata a"ılacag·ı mar 1 mu emme merı an pıyano-

" 455 M. Besikçi o. 54 55 50 · la ilci" •st• hat k lt - lı n;bi mlittcfikler!n _gemi kaynakları da • pıyano • 1 ıra o ugu, ayna 
f"o - 365 A. Lafont 54 56 b boflu h L-1-·- d ıki misline "ıka. ıTınıs olacaktır. Bö•·J.. say ur, ayna, asır uuu.uıı, uvar 

.. ' J ~ 250 Tahir Erdem 59 50 63 t' "k. adet b. k 1 1 · 
bir Ya7.iyel İtalya için feluket, mihver 234 Riza Dolman 5 7 59 saa ı, ı ı ırer apı ı ayna ı cevı.z 
~gali altında bulunan Yunanistan ve elbise dolabı, ilç adet Lavuman tuvalet, 

225 Ömer Muhanem 53 75 56 komodino, kristal aynalı kabine, dört 
~ ugosla'\o"Ya için de kurtuluş teminatı 218 Y. ı::,. Bencuya 54 58 50 icaklı fırınlı mükemmel hava gazı ocağı, 
leskil edecekt:r. 208 M. H. Nazlı 55 59 2 adet aynalı şemsiyelik, camlı ortama-
MİHVER RİCATİ İNTİZAMSIZ 205 Siileyman Sım 50 5 7 sası Bord markalı kuyruklu piyano, hey. 
Londra, 5 (AA) - Mısırdı. Romınel 146 N. Sevil H. Erol 55 50 5 7 50 kelltt ve vazolar, kuşlu aynalı büyilk jar 

ordusunun ricat: intizamsız kelimesin- 12-4 i. M. B. 54 50 56 dinyer, kübik kapalı çocuk arabası, kor-
den baska suretle vasıflandırılamaz. Bu- 1O1 M. j. Taranto 51 5 3 nezalariyle beraber mükellef tül perde-
gün bilinmesi gereken hayatı ehem.mi- 88 Hüseyin Şenerler 60 60 ler, Etejerli büyük kanepe, kübik iki 
yeti haiz mesele Roınmelin ucakfo.rdan 80 M. R. 59 25 59 25 kapılı elbise dolabı, dokuz parçadan iba-
yağan bomba yağmuru altınd:ı Mısır 46 M. İzmir o. 55 50 56 ret üzeri altın mekik kumaşlı kol1uk ta-
hududuna d~ru kaçan yıpranmış bir- 68 F. Solari 55 56 kımı, poker masası, iki adet birer kişilı"'k 
l·klerini yeniden tanzime muvaffak olup 50 Ahmet tabak 60 60 yanın karyola tekrar iki kişilik iki di-
olamıyacağıdır. Bir defa maneviyatı bo- 63 S. Ah. 50 56 ukli somyalı karyola, yağlı boya tab-
wlmuş olan mihver ordularının döki.in- 7 3 Sabri Akyol 5 6 5 6 lolar, açılır dört köşe yemek masası. ni-
tü leri için kayıplar pek yüksek olacak- 34 S. Süleymanoviç 58 50 58 50 kel şapkalık, vebolit, yemek ıshmleleri, 
tır. Sekizinci İngıliz ordusunun bunları 56 Jiro ve şü. 63 63 Isparta halısı ve seccadeleri, ves~ire bir 
pek yakından t:ıkip ettiği gö7. öniinde 30 Faik To. 59 63 çok lüzumlu eşyalar bilmüzaye~ --atı-
tutulmahdır. 22 H. Avni Özgür 55 55 lacakhr. Fırsatı kaçırmayıruz. 
MİHVERİN UÇAK VE 1 O Naci E.lbirlllc 51 5 1 FIRSAT ARTIRI\IA MOBİLYA 
TANK KAYIPLARI 8 Şükrü Uğur 57 51 SATA>NU. AZiz ŞiNiK 
Diişlirüicn veya yerde tahrip edilen 4397 yekun TELEFON : ztSS 

mihver uçak sayısına göre mareşal Rom. 176058 dünkü yekun 1 - 2 (2867) 
melin elinde kafi miktarda uçak kalma- 18045 5 umum yekun 
mıştır. Mihverin 260 tankı alınınış veya No. 7 

8 
9 

52 50 
54 Wır:ip edilmiştir. Bundan çıkanlacak No. 

mana Rommelin zırhlı kuvvetlerinin ya. No. 56 
r:smdan fazlasın•n muharebe dısı~da No. 
kaldığıdır. · No. 

10 
11 

tNCtR 

59 
yok 

AFRİKANIN MUKADDERATI 
General Mongomerinin düşmanı im

ha emri oldukça tam nispette tatbik edil
mi~tir. Roller bu muharebede olduğu 
kadar nadlren dcğişmi~tir. Bir kaç aY 
evvel Mussolini Kahireyc muzaffer ola
rak girmek niyetile .şimali Afrikaya gcl
misti. Bugiln ise mağlup olan kuvvetle
rJnin geriyi? kalan kısmı tam ricat ha
lındedir veya esir edilmistir. $imdiye 
kadar alınan esıı·lel'in sa.Yısı dokuz bini 
coktan geçmiştir. Elalemeyn zaferi bel· 
kide şimal Afrıkanın mukadderatını 
!, ati olarak tayin edecektir. 

AMANSIZ H\.VA TAKİBİ 
Kahire, 5 (A.A) - Düsm~ kuvvet

ler!nin ricat ban:ketlerinde çekilecek
leri mesafe ne otursa olsun, İngiliz hava 
kuvvetlerinin lıücumlarına devam et
memelerine bir sebep yoktur. Salahi
yetli bir zabn dediği gibi uçaklarımız, 
pilotlanmız ve bombalarımız vardır. 
Bunlar düsmanı hırpalamağa devam 
edeceklerdir. Bc1ki hücumlar gittikçe 
artan bir ölçüde olacaktır. 

