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iDARE YERi ı 

Çakmak caddesi Adana 

Tatafon 138- Poıta K 48 

Abonı:Yıllıtı 14,altı ayhl• 
l llro, aylı ıı 125 kurut tur 

r 
Vaşinrton 10 (a.a) - Amn:ilta k 

haç reiıiain bildirdiğine gö,e, yaba 

memleketlerde harp karbaolarma yan 
olmak üzere 3 milyon kişiye 62 mn. 

dolar sarfedilmiştir. Harp eslrleri için 
ayrıca 5 milyon dolar harcanmıştır. l d: 3 No. 701 

l'lyat:a 5 C(uruştur Siyast, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete ~------------------· --

Cenup Tunu sa miittefik 
....... ..;. .... -::...--..... ----~~----------------------------para ş ii t ç ü le r i indirildi ----------- '--------- Libgada Alınan MihPer esirleri 

Ks h ire 80 (a.~) - Orhşark logiliz tebliii: El • Aıreyla çevreıindeki }----------------------------------·---------
kuvvetlerimiz devrlfe ve topçu faaliyetlerine devam ederelc düımana 
nefeı aldırmamıştır. Bomba v~ av açsklarımız maharebe sahası üzerinde 
tekrar faaliyet göstermiştir. 

3 llkkaanda uzun menzilli uçaklarımız Sirenalk açıklarında başka 
bir (88 Yuokers) düşürmüştür. Dün şlmaledoira riden birdü~man 
uçak kafilesine Lantebura adası açı~larında taarruz eden 2 motorlu 
av uçaklarımız 2 tane (S2 Yun\ers) düşürmüıtilr. Bir av uçağımız bu 

hareketlerden dönmemiştir. 
Roma 1 O ( a.a ) - ltalyan 

tebliği : 
Londra 10 (a.a) - Royter 

ajansının Tooas cephesindeki aıu 
habiri bildiriyor: Brltanya hava Sirenaik cephesinde topçu fa· 
kuvvetleri şimdi birinci ordu ile a!iyeti olmuştur. Bir uçak meyda· 
birleşmiş bulunuyor. Bu çevrede 
logUiz hava subaylarıodan biri Spit· 
fayr nçakl.moı telefonla bir taksi 
çağırır gibi kilometrelerce uzaktan 
getirebilmiştir. 

Oıta lnriliz tanldarile 25 lib 
relik mermiler atanları takviye için 
Amerikan Amerikan topları gel. 
ıaalştir. Hafta başındaki tank, top 
tnubarebesi bütün şimal Afrika 
lllücadelesinin en şiddetli savaşı 
olmuşter. 

Önemli bir Alman tank teş• 
klli öğle üzeri Teburbanın batı. 
•ında lnıiliz mevzilerine şiddetle 
•aldırmıştır. Tanklar bize çok yak· 
!aşmıştır. Fakat 42 tanktan 6 11 

tahrip edilince ötekiler geri çekildi. 
25 lik mermi atan lngiliz topları 
deierlerloi bir kere daha göster• 
ıniş, 3 Alman tankını yakmıştır. 

Orta toplar da 3 tankı kullanıl· 
ınu balo koymuştur. Alman tank· 
ları çekilirken &ıvcılarımız hanları 
tnitralyöz ateşine tutmuş, 2 tankı 

oma Alman sıvaş uçakları taraf ·n· 
dan yapılan bir akın esnasında 

yerde bulunan loıiliz uçaklarından 
7 si tahrip edilmiştir. Teburbanıo 

batısında düşman tanklarının bir 
hücumu püskürtülmüştür, bir kaç 

düşman tankı tahrip edilmiştir. 

105 inci :uçak teşkiline meoıup 
torpil uçaklarından bir birlik Ce · 
zayir limanıodaki düşman ıemile· 
rine hücum etmiştir. Ba hareket 

fena bir havada yapılmıştır. Biri 
16000, digeri 10000 tonilato hac· 
minde iki gemi isabet alarak ha· 
vaya uçmaştur. 

Düşman avcılariyle cereyan e• 
den hava muharebesinde bir Kör· 

tis uçağı dü§ürülmüştiir. Bütün a· 
çaklarımız üslerine dönmüştür. 

