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sinden !S kuru() alınır 

\ 

Ucret peşindir • 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 

vve 
te 

Günü geç n snyıınr 

10 kuruolur 

beş~ 
• 
l 

Amerikahlara göre, bu savaşların sonu büyük 
askeri ve siyasi zafe; lere dayanacaktır 

İkinci cephenin İtalyada kurulacağı söyleniyor-İngilizler h~r 
Seyden önce Mihver kuvvetlerini yok ederek ltalyanların he
v bını yol üstü geçerken görecekler dır-taarruz Rusyada 

heyecanla takip edilyor 

Almanlara göre Rom mel teşebbüsü elinde 
tutmaktadır ve İngiliz ordusu istediği 

hedefe varamamıştır 
evyork 6 A.A.- Af

rikudaıd son ln~iliz zafer 
I~,.i dolayisile \merikcn 
basım şu mütaleadu bulc
yor: 

re, Ingiliz başkumutanı ı· nesi yoksa hepsini ortaya. 
dün şu gündelik emri neş koymuştur. 

r~tmiştir: Ho:nmel daha önce 
"Mihver kuvvetlerine Atrnanyada demeçte bulu-

hakim bu'unuyoruı. Al- , nurken? " ne zurnan ister 
"Afrikııd$Jkİ mihver kuv· 

vetleri yok edilirse buııun 

askeıi ve siyasi büyük te 
a·ııeri ola<·aktır. Böyle bir 
h"l ikinci cephenin ıtalya
da kurulmnsına kadar gi
dE.-bilir. Mıs1r , savaşları 
belkil1e daha büyük hfidi-

nuın ordusu:cu yok etmek sek Mısırı fathedebilirz." 
imkilm vardır. Buau yapa demişti Bu sözünün üze-
cağız. Tum zaf~r humen; rinden kısı bir zaman geç 
hemen belirmiştir.,, ti. Hornmel ş:mdi bu deme 

ı selerin başlangicıdır. Her 
şeyden önce Alrnnn kuv· 
vetlerini yok etmekJfizım 
dır. ltalyanların hesabını 
yol üstü göreceğiz.,, 

Londra 6 A.A.- M>
sır savaşları hakkında 

Krips bir demeçte buıuııa 
rak şunları söylemiştir. 

"Müttefik'er Huslaru 
yalınız bu harektıtle yar.:
dım t>dec ·k değiliz. B şk. 
c phelerdt1 başka şekılıer 
de de yardım edeefğiz.,, 

Kahire 5 A.A. - Cep 
heden gelen hnberluo gö 

VP al:ıcıığı birçok tedbirler· 
le esr slı birçok eş
yada makul bir fiy~t ta
kıırrürilnil temin drmık 
azmindedir ve her şeyden ' 
t-vv l itbalıitı m:mkün 
mertebe genişletmek, istih 
salı arttırmak için bütün 
gayretlerini azami derece- 1 

ye çık rmuğa çalışmaktır. \ 
Alınan ve alınac:ık tedbir 

Lo:ıdra 6 A.A.- Rom cini acaba nasıl tadil ede-
mle sekizinci ordu ıun du 
rulmaz snvaş kudreti önün 
de "ümitsizçe :~ayretJer 
sarft•lmektedir. Bu hücuın-
larıı karşı koymak ıçın 

elinıieki tanklarlarla tank 
savar toplar y ~tişnıiyecek
tir. !ki taraftan Almunla
ı m kaybı, mevcutlerinin 
yarısını bulnıuştur. Hüyük. 
bir kumarcı olı.ın mareeal 
Homrnel elinde nesi var 

ç 

cektir'? 
Bazı yerlerlerde halil 

mukavemet olduğuna şafS 
mamalıdır. Çünkü bozgun 
o badar ani olmuştur ki, 
bazı ~<esimlere bıı durum· 
dan halu haberdar dPğil .. 
}erdir. 

Moskova 6 A.A. -
Müttefik kuvvetlerinin Mı
sırda kazan~ığı muvaffa· 
kiyet ve ilerileyiş, Husya .. 