~--~~tt~,~---

KRAL 1 N TEBRIKt 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

53 M. izrnir oğlu 58 50 73 
4 5 E. Sabri Akyol 64 6-4 
23 Bahri ve 1. Nazlı 54 75 
l 2 Hilmi Uyar 65 65 
11 A. B. Barki 47 70 
6 Hüsnli Baki oğlu 75 75 

150 yekun 
18864 dünkü yekWı 
190 1 4 umum yekGn 

ZAHiRE 
29 Fasulye 58 59 
2 3 Nohut 59 59 

241 Kendir tohumu 50 50 
5 Mercimek yeşil 7 l 71 

21,5 ton susam 77 50 77 50 
95 ton su!'am çuvallı 77 63 ... 

BiR TASHtH 
Dünkü nüshamzdaki boraada 9 nu

mara üzüm fiyatı 59 kuru~ olarak gÖ9-
teri.lmi§tir. Bu bir nkam yan~hğından 
mütevellit olup fiyatın doğruau 5 5 ku
ruştur. 

ECZACILARIN NAZARI 
DiKKATiNE: 

ehemmiyeti küçümsemiyecek mühim bir • Diyilretik kabiliyetiyle maruf 

darbe indirmiştir. imparatorluk kuvvet- E h )) • '' • 
lerini ve müttefik milletler askerlerini " up y ın ın 
kucağında toplayan orta şark ordusunun 
kazandığı parlak zaferden iftihar duy
maktayız. Bu münasebetle imparatorlu
ğun tebriklerini ve itimadını bildiririm. 
Bütün kumandanları ve kumanda hey
etiyle erleri kat'i neticeli taarruzlarında 
büyük ba~larından dolayı tebrik ede
rim.> 

\ 

- SINEMALARINDA 

Tablet, intravenöz ve 
intramüskü.ler 
Ampollariyle 

SUpozitunrlan 

GELMISTIR 
Bilumum Ecza Depolarından 

tedarik edilebilir 
Piyasada bulunmadığı takdirde 

Türkiye umumi acentesi 

Satılık 
Seksenlik marangoz bıçkıaı ve maran

goz frezesi tekmil bıçaklariyle müeed
det satılıktır. Müracaat itfaiye arkası 
Nümune kereste fabrikası. 

1 - 3 (2857) 

SOBA 
Her cias kömür ve odunla kulla

nılabilecek soba ve boruları ucm 
fiatla Yeni Kavaflar çarşısı No. 13 te 

Şemsi Hakikat 
Mağazasında. TELEFON 3931 

rrafıtöl' şoförü 
aPamyGP .. 

Tecrübeli bir Fordson trakteı: ü şofö
rü aranıyor. Taliplerin ellerindeki ve
sailde Bayındır (YILDIZYA~) fabri-
kalarına müracaatları.. 1-3 (2838) 

ra::::a;:;;;~;;=;;======cı 

B Karatq 9 eylül 188 inci sokak 1411 
§1 sayılı 7 oda ve müştemilltı ve ne--
~tli iYi bir ev satılıktır .. Evin~ 
ıçındekilere müracaatı.. J 

4 - 6 (2844 "Cecı:::ccococoo-;~.r.,-~ 
lLAN 

llütün İzınirin geçen bir haftada zevkine doyamadığı 
K NE C H TEL, E 

1 Müracaat edilmesi rica olunur. 8 
Posta kutusu No. 139, İstanbul § 

6 13 (2855) Q 
~....oc:r...co-.;;rob:.ı--~~.;,r:;:;r.; ~~· 

Alsa.ncak mahallesinin Hacı paşa 1454 
numaralı sokakta Madam Rozanın mu
tasarrıf olduğu mukaddema hane iken 
inhida.mı ile arsa haline gelen 400 lira 
kıymetinde 1289 eda 15 parselinde ka
yıtlı 155 M. M. 36 tapu numaralı arsa
nın müterakim vergi borcundan dolayı 
mülkiyeti villyet idare heyeti tarafın
dan 21 gün müddetle müzayedeye vaz 
edilmiştir. Taliplerin teminat akçalariyle 
birlikte 27 /11/942 günli saat 16 da vil!
yet idare heyetine milracaatlan ilan TURKCE DE8ıİF~ TAC ..,. 

Uımımun isteği üzerine bu b afta 
LALENİN 2 inci filmi.. 1 

ÇETE PEŞİNDE 1 
fr Silahşol· kovboylann en son l 

, e en :veni zaferi ! 

da gösteril~cektir .. 
TANIN 2 inci filmi.. 

KADIM pe ŞEYr AH 
( The Cat And Canary ) 

Paulette Goddard - Bob Hope 

SEANSLAR 
Demir '!rı : 1J.2;J - 16.35 - 19.50 ·ı Taç : 14,45 - 18,10 - 21,30 
Çete peşinde : 15.20 • 18.30 • 21.45 i Kadın : 13,10 - 16,35 • 20 Cumar
Cumnrtcsi ve pazar 9.15 tc başlar tesi 11,20 de, Pazar 10 da başlar 

O İ K KAT : Sinemalannuzd :ı «İLK DEFA• olarak gösterilmekte 
otan lilimlerimiz İzmirde ha<>ka lıiç bir sinemada gösterilmiyecektir .. 

olunur. 6311 (2864) 

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

~ Devlet Demir Y ollarındcin s 
...................................................................................... 

Çankın istasyonunda r11mpada teslim şartiyle muhtelif ebatta 250 M. 3 çam 
kalas ve azman kapalı zarf uauliyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (25.000) yirmi beş bin ve muvakkat teminatı 1875 bin 
eekiz yü.z :yetmif be7 liradır. EJcşiltme 11 ikinci teşrin 1942 tarihine rastlayan 
ç&rJamba günü saat 16 da Ankara istaayonunda 2 nci işletme binasında topla· 
n'lcak komisyonda yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin kanun ve şartname
nin tayin ettiği veaaik ile muvakkat teminat ve tekliflerini havi zarflannı tayin 
edilen ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartname ve mukavele projeleri komiııyonda parasız alınabilir. 