Rabat 10 ( a.a } -Batı Fran· 
sız Af rikası umumi valisi, bugün 

bif mulikat esna1ıoda demiştir ki: 

o: - Dakar de Fransız Afri. 
daba kullanılmaz hale •Oymuştur. kasının diğer kısımları Amerikadan 
Bu savaşta 8 Alman tanlu tahrip 

edilmiştir. 

Rabııt 10 (a. a.) - Fas rad· 
Yoaaouo yaptıiı şimal Afrika Fran· 
•ız tebliğine göre, .havanın fena· 
lı;ı her türlü harekata engel ol· · 

ınuştur. 

Londra 10 (a. a.) - Cezayir 
tadyoınoun bildrdiğine göre, Mıh. 
Verin münakııleıioi keımek için 
tecıop Tuousa yeniden bu sabah 
ltlüttefık paraşütçülar indirilmiş 

tir . 
Berlin 10 (a. a.) - Sirenaikte 

Alman aavaş uçakları Deroe bava 
ıneydanına hücum ederek yerde 
bulunan açaldar<lan birisini tahrip 
ttmiştlr. Tanasta hava fena oldu. 
h için yalnız mevzii hareketlor 
Olı:ngştur. Düşmao zırhlı birlikleri· 
lllo Teburbanın cenup batıııoda 
hptıj'ı bir \bilcum püskürtülmüş. 
tur, 8 uçak, savaş uçaklarımız ta
t,fından yakılmıştır. Savaş uçakla· 
tıınız B'uii limanında bulunan orta 
biiyüklilkte .bir ticaret gemisin• 
'i"ır çapta bombalar isabet ettir· 
~iıtir. Düşmanın hava üsleri mu· 
"•ffakiyetle bombardman edUmiı· 
lir 

• Gece avcılarile uçakaavar ba. 
t.ryaları dün rece babda iııral 
tltıoda bulunan arazi üzerinden 
teçerok ıimal ltalyaya relen 3 ln. 
tlllı bomba uçağını düıürmüıtllr. 

8 Ukkinıında Jıron nehri aıan · 
''banda küçük bir loriliı baltalama 
~llfrezoıi görülerek tamımile im· 

b, tdilmiftlr. 

malzeme ve tecbizat gelioce bü. 
tün kuvvetile Almanyaya karşı sa· 

vaşmak niyetindedir. Batı Fransız 

Afrikası ahalisi dürüstlük ve ıllda· 

katle, biç tereddüt etmeden, ölün· 
ceye kadar dövüşecektir.• 

Umumi vali, Dakarın biç bir 
zaman Almanlar tarafından üı o. 

larak kullanılmadığını ilave etmiıtir. 

Vişi 10 ( a.a ) - Fas radyo
ıu, Amerika bahriye nazırlığının 
bir teblii'ini neşretmiştir. Ba tebli-

te ıöre, Cenup Atlantikte deniz 

muharebeleri olmaktadır • 

Ankara 10 ( R.G. ) - Bugün 
son daltıkada Londra radyosa şn 

haberi vermiştir: 

« Salahiyetli kaynakların bil· 
dirdiiine ıröre, Fas radyosunun, 

El·Ageyla cepheıine karşı ıekizlo. 

ci lngiliz ordasunun taarruza reç. 

tiği hakkmda verdlii haber, doi· 

rodan doğruya cepheden bir haber 

alınıncaya kadar, ihtiyatla karşılan· 
malıdır.• 

Bildirildiilne röre, reri çeki· 
lirken Rommel ordaau tarafındın 

tahrip edilen bütün limanlar tek· 

rar faaliyete başlamııtır. Sekizinci 

ordunun ikmali şimdi Tobruk ve 

Derne limanlarıodao yapılmaktadır. 

Tanuı cepbeııinde Teburba 
çevresinde muharebeler bütün şid-

detlle devam ediyor. 

