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Hem Atlantik, hem Akdeniz sahil-

lerine ayni zamanda asker çıkarıldı 

Mısır çöllerıııd<?ki harp hare Jcetlerinden yeni bir aöriiniiş 

Mihver Mısırda sıkısık 
~ 

vaziyf"tte 

l ngl llzlerln taz
yiki ~ok şiddetli 
Dünya 
Harbi ___ * __ _ 

---*·---
"Mersa Matrah,, ta 
çetin savaşlar oldu 

-*-
6 İtalyan tümeni 

esir edildi .. 

Fransız l~frikasııı..da durum bir 
kaç i{Ünde belli olacak 

Londraya göre milı11ere ııar.şı illı Amerilıan 
darbesi indirilmiş bufunu31or •• 

Vaşington, 8 (A.A) - Müttefik kuv 
vetler karargahı aşağıdaki tebliği neş
retmiştir: 

Amerika kara, deniz ve hava birlik
leri bu sabah (Dün sabah) şafak vak
tine doı;'l'u geceııin karanlık saatlerinde 
Fransız Afrika müstemlekesi sahilleri
ne asker çıkarrr.~ğa başlamışlardır. Bu 
hareket ınihver:ıı simali Afrikaya kar
şı genişliyen tehdidine mukabil zarurl 
bir tedbir olmuştur. Hedefimiz şimali 
Afrikada mihver kuvvetlerinin imhası
n~ı yardım ctn1cktir. 

İNGİLİZ YARDIMI 
Amerikan kuvvetlerinin 

ni İngiliz deniz ve hava 
t~kviye etmişlerdir. 

hareketleri
kuvvetlerini 

FRANSIZLARI HABERDAR ETME 
Fransız milletinin radyo ve beyanna

melerle bundan haberdar edilmesi için 
tedb:rler alınmıştır. 
ATLANTİK VE AKDENİZ 
SAHİLLERİNDEN ... 
Londra, 8 (AA) - Aınerikon kıta

hırı mihveri imh::ı. için heın Atlantik sa
hillerinden, hem de Akdeniz sahillc
r~nden ayni anda harekete geçmişler
dir. 

HAREKAT DEVAM EDİYOYR 
Londra, 8 (A.A) - Müttefik kuv

vetler umumi kaı·argahının 9.40 ta ne~
rettiği tebliğe gre harekat baslıca iki 
sahilde kumsal <>raziye karşı yapılmış
tır ve muvaHakıyetle devam etmekte-
dir. (Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

Amerikalıları" t13k"1' çıkardıklıın Fransız Afrikası 
sahillerinden «Oram> n görünii§ii 

Dün baflıyan yeni 
hcıreJıat ile yeni fli r 
safhaya glrmif 
IJulunmaJıtadır .. 

HAKKI OCAKOGLU 

Londı·a, 8 (A.A) - Kahireden bil
c:iı·iliyor : Sekizınci ordu Mersa Mat
r uhun cenubunda ilerlemektedir .. İta1-
y&.nlardan binlc1·ce top, kamyon ve bir 
~ok harp malzemesi alınmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) Vişi afrikasında durum 
Dünya harbi dUn sabahtan beri yeni 

lıir safhaya dahil olmuş bulıınuyor. 

ALMAN • RUS HARBi ------------
---·* Amerika n kumandanının beyannamesi Fransızların verclik leri malô.ınat.. 

Mısırda sekizinci İngiliz ordusıınon 
.. ı.ıe ettifi muvalfakıyetleri Amerikan 
lntalannuı şimali Airikada Fransız sö-
11ıürgelerine çıkması takip eylemiştir. 

Stalingrııdda aylardan beri devanı 
eden kanlı çarpı~malar diinya harbinin 

Mühim bir deği- ,,8. . d .. · ' 'C . d ,, 
şiklik vok... ırleşelım, uşmanı be- ezayır,, e ve Kazab-

l~nka,, da isyanlar çıktı raber imha edelim,, en önemli hiidisesini teşkil eyliyordu. Me11zii harelıetler oldu, 
Fakat bugün şimali Afrikada başlı· Ruslar bu haerlıetlerde 

malarr ikinci sala intikal ettirmiş ve 
~-~-~-~x•x:--~~~-maları ikinci sıuıfa intikal ettirmiş ve muvaf f alııyetıer ------ -----

bütün cihan umumi e(k5rının gözleri bildiriyorlar.. Londra. 8 (AA) - Şimal Afrilcaya esir tubnak atiyenlere kartı harp JÇJn Vişi, 8 (AA) - Vişi radyosu Ceza-
Afrikaya ~evrilmiştir. Berlin, 8 (A.A) _ Alman tebliği: ihraç hueketüıi idare eden Amerikan gelmektedirler. Bu öyle bir askeri hare- ~irin şiddetli bir hava bombardımanın-

Vişi, 8 (A.A) - İstihbaı·at nazırlı
ğından : Sabaha karşı saat 3.30 da şid
detli bir hava bombardımanından son
ra Cezayire bir ihraç yapılmıştır. Saat 
4 le düşman efradı seri moturbotlarla 

Bir seneden !>eri muharip \'e gayri Kafkasyada Terek bölgesinde şiddetli kuvvetleri kumandanı general Ayzen ket-tir k.i yalnız dütmanlara müteveccih- <ian sonra taarıUZa maruz kaldığını 
muharipleri ilgilendiren ikinti cephe hücumlar yapılm~tır. Mozdokun doğu- Hoover şimali Afrika Fransa ordularına tir. Biz yok edilmek istenilen bir varlığı bildirmiştir. Hücumlar tardedilmiştir. 
meselesi de bn şekilde bir derece daha suoda Sovyet hava kuvvetleri hareket- ve Fransızlara karşı radyo ile yaptığı kurtarmak istiyoruz, yoksa ne şimal Af- Orana ve sair yerlere de ihraç te~eb-
lavazzulı eylenıiı; bulunuyor. !erde bulunmuştur. Hava kuvvetlerimiz konuşmada demiştir ki: (Sonu 'lalıife 2, Süton 3 le) . büsü yapılmıştır. 

Filhakika İngilizler Fransa balı sn· (Sonu Sahife 2, Siitun 2 de) « - Kuvvetlerim aizi tazyik altında 
(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

!,illerine küçiik, biiyük sekiz, on defa -------------------------------
!ilkarma teşebbüsleri yapmışlar, bu ·:· - --- ·--·-·-·----1-- ______ ,______ ·· 
akınlarla ikinci cephenin Fransız top- 1 R l F -··ı 
raklnrıııda ae•ıar"ı:· zehabııu uyandır- 1 H. uzve tin cansızlara mesajı 
b1ak isteıni .. lcrdi. Buna rağmen Anıcri-
kadan gelen lıaberler, zamanı gelince 1 

ikinci cephenin behemehal kurulacağı- ''sı·zı· kurtarmak aksa-1 nı ve bunun nerede a(ılacağının söyle· 
11enıiyeceğini bildiriyordu. ~iındi son 
IU.diselere bakarak hiikmolunabilir ki d 
beklenen cephenin a<_tlmasına ._imali • e h k t t. k 
Afrikadan ha"!lruu11L1tır. 1 ıy are e e o eç ı 

Diin sabah şafakla ba'iİ1yan harekat 1 - Ö ,, 
Lir akın~ bir dcneınc n1ahiyctinde dc
ğıldir. Çünkü Amerika reisiclimhuru 1 Afrilıaya çılıan Ame rilıan ordusu en son Sİ• l 
Ruzvelt Fransa devlet reisi mare~al Pe- lahl I .. hh d" ~ ı 
tene \'c Fransa umumi efkiırıırn yolla- 1 . ar a mUCe ez 1 ,. 11e flareJıata )1afılnda 
dığı bir mernjda işgal altma alınacak l lngiliz tümenleri de iştiralı edecefttir •• 
Fransız topri.1:kl<1rının hfıkimiyctinin yi· ••• V (• 
ııe Fraıısıılara Jil lıuhmacağmı. har- aşington, 8 (A.A) - Amerika cüm- !atmış ve kendisirun bütün ömrünce 
bin zaruri bir icabı <1laruk Amerikan hur reisi B. Ruzvclt Fransız milletine Fransız milletine karşı duyduğu derin 
J.ıtalnrınııı FranMı topraklarına mu- karşı bir mesaj n~retmiştir. şahsi dostluktan bahsetmiştir. Ruzvelt 
'fakkaten ı·ıklıf:mı , ,. bu lıarekiıtın Ruzvelt dünyada her hangi iki mil- mesajına şu suretle devam etmektedir. 
Fransanın da kurtuluşuna )·ardıın ede· lctin Fransa ve Amerika kadar karşı.. «Biz kendi kendimizi idare hakkını 
ceğini temin eylemiştir. Di~er taraftan lıklı ve tarihi dostluk bağlariyle biribi- almak isteyen, sulh ve huzur içinde ya-
hazı Fransız birlikleri de derhal ınüt- ı'ine bağlı ve yakın olmadıklarını hatır- (Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) AmerikalılaT taTafnıda1' §iddetle bombalanan ve işgali beklenile1ı Ce:ayir sehriııe bir bakıs 
tefikJer tarafına ge~mi~lcrdir. 

Anla~ılan !'indur ki nıiittefiklcr uzwı 
.:amandan beri hazırla.uım; bir plfuıla 
liareket ctınektc \·c daha önceden 
J."'ransız sHınürgclcrindc ban hazırlıklar 
d" yapnıı~ bnlunmnktadırlar. 
Eğer hafıınnıızı yoklıyacak olursak 

ı.atırlarız ki nıiittefiklerin taarruz plan· 
Junnda ~in1ali Afriknnın tamamının el· 
de edilmesi cok en•cld~n derpis edil . 

Peten de _bir mesaj neşretti A;;;:;.::~~:~:::.:::at 
0

_ 

Diyor ki: Fransa kendini ~~~:::-.:.: ğu uçaklarla getirilJi 
.,is bir hadisedir · 

Bir müddet evvel Amerika gazeteleri 
her nasılsa ele ııeçirdikleri Amerika ta
nrnız planlarını neşretmişlerdi.. Ortaya 
atılan bu vesikalarda simali Afrikadn 
Amerikan ordu!iiunun 'toplonnıası \'C 

buradan İtaı,a, .. 1 asker ihracı kcyfivc· 
fıv~dL , ' , 

O zanıan Aınerikanın s:ılfthi"ettar 
okvlet adamları nC$raluıınn bu ,·'Csika

(Snnıı Sahife 2. Sütun 6 da) 

müdafaa edecektir 
------- ---- -

Vişi, 8. (A.A) - Şimali Afrikadaki ln
giliz ve Amerikan taarruz hareketleri 
hakkındaki haberler Vişiye gece saat 
2 de gelmeğe başlamı~tır. Vaziyetten 
bcmen haberdar edilen Mareşal Pet.en 
sabah saat 8 de mesajını ne§retıni§tir. 

Amerikanın Vişi maslô.lıatgiizarının 
kabulünden sonra nazırlar meclisi top
lanmış ve uzun müddet müzakerelerde 
bulunmuştur. Karar hakkında bir haber 
yoksa da bütUn müdafaa makanizması 

(Sonu Sahife 4, Süton 3 te) 

Mersa Matruh alındı 
Nevyork, 8 (A.A) - Kolombiya rad

yosunun Kahire muhabirinin bildirdiği
ne göre İngiliz kuvvetleri Marsa Mat
ruhu ligal etmi§tir. 

":' 

Cezayirdeki • 
ıs yan • •• •• • • 

~enış gorunuyor 
Londra, 8 (Radyo) - Şimali Fran- len zamanda gelmişlerdir. 

aız Afrikaaına yapıllan harekatta kulla- Bu harekatın planları lngiltere ve 
nılan kuvvetlerin mühim bir kısmı tay- Amerika arasında büyük itina ile tanzim. 
yare ile getiriJmiıtir. Binlerce kilomet- edilmiş ve düıünüldüğü gibi tatbik edil· 
relik aalıilden gelen büyük gemi kafile- mişUr. Sahil çıkarmaları bir çok nokta· 
leri büyük bir muvaffakıyetle iatila nok- larda aynı zamanda yapılınıştır. Genç ve 
talımna dakil<att d..ı..ikaeına heeap edi- , (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 



SAHfFB 2 .. 

TARİHİ R OMAN Yazan: Şahin Afıduml1rı 
••• 29 ••• 

-- Bu ~ece bir 2 a ! le çıkacak! 

''favuz .. ~li paşa gözlerini Benli Yosmaya d ikmis
ti, bu gece b ir gaile cılıabllirdi! •• 

- Hiç tanımaz olur muyum?. Sade ut o clakikada, giı;lendiği yerden bir ge
onu değil. pe;:jindcn gelen kara suratlı yi~i tarassut eden kaplan gibi bir tavır 
üç herifi de tanıdım ... Bunlar Mısır va- takınan Ali paşanın kızın üzerine atıl
lisinin. efendileri gibi büyük bir ~öhret ma!:(:ı hazırlandığ!nı görerek bundan fe
kazanan cellatlarıdır.. Sağdaki Kara na halele ürkmücıtü ... 
1\le ut rtada, ark, sından ~iden 8eckf, Ça4;ıoıhır ~in;di oytın havasının en 
ı;oldıı yürüyen herif te Mercandır .. Ihın· pa,rlak. en oynak bir perdesini çalma
ların öniinde bulunan <\elam ise Mısır va- i!a baslamrnlaı·dı. 
lbi Yavuz Ali paşanın ta kendisidir!.. .Artık bo~lukta çalgıların yaptığı ınüş-

Aman Yarabbi!. Sen ben. böyle eğlen- terek güri.ilti.iden başka bir ses duyul
cc yerlerine gelebiliriz, fakat bir vali muyordu ve hareketini bu oynak hava· 
olduğumuz takdirde o zaman iş değişir- nın çabuk çabuk çalınmasına uyduran 

.Mısır gibi koskoca bir ülkeye hükme- Benli Yosma o kadar hızlı dönıneiic 
den bu adamın böyle adi bir e~lence ye- ba~lamıştı ki -.eyirciler gözlerinin öni.i~
ı'iuc gelmesi bant. çok yak.ışıksız, biçim- de adeta uçan bir hayalin belirdiğine 
<=İz bir i§ gibi görünüyor!., zahip oldular ... 