S wfeyi ı:eviriniz 

il 
ükumefe olan borçlarını öde

mezlerse bütün mahsuiuna 
el anaca~ 

l 
lerin neticelerinin yakında ı 
görü!rc .. ğ' burada muhak· 

1 kak addedilmektedir. 

Ankara 6 A.A. - Ticaret Vekaleti Valiliklere bir 
tamim gönderer~k b~r~~lan1ı1iları hububat mıkdarrnı 
muayyen müddetl~r sonunda alım merkezlerine tes
lı:n etmemiş olan m 'stabsUlerin billumum hububatı 
el koyma hükmüne tabi ola<!lığı ve hu suretle el ko 
nan hububatıda vaktıoda teshm etmiyenle pakkında 
Milli korunma Kanur.u"un muaddel 65,55 iııci mad
delerini.1 tatbik edilecği huousunda borçlu müstahsil 
leriıı lıervasıtadan istifade edilerek aydınlatılmaya_ 
tievnm edilmesini bildirmiştir. 

Vekillet bu tamimle bak1arında böyle nğı: müey
yedelerin t<ıtbikinden borçlu mü,;tahsilleri siyanot el 
mek istemektedir. 1 



Sayfa-2-- YENi GÜN 

Memur ve müstah- Meşhur kaçak- \Koza müstahsıl-
J l l . . çı yakalandı lerine ilan uem er e aıl erı• Anka_r~ -Purisıe Al· V~ayet Makuımndııı 

man polısı tarufındun ya- Kooperatifte Azu olsun 

ne lb 
• k 1 b kalandığı bildirilen, tayya veya olmasm henüz fiat. e ıse aya .. '{.Q l "e h::aç~kçıhğı .~a;~muk~nn -farkı ulmamış olan Hatay' 
. zanlı Ekrem Konıgın bıze h koza müstahsillerinin 

Verl
.lmek .. teslimi hakkındaki mua 942 mahsulü mallarını ge-UZ ere meleler bitmiştir; Ekrem rek kooperatifo ve g~re~-

Kö ı · ğ lsvicr~, Macıtristan se serbest mübayaaJa me-

Hazırla nan proje Ve~dller heye
tince incelenmeğe başlandı 
~Bu projede elbise ve kondura verile

cek memurlar üç büloka ayrılmaktadır 

ve llulgaristan yoluyla zun kılınmış olan mül>a-
nıemleketimize grıtirilmek yaacı ve ruütevassıt tUccar-
tedir Bu ay içinJe Anku· lardon hangisine ve kim 
raya gelirfü~ceği ve d-;r· v dsıtasılt! satmış olduk la· 
ha] ağır ceza mahkemesin rım kııyit etmek suretile 
de muhaltrmesine haşla· füıt farkı almak Uıere bu 

Ankan.ı: B<.1şvekilimiz B. Şükrü Saracoğ1 u, Hüku
m~t programını izah eden nutuklarında, ıııernurlar 
için elbist1 ve ayakkabı verilt>C'"ğindcn bahsetmişler 
di. Hu husustaki tetkikler bitmiş ve HükOrneön bu 
tedbir \'e karan gerçekleşme süfhasma gir niş bulun
maktadır. 

nacrğı söylenmektedir. günden itibaren bir ay 
zarfında Mıntaka Ticaret 

Maliye Vekilliği huna ait kaııun projesini lıazıla-
mıştır. Önümlizdeki günlerde icra Vekilleri heyetine 
ltönderilmek üzere Başvekilliğe verilecek olan bu p 
rojP, ile parasız giyim eşyası verilmek suretile yapı
Jacak yardımdan umumi, mülhak, ve hususi bütçe
lt-rle, baukalar bareıoine tabi müessese ve ttışekkül
lerdon ftylık alanlar faydalanabileceldeıdır. 