24 27 l 6 6072 (2769). 

KırJıağa.; c. Müddei V muınillğinden : 
Fahi" fiyatla buğday satmak suretiyle milli korunma kanununa aykırı hare

ketten maznun Kırkağacın Fırdanlar köyünden Musa oğlu 265 D.lu Hasan hak
kında Kırkağaç asliye ceza mahkemesince yapılan duruıma sonunda: of 180 M

yıL uu11i korunma kanununun 32, 59/3, 63 üncü maddelerine tevfikan dört lira 
1 O ktıru~ ağır para cezıuiyle tecziyesine ve hükmün iliruna l 6/6/942 tarih ve 
90/ H sayılı ilamiyle hükmolundu~ ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 

6310 (2865) 

'J'fcaret VeJıaleti iç rfcaret Umum Müdürlü· 
§ilnden: 

Türkiyede yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta i~leriyle mewul ohnak üze
re kanuni hükümler dairesinde teaeil edilerek bugün faaliyet halinde bulUDN'l 
Doğan sigorta Anonim şirketi bu kerre müracaatla ödemi, ve bavaliai acenıteli
ğine tirl:et namma yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta i~leriyle meşgul ol· 
mak ve bu i,lerclen doğacak .davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddea
aleyfı ve üçü.n(:ü tahıa sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Ahmet Yazıcıyı tayin 
eylediğini bildirm~tir. Keyfiyet sigorta pketlerinin teftiş ve murak.abesi bak
kmdaki 25/6/1927 tarihli kanunun hüküml~rine muvafık görülmüş olmaltı.. 
ilan olunur. 6299 ( 2662) 

'l.'icaret Veheileti İç ricaret Umum MiidtirHt· 
ğünden: 

Türkiyede yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta işleriyle meııgul olmak 
üzere kanuni hükiimler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulu
nan Doğan sigorta Anonim ·irketi bu lı:erre müracaatla Bergama. Dikili ve K.ı
mk kıızalan acenteliğine ııirket namına yangın , hayat, nakliyat ve kaza sigorta 
işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemeler
de müddei, müddeaaleyh ve üçüncü f8 hıa ıııfatlariyle hazır bulunmak üzel'C 
Abdullah Şansoyu tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta ıirlcetlerinin teft:iı ve murakabesi hakkındaki 25 /6/92 7 ta
rihli kanun hülcümlerine muvafık görülmüş olmakta ilan olunur. 6300 (2861)" 

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

sa ~yeti Akhisar - Kırkağaç yolunun 4 + 180 inci kilometresinde yaptlacalc 
6X600 lik ah~ap medar köprüsünün inşaatına mezkur gün eksiltmeye konmuıı-
tur. 

Bu ifin muhammen bedeli (12003) ]ira (35) kuru tur. 
2 - Bu ite ait §artname ve evrak ıunlardır: 
A - Ehiltme !lartnameei 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık jf1eri genel şartnamesi 
E - Şa..e köprüler şartname i 
F - Silsilei fiay cetveli 
G - Metraj 
J - Hulisai keşif 
K - lstiyenler bu i"e ait yukarıda yazılı evrak ve projeleri Nafia kaleminde 

görebilirler. 
3 - Eksiltmeye 30/ 11 /942 tarih pazartesi ıünü saat ( 15) te Mani'3 hlilcü

met konağı. binasında Nafia dairesinde kapalı zarf usuliy)e yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler için (900) lira (22) kuruş muvaklcat teminat 

vermelidir. 
Aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lizımdır. 
A - ihale en az tadil günleri hariç ( 3) gün evvel Mani~a vilayetine müraca

at derek işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası, 
B - Ticaret ve ~anayi odası sicil vesikası bir defada devtlete ait ( 6000) li

ralık köprü imlatı sınaiyeyi muvaffakıyetle ikmal etmi~ olduğuna dair vedta, 
5 - Teklifler iiçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline lmdar Manlaa 

vilayet konağında Nafia dairecıinde komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iiçüncü maddede yazılı saate ka
dar ge]mit olması artırma ve eksiltme Ye ihale kanununa uygun olarak mühlir 
mumu ile iyice kapatılmıo olması lazımdır. 

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

İzmir Kızday Merlıezfnden: 
Kültürpar1'ta Sağlık müzesi binasının 114 7 lira 8 7 kuru~luk lc.e~if bedelli ta· 

van tamiratı onbeı gün müddetle açık eksilt.meye konmuotur. Keşif raporu ve 
şartname her gün Jzmir Kızılay merkezinde görülebilir. isteklilerin 1942 sene
sinde nafia müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi.lcalan ve yüzde 15 teminat ak· 
çeleri ile ihale gilnü olan l 9 / 1 1 /942 perşembe günü saat 1 O da Kızılaya mü-
racaatları ilan olunur. 4 6 8 1 O 12 (2839) 

Borno11a Ziraat MelıtelJi Müdürlüğünden: 
Lacivert kumaş 3 30 metre teminatı 1 76 lira 22 kr. Mektebimiz talebeleri 

elbise ihtiyacı için 5 1 O k.alite yerli lacivert kuma~ 28/ 10/ 942 tarihinden itiba-
ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulrnuıtur. .. . 

Eksiltmeei 12/ 11 /942 perşembe günü saat 15 te mektepte muteşe.kkil sabo 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta~plerin te"!inat~?ı İzmir mektepler m~ha· 
sebeciliğine yatırarak makbuzu ile birlıkte mezkur gunde satın alma komı'Yo-
nunda hazır bulunmalarL 28 1 6 1 l 6 l 76 (2 795) 

Altınrüya 
KOLONYASI 

lzmiri ııoıonyası He 
ıneıllur eden Eczacı 
Kemal Kcimil Afıta· 
ıın fallese•I, lllr sa· 

naı laa•llıası.. 