Beyim, bunun buraya gclme.:.inde Gönlünii dolduran derin bir lizüntü 
nıuUab bir sebep olmalı?.. içinde uznktan bunu seyir eden Tosun 

Tosun beyle Kü;;c Hamza hakikatC'n bey artık daha ziyc.de görmeğe tahaın
yanılrnamışlardı. Benli Yo.>manın rak- mi.ı1 cdemiyerek gözlerini kapadı. Yeni
Eını görmek için buraya gelen Mısır va- den gö1.lerini açtığı vakit bakısı birden 
]isinden başkası değildi. Aynı zamanda bire Ali pa~anın otuı·duğu ye~e doğru 
Köse Hamza cellfttların adını söylemek kaynuı.itı. .. 
"Urctiyle yaptığı te;histe de aldanmamış.. Mısır valisi kendjsinden geçmiş bir 
tı. vaziyette oyunu takip etme~e devam 

Mısır valisinin her gittiği yere berabe- ediyordu ... 
rinde götürdüğü yedi cellattan kara Ali paşanın o dakikada gfrl.lerincle 
renkli üç celladı o gece de yanında bu- yanan ihtiras ateşini uzaktan fark eden 
lunuyordu. Beyaz renkli öteki cellat ic:e, Tosun bey bundan fena halde mütees
tahtırevan içinde taşıdıkları efendilerini :>İr olmu lu ... 
buraya getirdikten sonra, kahve kapısı- Tosun bey Köse Hamzanın kolunu 
mn önünde kalmışlardı. Eğer Köse Ham- dürttü ve hafif bir sesle: 
za zenciler gibi bu beyaz derili cellat- - Bilmem sen farkında mısın. Köse 
ları da görseydi bunların adları R eyhan, babacığım? - dedi, deminden beri vali , 
Numan ve İrfanla Handan olduğunu da göı.1erini kız kardesimin üzerinden hic 
İbrahim paşanın oğluna o dakikada, bit- ayırmıyor! .. Ah, nas~l o1du da biz bir ka; 
tabi bildirirdi. dakika önce bunu düsünemedik! .. :\.Yı-

Yavuz Ali p~a iğne atılsa yere düş- sır valisinin bu gece buraya kalkıp ~el
nıe-yccek derecede hınca hınç dolu olan mesinde mutlaka bir sebep olacak' .. He· 
hu gen~ eğlence yerinin en iyi bir mev- rifin güzel kadınlardan ne kadar hoş
klini intihap ederek yanındaki cellat- landığını sen oe bilirsin! .. Sakın. benim 
larla birlikte gidip oraya oturdu.. kardeşimi gözüne kestinnes!n? ... 

Aradan bir kaç dakika geçti... Şimdi - Ben de bundan ~üphe etmemi~ de· 
kahvenin içini dolduran kalabalık vali- ğiliın- Aramızın bu kadar açık olmaı:ın<ı 
nin orada bulunduğunu unut.muştu. O- rağmen şimdiye kadar biz onunla hic 
yunun başlaması için seyirciler sabırsız- yiiz yüze gelmiş değiliz .. 
lanmağa, gürülti.i etmeğe, bağırmağa Ben deminden beri O?lUn vaziyetini 
koyuldular... tetkik ediyorum. Herifin gözleri Benli 

GürUltünün en yüksek bir dereceye Yosmayı görür görmez alevlerle tutus-
kadar ulaştığım gören çalgıcılar yayga- muş gibi parlamağa başladı!.. • 
rayı bastırmak için çalgı çalın.ağa basla- Korkanın ki biz bu gece büyi.ik bir 
maktan başka bir çare gfüemediler.. gaile ile karşılaşmış bulunacağız! A ... ~!. 

Oynak bir raks havası ortalığı inleten Bak, vali yanında bulunan kara ccl.la
gürültünün arasında yükselmeğe baŞla- dın kulağına c~ilerek bir ~eyler .söyle
'dı. Ve bir az sonra Benli Yosma birden di... 
bire göründü.... Bi.iyük bir heyecana tutu1an To>'un bey 

Giizel çenginin kıyafeti bu gece son cevap verdi: 
derecede par1ak bulunuyordu. Üzerin- - 3JTl\fEDİ -
de alhn pullu ve mavi renkte ipek bir 
fistan ta~ıyordu. Bu fistan o kadar ince 
bir kumaştan yapılmıştı ki cam gibi ı;ef -
faf görünüyordu ve altından vücudun
daki bütün çizgiler belli oluyordu .. 
B~li Yosmanın böyle parlak ve de

kolte bir kıyafette görünmesi kalabalı
ğın üzerinde birden bire derin bir tesir 
husule getirmişti. Kalabahk o dakikada 
adeta bi.iyülenmiş gibi an.sızın sustu .. 

Tosun bey ise oturduğu yerde büyük 
bir üzüntüye tutulmaktan kendisini 
nlamadı ... 

Delikanlı o dakikada bu güzel kızın 
kendi kardeşi olduğunu aklına getirdi. 
Kız kardeşinin sayısı bini geçen bu in

san kalabalığı ortasında, vücudunun en 
gizli güzelliklerini bile örtmeyen böyle 
açık bir kıyafet t~1dığ1 halde görünmesi 
Tosun beyin gönlünde çok derin ve ya
kıcı bir azap uyandırdı ... 

Benli Yosmayı ilk defa olarak gören 
Ali pap ise o dakikada Tosun bey gibi 
düşünmüyordu ... Güzelliği bütün Kahi
re muhitinde büyük bir dedikoduya mev
zu, teşkil eden bu meşhur çaıgi hakkın· 
da söylenen sözleri duyan Mısır valist 
Benli Yosmanın anlattıkları derecede 
nefis bir parça olup olmadığını anlamak 
merakına düşmüştü. Yaptığı bu hareke
tin çirkinliğine hiç ehemmiyet vermiye
rek bu gece sarayından kalkmış. bu adi 
kahvehaneye gelmişti. 
Yarın Ali paşanın çengiyi görmek için 

buraya geldiğini Kahirede bilmeyen hic; 
kimse kalmıyacaktı! .. Fakat Yavuz Ali 
paşa o dakikada bu düşünce ile mesgul 
bulunmuyordu ... 

Birden bire bu gördüğü güneş onun 
gözlerini derin bir surette kamaslırmış
tı. Benli Yosma kadın güzelliğine pek 
düşkün olan \•alinin üzerinde büylik bir 
tesir uyandırmıştı ... 

Ali paşa gözlerini bir kaç defa aclı, 
kapadı .. Acaba bu gôrdüğü bir ha)·al 
miydi? .. 

O dakikada Benli Yosma gerçekten 
bir hayali andırıyordu .. 

Kıı.ın ince, nefis varlığını örten mavi 
fistanı göklerin enginliği arasında dola
san par1ak ince sislerden farksı7.dı ve 
bunun altında beliren vücudu Ali paşa
nın gözüne güniln ışığından daha kuv
vetli parlaklıkta görünmüsttl ... Valinin 
1-ıak~larında birden bire ya;.an bir parıl
tı belirdi ve efendisine bakan Kara Mes-

ALMAN · RUS HARB\ 
- *-tnaştarah 1 ind Sah ifede) 

ve uçak savarlanmız Sovyet uçaklarını 
tardetıniş ve Don nehrinde Rusların 
nehri geçml"k leşebbi.isleri akim bıra
kılmıştır. 
Diğer cephelerde mühim bir şey ol

mamıştır. 

SOVYET TEBLiôLERi 
Moskova, 8 (A.A) - Gece yansı neş

rolunan tebliğ : 
7 Sonteşrinde kıtalarımız Sta!im;rad

da. Tuapsenin şimal batısında ve Na!çı
kın cenup doğusunda savaşlarda bu
lunmustur. 
Başka yerleT'de bir değişiklik olma

mıştır. 

STALtNGRADDA 
Moskova. 8 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek: 
Stalingrad çevresinde kuvvetlerimiz

den bir kısmı mevzii hareketlere devam 
ederken diğer kl..'>mı da düşman hücum; 
!arını püskürtmüşlerdir. Topçu ve havan 
topu muharebelerinde düşmana ağır 
kayıplar verdirilmiştir. 700 Alman öl
düri.ilmüş, 11 mitralyöz ve 4 blokhavz 
tahrip olunmuştur. Fabrikalar mahalle
sinde bir kaç bina alınmıştır. 

Stalingradın şimal batısında topçu 
atesi devam etmiş, 3 düşman uçağı dü
şürülmüştür. Şehrin ~imal doğusunda 
bir düşman taburunun karargahı tahrip 
edilmistir. 

KAFKASYADA 
Nalçıkın cenup doğusunda şiddetli 

muharebeler olmus ve 400 Alınan öldü
rlilmii')tür. 66 lank ve 60 kamyon tah
rip edilmiş, 2 tank ile 8 top kullanılır 
bir halde elimize geçmiştir. 

KaCkaslarda Nalcık bölgesinde hava 
kuvvetlerimiz 14 Al man uçağı dü~ür
müştür. 

Tuapsenin şimal doğusunda savaşlar 
devam etmektedir. Bir tepe geriye alın
:mştır. Uğradıkları zayiat karşısında Al. 
manlar yeni takviye almışlardır. Topçu 
ateşiyle bir tabur dağıt1lmış ve kı.c;men 
imha edilmiştir. 

MERKEZDE 
Me.rkez kesiminde topçu döellosu ol

muştur. 

.. -~-

SALİl1 PALAS Ptel ve gazino 
Temiz Servis ivi Yemek 
~Pvkalade Bir Orkestra 

YENİ ASIR 9 Sonte$~in Pazarte.si 1942 

etz VE HAVACILIK 
~~~-... ·~~~-

Ti! r k milletinin 
ba~rında bü
yüttüğü bü

vük eser 
_ ... _ 

H a11a lıurumıından ba· 
ıarılmasını istediğimiz 
işlerin gecilıtirilmeğe 
tahammülü yoJıtur •• 
YAZAN : Server Ziya GÜREVİN 

•lfavacılık ihliyaçlaL;mızın tamaıniy
lc luır ılaruıhilnıesi ıçın, ınilletimizln 
gi.istefcliği alakanın daha çok kuvvel
lt'nmcsine ihtiyaç v • .ı'dır. Hadiselel'i 
cok iyi kavrıyan halkımızın, bağrında 
l:•üyütlüğü bir eser olan Hava kurumu
nu, gayelerine daha çal.>uk ul<tştıracağı
n<: eminim .. • 

* Yukarıdaki sözler, 21 pylülde Türk 
Ea\'a kurumunun tes::Jerin.i gezen sa
ym basvekilimiz Şükrü Saracv"'lumın-. . ,-, 

u ur. 
Halkımızın bağrında büyµttüğü eser. 

Türk Hava kurumu için bu \'asıflandır
ı~ıa, tam yerindedir. 1925 in 16 suba
t nda üç. dört onalı bir çatının altında 
;!o;C basiı) cın Ti.irk IIaYa Kurumu ile 
l ugünkü, ~özalıcı tesisleri, kurnpları ve 
fabrikasiyle, yi.izlerce .htisc.ıs ve teknik 
adamını çalı::;lıran Hava kurumunu kı
yaslarken aradakı bu genişleme ve iler
krne (;:ırkını an.:~k Türk ıni11~tin in ti
tiz ilgisine borç:u bulunuyoruz.. Türk 
ı..oklerini kuruın:ık davz.sı, artık ikazla 
) üriiyebilir yadımlar ve özentiler işi 
clnuıktan çıkını-?, Jertlerin aııa vazife
l~ri ve di.i.,i.incelt.<ri arao;ına girmi'>tiı· .. 
I< ulağma bir k<.rıat ~es! çarpan "·atan
caşın ba~ını göklere kaldırışı heyecan
ı.: doludur. Memleket havacılı;;ı calıs
n alarına karşı a!akasız kalabile~ hichir 
aydın \'atandac;a bugün artık ra-;tlanıı
) uruz. 

Sayın bawekilimi7., Türk ha,·a kuru
munun, çalısına pl<imnı gerçekleştire
t ilmesi it;in mılli gayretin daha çok 
kuvvetlenmesine lhtiyaç grmektedir. 

Haınlcleri sık'ı.ştırmak, dünya hava
ç .lığınıu akılları ~aşıdan yeniliklerini 
adım adıın takip edebilmek iein milli 
~ardım, her zaı1ıan, alın teri~in yanı 
lı<. ,ındadıı-. Bunun için Sayın Saraçoğ
lunun isarcli, vatandaş yığınları arasın
da, hic; şüphe etmiyoruz. verimli van-
kılar uyandıracaktır. -

Tilrk. Hm·a kuı·umundan başarılması 
i:-tenen büyük :sler, geciktirilmeife ta
hammlilü olmı.ra.n,. bir memlekct"°hava
c.ılığının -kaynağı sayılan e~erfordi r. 

Halkımızın bu noktayı iyi bilmesi, 
~ ardımların gc>n.şlemesi Ye hızlanmasi-
1(' ilgili olduğu :çin, çok mühimdir. 
Havncılık haftası içinde yurttaşları

mızın canlL bir kımıldamşı rakamları 
hit· mi~li yi.ikse1tivermişt'.r. Bu kımılda
mşları ı;ıklaııtırınakla Türk Hava kuru
ır unun gelirini, umduğumuzdan çok, 
artırabiliriz. -----·----

""' Dünkü ya~mur 
~~~~'*-~-~ 

Di.in ı;~hriınizdc: \•e vila?•etimizin her 
~ criııde yağmur yağmıs, Izmirde yağ
mur bir aralık rnğnak halini a1mısbr .. 
~ehrimizin bir (.ok caddeleri su içinde 
Y.almış, bilhassa yukarı mahallelerdeki 
ederin bodrumları su dolmuştur. 
Bazı noktalarda tramvay yolu kum 

\ 'c taş yığınları altında kaldığından 
tramvaylar 45 dakika kadar işliyeıne
miştir. 