Proje, Y·>kardaki memur ve müstahdemleri, maaş 
ve ücretlerine "öre üç grupa ayrılmaktadır. Birine; 
grupta bulunanhtrın kendilerine ayakkabı ve gene 
kendilerile karılarına elbiselik kurn«ş, ikirıci grupta 
bulunanların kendilerine ve karılarına eıb·selik kumaş, 
Oçünc i gı upta o'anlera ise ya1nız kendilerine kumaş 
verilmesini sağlamaktadır. 

da fevkalllda büyhk bır 
heyecanla takip ediJmekte 
dir. Mtsm kurtardık tan 
sonra Ingilizlerin başka 
cepl:elerde taarruza geçe
cekleri ümit edilmektedir. 

Kahire 6 A.A. - Son 
ı:ınvaş'ar \esnasında M,iki 
ltalyan preasi mektuı düş
müş ve bir Alman genara 
li esir edilmiştir. 

Mihver kuvvetleri şim
di çekilirken ~ücünün yet 
tiği kadar bir tahrip hare
ketine:başlamıştır. Almanlar 
ellerindE ki bütün depoları 
vt• tC'sisleri ·yakurak tahrip 
etmekte veya bombalamak-
tadır. 

Lonra 6 A.A- Tı. y· 
mls haz9tesi diyor ki: 

da atılacakhr. 
şimdi bizim er. 
müttefiğimizdir. 

Çapukluk 
büyük 

Herlin ~7 A.A - - Al
man askert mahfilleri M\- ' 
sırdaki son durumu şöylr: ' 
mutt)lea etmektedir: 

Mareı,al Rommel, ön· 
ce olduğu gibi :şimdide tam ' 
bir serbest ye ma'iktir. 
Va teşebüsU yine e!inde 
tutmaktadır. Rommt!I, ş·m
di bütı.in kuYvetıeriai da
ha emia bir hatta çekme
~e ve cepheyi kısa trnıığa 
muvaffak olmuştur. lngi· 
lizler, hedeflerine vanıma
mışlardır. 

Tondra 7A.A.- Iogi
iiz askt>ri mahf ılleri Mısır
daki harekat rıkkında şu 
ınutaleada b maktadır. 

Menfez yaph
rılacak 

Vilayet Makamından 

1- -Kırıkhan Aktap~ yo
lunun 700 kilometre sinde
ki beton arme menfnzin 
yaptırılması eksiltmeye ko· 
nıı!muştur. 

2-1\luhamnıen bedt-1 
(4230) lira (42) kuruştur. 
3-Bu işe ait keşif v~ 

şartname V ılayet :~ncü
meıı kalemiı~de görüle hi 
lir. 
4-Talip!eriıı ilk teminat 

akçasını bankaya yatırma
ları Hlzımdır. 
5-Eksiltmenin 17,11,942 

salı günü saat 16 da Vi
layet llaimt EncümoııinJe 
yııpılacıı~ı ilan olunur. 

ilan 
As. Posta 830 satınalma 

K o. Haşkan1 ıP,ından 
17-11-1942 sııh gü 

nü s ı:at 16 da şartname 

ve mukavele namesinin 
esasları dnirtsinde ve ka· 
palı zarf usulile (10 ) ton 
pamuk küsp •si satın ah
nacıklır. 

lleher kilosunun lah-
mır.i fiatı,,18"kuruştur. 
ilk temimıtı"J35 l,,liradır. 
lste"ı::lilerin muayyP.n gün 
ve srıatte teminat akçala
rile birllkte komisyona 
o•ürac ıathm i an olunur. 

Vaktile 1 ıaua bozgu 
1 7.9,12,14 

MüdürliJğüne mür .. cıatları 
ilan olunur. 

Kagir bina inşa 
ilanı 

lsk. Deniz Ko'l utanlığındtın 
1-Arsusta bir katlı kftr· 

gir bir bina inşa ettirile
cektır. 
2-Keşif tutarı 6039 lira 

94 kuruştur. 
3 -İhale iJtUnil 20,11,942 

cıımü saat ıs. dir. 
4-llk lemin at 45:1 liradir. 
5 -K.P.şif, şartname ve 

pilanları İskenderun Dı.K. 
dadır. lstekliJer her gün 
gelip görebilirler. 