Avam kamarasının 
gizli toplantısı 

lngiltere, Amiral Darlan ·meselesinin 
müşterek bir komisyonda tetkikini istedi 

Ankara 10 
(R. G.) - Bu 
gün ltalyan rad
yosu, Lizbondan 
alarak şu haberi 
vermiştir: 

lngiliz "' merikan görüş ihtilafı 
mühim hadiselere sebep olabilirmiş 

Avam kama-
rası, Darlan • Dö 
Gol ihtilafını in-
celemek maksa
dile gizli toplan· 
tısını bugün yap 

lngiltereden gelen haberlere göre, loriliz hüku · 
meli Amerikan hükt1metine müracaatla lnriliz ve 
Amerikan şabıiyetlerinden mürekkep bir komisyon 
teşkilini İıtemi~tir. Bu lı.omiıyoo Amiral O .ulanın iş 
başına gelmesi ile şimal Afrikada bosıl olan vazi. 
yeti tetkik edecek, kararlarını verecektir. logi\iz 
notasında şöyle denilmektedir: 

mıştır. Geç vakitlere kadar ıüren toplantı etrafında 
beoilz tamamlayıcı haberler l'elmemiştir. 

Ankara 10 (R. G.) - Stokholmden gelen bir 

haberde, Dakarda bulanan Franıız donanmasının 

henüz müttefiklere tealim edilcnediii bildiriliyor. Ami 
ral Darlan bn donımmayı elinde bir koz olarak kul 

«Şimal Afrikanıo ıiyaıi daramu hakkında bir 
görüş ihtiliifı vardır ki, ortadan kaldırılması lazım 

dır. Yoksa mühim hidiaelere sebep olabilir.» 

lanmakt.ı ve saklamaktadır. Bu filo 1 muharebe 

gemiıi, 2 hafıf kravaıör, 1 torpido, 1 muhrip, 9 
denizaltıdan mürc kkeptlr. 

T orinoya çok ağır'-tSP8°Öj8iia 
bir ,~i~~~g~~~~!11_u_, ihtilal 

dı; maddi hasar büyüktür -- hazırllyor muş! 
Roma 10 (a. a.) - Dün rece 

düşman uçakları Torino şehrini 

yeniden bombardıman etmiştir. Bir 

çok binalara iaabetler olmuş ve 

bunlar yıkılmıştır. Bir çok yanrın· 

lar çıkmıştır. Maddi hasa çok bil 
yüktür. Sandan evvelki hucamda 

ölenlerin sayııı 65 i, yaralılarıa H· 

y111 da 72 yi balmuştur. 

Dün geceki insan kPyıpları 
henüz tesbit edilenıemiştir. 

Ankara 10 (R. G .) - Roma 
şehrinin bombalanıp bombalanmaması 

meıelesi, son avam kamarası top· 
laotmoda bir mebus tarafından 

Kadlrll ve Kozan sıtma 
mUcadele tetkllltı 

Mıntakamız Sıtma mücadele 
teıkilitıoa bağlı Anamur kaza1ı 
mücadele teşkilatı Hatay teşkilltı· 
na; Maraı mıntıkasına bajlı 
vilayetimiz kııalarıodan Kadirli ve 

Kozan teıkilitı da mıntakamız ııt· 
ma milcadele relıliiicıe bailaomıı· 
tır. 

Mıotaka 11tmı mücabtle rtiıi 

hükQmetteo sorulmuştur. Hava müs
teşarı bana cevap vererek demiş· 

tir ki: 
c- Dü~mana malt\mat ver· 

mek tehlikesine düşmeden oe re· 
lecek pl&nlarımız hakkında izahat 
ta bulunmak, ne de haya akınla 
rımız etrafında bir şoy ıöylemek · 

mümkün değildir, yalnız şunu ha· 
tırlatırım ki, Başvekil Çörçil son 
nutkunda «Romayı elimizden gel· 
dii'i kadar ai'ır bombalamakta te· 
reddüt otmiyeceğiz.• demiıtl. 

Bazı lnrillz mahfillerinde, Ro 
maom bombalanması hoı ıörülme• 
mektedir. 