AMERiKAN KUMANDANININ 
BEYANNAMESi 
~~~~"k-~~~ 

(Baştarah 1 mci Sahifede) 
rika r ransız arazisine. ne de Fransız im
paratorluğuna karşı hiç bir sey düşün
mediğimizi temin etmeği bile düşünmü
yorum. 

DOSTLUK. TEKLJFl 
Size dostluk ve i11birliği teklif ediyo

rum. Bunun gerçekleşmesi sizin vaz.iye
tinize bağlıdır. 

Verdiğimiz i,aretlere göre hareket 
ediniz. Gündüzleri bir biri üz.erine Ame
rikan, Fransız bayrakları veyahut Fnn
sız bayrağı çekiniz, geceleri projektör
lerinizi göğe çeviriniz. 

ASKF..Rl KUVVETLERE HIT AP 
Harp ve ticaret gemileri mürettebatı, 

bulunduğunuz yerlerde kalınız. Gemıle
Ti batırıp sakatlamayıruz. Sahil müdafaa 
bataryalarını kullanmayınız. 

Tayyareciler, siz de yerden havalan
mayınız, olduğunuz yerde durunuz. 

Bunlara itaat etmemek bize kar.sı has-
mane hareket olur. -

Sizin silah arkada~ınız olarak yurdu
r::uzu istila edeceğfr_ Düşmanlara karşı 
harp ediyorum. 

HARP BiTiNCE ... 
Harp bitince kuvvetlerimiz bu arazi

den hemen çekileceklerdir. Fransanın 
her türlü masuniyeti tam olarak tanın
maktadır. 

o:BıRLEŞtHMt 
Zdere ve sulha doi;ru süratle gitmek 

i(":n yardımınıza ı:üvenehileceğimizi bi
liyoruz. Onun ic;in biTlc-~elim ve dii~a
nı hep birlikte imha edelim• 

Bu mesaj uçaklar tarafından Fransa 
ve müstemleke arazisine atılmıştır. 

·· ·· · ·· · ··-

Aile Ocağı 
...,.,,. ..... ~~.......,.....,,,,..~~~~~----~~---~~~~~-~~ 

E vini sevru iyen, vata n1 nı sPvem ... z •.• 
·- ---

'rürh genci! Aile ocağına gönül bağla •• A nalar, 
babalar! ÇocuJdarınızın yanlarında birbirinize 

ağır söz söylemefı ten ~oh sakınınız •. 
Yazan : SELiM SIRRI T ARCAN 

Bir kaLıtya, bir musibete, bir belaya 
ıığradığırnız ıaman biricik sığınağımız 
aile ocağıdır. Başımıza gelen bir felake
tin hesabını :tormıyan yalnız orasıdır. 

Zekanıza, irfanınıza, söhretinize mev
kiinize gönül bağlıyanl;r bulunabiİir, fa
kat ailede hunlımn hiç biri bahis mev
zuu değilclir. O ocak kayıtsız şartsız, hRt
ta s~bepsiz sizi sever, çünkü siz orada 
doğdunuz, siz ·o te~eklülün bir uzvu, bir 
parçasısınız. 

Aile ocağının gönül açıcı bin bir hali 
olduğu gibi can sıkan. insanı üzen taraf
ları da yok değildir. 

Bazan evde bir şeye canımız sıkılır, 
hiddet gözümiizü bürür. Ağzımızdan 
cıkanı ku1ai?ımız isitn-.ez: 

- Ben bu ad~mlarm içinde yaşıya
mıyacağım 1 Beni bir tüdü anlamıyor
lar, hayatı bana zehi. ediyorlar. Başımı 
alıp gideceğim! diye baykınnz. Fakal 
buna rağmen yuvaya çok bağlıyız. bu
nun hikmeli nedir?. 

* Anayı evlada bağlıyan ıevgi saf ve 
samimidir. Ekseriya evlat anayı tapınır
casına sever. Ana onun bir nevi ilahıdır. 
Bu pek tabiidir, çünkü yavru ilk gıdası
nı anadan alıyor. Anasının sütü ile yaşı
yor. Memesini emmese bile anasının 
kcndi<ıini beslemesi. ~eHc:.at göstermesi, 
acılarını dindirmesi, neşesini yerine ge
tirmeııi canla başla bağlanmıya kafidir. 

Ana için evlat nedir? 
O da bir yarı ilahtır. En büyük res

samlar bir ananın kucağmda evladını 
~mziriııini bir güzellik örneği olarak res
medt:rler. (Raphael) in bir çok tablola
rında bu hakikat görülür. Ananın evla
da kar~ı sevgisinde yalnız muhabbet de
?,il, bir fedakarlık, bir feragat vardır. 
Evl..a.dının hayatını kurtarmak için ken
dininkini seve st:ve vermiyecek bir ana 
var mıdır? 

Bir cemiyetin yaşıyabilmesi için fert
lerinin, sevginin manasını iyi kavramış 
olmaları ııarltır, bu ancak ana muhabbe
tinden örnek almakla öğrenilebilir. Bu o 
kadar doğrudur ki kadınların erkeklere 
karşı 'levgisinin içinde daima bir ana 
st:fkati gizlidir. 

Çocuğa gelince, eğer çocuk hakikaten 
va.ı:ifesini bill'n bir anaya sahip olmak 
saadetıne nail olmuşsa ondan hayatın 
daha ilk senelerinde hiç bir şey bekle
n~eden mcnfaatt~n ari bir sevginin ne 
olduğunu öğrenir. · 

Bu ana muhabbeti dünyanın yalnız 
menfaat üzerine kurulmuş olmadığını, 
hasbi çalıııan]arın, nankarlüğe karşı bile 
iyilik :rapanların bulunduğunu öğrelir. 
Yavrunun dünyaya gözlerini açtığı za· 
man anasının yüzünü görünce gülümse
mesinin manasında bu itimat ve emni
yette gizlidir. 

Bazı nikbin kimselerin hayatın bin bir 
~ai1~si~e, elem ve ıstıraplarına karşı ge
ne umıt ve cesaret1erini kaybetmemele
rinin biricik sebebi, hu gibi kimselerin 
böyle tefkatli bir ana elinde büyümüş 
olmalarıdır. 

. "* Aıle ocağının bir hususiyeti de orada 

"IVIERtKALILAR l ERLI· 
YORLAR -·-\ Baştarah 1 inci S ahifede) 

İLK AMERİKAN DARBESİ 

Londra, 8 (A.A) - Şimal Afrika 
müttefik kuvvetler wnuml kaı-argalu
r.m tebliği gstetiyor ki dün gece Ame
rikan kuvvetleri kumandanı General 
Ayzen Hoover mihvere karşı ilk Ameri-
kan darbesini indirmiştir. 

Ev\·elce tcsbit olunan mühim plajla
re; taarruz cdilnı:s ve kıtalar muvaffa
kıyetle karaya çi:mı~tır. Bununla be
raber Amerikan karargahı ilk haberle
ı in ne~rinde ihtiyatlı davranmaktadır. 

AYNİ DAKİKADA BİR KAÇ 
YERDE BtR.nEN .. 

Bu hareket muhakkak ki şimdiye ka
ciar deniz aşırı en uzak bir sahaya ya
pılan ilk çıkarma hareketidir. Bu kuv
vetleri taşıyan kafileler binlerce millik 
bir deniz yolu 'itatetmistir. 
• Amerikan erlerL hü~um ve çıkarma 
anında ancak bir kaç saal önce çıka-
c:\kları ve harp edecekleri yeri öğrene
hılmişlerdir. Uzt!n yola, denizaltı tehli
kesine ve şiddetli fırtınalara rağmen 
Amerikan asker.eri vaziEelerini muvaf
(::ıkıyetle görmüşler ve çıkarma hare
keti ayni dakikada bir kac yerde bir
den yap1lmıstır. 

HAREKA.T DİKKATLE 
HAZIRLANDI 
Lond1'a, 8 (A.A) - Fransanın li!imal 

Afrika müsteınlf-.kelerine asker çıkart
ma teşebbüsü uzun bir zamandan beri 
büyük bil'. dikkatle hazıdanmıştır ve 
Mısırdaki Ingiliz ordusunun harekete 
geçmesinin akab:nde yapılması da ka
ı arlaştınlmı . lır. 

NETİCE PEK Y AKL.'J" 
Ş:ınal Afrikacbki Fransız memurları

ı~·n tak.ınacaklar! luıreket tarzının neti
C..? üzeıine büyük bir tesiri olacaklı.r .. 
Durum birkaç :fu!.ıtte ve belki ek hirkac 
gün içinde tavauuh edecektir. 

herke .J\ olduğu gibi görünmesidir. 
Oldu~u gibi görünmek hı&kikaten bü

yük bir fazilettir. Fakat bu, hayatta pek 
eoz kim!leye nasip olmuştur. Her kes her 
zaman her yerde iki yüzlü olmağa mec
burdur. Bakınız anlatayım.. Hepimizin 
cemiyette bir rolü vardır. Babayız, ana
yız, evladız, memuruz, amiriz, hulasa 
her birimizin yapmağa zorlu olduğu bir 
ödevi vardır. Mesela teklifli bir yere 
davetlisiniz. Orada laübali olama;r.sımz, 
re.~mi bir toplantıda canınız türkü söy
lemek i.ıtedi, söyliyemezsiniz. Bir okul
da ta lebeainiz, öğretmen ders verirken 
kahkaha ile ~emezsiniz. 

Görülüyor ki cemiyet. hayatında ol
duğunuz S!ibi görünemiyorııunuz. HaJbu
ki aile ocağında bu gibi kayıtlara pek az 
bağlı .. ınız. 

Orta halli bir yuvayı gözünüzün önü
ne getiriniz. Akşam yemeğinden "onra 
büyük baba soyunmuş, dölcünmÜ!I, pija
ma~mın üstüne robdöşambnru giymiş, 
koltuk sandalyesine yaslanmış, hafif ter
tip l.:eıliriyor, hatta arada bir horluyor! 

Büyük valde kulaktan takma gözlük
leri ile taberiden torununa bir masal 
okuyor! 

Baha günün masrafını deftere geçiri
yor. 

Anne küçük kızının entarisinin düğ
melerini dikiyor. 
Oğlu radyoda istasyonlara gec;it res

mi yaptırıyor. 
Görüyorsunuz ya, hiç birbirini tutmı

yan şeyler bir araya gdmi,. Radyonun 
parazitleri büyük babayı taciz edir.or, 
büyük annenin okuduğu masaldan ba
br.nın zihni karısıyor, amma yine ahenk 
bozulmuyor, çünkü aile teklifsizliği her-
kesi olduğu gibi gösteriyor. • 

Aile ocağında herkes biribiriy le ala
kalanır. Evde biri rahatsızlansa hepsi
nin keyfi kaçar. Birinin xahah için her
kes rahatsızlığa katlanır. 

Aile ocağında en fena. en zararlı şey 
ı:ına ile babanın anlaşmamazlıklarıdır. 
Babalarının vara yoka kızıp anlarına 
c:ıktıştığını, fena muamele ettiiini gören 
çocuklarda ebeveyne karşı saygı hissi 
azalır. 

Fena sahnelere şahit olan c;;acııklar, 
yavaş yavaş bu hali tabii görmeğe alışır
lar ve büyüdükleri zaman günün birinde 
evlenince onlar da hayat yoldaşlarına 
ayni muameleyi yaparlar. 

Analar, babalar çocukların yanında 
münakaşa etmekten, birbirlerine ağır 
söz söylemekten çok sak.mmalıdırlar. 
Yuvada herkes birbirine sevgi ve saygı 
göstermenin bir vazife olduğunu bil irse 
o aile ocağı bir cennet olur. 

* Vatan, aile ocaklarından teşekkül 
eder. Onun içindir ki vatanın saadeti ai
le ocaklarının ahengine bağlıdır. 

Türk genci, yurdunda aile ocağına 

ı:~önül bağla! Oraya daima saygı ve sev
gi göster! 

Aile ocağının vatanın bir kliçük örne
ği olduiunu aklından çıkarma! iyi bil 
ki evini sevınlyen, vatanını R:vemez. 

YENi HAREKETE DAiR 
T~F~ :. AT 
- *-( Baştarafı 1 in ci S abi(ecle) 

atılgan Amerikan erleri şimali Fransız 
Afrjkası sahillerine ayak basarken taşı
dıkları fikir Fransızlarla çarpışmak fikri 
değildir. Bilakis onları yanlarında bula
caklarını ümit ediyorlar. 

GEJNERAL JtRO CEZA Y!RDE 
Londra, 8 (A.A) - Vişi ajansı, ge

neral Jironun Cezayirde bulunduğunu 
yalanlamı,tı; fakat bir az sonra ajans bu 
haheri geriye aldığım bildirmi~tir. Bu 
dikkate şayan bir olaydır. Cez.ayirde ya
pılan mesajı ise generalin Cezayirôe bu
lunduğunu i.sbat etmektedir. 

GENERAL JiRO 
MOTTEFtKLERLE BERABER 
Londra, 8 (Radyo) - Harekatı ta

kip eden A11osyetecl. Pres muhabirinin 
bildirdiğine göre bir Alınan üsera ka
rargahından kaçan Frarw:z generali Jiro 
bu sabah Cezayir radyosunda olduğu tah
min edilen bir mevce üzerinde müttefik
ler namına ve Fransız kuvvetleri baş 
kumandanı sıfatiyle kon~muştuı. Jiro 
mütareke şartlarının Almanlar tarafın
dan muteaddit defalar ihlal edildiğini 
ve mihvercilerin şimdi şimal Fransız Af
rikasını almak istediklerini, bu emele 
karıı koymak için Amerikanın harekete 
geçtiğini bildirerek demiştir ki: 

« - Ben sizin yanınızda vazifemi 
yapmağa hazırım. Bizim tek maksadı
mız Fransa ve tek ülkümüz zaferdir. 
Fransanın ve İmparatorluğun akibeti 
elinizdedir.• 

GENERAL JiRO MAREŞAL 
PE.TENE SADIK MI? 
Vi.,i, 8 (A.A) - Ofi bildiriyor: 
Bu ııabah İngiliz radyosu general Ji

ronun Amerikalılarla teşriki mesai et
mek fikrir>de olduğunu bildirmiştir. 

General Jiroya istinat edilen fikirler 
hakikate taınaıniyle muhaliftir. Çünkü 
general maresal Petene askerlilı: ıterefile 
sadakat vad eden bir mektup gönder
miştir. 

Dünya 
Harbi 

----*.---
(Baııtara!ı l inci Sahifede) 

lnrı tekzip edememişler, yalnız ı>liinla
rm ifı;ası \latan,.everliklc telifi kabil 
lmlunmıyan bir hareket olduğunu söy
lcmislcrdi. 

Dün haslıvan harekat, Amerikan 
aılanlarının . . ne::ırcdilmi~ bulunmasına 
ı·a~men )(11\"·etiııt •nuh3f11za eylediğini, 
l ~uıi l\Vn' 111.anhrm tatbikatına geçildi
~·ni ı:üstonct>ık 11'!.\hiyettedir. 

~imali · Afrikada Fransız mukaveme
t:nin ne kadar devam cdece~ini kestir
mek icin heniiz yakit erkendir .. Bura
<la Fransız ordusunun me,·cudu bilin
mcdik~·e ve bu or dunun hissiyatı ctra
f ında c~slı malumata sahip bulunul
mad1kça ve bi.itiln bunlara ilaveten mü
h!arriz kun·etlerin mikdan hakkında 
haber alınmadıkt:".a kati bir mütalaa 
l i.iriilmek imkam yoktur. 

Yalnı~ şurnsı muhakkaktır ki mütte
flklcr cok lruvnUi bir adım atmak, 
ı.ıihver kuvvetlerini behemehal Afrib
dan sökü p çıkarmak. Alı.denizdeki haki
miyetle rini iade etmek kararındadırlar. 

Bn kararlarmı tat bik sahasına k oy
mak azmiyle de harekete gectiklerini 
!;izlemiyorlar. · 

İhraç harekatının Akdeniz ve A tlan. 
tik sahillerinden ayni zamanda basla
ması, Ruz,·eltin \ 'C müttefik or dular 
lıa~kumaııdanının beyannameleri bir 
~m. bir deneme hareketi ile değil, 
eı;aslı bir taarruz pliniyle karşı kar~ı
~ a bulnnduğnnuu:u anlatacak mahiyet
tedir. Romel orılulan ~di iki ateş 
arasmda kalmak tehlikesine maruzdur. 
SekiJ:inci İngilu ordm.unun seri takip 
)tarekeün i Amerika ku\'vetlerinin Lib
ya hududunu a~ması takip eylediği tak
dirde Roıne] orduları mukavemet et
mek ~öyle dursun kendi üslerine, yani 
tekrar A vrupa topraklarına dönmek 
imkanlarına bile sahip olanuyacakbr
dır. 

Bu lıususta kati mütaljı.alar yiirüte
lıilınek için yeni haşlıyan harekatın hiç 
olmazsa biraz inki~ını beklemek li
z.rodır. 

Bugiindeıı söylenecek söz, düuya 
l•arbinin yeni bir safiıaya girdiği, bu 
~afhatlın ilk adımda mihver k uvvetle
rini Afrika topraklanndan atmak, ikin
ci safhasında da Avrupadn yeni bir cep
lıe açmal< imkaularını kuvvetlendire
ceği ke;\•fiyetidir. 

HAKKIOCAKOCLU 
~.rJ"'..r~ı::ıo:ıaı:ı :ı =~aı:ı =~..oı: 

~ Ankara _!Cadyosu ı 
1 BUGUNKU NESRIYAT 
·~.r.r..q-~~aoı:JOO~~.r~~ 

7.30 Program ve memleket saat aya
r., 7.:{2 Vücudumuzu çalıştıralım 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 12 30 Program ve 
ı•ıemleket saat ayarı, 12.:J3 Müzik (pi.) 
12.4:> Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Segah ve Ussa;t makamlarından 
sarkılar 18.00 Prog;~m ve memleket 
Srlat ayarı, 18.03 Müzik : Fasıl Heyet!.. 
18.45 Mi.iz.ik : Radyo dans orkestrası .. 
:i.9~0 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Müzik : Sarkı ve tiirküler 20.15 Radyo 
r:aretesi 20.45 Mi.izik : Bir halk türküsü 
i.-ğreniyoruz.. 21.00 Konuşma (Günün 
meseleleri..) 21.15 MiUık pl. 21.30 Ko
ııuşına (Kitapsevenler saati .. ) 21.45 
Müzik : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
Memleket '>aat ayarı, ajans habeı·leri ve 
Borsalar 22.45 - :?2.50 Yarınki program 
\'e kapanış .. 

Ki.SACA 
·····--

GÖKYÜZÜ 
Eczacı Kemal K. Aktaş 

Bir kaç gece evvel g5k berraktı. Şöy
le bir baktım, yıldızlar birer birer göz 
~çırpıyorlar. Büyük a.}-, bürcü azamet
lı, azametli geriniyor. Süreyyaya bak
lıın, birbirinin ;1.;inde kaynaşıyor.. Kü
(, ük ayı kutup yıldızına el uzatmış, 
~.ğabey!yle çeki iyor. 

Gökte ne kadar yıldız olduğunu ya
zc..n bir kitap elıme geçti, aklım erme
d!, bu kitap (Laland) adında bir Mi
min gökle (47.000) yıldız bulunduğunu 
iddia ettiğini kaydeyliyor. Dünya ile 
güneş arasında (148) milyon kilometre 
wesafe olduğu iddiası da var. 

Bir gök aleminE, bir de biz insanlara 
bakiım.. Bizler tıpkı d<:nizde yüzen ve 
~udan b~ka bir alem o!duğunu bilemi
yen balıklara ve deniz mahluklanna ne 
kadar benziyoru1. Aı-l.111 üzerinde mah
dut bir nesimt hava içinde yiizerek mil
!:tler. devletler. endüstriler kurmu~. 60 
70 senelik ferdi bir hayata, 2-3 bin se
ııel:k bir tarihe sahip, ne kadar fıciz 
mahluklarız .. 

Ne olur in:;aalar yine kendilerinin 
kendilerine esrefi mah.lfık inatlaı·ını 
tam bir şerafet ile tatbik etseler, ne 
olur. Bugün için, bu asu· için hodgam-
1!.k hak.im .. 

Acaba insanla~ tam tabiata bağlı, 
!1ulc.km. aklın, mantığın insaflı. kerim 
\C bağışlayıcı mahlUkları ne vakit ola
c.:ık, yine ne vakit heı·kes, her millet 