6 lhale açık eksiltmeye 
konmuştur. 

7-lsleklilerin belli Ki\n 
ve saatte lskendcrun Dz 
K.mı mürccaatıarı ilAn 
olunur. 

* * * 
7,10,13,19 

lsk.Deniz Komutanlığından 
1- -lskender unda Pınbr• 

başı mevkiinde hir kath 
ki\rgir bir bina inşa ettiri
lecektir. 
2--Keşif tutari 6020 lira 

89 kuruştur. ' 
3-lhale v,ünil 20,11,942 

cuına saat 16. dır. 
4-llk teminat1 452 lira

dır. 
5-Keşif, şartname ve 

pilanlar Iskenderun Dz.K. 
dad!r. Istekliler ihale gil
nüne kadar görebilirler. 

nunda Pvrisi. ı Bordoya ..._,.~N~eş~ri"'!"f_a_t ~~~Hı ..... d-ü....,riı-. -- 6 - ihale açık eksiltme 
suretiyle yapılacakllr. 

kadar olan yu. nasıl tıkan Selim Çelenk 
mış ve Alll\anlarıo mütte- C.H.P. Matbaası Antakya 

mukavemeti daha azdır. 

7 --isteklilerin belli giln 
ve saatta lskenderun ili. 
K.na müracaatları ilan 

Öyle s:ınılıyorki, Mısır 
da E\~l~m1yen meydan sa· 
vaşı başladlğindanberi Al
manlar kuvvetlerinin beşte 
dördünü kaybetmişlerdi:-. 
Uu Mısır bozğununun Al· 
manlar için bir :dö gdrek 
olacağı ar.laşı'ıyor. Uön
gerğin ve Yunanistan boz 

fiklere nasıl bir cehennem 
azab1 çe"tir·oiş olduklara 
ma'Qmdur. Bu cehenm:m 
azalımı şimdi bizzat Al
manlar çekmekted rler. Mı
sırdaki dtirum, barut f içi 
sının üzerine konulmuş 
f tile lıenzemekledir.IBu fi· 
til ate~lenioc ", giirültilleri 
dünyanın dört bucağından 
duyulac:.ktır. 

Lmıdra 7 A.A. Yu· 
Hineititandan alınau hs.
berlere görelRommele hava 
;·cı:Ie acele takviye kıtaları 
gönderilmekt~dir. İngiliz 

çocıJ~" 
1,10,13,19 cu111b11ri~ 

Tuz fi atları ı•ııç::::ı'" 
olunur. 

g ununun eşi ilk dda ola- , 
rak şimdi ılmanlurın br.şı 
na gelmekte ve Almtmlar 
aayni acıyı tatmaktadır. 
Müttefiklerimiz ç<. k !yi hi· 
liyorlarki, Mısır Z:tferini 
başka meml~kellerde ba~
~yrcak başka zaferler ta
kip edecektir. Hiller Tarap 
\usta yeni bir Us .kurmr.· 
ja vakit bulmadan oradan 

Kahire 7 A.A.- Rom
melin ballya doğra çekilişi 
daha göZA çarpan bir şekil 
almııtır. Dütmaoın tıava 

orduSllOUn hedefi şimal 
Afrikadaki mihver ordula 
r:m temamile yok etmek 
tir. Mihver çok büyük mik 
yesta tank kaybetmiştir. 
Va bu onlıtr için bir fela
kettir. Bunula bar.ıber 

· Rom mel ha' a kuvvetlidir. 

Belediye Reisliğinden: rUşl'.llelı •' 
Nakil ücr"tleri göz önüne kında lı 
alınarak tuzun toptan 100 re okll! 
kilosunun 7 50 kruşa ve bıltll'.llllıo 
perakende beher kilosunun öniUPO 
8 kuruı 25 santim üzerin { par.ar 
den satılmasma Belediye da o 
f:ncUmenince karar verilmiş rica ol 
tir. i 