Matbuat umum mUdU· 
rUnUn ziyafeti 

Ankara 10 (R. G.) - Matbu· 
at umam mildürü Selim Sarper, 
burün Anadolu k.olubünde loriliı, 
Amerikan, Sovyet baıın ve alanı 
müme11ılleri ıerefine bir öj'le ziya· 
feti vermiştir. 

doktor Fuat Kepe Kadirli ve Ko
zan 11tma mücadele muamelltını 
devir almak Ozere düo Marıfa hı· 
rtk•t •tmlftir. 

Ankara 10 (R. G.) - lspan· 
ya harbe rirmemiş olmakla bera
ber, Mıhvere lt&l"şı Sempatiıini 
rizlememiştlr. 

General Franko iktidarda 
kaldıkça İspanyanın demokrasi· 
lerle birlikte harbe girmesi zor 
ve imkloıız rörülmektodir. Orta· 
ya atalan yeoi bir rivayete göre, 
demokratlar lıpanyada bir İbtılil 
hazırlamakta imi4ler. 

Fraoko, memleketteki vazi· 
yetini kavvetlendirmcğ'e ve kora
mağa çalışmakta, ııkı tedbirler 
almaktadır, 

Finlandiya sulh mu 
yapacak? 

Ankara 10 (R. G.) - Nev. 

york Polt razetoal, Finlandiya ile 

demok.ruiler aruında ıulb görilş· 

melerlnln yapılmakta olduiuou ha· 

bor vermektedir. Ba rueteye röre, 

Finlandiya, Ra1ya ile aolh olmak 

için lnrllterenlo rar•ntlılnl late-

1111elctedlr. 

İlmen gölünüd 
doğusunda ~~ 

beler çok kı1 

Moıkova 10 (a. a.) -
tebliği : Gece lutalarımız . 
rraJ çevruiode ve merkez 
beıindo ayni istikametlerde taarruz 
mnbarebelerloo dovam etmiştir. 

Raslar Stalinrradın şimal ve ce• 
nup mahallelerinde mevzilerini İl· 
lib etmi,, merkez c~pbe1ioin bazı 

keıimlerinde toprak ltızanmıılar• 
dır. 

- Devamı ikiodde -

iranda 
hidiseler 

Halle meclise ıirip mebus
lara karşı teca11üzklir bir 

tavır takındı 
Ankara 10 (R. G.) - lran 

parlemento bına11 öoüode ahali 
bir toplantı yapmış, meclıse ıırıp 
mebaılara karıı tecavüıkir bir ta. 
vır takıomıştır. 

lran radyoıu, bugüııkü yayı• 
mında şunları ıöylomııtır: 

«Düo gece, gıda maddeleri 
üzerinde todbirıor almak maki&· 
dı1o yapılan uaz.ırıar topl4otısı goce 
yar11ına kadar devam etcnıı, 8.ıf· 
velul sabaha lıtadar aarayda kal. 
mıştır. 

Nazırlar ba aahab yine toplan• 
mışlardır. Son 24 aaat zarfında 

bütün kamyonlar yiyecek maddesi 
taşımak üzoro tav.ıif olııomoşlardır.• 

Tahran 10 (a,a) - Re1mon 
bildirıldii'ıne ıöre, dün Tabraoda 
karraşahkıar oJmui, mai'azalar yai• 
ma edılmiştir. Aıkeri kuvvetler ve 

polis tarafından nümay şciler üzerine 
ateş açılmıştır. Huıd~aıet vazıyet• 
bir.imdir. 

-----------------------Is tan bul Valisi 
Ankara da 

Aakaıa 10 {tiaı1uai muhabiri· 
... lıden) - lataobul V alısı doktor 
LOtfı Kırdar geldı. Ôıleden evvel 
Başvekil Şüımi Sarac..ıj'ıa tarafın• 
dan kabul edildi. Göruşme azan 
ıürdü. Yarın lıtaubula hareket 
edecektir. 

inhisarlar idaresi ••r• 
beat fiyatla mıaar alacali 

Aııkara 10 (HHuıi mııbabıri· 
mizdeo) - Hüıc.Omete t"ııime me~· 
bar oldııldarı buoııbatı beuüz Yer. 
memiı olau mıotıulardaa.i mibtab. 
ııller bu miktar barıciude&ı mııat 
mabıuUeriui inbiı&rlar idaroıin• 
ıerboıt fiyatla 1atabilecokJer, bu 
ı•tlflar bü&Omete teılım mecborı .. 
yetinde oldaldarı miktarlardan 
mabıap olanmıyacaktır. Bu hoıoıta 
hazırlanan kararoaıno Vekıller b 
yetince taıdik edilerel& meriı.: 
ıtrmlftlr. 