DEPO: Hilal Eczanesi 



SAHİFE 4 
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YENIASIR J942 

11 arp \'aziyetlerioe asker gözli yle bakıs 
~ 

···---- --------
HARP IST1HSALATI AMERIKADA SEÇiM~ 

* * .,. ~ 
Mısırda Mihverin duru- Denrokrasi- Cümhuri- 1 b Id f. . ... •• J • d .1 b. • stan u a ıyatlar duşuyor 
mu çok fena görünuyor er yenı te • yetçı er ır L k -

- b. J k k d o antalarda yemek ce-
Mihver ordusunun Marsa Matrahta tutunabil· }f 3 aca az azan } ~ 
mes· $iiP_.heli. CebeHit~arılıta ~ü31 .. ~lı bir İngiJiz -*- -*- şı•tıerJ• tahd•t edildi f ılvsu 11e nalı 031e gemılerı toplandı İngiliz istHısalcit nazırı Amerihan milleti har- 1 

Radyo gazetesine göre gelen haber- Dabba ve Fukanın alevler içinde yan- B. H Litelton n bin daha , ,,,. i d ar e 
ler Mısırdaki ~ekizinci lngiliz ordusunun makta oldufu bildiriliyor. Jf 

büyük bir muvaffakıyete doğru gitmek- Rommel ordularının yiyecek, içecek Vaşingtona gitti ediıınd?sini isti~or 
te olduğunu gösterrr.ektedir. Rir 7.ırhlı ve benzin deposu olan buralarını İngi- Londra, 5 (A.A) - İngiliz istihsal Nevyork, 5 (A.A) - Bugün seçim 
ordu ile Seydi Abdurrahman mevkiin- liz uç.aklarının yakmış olması veya bun- nazırı Liteltonun Vaııingtona gelmesi üze neticelerinin vaziyeti şudur: Ayana 16 
de ba!!layan mihver kaTşı taarruzunun ların lneyilizlere geçmemesi için binat rine müttefiklerin iaşe meselelerini ala- cürnhdriyetçi ve 15 demokratçı seçil
muvaffakıyetıı.izliği Mareqal Rommeli ni- mihver tarafından yakılmıc; olma ı ihtl- hdar eden miihim karar]ay almaları ve miştir. Üç azalığın neticesi henLiz belli 
havet bütün cephe boyunca stratejik mal icindedir. en ehemmiyetli yerlere harp malzeme- değildir. Mebuslar meclisine 194 cüm-
durumda geriye çekilmeğe mecbur et- INCiUZ DONANMASI ~nin sevkini temin edecek yeni tedbir- huriyetçi ve 205 demokrat seçilmiştir. 
mistir. Fakat bu çeklimenin muntazam CERELüTrARIKTA üç azalık henüz belli degwildir. ler almaları muhtemel görülmektedir. 
bir şekilde olduğunu düşündürecek pek Berlinden verilen bir haberde, Ce- Şimdiye kadar fiyanda demokratlar Başka lngili7. mütehassısları da Ameri-
az şans vardır. Yarım milyonluk İngiliz belüttarıkta mühim İngiliz deniz kuv~ kada bulunmaktadır. 56, cürnhuriyetçiler 36 azfilık elde etmiş 
ordusu tamamiyle zırhlı ve motörlü ol- vetlerinin toplandığı bildirilmektedir. bulunuyorlar. Umum1 valiliklerden 17 
duğu halde Rommelin ancak yarı kuv- Bu haberden Cebelüttarıkta Füriüs ve Amerika harp istihsali reisi Nelson sine cümhuriyetçiler, 13 üne demokrat-
veti motörlüdür; diğer yarısı bilhassa Argüs ucak gemileriyle tipi malum ol- en salahiyetli mütehassısların şimdi lar seçilmişlerdir. tki umumi valiliğin 
.vaya İtalyan kuvvetlerinden mürekkep· mıyan diğer bir uçak gemisinin, bir ağır Amerikada bulunduklarını söylemiştir. hangi tarafça kaz:ımldığı belli olmamış· 
tir. kruvazörün, 6 kruvazörün, 26 rnuhri- Bunlar Amerikan ve İngiliz harp istih- tır. 

Rommel, piyade kuvvetlerini lngiliz bin, 4 denizaltının ve bir taşı t ile 26 ti~ salini islah için projeler hazırlıyacaklar- Vaşington, 5 (A.A) - Cümhuriyet-
et'nberlerinden kurtarmak için. yuru- raret gemisinin, 12 petrol gemisinin top- dır. çilerin en az 35 kazançları vardır. Bu 
mekte olan lngi1iz motörlü birliklerine !andığı anlaşılmaktadır. -·- kazançlar neticesinde cümhuriyetçiler-
karşı kendi motörlü kuvvetlerini toptan Mıqırda fngiliz ileri hareketlerinin ll'ISIR VE AMER !, KA den ve muhafazakar demokratlardan 
ileriye atmıştır: bu kuvvetlerin tamamile ba~lad•ğı esnada bu deniz kuvvet ve va- lfl mürekkep kombinezon meclis üzerinde 
ileriye sürülmesi askerlik bakımından ıtalarının Cebclüttankta toplanması --*-- hfiltim bir nüfuz icra edebilecektir. 
doğru bir hBTeket ise de, bunların elden -likkati celbeden bir olay olduğu aşikar- (Baştarafı 1 ınci Sahifede) Bu intihabatta cümhuriyetçi partinin 
çıkma!lı RommeU ilerideki hareketlerde dır. Bunların, Maltaya ne pahasına olur- Nevyork, 5 (A.A) _ Britanyalılann daha fazla rey kazanmış olması Londra 
tanbız bırakabilecektir. sa olsun götürülmesi icabeden takviye- çöl meydan muharebesinde kazandıklan radyosuna göre demokratların harbin 