Lirhirin:n candan kardeşi olacak. ne va
kit'? .. 
İcimden bir ce\•ap geldi: Tam insan 

ulduklaxı vakit... 
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Hal'p ve Elıonoıni Sıhflllt Köşesi 
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( rta -cenup Amerikanın Boiaz a!rıları ••• 

harpteki rolü büyüktür İn!!anın bağuLc1,l burundan gelerek 
t'kcigerlcre giden hava yoliyle, agızdan 
1rderek micleve giden yemek ve içmek 
yolunun b:rlcı;tiklcri yerde hulundu
ğuncian, bması, ıki bi.iyi.ik caddenin bil'· 
lc.~tikleri dört yol cığzı gibi. pek önem
li bir uzuvclur .. eu u .. vun 1 ;r chenımi
Hti de kulaktan boğaza bir yol acı lııı ":ı 
~imasıdır. Kulaktan' boğa·'a gcleı~ ht; 
yolun boğaz ta:dındaki ucu, pek kü

Denebili r lıi Aınerilıa lııtası bütün ilıtisadi im· 
ııanıariyle ve her türlü Jıaynalılat-ile Ang1o Salı· 

son grubuna iltihalı etnd"tir •• 

Arjantin parlamentosunun mihverle 
oıiya13i münasebetleri kesme hakkındaki 
tele.lifi müzakereye baslaması, Arjantin
de Nazi teskilatı liderlerinin tevkifi ve 
nihayet muhtelif cenubi Amerika dev
letleri arasında müşterek emniyet ted
birleri almak maksadiyle yapılan göri.iş
meler son günlerde nazarı djkkati bir 
defa daha cenubi Amerikaya çekmiş bu
lunuyor. 

ikinci cihan harbinin bariz vasıfların
dan biri de iktisadi kaynaklar ve sev· 
külceyş emniyet noktaları temini mak
sadiyle yapılan İşgaller veya gene bu 
maksatla dostça elde edilen bağlılıklar
dır. Nitekim. son günlerde bir taraftan 
Almanya Rusyada ve Japonya uzak do
ğuda yaptıkları askeri hareketlerle ikti
sadi kaynaklarını artırmağa gayret eder
ken diğer taraftan da İngiltere ve Ame
rika garp yarı küresinde kısmen isgaller
le, fakat bilhassa anlaşmalarla mühim 
iktisadi kaynaklara el koymağa ve ayni 
!!:amanda da mihverin yeni taarruz isti
kametlerini tıkamağa çalışıyorlar. 

* 1939 da harp başladığı zaman Ame-
rika kıtasmın coğrafi vaziyeti bu kıta
daki memleketlerin bitaraf kalmalarına 
imkan veriyordu. Yalnız bu devletler 
harbin başında Panamada toplanarak 
umumi bir tedbir olmak üz.ere kıta etra
fındaki denizlerde bir emniyet sahası 
tesisine karar vermi~lerdi. Fakat l 940 
<la. Fransanın yıkılması ve Fransız sö
mürgelerinin Almanya eline geçmesi ih
timali karşısında Amerika kıtasının da 
tehlikede olduğu meydana çıktı. Hatta 
mihver kıtaları her hangi suretle olursa 
olsun cenubi Amerika kıylarına çıktığı 
takdirde içerden mihver taraftarlarının 
"da iltihakiyle bütün cenubi Amerikanın 
kolayca, istila olunabileceği iddia olu
nuyordu... O zamanlar Japonya henüz 
ha.ıbe girmemis olmakla beraber bazı 
cenubi Amerika memleketlerinde japon 
nilfuzunun arttığı da göze çarpıyordu. 

r~te bütün bu muhtemel tehlikeler 
kar~ı~ında 1940 aenesi temmuz ayının 
-son haftasnda KUbadaki Havana şdırin 
de 2 1 ıAmerika cümhuriyeti bir toplan
tı yaptılar ve ba:ııları ihtirazi kayıtlar 
dermeyan etmelcle beraber Havana pak
h denilen bir pakt imzaladılar. Bu pak
bo gayesi haıicii taarruz.dan korunmak 
ve p rp yan kUrealnde ha rici emniyet 
ve dah ili ah enk temin etmekti. Bu dev
letler Amerika katasında bu kıta dev
letlerinden olmıyanlara ait arazinin bir 
elden diğerine geçmesini kabul etmiyor, 
kendilerinden her hangi birine yapıla
cak taarruzun hepsine karşı bir taarruz 
Ayılacağını illin ediyor. Ve harbin do
ğurduğu ihtiyaçlart karşılamak ve bu 
devletler aasında tam bir tesanüt ve iş 
birliği temin etmek üzere daimi bir ko
mite te~kil ediyorlardı. Ayni z.amanda 
bu devletlerden ber biri kendi ülkesi için 
<le ihtilllflar ve sabotajlaı yaratmağı is
tihdaf eden hareketleri önlemek ıçın 
icaheden tedbirleri alma~ da taahhüt 
4:diyordu. 

* 
Pan Amerikan cereyanının olduğu 

gibi bu emniyet tedbirlerinin teşebbüsü 
de Amerika birleşik devletlerinin elinde 
idi. Alınan kararların tatbikinde bazı 
Amerikan devletleri pek sıkı hareket 
ettilcleri h alde diğer bazıları ve bilhassa 
Arjantin ve Şili mihvere karşı temayül
den uzaklaşmıyor ve mihver ajanlarının 
hareketlerini önliyecek tedbirler almı
yordu. Fakat buna rağmen yavaş yavaş 
şimali Amerika hakkındaki kanat.leri 
"değişen cenubi Amre!ka memleketlerin
de mihver nüfuzu tedrici surette azalı
yor ve mihver lehine faaliyet sahaları 
aa yavaş yavaş azalıyordu. Bu tabavvü
li.in basta gelen sebebi de bu devletlerin 
Avrupa kıtasiyle ve bilhassa Almanya 
ve lta]ya ile yaptıkları ticaretin hemen 
tamamiyle durmuş olması ve bilmuka
bele lngiltere ile ve bilhassa şimali Ame 
:rika birleşik devletleri ile ticari ve ikti
sadi münasebetlerin artmağa başlamış 
bulunması ve bu suretle de mütekabil 
menfaate dayanan bağların meydana 
g-elml"si idi. 

Bir taraftan cenubi Amerikada bu 
cereyan devam ei.:lip dururken diğer ta
raftan da Amerika birleşik devletleri 
yavaş yava'i İngiltereye yaklaşıyor ve 
inlö(ilterenin harp davasını benimsiyor
du. i ,ı'! bu sıralarda, yani 194 1 birinci 
ka r\untın basında japonyanın taarruzu 
ile biı lesik devletler mihver devletleri 
i} .. harp haline girdi. 

* Panamerikan birliğinin en esaslı rük-
nü olan Amerika birleşik devletlerinin 
de 1'arbe girmesi vaziyeti bir defa daha 
gözılen geçirmeği icabettirdi.. Ve bu 
senenin ikinci kanun ayının ortalarında 
~ene bu 2 1 Amerikan devleti rnurah
hasla rı Brezilyada Rio de Janeiro şehrin
de topland ılar. Bu konferansın gayesi 
Amerika kıtasının emniyetini temin mak 
.. adiyle muhtelif devletlerin iktisadi ve 
aı;keri kaynaklarını seferber etmekti. 
Konferansta ilk adım olmak üzere bütün 
Amerika devletlerinin mihverle siyasi 
miinasebetlerini kesmesi ve siyasi veya 
iktisadi mahiyette her türlü mihver fa. 
aliyetlerine nihayet verdirilmesi kabul 
olundu. Esasen o zamana kadar on 
Amerikan devleti mihverle harp haline 
C!'İrmicti. Kolombia, Meksika ve Vene-

Yazan : HAZJM ATIF KUYUCAK 

züellada yalnız siyasi münasebetlerini c;i.ik rocuklarda kapaksız olduğundc n 
kesmi;:lerdi. Konferans d:!vam ederkl"n boğ.:ızda h<i!-<ıl o:cııı her h:..n..;i bir iltıhap 
Bolivya, Brezilya. Ekvador, Purnrrnay "ocu~un kukı~~ıııa bul::ısır.. Dilsizliğ:n 
ve Peru da müna~ebetlcri kestiler. Yal- Sl ~cbi cok c1da, kücÜ('i.ik cocuğuıı bo
nz Arjantinle Sili kaldı. Rio konfe!"an"ın ~<ızındaki iltiha JJ?l kul::ı.~ına bulasın·ak 
danberi Meksika ve Brezilya mihvere l.ulak1aki i!)itmel. du~·gu~unu k<;rle~
karşı harp ilan etmişlerdir. Bugün Ar- 1lrmcsidir.. İ!iit.?miyen çocL<k ~öz söy
jantinin de münasebetlerin: ke~me~i ba- lcmcs:n: de 1.iğrenemez .. 
his mevzuudur. Demek ki şimdilik mih- Boğaz, hem burundan. hem ağızdan 
verlc henüz münasebetlerini idame eden ~c:lecek mikropların geçL•eeklcri dört 
yalnız Şi1i kalacaktır. Bu memleket te yol ağzı gibi ye» oldt;ğlından, boğazın 
Amerikan müdafaasının ehemmiyetini kenarında. nlikrc plara kaı·sı vücudu 
takdir etmektedir. Ve hatta Rio konfe- ıııüdafaa edecek bademcikler ve lemfa 
cansının toplanmasını en ~vvd ~alep ı hı:~lcri \"ardır. Bunlaı· i~·icc te!'iekkül 
eden de o olmustur. Fakat .J000 mılcle:n cUıkten sonra vücudu mıkl"oplara kar
fazla sahillerinin tehlikeyi' maruz hulnn ı-:ı haylice müdnfoa cdcı-leı.. Mikroplar, 
masını ileriyı: sürerek heni.iz mih \'erle nıi.i<lafaa kalelE>ri demek olan o uzu\"-
münasebetlerini idame ettirmektedir. ları mağlup edeı~ed'kce hac:talık hasıl 

* l'dcmczler. 
Amerika kıtasının bugünkü ~iyasi Fakat. boğ.ızın keııarlarınduki bu 

durumu şöyle hulasa olunabilir: Şimal- ıı i.idafaa kaleleri. çocuk doğduktan 
den başlıyarak Kanada, harbin basın- ı:cmra ancak bir ya~ı!lı taınaınhyacaP,ı 
danheri lngiltere ile birlikte mihverle \akit tc~ekkiil C;tmeğe b<lşlo.r.. Çocı·'; 
harp halindedir. Amerikn birleşik dev- ıki ya!:)ının it.;inclı~ykcn o nıüdafo:ı U7.l. ,_ 

!etleriyle vasati ve cenubi Amerika dev· l~rı tamamlanırı~ı. bülüg yasına kadar 
Jetlerinden 12 devlet te mihvere harp (•ylece dc\•aın eJer!er. On altı yasından 
ilan etmişlerdir. 6 devlet i~e yalnız siya- S(lnra küçiilmeğ~· ba~larlar. 
si münasebetlerini kesm;ı), Arjantin de Boğazın geı-is!r.deki müdafaa uzu\·la
kesmesi ihtimali lrnvvetlonmiştlr. Şili de L • nın bu suretle seyretmesinden .su ne
Amdosaksonlara tamamiyle taraftar ol- tıce çıkar : Boğaz hastalıkları bir yası
makla berabe:: hususi durumu itibarivle Pa kadar <;ocuk:~rda p<?k nadir görülÜ.r. 
henüz bir karar almamı~ bulunmaktadır. lk! yasında çocuklarda çoğalma~a ba~
Amerika kıtasında bulunan di~er küçük l.ıı· ve yedi yasıne kad&r gittikçe artar. 
Avrupa kolonilerine ı:;elince bunlar da On altı yasına !.adar aıalır, daha sonra 
şu veya b11. şekilde ~-nglosaks?nlara ilti- yine pek mıdir olarak görülür. 
hak eylemış sayılabılırler. Bınacnaleyh r Bo~az a<>rısı. 0 müdafaa uzuvlarının 
tere~~-üts~z. den.il~bi:~ ki ~me:ika _kıt~- mikr~plarl; .savaşmaları dernekli!-.. Bu
~ı butu~ ıktısadı ımkanl~.n~_le 'e harbın n:ı sebep olan mikroplar <:ok defa hu
ı?amesıne yanyan her turlu . ka~·n.:ıkla· 1 rundaıı, hazan ağızdan gcliı'lcr. Bula-
nyle Anglo~akson grubuna gırmıştır. ş k hastalıkların bir çoğu boğaz ağrısi-* it· ba~lar, ondan sonra, yani müdafaa 

Vasati ve cenubi Amerika d .. vletlcri- t·zuvlarını yendikten sonra \•iicuda va-
nin de şu veya bu şekilde J\nqlosakson y:lu·lar. • 
grubuna iltihakı mühim neticeler doğur- Fakat boğaz ~ğnl:ırına sebl'p olan 
maktadır. Evvela küçüklü büyüklü yir- n,ikroplar vücudı.;n içerisinden de ge
miye yakın devletin mihverle münaııe- j !•der.. O mikroplar, başka vakitle!' de, 
betlerini kesmesi Anı;:losakson memle- vücudun ic:erisinde hiç zarar vermeden 
ketl~rindeA k~vvei manevivenin yüks~~- }a~a~ıklan halde, her hangi bir sebep 
~esınde aı;ııl_ o~uştur. F~kat asl m:ı- tesırıyle vücuduı. müdafaası zaifleyin
hım fayda ıktısad1 ve askerı cephededır. cc, onlar da islt!ı·ini azıtırJaı· 0 . k" t 
c:· 1· A 'k b·ıh "k" Ok " ' Yel l ..,.ıma ı men anı~ ve. ı. assa ı ı ·va- Loğaz ağrısı mej·dana çıkar. 
nus arasında yegane ırtıbat yolu olan Gecen gün d ~ yazdıg" ın" gı' b" - k P k 1 . . 1A . " • ı .sogu 
ana~a ana ~~ı'),. em~~etı ve s~ a~etı \·ücudun mi.idafaasıru zaiflcten sebeple-

bva~a1tdı ve Acenu "kı meh~ıll a~ındemhnıyehtme ı•;n başmda gelir. Çocuklar diş çıkanr
a~ ı ır. merı a ııa 1 erın e er an- ken n1ideleri lx>zulduğu , ·akit kız ço-

gi bir verden yard ım görecek olan deniz cukl,ar bı'r"'Z dah b"" ·· ·· ' 
• . . • • « cı uyuyup o muayyen 

altıları veya korsan gemılerı şımalı uu··nı"r L-sladı•ı k't ·· d '-·d A "k 1 ll d b.. ..k ,., , uu. ~ va ı ' vucu un mu a-
merlı anın mb~l~alsa a yNo'harın a uyub' faası yine zaifleı-. Bundan dolayı öyle 

zarar ar yapa ı ır er. ı ayet cenu ı ] il 1 b • h · 
A ·k d ı tl · · b" ı · ·ıı 1a (>TC e ogaz astalıkları daha cok 
merı a ev e erının u eşmı-ı mı et- görülür. < • 

!ere iltihakı hu grubun en mühim rüknü 
olan Ameri~a bi~le~ik. d_e~letler_in~n ce· 1 ~..IX'.~AOc:ı~..r~....-....-..o:r.q.A 
nuptan tehdıt edılmesını onlemıştır. DOKTOR § 

• Vasati ve c~nubi Amerika. ~evletlni- ffİfllrfE7' ALADAQ 

1 
nın Anrı;losakson grubuna ıtıhakından K d 
d ~ 'kt' d' f dala iki taraf i,.in de a ın hastaJık~:ırı opeı-atörü ve 
o~an 1 ısa ı ay r " DOt'iUM l\IUTEHASSISI 

pek çoktur. J\1 l k h t · · i • 
Evvela cenubi Amerika devletlerinin . _cm c ~t . as :ın~sı. nısa :ve ve ve l :ı· ~ 

.. d f .h . 1 d . . . dı~ e sen•Lc;ı nıuavını... 1 mu a aa ı tıyaç arı te rıcen ıcar ve ıare 8 . · . K . 
usuliyle temin edilmektedir. 'Fakat icar . ~r~~~ ordo~ .Tuyyarc sıncması 
ve iarenin bu devletlere yaıdımı yalnız n bıh!!ıı.rınde No. <:Ofı .. Telefon: 4032 

~.;;.-'~~!,o~::;f'"~4".,_;~..r~...c:oı 
mamul harp mı\l;:emesi vermeğe inhisa ı · 
etmemekle, belki bu mernleketlrede ye- ""-~-..,.~ .... , .~ ·v·,~ 

ni ve lüzumlu sanavi kurulmasını da te· (1 DOKTOR r; 
tnin eylemektedir. Madenlerin işletilme- l SÜLE YMAN COR UH / 
si ve iktisadi kıymette demiryolları ve l · i ÇOCUK HASTALIJ{LARI 
yollar inşası da gene şimali Amerika ı ı l\fÜTEHASSlS I 
sermayesinin cenubi Amerikadaki faa- ; 
liyetleri arasındadır. Bu memleketlerin (; Birincı Reyler Sokak 42 Sayı .. 
zirai İstihsal kudretlerinden de azami TEL. 2911i ~ 
derecede istifade teminine çalışılıyor. o Evi İn~nii caddesi (Göztepe) 836 ~ 
Mesela Brezilyada Amazon nehri vadisi /) say ı ... TEL. 4436 l • 13 (2065) v 

l 1 1 el ~< .... .... .... ' •• -· .... . ............... .-.....::;.<..:> 
Amerikan sermayesi i e üzum u ma de- ·--------- - ------
ler istihsali için hazırlanıyor. ·:- ·- -----·- · - · - · - .. ·:· 

Cenubi Amerika devletlerinin bu 1 D O K T O R ' 
harbin başndanheri karııılaştıkları zor- Sal~hettin TEKAND t 
luklardan biri de pamuk, mısır, buğday ) 
gibi mühim ham maddeleri için pazar ı ÇOCUI_{ HASTALIKLARJ i 
bulamamaları idi. Yeni anlaşmalarla ge- MÜTE~- \ SSISJ i 
ıek İngiltere ve gerek Amerika birlesik ı 1 lastaların ı her ı:ı;ün ö~levin saat 1 
devletler bu memleketlerin istihsal f~z- 1 den it ibaren Numan zade sokak 
lalarını tedricen satın almağa kabul et- 23 numarada hususi muayenehane-
mislerdir. sinde kabul eder. Telefon : 4342 

* f Ev: 3459 
Geçen harpten evvel de, bu harpten " •· - · - ·- .. · · - - · - · - • · - ·- ·- --·:· 

evvel de cenubi Amerikada İnı~iliz ve 
Amerikan sermayesi iş görüyordu ve bir 
çok tenkitlere de uğryordu. Cünkü yal
nz hususi menfaatler hesabın~ çalışan 
bu sermayeler bazı hallerde yerli ve milli 
menfaatlerle çarptşl}'ordu. Fakat bugün 
cenubi Amerikaya hususi şahısların ve
ya şirketlerin sermayeleri değil, Ameri
kan milletinin milli gelirinden ayrılan 
yardımlar gönderiliyor. Ticari kardan 
ziyade kıtanın emniyetini ve selametini 
güden ve bu sermaylerin mühim b.ir kıs
mı esas itibariyle icar ve iareye dayan-
dığı cihetledir ki cenubi Amerika cüm
huriyetleri için ilerde mali bir yük teş.
l:il edecek değildir. 

Kısacası, cenubi Amerikada belki de 
şarktaki ve uzak şarktaki askeri hadise
ler ve istilalar derecesinde harbin neti
cesi ile ilgili inkişaflar olmaktadır. Ve 
bu bakımdan cenubi Amerikada-ki l'ıa
diseler gün geçtikçe ehemmiyet kazan
maktadır. 

---........... ·----Nor11eı;telıi Sluil Al· 
ınanlar tallın görecelı 
Stokholın, 8 (A.A) - İsveç gazetele-

rinin Oslodan aldığı haberlere göre Al
manlar NQrveçte bulunan sivil Alman· 
ları askert talimlere iştirake davet et
mislerdlr. 

~ DOKTOR - OPERATÖR 
RAİF AKDENİZ § 

~ O oi-um ve Kadm Hastalıkları 
~ mütehassısı •• 
~ Hastalarım her gün Birinci Beyler 
8 sokak No. 42 de muayehanesinde 

l 
l:abul eder. TELEFOFN : 2923 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1 - 13 (1166) 
~~~~...ece 