BUGON 

NET ZERAFET Hassasiyet inhisarlar Baş Mü
dü rlüöünden ; 

1- Fabrikamızın 3500 ton 
tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

11 B. Kanun 1942 

BEKLEDiGlNIZ MÜSTESNA GÜN GELDi 

Alsaray ve Tan 
Sinemalarında Bu Akşam 

EH 
2- Nakliyatın muhammen 

bedeli dokuz hin liradır. 
3 - Şartname her gün fab 

rikada görülebilir. 

Vatan Kurtaran Arslan ' dan daha muhteşem ..• 
Çalınan Taç ' dan daha heyecanlı .. . 

Kleopatra • dan daha ihtiraslı .. . 
Kanlı Saltanat ' tan daha milthiş ... 

i 

, , ,; .. . , , 

E MÜJDE 
tı DECCA markalı 
vcudu azalmaktadır 

4- Muvakkat teminat 675 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 14/ 11. ki· 
nun/943 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat dokuzda ya· 
pılacağından isteklilerin fah· 
rikada müteşekkil komisyona 
müracaatları. 2825 11-26· 1 O 

Bir Mevzuda Olan ve Binlerce Fiğüranın lştirakile Üç Sene 
Gibi Bir Çalışmanın Gayretile Vücude Getirilen 

l~D~E_M~i R_T A_Ç_~ 

BASEGMEZ 
c. H. P. vilayet idare 1 

heyeti reisliğinden: 
C. H P. ve Halkevi binasının 

I
TÜRKCE 1 1EŞSİZ1 

S Ö Z L Ü Seneni'! Ş A HE S E R l 

ŞEREFiNE FEVKALADE. SiNEMA MÜSAMERESi 

Tarihin Azameti . . . Aşkın Kudreti . . . San'ahn Zaferi .. , Ve 
insan Dehasıoın en Büyük Muvııffakiytti Olan Ve Venedik 

Film Musabakasında Birinciliği Kazanan Bu Müstesna 
.. 

MÜ ESSESESır 

çdı k1~mında yapılacak (U71) 
lira (50) kuruşluk tamirat ve 
saire 12/ l'l/1942 Cumarteıi günü 
saat (16) da Parti biaas1nda pazar 
lıkla ihale edilecektir. hteklilerin 
kfşif ve şartaameyi görmek: için 
hergün Parti kalemine müracaat· Telgraf: BAŞlE:GM~Z 
ları ve ihale saatinde Parti bina· 
sına gelmeleri iliin olunur. 2818 

-OPERATÖR 

iK 
Mesane, İdraryolu. tenasül ve Belsoğukluğu 

karşısındaki 

~.~~-----------------
-~~sRT Sinemada 

SUVARE BU AKŞAM SUVARE. 

8,30 8,30 
Bu senenin Ş hes .. rlerinden yarattığı Liomel barrymore 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

CEZANI ÇEKECEKSiN 
Oilunu haydutluğa sevk eden bir baba tabanca kuvvetile bayat 

mücadelesi içtimai yaralara neşterliyen bir mevzuu aşkın aşkla 

mücadelesi lLAVETEN: 
umumi arzu üzerine bir kaç gün daha gösterilecek h!lrikalı 

SONY A Henie - Ray Miland 

( GECE GÜNEŞi ) 
....................................... ~ ... ~~--~!"""!'!!!"""'!'!"!!!!"!'~· 

PEK Yakında: HE'.DY LAMARR JEMS Stvart 

AŞK YILDIZI Şaheserinde 

..... imli ............................. .. 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en ıson sistem Öndülasyon makinesile 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
süslemekteyim. 

ADRES: Hasır pazarı mahallesi No. 251 

..... sa_. .......... !Ell:mszraam1111 ............ ... 