Rommelin mııharebelerin daha ilk ler olması mtimkündür. Bu takviyelerin muvaffakıyet haberi burada süratle ya- sevk ve idaresinde daha fazla gayret 
günlerinde beş genıoralle on bine yakın İngilizler tarafından bugünlerde zaptı yılmıştır. Umumi kanaat Nil vadisinin göstermeleri için yapılm~ bir ihtar ma
esir vermesi, ~imdiden piyadelerini tank- muhtemel olan Tobruğa nakledilmek artık tehlikeyi savu'}turduğu merkezin- hiyetindedir. 
!'ltZ bırakması durumun nereye varaca~ı- üzere Gebelüttankta bulundurulmakta dedir. «M1HVER O'MlDE DüŞME.StN!~ 
nı gÖstnmektedir. Dünkü Alman tebli- olması da mümkündür. Vaşington, 5 (A.A) - Yeni seçim ne-Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: ti · ·· d k:r 1 
ği, Rommelin evvelden hazırlanmı!I olan JlerJeven bir ordu,·a bu ııuretle yen:i cesıne gore emo at ar mümessiller 

.; J Rommel karada duracak veya durabile· lis. d k · · uh 
ikinci müdafaa hattına çekildig~ini bil· bir yoldan m!ihim takviyeler gelmesi mec ın e e serıyetı m afaza etıniş-cek mi? Bu takibin şiddetine bağlıdır. l di Fak t k tr"1·· ld '---
dirmi-ıtir. cok mühim te~ir yapar. Çetin muhare- er r. a on o u e en Çl.IUlrIIllŞ-

D ar sahada cereyan eden bu muhare- belerle ilerleyecek olan İngiliz ordusu- Her halde Britanyalılar düşmanı demir- ]ardır. Eski climhurreis Hover demiş
bede kısa me~fı.li bir ikinci hatta tu- na vardığı yerde mühim tank vesaire ]ediği sağlam mevulerden atmıslardır. tir ki: 
tunmak pek güçtür; bunun için mihver 'kmali vermek netice üzerinde müessir General Aleksandr ve general Mango- « - Düşmanlarımız bu neticeden hiç 
kuvvetlerinin Elalemeynden 175 kilo· olabilir. meri şimdi, iki ay evvel Rommelin ya- bir teselli bulmamalıdırlar. Çünkü ge-
metre uzakta bulunan Marsa Matruha ALMAN _ SOVYET HARBi pamadığını yapmışlardır. rek demokratlar ve gerek cümhuriyet-
cekilmek istiyecekleri anlaşılıyor. Fakat Alman - Sovyet harbi hakkında pek - · - çiler programlarına harbe bütün şid-
bu da bugijnkü meydan muharebesinin az malumat glmiştir. Kafkaslarda Vilii- Al ~A~~ . SO'f YEfLEff HARBi detle devamı esas tutmuşlardır.> 
göstereceği neticelere bağlıdır. di Kafkas şehrinin Almanlarca İşgali ha- . -·----

Deniz ile Kattara bataklıkları arasın- berinin gelmemiş olması, burada Sov- (Ba<?tarafı 1 mci Sahifede) İNGIL IZLER i TEHOlT 
daki bir kısım mihver kuvvetlerinin ln· yet mukavemetinin arttığını göstermek~ vel işgal etmek için bütün gayretleriyle * 
v,iJiz çenberleri içine düştüğü, mihverin tedir. Bunun1a beraber Kafkasların bu çalışacakları anlaşılmaktadır. Zaten Al- - --
ricat yolu Üzerinde mühim yerler olan bölgesinde vehamet zail olmuş değildir. manlan Grozniye çeken şey yalnız bu- Dakarı ve Fran-

radaki petrol kuyuları değildir. Bu şeh-

Milli Şefimizi n nu t ku ve yabancılar 

Türkiye Milli • • 
emnıyetı-

nin kendi kuvvetine 
bağlı olduğunu biliyor 

Bern, 5 (A.A) İsviçre Telgraf 
Ajansı Türkiye R eisicümhuru 1smet 
thönünün nutkuna İsviçre basınının 
b üyük bir ehemmiyet verdiğini bildiri
yor ve gazetelerin bu husustaki neşri
yatım da veriyor. 

Gazet Dölozan diyor lci: 
«Türkiye ancak Cüm.huriyet rejimin

de büyük ~ler başarmıştır. Zaferleri 
yeni mevkilni cihana tanıtmıştır. Şiın
diki şartlara, hayat pahalılıklarına ve 
bir milyondan fazla asker beslenmesine 
rağmen millet ile hükümet arasındaki 
münasebetler gün geçtikçe daha kuv
vetli ve sıkı bir hal almıştır. Harp 

Mısır harbi ve 

tehlikeleri pek yakla,şmıştır. Almanya 
ile İtalya Balkanlarda, İngiltere Suriye
de, İngiltere ve Rusya tranda bulun
maktadır. Mısır, muharebe sahnesi ol
muştur. Türkiye bunlara rağmen teah
hütlerine sadık kalmak azmindedir.> 

KEND! KUVVET1M!Z 

Balde çıkan Nasyonal Çaytung da di
yor ki: 

«Türkiye milli emniyetinin miinhası
ran kendi kuvvetine bağlı olduğunu ka
bul ~tmiştir. İsmet 1nönünün son nut
ku Türkiyenin azimle hareket edeceğini 
açıkça bildirmiştir.> 

lngil iz gazeteleri 

Hedef Mısırdaki Mihver 

ri Astı·akan limanına bağlıyan demir-
yolunun büyük ehemmiyeti vardır. R us- Af • k 
lar memleket içerilerine petrol naklet- sız . rı asını 
mek için bu yoldan istifade etmektedir- • 
ler. Bugün Berlinden alınan haberlere üdafaa edece• 
göre Ruslar bilhassa Grozni kesiminde 
büyük kuvvetler toplamaktad ırlar. Bu da 
Almanların taarruzlanna bu şehir isti
kametinde devam etmek istediklerini 
gösteren bir delildir. Çünkü Alman ko
mutanlığının sol cenahı Groznide top
lanan Rus kuvvetlerinin tehdidine ma:. 
ruz bırakarak büyük Alman kuvvetle
rini K.afkasyanın setratejik yolları üze
rinde harekete geçirmesi kolayca inanı
lacak bir şey değildir. 