Altınrüya 
KOLONYASI 

izmiri fıolonyası ile 
meşhur eden Eezacı 
Kemal Kcirnll Alıta· 
şın fahese•i, ili• sa· 

nat flaf'ifıası.. 
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B ASABİYE 1\1Ü'TEHA SSISI 
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~ HİLMİ DEMİRONAT 
~ Hnstalarım her giin öğleden sonra 
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iLAN 

Halkapınar Şehitler caddesinde inhi
sarlaı· şarap fabrikasından sartnamede 
yazılı yı:-rlere ·gönderilecek ve beheri 
takriben 75 .~er kilo ağlrlığında dolu bi
ra sandıklariy le yine bu mahallerden 
fabrikaya fadt• edilecek ve takriben 50 
ser kilo ağırlığında bos bira sL<;elerini 
l~avi bira !"andıklarını~ ve Ha

0

lkapınar 
i.slasyonund<ın fabrikaya nakil edilecek 
dört tonluk bira tanklaride fabrikadan 
Ifolkapınaı· israsyonun:ı. ·nakil edilecek 
bo~ lanklarm kamyonla nakliyesi açık 
eksiltmeye konulınuştllr. 

tstcklilerin .se\•kiyat mahallerini ve 
.sartları anlamak üzere fabrika müdür
lü.l(üne müracaatları ve muvakkat temi
nat akçası (150) lirayı makbuz mukabi-
1inde fabrika veznesine yatırdıktan son
ra diğer liizumlu \"esaikle beraber 
15 / 11/ 942 gi.inünde fabrikada miitesek
kil komisyona gelmeleri ilan olunur: 

Müdüriyet 
3, 5 7, 9 6242 (2830) 

Evli bir genç 
bayan nasıl 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

Bayan G ... 
" Yalnız bir ay eneıı .. lıııdar aazitte
aiılı vt k•ymt1aizdl111 " diyar . 

