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tlan münderecatmdan mesulivet kabul edilmez... Cü.mhııriyetin ve Ciimhııriyet eserlerinin bekçisi sabahları çıkar siya.si gazetedir. YEN! ASIB Matbaasında basılmıştır. 

Afrika muhareb~leri dv.rgun 

lngilizler a 
lunda Essultan e 

Bizi ~örüşler 
----·----

Türkiye 
akin_, sa
vaşa hazır 

lngilizlere ve Ruslara göre 

Almanlara üst üste ağır 
darbeler indiriliyor 

~~~~·*~~~- ____ ,* ___ _ 
T n n us ta Öıı~ınli Yeni dünyanın ku
bir harc-·k,~t ohnadı ruluşnnda rolü-

-*-AiıınanYaFa g .. re is1- oıüz hü vük olacak 
giiziese rrailius -*-
yo1l!iSiı~a teBtetrı~ıınt Am2~lka ajansı 
için~elel4... istanf.puJ mümessi· 

Kahire, 22 (A.A) - Müttefik fl:Jcn·91 r. _.-., 
kuvvetler Essi.iltan mcvkiinin se- """'11J ın-e,l1a,,~ı:.ı.. 
kız kilometre batısına varmış bu- Nevyork, 22 (A.A) - Asosyc-
iunmaktadır. tcd Pres ajansının merkezi Avru6 

ALMAN RİCATİNİN pa servisini idare ettikten sonra 
BÜYÜKLÜGÜ ~imdi Amerikan haberler bürosu

nun İstanbul mümessili olan mis-Londra, 22 (Radyo) - Sekizin-
ci ordu Elageylarun 200 kilometre (Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

-----~·*'~--~ 

22 t•·men Al-
manın kurtul
ması imkansız 

-*-
Rus taarruzları 
devam ediyor ve 
Almanların lıaıeıı 
lıo)'ma gayreti 
bofa gidiyor .. 

batısında Essültanın ilerisinde düş
manla temas halindedir.. Keşif 
uçaklarının verdikleri malfunala 
göre Rommelin esas kuvvetleri 
~ssültanın 250 k:lometre batısın
ôa Mısrata etrafında toplanmıştır. 

v~ N OE~mYOLU 
----*----

Londra radyosundan ~ Ruslar 
orta Dondaki taarruzlarının 7 inci 
gününde Almanlara arka arkaya 
ağır bir çok darbeler ind.irmişleı-
dir. Bazı Sovyet kuvvetleri şimdi 

mlllıii• Milnerevo iltisak hattından ancak 

Türkiveden 
~ovyetler bir hü.cıımdan evvel harita üzerinde tetkikatla meşgul (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

--------~----~~---

Fransız askerleri Tu-nıı.s cephesine giderken Cezayirde 
Amerikan askerleriyle vedalaştıkları sırada 

(bu resim Radyo Foto ile alınmıştır) 

Alman mareşalı Elalemeynden 
atıldığı günden beri 1500 kilomet
relik bir ricat yapmıştır. Bu me

(Sonu Sahife 4. Sütun 3 te) 

doğ-.ruca Mısı-

ra g diliyor 
Varlık vergisi için 

Zelzele geniş zararlar verdi 

Erbaada büyük ha a 
• ve ı a 

~------"""""1ı~-~---~--

Varlık C iv ardan ve nkara-
• • 

-*-Kahire, ~2 (A.A) - Orta Şark 
orduları başkumandanı general 
Alcksandr, Hayfa ve Trablusşam 
nasında yapılan yeıü derniryolu
nun işletmeye açılına töreninde 
hazır bulunmuştur. Bu yol saye-

Tfte,eara avans 
verileeek ••• 

f.ınde Tüı-.dye ve Mısır arasında -
dm::mıı suret:e dc;ınryulu müna- Avanslar emtea üzerine ve varlılı vergisi 
kalatına ımkan hasıl olmuştur.. iJıd ·· 1 a. J 
Bu yol b!lh~1ssa sulhtan ı;onra Tür- ın arınca, u~er ay IK o acalı, falıat na· 
ktye _ Sun_ e - Fillstln ve Mısır hit •ehlinde 11erilnriyeı:elı .... 
arasında kuradan münakalata ge- Ankara, 22 (Yeni Asır) - Var-
niş inkişaflar bahşedecektir. lık vergisi tediyatında tacirlere 

B R TAB YE 
-*-

kolaylık yapılması için Maliye 
Vekaletiyle bankalar arasında bir 
anlaşmaya var~tır. 

Bu anlaşmaya göre !ş, Emlak 