STAL!NGRAD V AZfYETt 
Büyük ihtimaller karşısında Stalin

grad muharebesi gittikçe ikinci pl~na 
geçmektedir. 

Dün Moskovadan bildiıildiğine göre 
40 tank himayesinde hareket eden b ir 
piyade tüı.neni Stalingradın şimalindeki 
sanayi mah allelerine dört beş kerre hü
cum etmiştir. Fakat Sovyet mev2ileri 
bu hücumlara dayanmıştır. Bir kaç so
kak ve bir kaç bina sahip değiştirmiştir. 
Bununla beraber durum umumiyet iti
bariyle değişmemiştir. 

B!R RUS MUV AFF AKIYETt 
Diğer taraftan Ruslar Don nehri üze

rinde Stalingradın şimal batısında bir 
adayı işgale muvaffak olduklarını bil
dirmişlerdir. Rusların bu nehrin batı kı
yısında bir köprü ba~ı kurmağa muvaf
fak oldukları bile bildirilmektedir. Fa
kat Alman komutanlığı Don nehrini 
geçmek üzere Ruslar tarafından yapılan 
bütün teşebbiislerin Rumen, !talyan ve 
Macar kuvvetlerinin müc:terek gayret
leriyle püskürtüldiiğünü beyan etmek 

i iz di 1orlar 
- *-

FRANSIZ BATI AFRiKA VA· 
Lı SiNiN BEYANATI -·-Londra, 5 (A.A) - Faris radyosu 

Fransız batı Afrika umumi valisi Buva
sonun beyanatını neşretmektedir. Bu
vason diyor ki: 

_ Dakar ve batı Afrika İngilizler için 
bir oyun kağıdı olab ilir. Fakat bu kAğıt 
biz.im elimizdedir. Ve b iz onu icap eder
se harp ederek muhafaza edeceğiz. Bu
nu yalnız Dakar için değil, batı Afrika
nm bizde kalması için yapacağız.> ----·----Makine ve 

Verilir ken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

MISIR HARPLERiNE DAiR 
EN SON TAFSilAT 

or usunun 
Londra, 5 (A.A) - Mihver kuvvet

lerinin intizamsız bir şekilde çekilmek
te olduğunu bildiren hususi tebliğ bü
yük bir altıka ile karşılanmıştır. 

imhasıdır 
Mareşal Rommel Berlinde bulunurken 
basın mümessillerine beyanatında:«Mısı
rın kapısı elimizdedir. Niyetimiz hare
kete geçmek, daha ilerilere gitmektir> 
demişti. Şimdi ise Mihver askerleri boz
gun halinde ricat ediyorlar. · 

. suretiyle bu haberi do1ayısiyle yalanla
maktadır. Bu tebliğde cephenin bu kıs
mında Alman kıtalarının mevcudiyetin

Londra, 5 (AA) - Royter ajansı
nın askeri muharriri yazıyor: Rommel 
mağlup olan mihver ordularının kendi
lerini takip eden sekizinci ordu tarafın· 
dan imha edilmesine mani olmak için 
ümitsiz gayretler sarfetrnektedir. Fakat 
elindeki tanklarla tank savar bataryala
n nakil vasıtalarını himaye için yetmi
yor. Bomba uçaklarımız düşman taşıtla
nna ağır kayıplar. verdirmeğe devam 
etmektedirler. Di.işmanın kayıpları mev
cudunun yarısını bulmuştur. Bu büyük 
askeri kumarcı bu sefer vannı yoğunu 
ortaya sürmüştür. Bunun ne demek ol• 
duğu şimdi anlaşılmıştır. Bilinen bir şey 
varsa o da Alman hatlarının arkasında 
tertipli bir müdafaa sistemi vücude geti
rilmemiş olduğudur. R ommel bir kaç 
hafta evvel Berlinde verdiği sözü yerine 
getirmek istediği için böyle cüret:karane 
hareket etmiştir. Bilindiği gibi Alman 
komutanı Berlnde Mısırı ne zaman ister
sek fethedebiliriz. Demişti. Bugün Rom 
melin karşı koymak zorunda bulunduğu 
durumu göz önüne alacak olursak Al· 
man komutanının gerilerde bir müdafaa 
muharebesi değil fakat Mısın istila için 
emniyetle hazırlanmış olduğunu anlarız. 
Bazı mevzilerin hala mukavemet etmeK• 
te olması şaşılacak bir şey değildir. 
Bozgun o kadar ani olmuştur ki b ütün 
kesimleri vaktinde her şeyden haberdar 
etmek hareket istikameti hakkında tali· 
mat vermek mümkün olmamıştıt:. 

Niyuz Kronikel gazetesi diyor ki: 
cBu haber Birleşik milletlerce bu

yük bir memnuniyetle karşılanacaktır. 
Fakat orta şark ordusunun asıl vazifesi 
şimal Afrika Mihver ordusunun t.ama
miy le imhasıdır. Muharebe daha geniş 
arazi sahn;:;ınn nakledilinceye kadar düş
mana nefes aldırılımyacaktır. 

DEYLt HERALDIN FİK1RLER1 
Deyli Herald diyor ki: 
1ngiliz milleti Mihver kuvvetlerinin 

tam ricat halinde olduğu haberini mem
nuniyetle kar!"ılamıstır. Maamafih Rom
nıelin sekizinci ord~ya bir fare kurnaz
lığiylc dnyanmak için elinden gelen her 
çareye b:ı!j vuracağı şüphesizdir.> 

Deyli Herald hava, deniz ve kara kuv
vetleri arasında tam işbirliğini temin 
eden taktiğin bugünkü muvaffakıyeti 
hazırladığını, aynı usullerde devam et
menin zaferi kazandıracağını yazdıktan 
sonra divor ki: 

«Mıhverin temellerini sarsmak için bu 
zafer kafi değildir. Bugi.in kazandığımız 
daha uzun ve daha güç zaferlerin bir 
ba~lampcıdır. Afrika harbi daha bir çok 
şnnslar ve değişiklik1er .arzedebilir.> 