ÜROLOG Operatör 
Dr. T AHSiN ERN ART 

Memleket Hastanesi Böbrek idrar yolları ve Tenasüli hastalıkları 
mütebassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUslim 

apartmanı No. 11 Hastalarını kabule başlamıştır. 2787 
iillıiiiiiiiiiiılılıııiııı ........................ ımm1m .. 1iııım.-.. .... 

B UGDN 
MA.P:.BAASI 
Her Türlü"' ...... 
Baskı Ve '~ 

Cilt işlerini 
'rl 

Kabul Eder 
t 

DOKTOR 
TlYırglYlt ~©y~rr 

Hergün Hastalarını HükOmet Civarı lttikamet Ecıaneıi karşıııoda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cuma günleride öğleden sonraları fakh·lere mec· 
cani bakılır. 

2355 
............................ -........ , ............ ~ 

Cumhunyet fabrikası müdü rlüöünden : 
Fabrikamdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu· 

ğundan her gün çırçarlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha
fazaya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 
müşterilerimizden çiğitlerini nihayet 5 güne kadın başka ma· 
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksı takdirde 5 gün için· 

deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 

üzerinden çiğitlerini nakte tahvil :oedeceğimi ilan ederim. 

2812 8-9-10-11-12 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi satın 
alma Komısyonu başkanlığından 

1- Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi dahilinde inşa o· 
lunacak Laboratuvar, Atelye, Tenefüshane ve fabrika ilavesi 
inşaatları 95856 lira 83 kuruşluk keşif evrakı üzerine 2490 
sayılı kanunun 46 ncı maddesinin (L) fıkrası mucibince 14 
kanunevvel 942 pazartesi günü ısaat 15.00 de pazarlık yapı· 
lacaktır. 

2- Muvakkat teminat parası 6042 lira 83 kuruş olup 
hu miktar teminat parasının mal sandığana ve teminat mek· 
tubun komisyona tediye edilmesi lazımdır. 

3- Pazarlık Mersinde Deniz harp okulu komutanlığı bi
nasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4- Talipler 942 senesi ticaret odası vesikası ve hamil 
oldukları ehliyet ve~ikalarını ibraz etmek suretile Mersin Na
fia Müdürlüğünden ihale gününden üç gün evvel, bu iş için 
alacakları ehliyet vesikalarını komisyona ibraz edeceklerdir. 

5 - Talipler; keşif, proje ve şartnameleri her gün Deniz 
Harp okulu komutanlığından 4 lira 79 kuruş mukabilinde 

satın alabilirler. 2803 8-11 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 
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Volga - Don 

arasında 
- Baştarah biriocide-

Berlin 10 (a. a.) - Alman 
tebliği: Terek kesiminde Alman 
kıtaları bir düşman grobuou imha 
etmiştir. Düşmanın mevzii hücum
ları akim kalmıştır. VoJga ve Don 
nehirleri arasanda bir gedik açma· 
ia muvaffak olaa düşman kuv
vetleri kuşatılmış ve yok edilmiş. 
tir. 

Başka taraflarda diğer Ras 
kuv ~etleri neticesiz taarruzlarına 
devam ederek yeniden ağır kayıp· 
lara u;ram1şhr. 8 ve 9 itkkinun-
da Rus kuvvetleri yaloız bir ke· 
simde 104 tank kaybetmiştir. 

Don nehrinin büyük dirseğin· 
de şiddetli bir mukavemet hare · 
ketinin başlangLcında piyade ve 
tank birliklerimiz düşmanı daha 
1rerilere atmış ve karşı bücumları 
püskürtmüştür. Burada 16 tank 
tahrip ,.,dilmiştir. 

Doğu cepbesioio merkez ke. 
siminde Alman taarruzu muvaffa. 
kiyetle devam ediyor. Düşmandan 
yüzlerce esir ve P"k çok silah 
alıamıştır. Rııs kıtalarının karşı 
bücumlar1 püskürtülmüştür. Savaş 
ve pike uçakları düşman kıtaları· 
na ve demiryollarına hücum etmiş
tir. Hava kuvvetlerine mensup bir 
tümenin hücum unıurları 59 blok· 
havz ve muharebe mevzii tahrip 
etmi~tir. 

llmen gölünün ceoubuodaki mu· 
harebelerde Ruslar 72 tank kay· 
betmişlerdlr. 