2$ 1&1m da idim. «Bir kenara bı· 
rakılmattan> korkmağa b~lamıı
tun ... Sık .sık dans salonlarına devam 
etnıett tecrübe ettim. Fa.kat hiç bir 
ertı:etın nazarı d.Lk.katlnl celbedem1-
Jordum. Heniiz evlen.mi§ benden genç 
blr artad.afım bana blr sır teYdl eıt.1: 
«Erketıertn t akdir na.zarlarını çe~n 
taze, nennın ye açık bir cllcl ve şaya
:n1 ~ btr tendl.r. Bu 7enl ve şa: 
1&lU ha,Jftt güzellik reçetesini sen de 
tecrübe eb dedi. Şimdi RVciml ilk 
bUafda t akdir ettıll göz b.ma.ştıran 
btr bzel.lkt eld genç n nermln tentın 
oldutunu itiraf ediyor. 

Yaptıtım tudur: 
<Her akşam, yatmazdan evvel 

clid gıdası olan penbe rıenktek1 To
k.alon Krernln1 kullandım. Terk1bln
de, bütün dünyada meşhur btr clld 
müteba.asuı ta.rafından !teşt Ye clld 
hücenelerlndeın utllıraç edllml~ kıJ4 
mem bir un.sur nrdır. S1ı uyu rken 
o, cUdt besler ve gll%elleştlrlr. Sabah
ları da Yalsız beyu renkteki Toka~ 
lon Kremtnl kullandım. Birkaç gün' 
Zarfında clldlm, ka.dlle g ibi yumuşalc. 1 

gül Yaprağı g1bl t.aıe ve nerınln bir 
hal aldı, açık mesamelerlm sılı.bştı 
Ye siyah noktalarla gayri saf madde
ler ka.Jboldu.> 

Erkekler SİZİ cazlp ve sehhar 
buluyorlar mı? Altsl taktirde he
men bugünden cild gıdası olan To
ltalon Kremln l kullanarak letafett
ntzı arttınnız ve tenlnlze hayat ve' 
taravet Ye.rl.ni.z. Tokalon kremlerl.n.I.' 
cUd için besleyici hiç bl.r unsuru lh· 
UYa etm!Jen idi güzellik kremleri lle 
lu.nftuma11J1ıs. 

SAHİFE J 

Alıhisar ~ıt~d Müc~~~e Komisyonundan: 
Kovalık mevkıındekı kanalın tathırı ıle yeniden kanal iizerine inıııa edilecek 

köprü açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konu1mu!ltur 
Muvakkat teminatı 584 lira 79 kuruştur. · . 
ihale 17 I 11 / 942 salı günü saat 15 tı- sıtma mÜcl\dele komisyonunda yapıla

caktır. 
Keşif ve sartname Akhisar belediyesi 

lerin bu kahil işleri yapmış olduğuna 
6 9 12 15 

fen dairesinde tetkik edilebilir. istekli· 
dair resmi vesika ibrazı mecburidir. 

6301 (2863) 

4 t Rifi' 

T. iş Bankası 
Küçlilı tasarruf hesaplal'ı 1942 ilıl'amiye plcinı 
KeşideJer : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağu;tos, 2 ikwci teşrin tarihlerinde yapılırM 

1 
3 
2 
3 

JO 
40 

50 
200 
200 

19•2 
adet 2000 
adet 1000 
ade t 750 
adet 500 
adet 250 
adet 100 
adet 50 
adet 25 
adet 10 

iKR.tMİYELERJ ... 
Lirabk 
Liralık 
Liraltk 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
f,irah k 

2000 
3000 
1500 
1500 
2500 
4000 
2500 
5000 
2000 

Lira 
Ura 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Un 

Maarif Veldlliğinden: 
Erkek sanat okullaı ı için tarih - coğrafya öğretmeni alınacalı.:tır. öğretmen

lerin orta öğretim öğretmenliği sartlannı ve memurin kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı diğer evsafı haiz olmaları lazımdır. K~ndilerine harem kanunun
daki hükümlere göre maaş verilecektir. 

Askerliklerini bitirmiş olanlarla ilk okul öğretmenliği yaptıktan sonra yük
sele taluıil görenler tercih olunacaklardır. 

isteklilerin vesika ve hal tercümeleriyle birlikte bir dilekçe ile vekillik erltelt 
teknik öğretim mi:ic!ürlüğüne müracaatları. 7 9 l 1 6316 (l6 7 3) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulaş tarifti : J888 

Sermayesi: ıoo.ooo.oou Türk liraa. 
Şube ve ajan adedi ~ uı 

Zinıf tt tiotrl her nevt 8-ıka nuıamelderi 

PARA BtRi~TIA~NLERE 28.800 LiRA 
iKRAM!YE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsu. tasarruf hesaplarında eo az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli.na ~re ik· 
ram.iye dağıtılacaktır : 

t Adet U JOO Liralık 4..000 Un 
• • soe • ı.ooe • 
4 • 2$1 , ı.ooe • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 5G , t .000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 a S.200 • 
UİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dllpl· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yü?de 20 fazlasisle verilecek.tir • 
(Kur'alar senede 4 defa, 1 t Haziran 11 Eylii1, 11 Birincilt.inun l l Marl 

tarihlerinde çekilecektir.) 

İnhisarlar ÇamaUı ruzlası Müdürlüğünden: 
"f uzlamız i~ilerinin iaşelerine müktazi aııağıda müfredah yazıL gıda madde

leri ve sair malzeme. derhal ve tamamen teslim edilmek şartiy]e ve kapalı zarf 
yoliyle saun alınacatır. 

Bu huauataki şartnameler her gün tuzla idaresinde görülebilir. 
isteklilerin cetvelde yazılı muvakkal teminat akçelerjni 1 J / 1 1/942 tarihine 

mü~adif çarşamba günü saat 14 de k.adar tuzla veznesine tevdi ederek tel.:liAe
riyle birlikte tuzla miidürlüğünde müte-.ekkil komisyona müracaatları. 
Alınacak malın Kilosu Muhamm~n 

Cinsi Fiyah 

Kuru fasulya 
Nohut 
Siyah mercimek 
Börüle<.:e 
Sadeyağ Urfa - D. Bakır 
Zeytinyağı 
Salça 
Kırmızı biber 
Soğan 
Yeşil sabun 
Odun 

Yekun 
27 

8000 
8000 
5000 
4000 
1200 
1500 
450 
150 

1700 
200 

50000 

9 

Kuru~ 

55 
65 
68 
46 

430 
158 
90 

170 
21 

100 
3 

Doyçe Oryent 
DRE S O N E R R A N K 

1 Z M l B 
1\-terkai : mınu.N 

Tutan 
Lira Kr. 

4400.-
5200.-
3400.-
1920.-
5160.-
2370.-
405.-
2.H.-
357.-
200.-

1500.-
25167.-

61SO 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

330.-
390.-
255.-
144.-
367.-
177.75 
30.37 
19.13 
26. 78 
fS.-

112.SO 
1887.53 

(2786) 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye n ihtiyat akçesi · 

171,500,000 RaybsmarJı 
Tilrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve JZMIR 

Mıstrda şabeteri : KAHiRE VE lSKENDERIYE 
Ber türlü banta nıuamelabnı Ua ve kabul eder. 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
No. 

Nevi E. Y. Kazası mahallesi Sokak 

Dükkan 8 
Dük.kan 6 
Kahvehane 46 
Dükkan 49 

8 
6 
52 
39/ 41 

Urla 
Urla 
Urla 

Urla .. 

Yeni 
Yeni 
Yeni 

Yenice 

Demirciler 
Demirciler 
Kemalpaşa 
Kemalpasa 

Muhammen teminat 
Bedelıi Miktan 
L.. K l... IC. 

250 00 18 7S 
250 00 18 75 
800 00 60 00 
500 00 37 50 
halen 39 ve 4 1 
nolu dükkan 

Dükün 37 12/ l l Urla Hac::ı isa Köprübaşı 500 00 37 50 
Dükk.i.n 35 9 Urla Hacı isa Köprübası 500 00 37 50 
Dükkan 33 7 Urla Hacı İsa Köprübaşı 250 00 18 75 
Dükkan 3 1 5 Urla Hacı isa KöprübaŞ"ı 2SC 00 18 75 

1 - Yukanda evsafı yazılı Urla kazasında kain idarei hususiyei vilayete ait 
gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere temdiden aleni müzayedeye çıkarıl
mııttr. 

2 - Müzayede müddeti 7 / l 1 / 942 tarihinden itibaren l O gündür. Ye\'mi 
ihale olan 16/ 11 /942 tarihine müsaclif pazartesi günü saat 1 5 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muva.kkat teminat mikdarı her gayri menkulun hizasında gö~terilmiştir. 
Taliplerin bu milı::dar teminatı muhasebeyi hususiye veznesine yatırarak mak
buzlarını ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görm.el isteyenler Urla muhasebeyi huausi
ye memur1uğuna ,,-e şeraiti müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün İzmir mu• 
hasebeyi hususiye varidat dairesi ile mez.kur kaza muhasebeyi hususiye mesmtt• 
!uğuna müracaat edecekleri ilan olunur. 6304 (2864) 



SAlllFE 4 

Milli Şefin 
Nutuklarındaki 

Beşeri müjde 
- - - *·---

Dünyada ıeıı taraflı 
h -ııimiyet d enilen 
f acia b i r daha 
lluru!amı~acalıtır •• 

Dünya harbi bu yıl da kanlı şekil
leriyle memleketleri yakıp yık
makta devam dtİ. Şehirler ve cep 
he gerilerinin silahsız halk yıfınla
rı, her tarafta, ate~ içinde kaldılar. 
İnsanlık öld ürmekten baıka usul 
tanımayan bir acınacak istikamete 
gittikçe daha ziyade saplanm~ bu
lunuyor. 

iSMET tNöNO 
- Açılıs nutkundan -

Miili Şef Cümhurreisi ismet İnönü Bü
yük Millet Meclisinin altıncı devresinin 
Clöıdüncü içtima devresini her bakım
dan tam bir eııer olan nutukları ile açtı
lar. Bu nutuk dünyanın manzarasını tes
bit bakımından olsun, Türk milletinin 
dünyaya bakışını ve idealini tebarüz et
tirmek bakımından olsun, millet varlığı
nın korunması bakımından olsun, her 
cepheden beşeri ve milli kıymeti ile ta
rihin unutamıyacağı bir abidedir. 

Dünya harbi bütün şiddetile, bütün 
ihtirasları ile·devam etmektedir. Harbin 
Yer yer tezahürleri ile karşı1aşan insan 
kalbinin ıstırabını fnönünün nutku ka
dar veciz bir şekilde ifade eden eser 
ne kadar azdır. Medeniyetleri harap 
eden, .,ehirleri Üstünden sapan geçmis 
tarla, tarlaları harabe haline koyan ı.•e 
bu tarlalarda mermi ekip sefalet ve ölüm 
biçen muharipler arasında insanlığın ıs
tırabını onun kadar derinden tadan ve 
bunu şuur ve mantık çerçevesi içinde 
be eriyete anlatan büyük insan bulmak 
miimkün değildir. 

Dünyanın büyük ihtirasla dövüştüğü 
bir çağda en büyüğümüz bütün dövüşen
lerin idrakleri dmnda kalan bir nokta
yı. yani beşeriyetin bu dövüş yüzünden 
c;ekti~i ıstırabı sadece insan ve millet 
olarak görmekte ve gördüğünü diinyaya 
anlatmaktadır. 

Bir ihtirasın peşinde koşan insanlar 
ne çektiklerini, ne de ba .. kalarına ver
dikleri ıstırabı idrak ederler. 

Dövüş hırsı içinde çalkanan dünyadil 
bu idrak noksanlığı ayrı ayrı bir ıstırap 
sebebidir. 

Türkiye bir sulh adasi olduğu gibi be
şeriyetin ıstırabını millet ve insan olarak 
şuurlu bir surette idrak eden yegane arz 
parçasıdır deyebiliriz. 

* Harp beşeriyetin talihi ile beraber yü
rüyen bir hakikattir, ondan uzaklaşmak 
bir idealdir. Fakat harbe muhtaç olma
dan yaşam&k ela mümkün değildir. Ta
rih böyle gelmiııtir. Ancak şimdiki har
bin bünyesi, kurulu u ba.kımından, hem 
lesif bir surette tahribat yapmakta, hem 
Cfe başlayalı dört yıl olduğu halde hızı
nı alamamaktadır. 

Kesif bir surette tahribatı devam et
mektedir. Çünkü bütün beşer zekası tah
rip mak.ineai haline inkılap etmiş, bütün 
<lünyayı ve medeniyet eserlerini yıkmak 
için seferber olmuştur. 

Bu kesafetli ve amansız tahrip yerin 
dibinden, gökün derinliklerinden, deni
zin altından ve üstünden yol bularak in
sanı ve insanın asırlarca üzerinde uğraş
tığı medeniyet eserlerini yıkmaktadır. 
insanlık mahvoluyor. Beşer kültürü ha
rap oluyor. Sağ lcalan insan açlığın ve 
Jıefaletin kolları arasında sıkıştırdığı bir 
hedbaht hastadır. 

Bu harp bunları yapıyor. Beri taraf
tan dünya mikyasında devam eden har
bin öyle acayip bir şansı var ki muharip
ler kedi ile balığı temsil eder bir şekilde 
birbirleri üzerine yürüyerek kati netice
ler elde etmekten mahrum bulunmakta
dırlar. 

Bunun içindir ki Büyük Şefimizin de
diği ~ibi: 

« Muharebe edenler arasında bir an
fasmsıyı buırün için ümit ettirecek hic 
bir d .. Jil yoktur. Öyle eörünüynr ki 1943 
yılı daha genit ve daha insafsız muha
rebelerle geçecektir.» 
hükmünü tereddütsüz kabul etmek 
mevkiinde bulunuyoruz. 

* Bir kan yumağı halini alan dünya da
hn kötii ~ünler mi görecektir 

Belki daha çok ıstıraplar Ç!!kecektir. 
Fnkat harap olmuş medeniyetin ufkun
da belirmeüe başlayan bir fecir vadır. 
Bu fecir, diinvada artık tek taraflı haki
mıyr.t denen facianın bir daha kurulnmı
yacn -;ı hakikatidir. Bu hakikati büyük 
Şefin rlilivlc tekrar edelim: 

« Bütün küreyi kaplamış olan harbin 
timdiye kı>dar olan inki§afı neticesi ola
rak ver yüzünde bir tarafın hakimiyeti
ne dny nan bir siyaset yapısının kalamı
yacağı veya kurulamıvacağı anlqılma
ya haılar.l'luhr denilebilir. » 

Bu. bcgerivet için yarınki saadetin 
müjdesidir. Biz bu beşeri ufku lnönü
niin gözleri ile seyrediyoruz. 