iı.,. Ziraat ve Ticaret bankalan kredi 
tahdidatından hariç olarak kend' dan yarO.Uil~a koşu du 

- -- A 
vergısı 
---~*----

• 
~e ı .ta la -

hususi mevzuatları dahilinde em-
tea üzerine ve varlık vergisi mü
kellefiyeti mikdarınca her tacire 
üçer aylık avans verebileceklerdir 
Bu avanslar nakit olmıyacak, 
Merkez bankasının vereceği çek
ier Maliye dairelerince nakit ola
rak kabul e<lilecelctir 

Ayni zamanda bir iyi Süratle lıurtarma l!olları, bir istifafıam lıı· 
niyet imtihanıdır.. tası, yiyeceJı ve giyim maddeleri gönde· 
Bu imtihanda ccMu· rildi • insan hayıbının bine yahın olma· 
vaffalı olacağım di· sından herhulu31or .. 
"Yenler» mUVGf f afı Ankara, 22 (A.A) - 20/tlkka- zedelere mikdar kafi yiyecek, gi-
Ofacafılardır r.unda saat 17 de Tokat, Erbea ve yecek, çadır ve ilk yardım olarak 

.. Niksarda şiddetli yer sarsıntıları 14,000 lira gönderilmiştir. 
ŞEVKET BİLGİN olm~tur. Erbeada büyük hasar ve Turhal itfaiyesiyle diğer sıhhi 

insan kayıpları vardır. Tokat vali- ekipler de felaket l\'ahalline hare
si Niksardan Erbeaya gitmiştir. ket etmişlerdir. Erbeaya civar 
Dahiliye ve Sıhıye Vekti.letleri va- köyler ve kasabalarda kurtarma 
ziyetin icap ettirdiği müşterek yar- kolları teşkil olunmuştur. 

Bayram tatilini Bursalılar ara
sında geçiren Milli Şef İnönü, son 
tetkik seyahatlerinin memnuniyet 
verici intibalarını belirten hitabe
lerinde, gezdikleri her yerde, mil
li birliğin sarsılmaz tezahürle
riyle karşılaştıklannı, vatandaşla
nn kendilerine ve memlekete gü
venerek çalıştıklarını, bu güzel 
~lışnıalanu verimi üzerinde kuv
Tetli ümıtler beslenebileceğini, 
miJlctin vıcdanında haklı bir ted
bir olarak kabul edilen varlık ver
gisinin hazine kudretine, milli ve 
içtimai ru7.&ma fayda1ı olacağına 
halk tabakalarının iyiden iyiye 
kan<ıat getirdiklerini söylemişler
dir. 

Yani varlık vergisi, emniyet ve 
ekonomik kalkınma davamızın za-

dım tedbirlerini almışlardır. Samsun vilayeti yer sarsıntısı 

Amasyadan bir operatör hemen felaketzedelerine el uzatmak için 
Tokata hareket etmi§tir. İki sıhı- müstacel tedbirler almıştır. Mer
ye ekibi de Ladikten Erbeaya git- kezden un temin edilmiştir. 
mişlerdir. Ankaradan bir sıhıye Niksar kazasında ve köylerinde 
heyeti yola çıkarılmıştır. Felaket- (~onu ~alnle !.. Sıitun ti da) 

lktısat vekili hu~ün gidivor 

Te la ·k~· 

n:ın yeri sec,ildl 
feri uğrunda her fedakarlığı seve ---------
seve kabul eden büyük milletimi- · • d . ._ •a. -
nn \."İcdanında en geniş bir istinat ızmır e )'enı mensucat faurıHası. Falırı-
noktası bulın"~tur. Bu da pek ta- lıalara ve fakirlere lıömür-Mensucat ame· 
biidir. C?.~itı.crı~l~Z ·önünde c.er~y~ resi calısmalı Ve ltima"e edilmelı istl ... tor-
eden muthış facıalarla hırbınnı • · o7 . . . o7 
tıkip eden inhidamlar, dünyayı f Şehrımızde tetkiklerde bulunan 
saran felfı.ket kasırgasından uzak ~kt~sat vekılim~z .B. S~ırn Day dün 
kalabilmcnıi:rJn neye bağlı oldu- lk~ısat vekfüetini alakadar eden 
w bize f;fıCi derecede öğretmiş· muesseselet"de meşgul olmuştur. 
~~~ldatıcı hayallere kapılmadan .:Vekil dün sabah r~f~~?nde 
ht!kikatin Jıiiti;n sertliklerine gö- Sum~rbank ~um muduru B. 
~ · 