* NE D~VIlŞT!. NE OLDU ? 
Londra radyosundan: Deyli Ekspres 

yazıyor: Britanya kuvvetlerinin Mihver 
kuvvetlerini bozguna sürükleyeceği anı 
bekliyorduk. Bu zafer Mihvercilerin 
muhkem surette yerleştikleri daı· bir 
cı>phede kazanılmıştır. 3 Birinciteşrlnde 

BüYüK DARBE 
Deyli Telgraf diyor ki: 12 gün ve 12 

gece süren çarpışmalarda sekizinci or
du donanma ve hava kuvvetlerinin yar
dımiyle şimdiden Mihver mukavemeti
nin temellerini sarsan bir darbe indir
miştir. Mihverin şimdiye kadar tuttuğu 
müdafaa mevkilerinden hiç biri deniz
le Kattara çukuru mevzileri arasındaki 
kadar tahkim edilmiş değildi. Bütün Af
rika Kor ricat ederken cephede ve geri
lerden darbelenmektedir. 
YENİ MUHAREBELERE DOôRU 
Deyli Meyl diyor ki: «Fazla nikbinli

ğe kapılmadan şunu kaydetmeliyiz. Mu
harebenin birinci safhası kazamlmıstır. 
Fakat M1.S1r muharebesi bir Afrika mu
harebesi halinde tam bir zaferle netice
leninceye kadar daha bir çok muhare
beler olacaktır. Almanların İtalya ve 
Yunanistandan takviyeler geldiği ümi
diyle amansız bir mukavemet göstere
ceği şüphesizdir. Bunda muvaffak olup 
olmıyacaklannı zaman gösterecektir. 

MUV AFF.AKIYET1N MAH1YETt 
Niyuz Kronikel diyor ki: «General 

Mongoınerinin askerleri bu harpte Bri
tanya askerlerinin karşılaştıkları en 
kuvvetli müdafaa hatlarını yarmışlar ve 
iyi teçhiz edilmiş, çok iyi sevk ve idare 
edilen bir dii~mam bozguna uğratmı~lar
dır. 

den bahsedilmemeoktedir. 

* Almanlara göre 
Berlin, 5 (A.A) - Tebliğ : 
Kafkasyanu'ı be.tısında piyademiz şid

detli karşı hücumlan püskürttükten 
sonra, düşman mevzilerine hücum et
miştir. 

Tuapse limanında savaş uçakları 5800 
tonilatoluk 3 ticaret gemisini batırmış
tır. Kısa mesafe savaş uçakları düşman 
mevzilerine taarruz etmiştir. 

Alakir bölgesirıde inatla müdafaa eden 
düşmanın mukavemeti kırılmıştır. Ku
ban ve Terek nehirleri arasında Rusla
rın asker toplulukları, iaşe kampları, ve 
Astraganın cenubundaki demiryolları 
hava kuvvetlerimiz tarafından bomba
lanmıştır. 
STALİNGRADDA 
Stal!ngradda hücum kıtalarımız mu

vaffakiyetli teşebbüslerde bulunmuştur. 
Bir istinat noktası alınmış ve düşman 
hücumları püskürtülmüştür. 

Kara ordusunun Volga üzerindeki 
E:mniyet teşkilleri büyük bir vapuru ba
tırmıştır. 

Don cephesinde İtalyan kıtaları Rus
ların nehr! geçme teşebbüslerini püs
kürtmüştür. 

10 ilk teşrinden 31 ilk teşrine kadar 
şark cephesinde 615 düşman uçağı tah
ı !p edilmiştir. Bunlardan 535 i hava mu
harebelerinde, 61 i de uçaksavarlar ta
rafından düşürülmüştür. Geriye kalanı 
da yerde tahrip olunmuştur. Ayni müd
ılet icinde kayıplarımız 56 uçaktır. · 

Londra, 5 (AA) - Royter ajansı• 
nın askeri muhabiri bildiriyor: Alınan 
haberlere göre general Mongomerinin 
orduya hitaben neşrettiği gündelik bir 
emrrde şöyle denilmektedir. Mihver 
kuvvetlerine hakim bir d uruma girmiş 
bulunuyoruz. Alman zrhlı ordusunu ta• 
mamiyle ezmemiz ihtimali vardır. Bunu 
yapmalıyız. Tam zafer hemen hemen b e
lfrmiş bulunmaktadır. 

Londra, 5 (AA) - Salahiyetli İn-

ISTANBUL LOKANTALARINDA YALNIZ ET, SEBZE VE 
PiLAV BULUNACAK • GIDA VE MAL FIYAT.LARI OOSUYOR 

lstanbul, 5 (Yeni Asır) - Son gün
lerde gıda maddeleri fiyatları düşmek
tedir. Piyasada arz çok, talep azdır. Es
naf stok ettiği malları piyasaya sürerek 
elinden çıkarmağa çalışmaktadır. Bil
hassa bakliyat fiyatlarındaki alçalma ve 
bakliyatın bollanması dikkati çekmekte
dir. 
Diğer taraftan piyasada giyim ve ma-

deni mamlıl eşya fiyatlarında da düşük 
lük vardır. 

YEMEKLER TAHDİT ED!LDf 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Şehrimiııı. 

deki lokantalarda üç çeşitten fazla ye~ 
mek yapılmaması etrafındaki tetkikler 
neticelenmiş, belediye daimi encümeni 
buna dair teklifi kabul eylemiştir. Bun· 
dan sonra lokantalardaki yemekler et, 
sebze ve pilavdan ibaret olacaktır. 

Suikast dün davası dosyesi 
"Keskin" e ~önderilemedi 

--------- - - - -
Maruf Souyet lıulıulıçusu teltrar geliyor 

Ankara, 5 ( Telefonla ) - Suikast ğjnden dosya bugün Keskine gönderile. 
dAvasının dünkü duruşmasında maz
nunlardan üçü tarafından vuku bulan 
reddi h ak.im talebinin Keskin ağır ceza 
mahkemesinin tetkikine arzı takarrür 

ınemiştir. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre Sov· 
yet hukukçularından Simsin bu dAva 

etmişse de Kornilof buna dair layiha- münasebetile tekrar memleketimize gel-
sını henüz müddeiumumiliğe vermedi- mektedir. 1 

,,Ankara'' Hukuk fakültesi dün 
yeni binasına taşındı 

Ankara, 5 (A.A) - Ankara Universi tesi hukuk fakültesi yeni sene dersler ine 
Cebecideki yeni binasında bir tör enle bugün (dün) başlamıştır. 