SADRi ERTEM 

~~-~-~----~ LONDRA.DA 
Rm ·1atiUilin in ~ıldö
nümii zi. af eti •• 
Londrn, 8 (A.A) - Sovyetler ıhtila

hnin 25 inci yıld;)nümü münasebetiyle 
Sov~ctlcrın Londra büyük elçisi Mnis
J.· ıniıı \'erd:ği ziynfctte başvekil namına 
Eden hazır bulurımuştur. Ziyafette İn
ı:iltercnin siyasi ve askeri !'icn!iyle ge
Deral Dcgcıl, An.crika biiyük elçiliği 
erkfını ve bir cok yiiksek zcvut hazır 
bulunmustur. 

-=== 
UZAK DCGUDA 
----*·---

Amerikalı-
lar bir ada 

aldılar 
-*-

Yeni Ginede ve Salo· 
monda da Amerilıalılar 

halı im .• 
Melburn, 8 (A.A) - A\•u tralyn ve 

J\ınerikan kuvvetleri orta \°C ·imal Ye
ni Ginenin mühim bir kısmını ellerin
de tutmaktadırlar. Bütı.in Tapun yarım 
<ıdası müttefikleı·m elindedir. Kokoda
da Herliyen müttefik kuvv.:!tlcr Japon 
Müdafaasını zaifletmek için bir ihata 
hareketi yapmaktadırlar. 

Melburn, 8 (A.A) - Resmen bücli
r:ld:ğine göre Amerikalılar Yeni Gine
de Bunada Japonları merkez ve yan
dan tazyika başlamışlar ve aynı za-
manda civardnk. Godnaın adasını da 
işgal etmişlerdir. 

SALOMONDA 
Vaşington, 8 (A.A) - Bahriye nn

;:ırlığının tehliği: 
Cenup Pasifikte. bombardıman uçak

ları dü~manın Gundelkanardaki mey
c.'ülllarına ve me\-zilerine hücum etmiş
Ur. Bulutlnrın ı üyete mani olmasına 
rağmen hava meydanlarında yangınlar 
çıktığı teshit edılmiştir. 

5/6 sontesrin rccesi bahriye silahcn
cinzl::ın batı kıy!larına hücum etmb•i1cr
dır. fı sonteşı·inde Ameriknn hnva kuv
vetleri de Guaudkanardaki J npon Ii
r.lanına bombalar atmışlardır. 

Vnşington, 8 (A.A) - Bahriye nn
zırlığının tebliği: 

Amerikan kıtaları Gundelknnarm ba
tısında diismanb temas halindedfr. Di.iş
ıııanın hücuml~ı ı püskıirtülmüştür. -----·-----FRANSIZLARIN VERDiK· 

LERI MALO ~AT • 
( Ba farafı 1 inci Sabi( ede) 

sahile çıkmışlar fakat kuvvetlerimiz 
tarafından tardedilmislerdir. 
Şimdi burada tam ~ükimet vardır. 
DfüER YERLERDE 
Amerikalıların şimali Afrikada bir 

çok snhil nokta!r.rına ve Orana yaptık
ları ihraçlar da ağır zayiatla tardcdil
miştir. 

VAZİYET VAHİM 
Londrn, 8 (Radyo) - Vi11i radyosu 

bu sabah alına:ı mnlCimatn atfen Amc
rıkan ve Britan) a kuvvetlcrjnin Ccuı
yir civarında asl:er çıkarına harcketlc
t·i yaptıklarını bildirirken bu tescbbüs
ten b• kısmının pilsk~irtiildüğünü, fa
kat bir kısmının muvaffak olduğunu 
kabul etmektedir. Vişi vaziyetin vahim 
olduğunu ve miittefiklerin daha büyük 
çıkartmalar yapınağa hazır olduklnrını 
bildirmektedir. 

ORANA DA ASKEH. ÇIKARILDI 
Ayni radyo OrMa çıkartma hareket

lerinde iki Amerikan ve Britanya kor
vetinin batırıldığını bildirmekte, S<-ga
ro civarına asker çıkarıldığını, Oranda
ki Vişi kuvvetlerinin karaya çıkan kuv
vetlere taarruz icin harekete geçtikle
r;ni iJave etmektedir. 

F ASTA İKİ YERE HÜCUM 
Yine Visi ra:l;ıosu Fasta Rahatın 80 

kilometre cenup doğusunda S3füye ka
ı-.abasına asker cıkarıldığını, Setaboya 
hücum edildiğini bildirmektedir. 

Vişi Fastn bnş gösteren bir Degolcü 
<·crcyanın netict':~i:t: kaldığını da iluve 
etmektedir. 
CEZAYİRDE SÜKÜN 
Vişi, 8 (A.A) - 9.45 te Cezayirdcn 

bildiriliyor: Şehirde sükun vardır. Bir 
kaç saatlik bir fasılndan sonra ana va
tanla olan muvasalc ve irtibnt yeniden 
kurulmuştur. 
AMERİKALILAR KARAYA 
ÇIKTILAR 
Vişi, 8 (A.A) - Şımal Afrikadan 

elman haberlere göre Amerikalılar şi
mal Afrika sahtllerinc asker cıkannış
!drdır. 

Vişı, 8 (A.A) - Salahiyetli Vişi 
nıahfıllerine son gelen haberler, şımnl 
Afrikada vaziyet.n karışık olduğunu 
l:Hd;rmekteclir. 

Asker çıkarma hareketleri baz.ı yer
lerde muvaffak olmuştur. 

KAZABLANKADA İSYAN 
Kazabl::ınka, 8 (A.A) - Kazablanka 

cfa çıkan isyan hareketleri bastırılmış
tır. Kazablanka bombardıman edilmiş
tır. 

ÖRFİ İDARE 
Kazablanka, 8 (AA) - Burada örfi 

idare ilan edilmiştir. 
Vişi, 8 (A.A) - Haberler nazırlığı 

saat 14.40 ta .şu tebliği neşretmi.~ir: 
Kaznblanka havadan şiddetle bombar-
dıman ed!lmiştir. . 

Kazablankada çıkan ihtilfil baslınl
mış ve bir gen.:rnl esiı- alınmıştır. 
MAREŞAL PETENE SADAKAT 
Bütün kıtalnr mareşal Petene tabi

dır. Yalnız bir tabur bunlardan hariç 
kalmıştır. 

CEZAYİRDE MUHAREBE SESLERİ 
Cezayir, 8 (A.A) - Top ve makine

ll tüfonk sesleri ~afakln beraber duyul
mağa başlamıştır Amerikalılar sabah
leyin erkenden ve henüz karanlık var
ken Cezay!ı·e hem doğudan, hem de 
batıdan asker çıkarınağa teşebbüs et
mişlerdir. 

Saat 3.30 da k~silen telefoo irtibatı 
') 35 tc tekrar b~şfamı~tır. 

POSTAHANE ALINDI 
Postahane Amerikalılar lehine hare-

YENi ASJR 

Umumi taarruz 
------*·---

Yeni hare-
ketler ha-
zır/anıyor 

-*-
MÜTTEFIKLERiN YENi HA· 
REKETLEROE BULUNMA· 
LARI PEK UZAK DEGIL 

- *-Vqington, 8 (A .A ) - Ame~~ 
bükümeti adına söz söylemeğe salahi
yetli bir sözcü şimal Afrikad a b a,layan 
hareketin umumi taarruza b ir ba,langıç 
olduğunu söylemqt.İr. 

FRANSIZLARA l lıT APLAR 
Londra, 8 (Radyo) - Müttefik radyo 

istasyonları Fransız milletine tetikte bu
lunmalarını bildiren neşriyatlarında 
umumi ve milli ayaklanma saatinin he
nüz gclmedicini de ilave etmişlerdir. 

--~~~tt"""""""---

BERL iNE GORE 
---*·---

Amerikanıı 

Fransız to~ra

iında ~Özb va:! -·Di~or!ar Jıi : Mihver is· 
teseydi Fransız Afrilıa· 

sını istilô e derdi •• 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B nin diplo

matik muharriri yazıyor: 
«Amerika kıtalarının şimnli Afriknya 

1aarruzlnrı. muhariolerin ve bilhassa 
Birleşik Amerikalıla~m Vişideki diplo
mntik münasebetlerini kesmemiş olma
ları itibariyle dikkate sayandır. Demek 
oluyor ki Birleşik Amerikalılar Fransız 
topraklarına el ko.} mağı evvelden tasar
Jamı!';lar ve hazırlamışlardır. Amiral Dar
Janın Fransanın biitiinlüğiine karşı hü
cumları knrşılamak kararında olduğu 
şüphesizdir. Ruzvcltin bu harekete se
bep olarak ileriye sürdüğii iddialar boş
tur. Çünkü olaylar hep bunların nksi
nedir. Eğer Mihver istemiş olsaydı .son 
üc buçuk sene içinde şimali Afrikayı 
ic:gal ve istila edebilirdi; hatta bunun 
ıçin ele Ruz.vcltin sebeplerinden daha 
muhik sebepler bulabilirdi. 

Bcrlin siyasi mnhfillcrine göre Ruz
veltin bu hareketi Fransanın kurtnrıl
masına yardım vafidiyfo Fransız toprak
larının bir kısmını isgal için yapılmıstır. 

---tt----
PETEN DE B!R MESAJ 

NES~cTTj 
-*-( Baştarah 1 ınd Sahifede) 

harekete geçmiştir. 
PE.."'I'.ENlN MESAJI 
Vişi, 8 (A.A) - Ofi: Amerikan tebli

ğinden anlaşıldığı iizere Amerikan kuv
vetleri şimal Afrika sahillerine bir kaç 
yerden asker çıkarmnğa başlamışlardır. 

P1'::rE..~iN RUZVELTE CEVABI 
Amerikalıların bu hareketi meşru se

beplere istinad ettimıck için ileriye sür
dükleri müUılaalara karşı Mare§al Peten 
Ruz.velte şu cevabı vermiştir: 

cTanrruzları hayret ve teessürle ve 
mesajınızdan haber aldım. Düşmanları
nıza atfettiğiniz şeylerin şimdiye kadar 
hic birisi tahakkuk sahasın·a geçmemiş
tiı~ Ben, şimnl Afrikaya yapılacak her
bnngi bir harekete knrşı müdafaada bu
lunacnğımı söyledim ve sözümü tutar 
bir adam olduğumu siz de bilirsiniz. Biz 
İmparatorluğumuzu müdafaa edeceğiz. 

Aradaki fikri ve hissi pek çok rnbıta
lara rağmen bu kadar acı bir teşebbüse 
giriştiniz; bize hücum ettiniz, kendimi
zi müdafaa edeceğiz verdiğim emir bu
dur.> 

l·ct eden Cezay: Iiler tarafından ele ge
<nilm iştir. 
AMİRAL DARLAN 
HAREKAT SAHASINDA 
Vişi, 8 <A.A) - Hükümetin resmi 

tebliği: 
Fransızlar hazı yabancı radyoların 

yayınlarına inanmaınnlıdır. Hükünıet 
Cezayirde olan her şeyi olduğu gibi 
ha.ika bildirecekfır. 

Amiral Darlaı! hnrekut sahasındadır. 
FranSJzlar bir çok acı ve büyük im

t hanlar geçirmişlerdir, bunu da mu
\'affakıyetJe kar~ılıyabileceğiz. 

Vişi, 8 (A.A) - Amiral Darlan şi
rr..o.l Afrika mücfafaasıru bizzat üzerine 
almıştır. 

RABATI'A DA iSY.AN ÇIKTI 
Rahat, 8 (AA) - General Noget 

çıkan isyan hareketini kan dökmeden 
bastırmıştır. 

TUNUS FRANSAYA SADIK 
Vişi, 8 (A.A) - Tunus umumi vali

si Tunusluların sadakati hakkındn Vi
şiye bir mesaj göndermiştir. 
VAZİH HABER YOK 
Cezayir, 8 (A.A) - Fransı:G saatiy

le saat onda harekat hakkında vazih 
haber alınmamıştır. 

FRANSIZ DONANMASINA KARŞI 
Saat onda bir Fransız denizaltısı 

Amerikan uçaklarının hücumuna uğra
mıştır. Denizaltıya isabe t olmadığı sanı
lıyor. 

Bir Fransız h3rp J?emisi de çen'ber
dcn kurtulm}Jştur. 

HAVA HOCUMU ---··---
''Cenova,, 
yeniden 

bowbalandı 
-*-

«Brestn e ve Almanya~a 
da ağır alıınlar 

yapıldı •• 
Londra, 8 (A.A) - Dün gece hava 

kuvvetlerimiz Ccnovayı tekrar bomba
lamıştır. Bu taarruz bir akşam evvelki 
hücumdan çok '.liddetli ve büyi.ik ol
n:uştur. 

İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 8 (A.A) - Tebliğ : Dün gece 

cliişınan hava kuvvetleri Cenova şehir 
\'C limanını dal~nlar halinde ve ı-id
cictli biı- surette bombalamıştır.. Hasar 
ehemmiyetlidir. Ölü ve yaralı vardır .. 
Fakat bunların mikdaı ı henüz tesbit 
olunamamıştır. 
İKİ BİN KİLOLUK BOMBALAR 
Londra, 8 (A.A) - Britanya hava 

1 uvvetleri İtalyn üzerine yeni hava 
hücumları yapmıtılnrdır. Cenovaya kar
şı vuku bulan akında her biri iki bin 
kiloluk bir cok l:ombalar ntılmış büyük 
yangınlar cıkar1lmıştıl'. 

BRESTE HÜCUM 
Amerikan uçan kaleleri Fransamn 

Atlantik sahilinde Brestte denizaltı üs
!crine ve doklara knrşt şiddetli akınlar 
yaparak bir çok bombalar atmışlardır. 

Dört diişman ll\'Cısı düşürülmüştür. 
Bomba uçakfarı ve İngiliz himaye 

avcıları sahılden Breste kadar şiddetli 
l·arşı koyma ateşi ve Alınan hava hü
cumlariyle ka~ılaşmıstır. 4 düşman 
t çnğı düşürülmüştür. Bir bomba uça
ğımız kayıptır. F:ıkat pilotu kurtulmuş
tur. 