Ankara 10 ( R. G. ) - Bo 
gü"kü Alman tebliğine göre, Vol· 
ga ve Don nehirleri arasmda ge· 
dik açmağa muvaffak olan S:>vyet 
kuvvetleri kuşatılmış ve yok edil· 
miştir. Sovyet taarruzları devam 
etmektedir. Alman karşı taarruz. 
larından müsbot bir n,tice ç•kma• 
mışbr. 

Bernden gelen bir telgrafa gö 
re, Rjov -Tropoz bölgesinde mu 
harebe eden Sovyet ordusu 12 
piyade tüıneni, 4 piyade tugayı, 
3 süvari tümeni, 14 tank tuıayıa. 
dan mürekkeptir. Sovyetler bu 
cepheye yeniden 5 piyade tümeni 
3 tank togAyı getirmişl~rdir. ' 

llmen ıölünün cenop doğuııun· 
dakl muharebeler Je çok luzışmış· 
tar. }foradaki Sovyet orduları ye. 
nideo 10 tümenle takviye olunmuı· 
lardır. Almanlar da ihtiyatta bu· 

Tirenlerde 
Bazı maddelerin nakil 
ücretine zam yapıl

ması kararlaştı 
Ankara 10 ( Hususi muhabiri. 

mizden ) -Devlet demiyoUarında 
mevcut izdihamı öalemek maksa. 
dile yapılan tetkikler netic~sl ah. 
nan tedbirlerin peyderpey tatbiid. 
ne başlanacaktır. Bu arada banll· 
yö seferlerinin tahdidi haklunda 
bir karara varılmak üzeredir. 

Haydarpaşa ile Pendik ara. 
sıoda bugün 18 tiren seferi yapıl· 
maktadır. Sıbab, öile ve öj'le ve 
alı::şam olmak üzere ridlp rellşia 

fazla olduja zamanlara tiren ıefer· 
lerinin teksifıle sair zamanlarda 
yapılan seferlerin kald.rılmaaı dü· 
şünülmektedir. 

Dığer taraftan, Devlet demir 
yollarınm eşya nakliyatına ait ti· 
rifesinde bazı değişiklikler yapmak 
zarureti hasıl olmuş ve bazı mad· 
delerin nakil ücretine bir mikdar 
zam yapılması takarrur etmiştir. 
Bunun gibi yataklı vagonlardan 
alıamakta olan yatak ücretinin art· 
tmlıp arttırılmama11 hosuıuoda ba· 
zı incelemelere başlanmıştır. Ye• 
mek fiyatlarına yüzde 10 zam ya· 
pılmıştır. 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlütüae bağlı bulunan lstan· 
bul, lzmır ve Trabzon liman tari· 
feleri, işletme ve mali bakımdan 
değiştirilmiştir. Antrepo ve ardiye· 
lerdon enalarm biran evvel çek.il· 
mesinl temin için ton başına sekiz 
kuruş; yükletme, boşaltma, cer 
vasıta ücretlerine yüzde 20 ili 30 
arasında bir 'zam yapılmıştır, An· 
bar hizmetlerine, amele ücretleri• 
nio yüksekliği dolayısile yapıları 
zam tutarı ton başına 10 kuruştur. 

Bu tarifelerin tatbikine latan• 
bulla lzmirde Birincikanonun 15 
inde, Trabzonda 28 inde baflana• 
caktır. 

------------------------lu n durdukları bazı kuvvetleri aür· 
mek zorunda kalmışlar, muharebe• 
lor bu yüzden çok flddetlenmiştit. 
Alman teblijoine göre bu cephe 
kısmında 72 Sovyet tankı tahrip 
olunmuştur. Sovyetler de cephenio 
muhtelif kesimlerinde bir çok Al• 
man tankını tahrlbe muv4ffak ol· 
duklarmı bildirmektedirler. 
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