Kahraman erlerimi1e kışlık 
hediye ve fakirlere yardım 

Adana, 5 (A.A ) - K ahraman erleri- ı tir: Yakında 200000 lira toplanacak, bu
lllize.v~şlık hediye ted!1fiki için vali~ nun !üzde sekseni . ~l~rim.ize hediye 
reisligınde yapılan hır toplantıda ılk almaga ve yüzde yırmısı de Adana fa· 
adım olarak 23500 lira teberru edilmiş- k irlerine tahsis edlecektr. 
~~·~.Ç::,~<:::><:::><:::>">'">'">'~~~~~~~~~~~~~ 

8ulgaristandan getirilen kaçak eşya 

İstanbul, 5 ( Yeni Asır ) - Bulgaris
tanın Borgaz limanından İstanbula it
lıalat eşyası getiren Mete vapurunda ka
çak eşya bulunmuştur. Araştırma neti
cesinde vapunın bacasında ve kömür 

deposunnun ıskaralan arasuula iki san· 
dık dikiş iğnesi, radyo makineleri, fo• 
toğraf malzemesi, külliyetli çivi meyda
na çıkan.Jmıştır, Suçlular hakkında ta
kibat yapılıyor. 

Yeni yapılan mülkiye tayinleri 

Ankara, 5 (Telefonla ) - Solhan 
.kaymakamı Ekrem Hekimhan kayma-
1.amhğma, Feke kaymakamı Fahrettin 
'l'orbaJıya, Salihli kaymakamı Necmcd
din Dikiliye, Foça kaymakamı Rıdvan 
Manavgata, Kızıltepe kaymakamı Vehbi 

giliz kaynaklanndan bildirildiğine göre 
Mı.sırda İtalyan Trento tümeninin bütün 
kunnayı esir edilmiştir. Bu selahiyetli 
kaynaklarda şöyle denilmektedir. Mısır 
muharebesi belki de çok daha büyük 
hadiselerin bir başlangıcıdır. Biz T ob
ruk veya Bingazi gibi noktaların işgali 
bizi alakadar etmez. Biz Almanları her 
nerede rastlarsak öldürmek istiyoruz 
ve ltalyanların da hesabını göreceğiz. 

Berlin, 5 (AA) - Şimal Afrikada
ki durum hakkında alınan haberlere gö
re mareşal Romınel düşmana sezdirme
den 3 ve 4 teşrin geceleri bütün Elale
meyn çephesi boyunca cüretli bir tabiye 
tatbik etmiştir. Bu hareket küçük perde 
kıtalarınm teşkil ettiği kordon arkasında 
hazırlanmıştır. Bu abiyenin tatbiki ln
giliz taauuzunun on ikinci günü b itiril
miş b ulunuyordu. Çar~ba sabahı son 
çekiline hareketleri yapıldığı sırada Al
man ve ltalyan kuvvetlerinin külli kısmı 
büyük bir intizamla yeni hatta yerleşme
ğe hazırlanıyordu. Bu hareketin başlan
gıcından 48 saat sonra b ile fngiliz baş
komutanlığı keşif kollannın getirdiği ha
berlere inanmak istemiyordu. Mihver 

f"ekeye, Akdağmadeni kaymakamı Ke
mal dahiliye hukuk miişavi:rliği muha
kemat müdürlüğiine, Beşiri kaymakamı 
Mehmet Ali nüfus mnum mildürliiğü Z 
inci şube müdür1üğüne, Erzurum mek
tupçusu Hilmi Zonguldak mektupçulu· 
gnna tayin ediJmişlerdir. 

perde kıtalan mühimmatları tükendiği 
için mevzilerini terkettikten sonTad n ki 
lngilizler Almanlarla h alyanlar tarafın
dan bı:rakılan mevzilere girmişlerdir. 
Tasavvurun ve tatbiki bakımından t eh
likeli bir iş olan bu tabiye sanki b ir ma· 
nevra sahasında yapılıyormuş gibi ka-
yıpsız tatbik edilmiştir. Bu muvaffakı
yetin şerefi Alman ve İtalyan perde kı
talanna aittir. Filhakika bu kıtalar yal
nız başlarma bırakıldıklan halde son el 
bombasına ve son kurşuna kadar dö~ 
vüşmüşler ve sayıca üstün bir clü,.cmıana 
43 saat mukamevet etmişlerdir. 

-~--·-------Habeş imparatoru ingi· 
lizfere bir mesaj 

gönderdi 
Adisababa, 5 (AA) - Habeş im

paratoru H aile Sela.siye tahta Çkı§'lnın 
on .ikinci yıldönümü münasebetiyle İngi
liz milletine bir m esaj göndenniştir. 
imparator mesajında insanlığı esaretten 
kurtarmak için fngilterenin giriştiği sa
vaşta muzaffer olacağına itimadını ve İn
giliz milletine hayranlığını bildinniştir. 

BUGÜN 
MATiNELEROEN 

iTiBAREN 
Senenin en muhteşem müzik, aş~ dans ve KADIN GÜZELLİÔİ 

harikalar şaheseri 

ZİGFELD Y LDIZLARI 
Hedy Judy Lana J ames Tony 

LAMARR GARLAND TURNF.R STEWART MARTİN 
\re 10 nefi!I ses, 20 büyük yıldız ve 200 en güzel kız tarafından yaratıl
mış emsalsiz bir filiın. 
SEANSLAR HERGÜN : 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da başlar. 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 11 de başlar. 
DİKKAT :• Haftanın bütün gün !erinde bütün biletler tenzilatlıdır. 
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