ALMANYAYA llUCUM 
Londra, 8 (A.A) - Hnva nnzırlığı

r.ın tebliği : Dün bomba uçaklarımız 
Ren bölgesindeki hedeflere hücum et
miş ve bombalar nbnıştıı·. 

Bir av ve iiç lmmbn uçağımız. iissiine 
ctönmem istir .. 

---- ----
Malt.neye 

e.-iltr. en 
••••••••••••••• ••••••••••••••• 

Al Ti ITJ.LYAN TUMENI 
ESiR EDlLMISTIR 

Londra, 8 (A.A) Sekizinci ordu 
tarafından çevrilen altı İtalyan tümeni 
esir edilmiştir. 

---o---
ViŞI İLE AMERiKA MÜNA· 

SEBATI KESiLDi 
Vichy, 8 (A.A) - Nazırlar meclisi 

Birleşik Amerika hükümetinin harbi 
siınal Afrikaya g~tirınesi üzerine bu hü
kümeün Fransn ile diplomatik münase
betlerini kesıniş olduğunu tesbit eyle
miştir. 

-ıwwo .... tıwıı.•"""•--

MÜTT E F l KL ER CEZAYIRE 2 
KIZOMETRE MESAFEYE 

KADAR GELrnlŞLER 
Cezayir, 8 (A.A) - Havas: Saat 18 de 

Amerikan kuvvetleri Cezayir şehrine 2 
kilometre uzakta bulunan hükümet ko
nağını çevinni§lerdir. 

-ıwwo--

AMERIKA HARBi YE NAZrR I· 
NıN TEBLlGi 

Vaşington, 8 (A.A) - Harbiye na:ar
l•ğının tebliğinde Amerikan kuvvetleri
nin Cezayir ve Orana çık1ıkları bildiril
mektedir. 

-,.,,._o---
MÜTTEFiK KUV· ETL~R 
KQRARGAHl~lr~ TEBL GI 

Londra, 8 (A.A) - Büyük Britanya
daki müttefik kuvvetler umumi karar
gtıh ı tarafından neşredilen tebliğ: 

Bundan bir ay evvel Londra müttefik 
kuvvetleri umumi karargahı kurulmuş
tur. General Dwignt Eisenlıower bu ka
rargaha kumandnn tayin edilerek Ame
rikan ve Britanya ~baylarındnn mürek
kep Genel Kurnuıy heyetini de seçmiş
tir. Şimali Afrika.nın mihver istilası teh
likesi pek yakın bir şekil alınca Gene
ral Eisenhowc.r ve Genel Kurmay heye
ti şimdi tatbik edilmekte olan plfinları 
hazırlamağa başlamışlardır. Tek kuman
danlık hnrekata iştirak eden bütiin İn
giliz ve Aıneriknn kara, deniz ve hava 
kuvvetlerini ihtiva etmektedir. General 
Eisenhiwer aynı zamandn Avrupadaki 
bütün Amerikan kuvvetlerinin başku
mandanıdır. Mütter.fik umumi kararga
hının kurulması harbin birleşmiş millet 
tarafından taarruz safhasının başlangı
cını teşkil etmektedir. Bu harp sahne
sinde tek kumanda tesisi İngiliz ve Ame
rikan şefleri tarafından çok zaman önce 
istenmiştir. Bu kumandanlığın kurulmuş 
olduğu şimdi yapılmakta olan harekat 
başlamadan önce halka bildirilememiş
tir. 

~ LM' ! T 4~TELBAHIRLERI 
Berlin, 8 (A.A) - Askeri kaynaklar

dan öğrenildiğine göre Alman denizal
tıları dün Antil şimalinde hepsi 16,000 
ton hacminde 3 gemi batırmışlardır. Bu 
gemilerden biri 8,000 tonluk bir petrol 
gemisid ir. 

., Sontes,.ın P....,.,ed JfO 

SON HABER 

Mısırdaki ileri hareketi 

Alınan Mihver esirleri 
"30-40,, bini buldu 

Mihvercilerin 500 tanlıı, ıooo topa ya iğtinam 
ve yahut tahrip edildi .. 

Nevyork, 8 (A.A) - Kahireden alınan haberlere göre müttefik kuvvetler\ 
Marsa Matruhu geçmiştir. 30 - 40 bin esir alınm1ştır. 500 tank ve 1000 kadar 
top alınmış veya tahrip olunmuştur. 

Ankarada Cümhuriyet 
kupası maçları bitti 
Kupayı Anlıaragüc ü talıımı lıazandı.. v 

Ankara 8 (A.A) - Cümhuriyet ku- Gençlerbirliği de Demirspor~ 1 - 3 mag-
pası maçl~rının sonuncusu bugün (dün) lOp etmiştir. . v • 

Ankaragücü _ Maske.spor ve Gençlerbir- Kupayı tumovadan hı~ •. nuıgliıbıyeot 
!iği _ Demirspor arasında yapılm1ştır. görmeden çıkan Ankaragucu kazarunıt-

Ankaragücü oyunu 3 - 1 kazanmış, tır. 

Vişi Amerika ile münasebatı n1 kesti 
·-------------------

Vişi, 8 {A.A) _ Fransa hükümeti ' leşik Amerika devleti~le si~~i I"?~!1a
son hadiseler karşısında kendisini Bir- sebet1eri kesmiş saydıgını bıldırmıştır. 

Z~kta kömürün bulunduğu giin 
~......:-------~....,.....,. ~ 

Zonguldak, 8 (A.A) - Uzun Mehmedin bundan 113 sene evvel burada ın~
den kömürünü bulduğu günün hatırası bugün Uzun Mehmet bulvarındn bu
yük bir törenle taziz edilmiştir. 

=-------------------------------------
MlHVER MISIRDA SIKIŞIK 

VAZıYETTE 
(Basfc:ırafı 1 mci Sahifede) 

• • 
Yollar düşmaıı ölü ve yaralılarln do-

lı.ıclur. 'fayyare iniş meydanları birbiri 
nrdınca zaptedilmiştir. . 
MERSA l\fATRUHTA ÇEVRILDİLER 

Kahire 8 (Radyo) - Tebliğ : Batı . . . 
çQlündeki harekat memnuniyet verıcı 
bir şekilde inkişaf etmektedir. Sekiz.in
ci ordu ikinci teşrinin 6 sını yedıye 
1.nğlıyan gecede hududa doğru kaçan 
Alman motörizc ordusunu takip etmiş
tir. Mersa Matruhta çarpışmakta hala 
cicvaın eden dü~ınan kuvvetleri çevril
miştir. Elalemeyn bozgunundan sonra 
teı·kedilcn İtalyan tümenlerinin kuşa
tılması devam ediyor. Uç ltalyan tüme-
ninin karargahı zaptedilmişüı·. Halfaya 
geçidinde ve hudut üzerindeki hedefler 
tombalanmı~tır. Gel'i1ercleki uçak mey
danlarına hücum edilmiştir. 

6 İTALYAN TÜMENİ 
ESİR EDİLDİ 
Kahire, 8 (A.A) - İngiliz tebliği: 
Elalemeyn kesiminde zırhlı ve mo

törlü kuvvetler tarafından terkedilmiş 
olan İtaly~ kuvvetleri mütemadiyen 
bombalanmı~tır. Almanlar çekilirken 
piyade İtalyan kuvvetl~rini hiç düşün
memişlerdir. Üç İtalyan tümeninin ka
rargahı ve kurmay heyetleri tamamiy
le esir edilmiştir. 

Bulbuldeki tahsitlere hücum edilmiş-
tiı-. 

Bomba uçaklarunız Girit hava mey
danlarını bombalam~lardır. 

Bu hareketlerden hic kayıbıınız ol-
ınamıstır. 

Londra, 8 (A.A) - Mısırda cenup 
kesimindeki 6 İtalyan tümeni esir edil-

mi~~I..EYİŞ SÜRATİ BÜYÜK 

Kahire, 8 (A.A) - Sekizinci ordu 
o kadar stiratlc jlerlemektedir ki bil
hassrı İtalyan kıtaları biran evvel esir 
edilmelerini beklemektedirler .. Bütün 
yollarda, derhal kamplara sevki müm
kün olacak şekilde esir askerlerle dolu 
kamyonlar görülmektedir. 

UÇAK ENKAZI 
Eldabba ve eıde edılen diğel' hava 

meydanları Messcrşmit uçak "nkaziyle 
doludur. 

B. RUZVEL TIN .FRANStZ· 
LARA MES· JI 
(Baştarafı 1 mci Sahifede) 

şamak hakkımızı gasbeden zaliın müs
tevlilere karşı harekete geçmiş bulunu· 
yoruz. Hedefimiz müşterek düşman.lan 
ezmektir. Bu maksatla aranıza gclıyo
ruz. Almanya ve ltalyanın yarattığı ta· 
-arruzlar ortadnn kalkınca işgal ettiği
miz topraklardan derhal çekileceğiz. Ba
şarmağa azmettiğimiz. bu işi sekteye uğ
ratmamanızı sizden rica ederim. 1918 
de Fransada Alnıaniara karşı harp eden 
Amerikan ordusunda bulunmuş blı
Amerikalı gibi sizlere hitap ediyorum. 
Sizin hürriyet ve kardeşlik ümdelerini· 
ze olan itimndmı kalkmamıştır. Tarihi 
bağlar ve karşılıklı dostluklarla biribi
rimize bağlıyız. 

Amerikalılar, Birleşik milleUerin de 
yardımı ile Fransız bayrağı altında ya
şamış olanların hürriyet1e-rini iade için 
ellerinden geleni yapacaklardır.> 

* YENi BEYANAT 
Vaşington, 8 (A.A) Reisicümhur 

Ruzvelt şimali Afrika Fransa mibtem
lekeleri sahillerine yapılan ihraç hakkın
da şu demeçte bulunmuştur. 

cNisbeten dar olan Atlantik denizin
de Amerikaya karşı Mihver tarafından 
yapılacak ve muvaffak olduğu takdirde 
ciddi tehdit teşkil edecek bir harekete 
mani olmak için en son silahlarla mü
cehhez kuvvetli bir Amerikan ordusu 
bu sabah (dün sabah) Fransız müstem. 
Jekelerinden olan Akdeniz kıyılarına çı
karılmıştır. Bu çıkış hareketlerine lngi
Jiz hava ve deniz birlikleri de yardım 
etmistir. Bundan başka pek yakında İn
giliz kara tUmenl<-ri <le Amerikalılan 
takviye edeceklerdir. 

Bu miişterek hareket Aınl!rikan ku
mandası altında ve Mısır seferiyle işbir
liği halinde, Mihverciler:n batı Alrika
da herhangi bir haı·eketlerine ve üsler 
kurmalarına mani olmak maksadiyle ya
pılmışl.ır. Bu hareket kahrnman mütte
fiklerimiz Ruslar için de müessir ciddi 
bir cephe hizm<!tini görecektir. . 
Fransız milleti hareketin hedefle.rın

den haberdar edilmiş ve Amerikanın 
hiç bir arazi kavgısı olmndığı hakkında 
kendisine teminat verilmiştir. lhraç 
kuvvctlc-ri kendüerine kars• dostnne ha
reket edecek Fransı;: mmnırlarının va-
zifelerine müdahale etmeyecektir. BIRAKILMIŞ UÇAKLAR 

Londrn, 8 (A.A) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

hususi Fransız milletinden ve hükümetin-
den beynelmilel caniler olan Almnnya 
ve 1la1yayı Afrikadan tardetmek mesai
sine yardım etmeleri istenmiştir. 

Britanya kuvvetleri 'l'ellelrahman ha
va meydanında 50 kadnr metruk Mes
serşmit bulmuşlardır. 

Eldabba meydanına yakın bir uçak 
mezarlığında da elliden fazla ha.sara 
l.'ğramış ve metrCik uçak bulunmuştur. 
MİHVER KUVVETİ NE KADAR? 
Londra, 8 (A.A) - Mısırdaki mih

ver ordusunun 12 tümenden mürekkep 
olduğu anlaşılmıştır. Bunların 4 tüme
Ili 2.1rhlı, üç tümeni ınotörlü ve 5 fü
nıeni de piyadedir. 
ALMANLAR~ GÖRE 
Berlin, 8 (AA) - Alman tebliği: 
Mersa Matruhta İngilizler üstün kuv

vetlerle hücumlarına devam etmişler
dir.. Hava kuvvetlerimiz düşman üze
rine ve geri kollnrına hiicumlarda bu
lunmuştur. 

İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 8 (A.A) - Teblig : Çok mi.i

hiın zırhlı kuvvetlerle kıtalarıml2.a 
Mersa Matruhta şiddetli bir tazyik ya
pılmıştır. 

Burada çetin ~avaşlar olmuştur. 
Mihver hava kuvvetleri düşman hat

Lnrını, İa$e ve ikmal kollarını müessir 
ı.urette bombalamıştır. 

Bu hareket müttdil.lerin ~eni-; öl
çüde bir hareketi olacaktır. V<' Ame
rikayn karşı Hitlerin her türlü taarru
zunu tardcderek Fransanın kurtarılmn
sında kıymetli bir rol oynayacaktır.> 

--~~.a----
TECHl Z ~ TiLE E<: IR EDiLEN 

IT"-l Yl\N T ~!uEN I 
Kahire, 8 (A.A) - Çevrilerek esir 

alınan altı İtalyan tümeni tam teçhizat
lariyle esir edilmişlerdir. Bunlar kısmen 
makineli olan Trente tümeniyle Tries 
tümeniyle Pavin Breseia Bologna ve Fol
gore tümenleridir. Tahrip edilen veyn 
ele geçirilen 900 topun :rno ü orta bii
yüklükte sahra topu 500 ü tank sa\•aı· 
tcpu geri kalanlar da 88 lik toplnrdır. 

ır~r; Lll TEBLIG 
Londrn, 8 (A.A) _ Tebliğ: Dün gece 

bomba uçaklarımız Cenovayı tekrar 
bombalamıslardır. Hücum büyük bir fi
lo tarafınd~n yapılmış ve bir gün önce
kinden daha şiddetli olmuştur. Hedef
~er üzerinde haha şartlnrı iyi idi ve ge
niş yangııılar çıkarıldı. 