1
• 1 s"kırulınaz bir şey Hulki bulundugu halde Halkapı-gus germen ı . .. . . . . .. 

olduğunu biliyoruz. Yine biliyo- nara gıderek Izmır yun mensuca-
nız ki bug-Un devletçe alınan ted- tı, Pamuk mensuca:ı, H~pınar 
birlerin n -;.ırlı('l ne olursa olsun. ıpli~ ve Şark sanayı fabrikalarını 
hic bir ml' cIİcfiyet su mukaddes gezmiş, lşçılerin çalışmalarını tet-
vatan toprrl'·larını sa.pasağ1am ve ki~ .. eyle~iştir: Bu !abrika1aı;n 
milleti dimliri nJ11lıafaza etmenin mudurlerı vekı1e fabrikaların ıs-
palın hic·'lmcz bahtiyarlığını öd~· ~ıhsalatı, işı;~ m'.kdaria:ı ~akkında 
yemez. Bu sebeple miikcllcncrin ı~~.t .~ermışler ve Lınyıt maden 
biiyiik cok ••• ğu. varlık vergisini komuru htiyacı hakkında maru-
nılılarmm ns:-Jctinden beklenen zatta bulunmuşlardır. 
tam bir tc"'eLkı<l \."C ferag-atle iyi Vekil fabrikaların kömür ihti-
knrı;ıfonu )ılrun', denebilir. Bir yacının imkan dahilinde temin 
kere su ıı kta:rı unutınaınak in- edileceğini vadeylemiştir. 
zımdır ki im 'll'gi bir ktimai ada- YENİ FABRİKA 
let fliic:iiı1ccsindcn doi:'ltlu~tur.. İktisat vekilimiz Nazilli mensu-

rın ı~omuta-
t ; 810.a g·e " 

~~--*·~----
General A]1zenho· 
ver CebelMttarıJı 
hurnandanı oldu .. 

Londra, 22 (AA) - Şimal 
Afrika müttefikler umumi karar
gahından bildirildiğine göre gene
ral Ayzen Hover emniyet sebep
leri dolayuıiyle Cebelüttank ko
mutanlığına tayin edilmiştir. iki 
asıı-danberi ilk defa olarak Cebe
lüttarık bir ecnebi generalin ko
mutası alhna verilmiştir. 

-----

GAYRt MENKULLER lÇtN 
Yine varlık vergisi tediyatmda 

bir kolaylık olmak üze?e gayri 
menkuller üzerine de avans veril
mesi dii-şünülmekte ise de henüz ....... --
buna dair bir karara varılmış de
ğildir. .Alakalılar tetkiklerine de
vam etmektedirler. 

İSTANBULDA 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Var

lık vergisi mükelleflerinden borç- .... 
lannı ödiyen1er şimdiden mühim
ce bir yekfuıa baliğ olmuştur. Maliye Vekili B. Fuat AğraLı 

l'ica l"f't vekilinin tetkikleri Al01an1ar 

Dilo taeirler 
dinlenildiler 

Tüccar sınıfının sarsılacağı sanılmarnaJı. 
Sallit gelirlilere zeytinyağı tevziatı-İzmir 

Yugoslavyada 
zehirli gaz 
Jıullanacalılarmı.ş 
Londra, 22 (AA) - Yugoslav 

mahfillerinde gelen haberlere gö
re, Almaniar, Mihailoviçin çete 
harbine karşı zehirli gaz kul1an
mak tehdidinde bulunmuşlardır. 

otobüsleri ve fuar için yardımlar.. ~~~ 
Bayram tatilinden istifade ede-

:ek Egenin muhtelif yerlerinde ON D A 
zeytinyağı mevzulannı tetkik eden • • • • • • • • • • • 
Ticaret vekilimiz Dr. Behçet Uz 
bu sabahki ttenle Ankaraya dön
mektedir. 

Akdeoizde son 
hareketler V eıkil dün sabah Kültürparkı zi. 

yaret eylemiş. Kültürparkta mü-
dür B. Feruh ve belediye baş mü- --*--
hendisi B. Cahit tarafından karşı- Bir İtalyan torpi• 
!anarak Kültürparkın her yerini d0$U battı, Sİıriye 
gezmiş, parkın ve fuarın yeni sene 
çalışmaları hakkında verilen iza- ba!tJndı.. 
hatla alakadar olmuştUT. Kültür- Roma, 22 (AA) - Tebliğ: 
parkta bir buçuk saatten fazla Akdenizde son gÜnlerdeki taarruz 
meşgul olan Ticaret vekilimiz saat lar esnasında bir torpitrunuz bat-

;S~~~~ 11,30 da ihracatçı ve ithalatçı bir- mış, mürettebatın bir kısmı kurta
likleri binasına giderek iki saat ka- rılmışhr. 
dar muhtelif ticari mevzularla Suriyedc Sam, Cerablus ile Bey-
"'!l.eşgul olmuştur. ıut şehirlen uzak menzilli tayya-

T ACiRLERLE KONUŞMA relerimiz tarafından bombalanmış-

Mcmlckctiıı hütüıı evlatları ara- cat fabrikasını gezerken bir kısım 
smcla sıkıntıları paylasmak hir dokuma makinelerinden istifade 111•11 

(Sonu Sahife 2. Siitun 7 de) lktısat Vekilimiz B. Sırn Day (Sonu ~ahife 2. Sütun 5 te) Ticaret Vekiıwıiz Dr. Beh~et U:ı 

Dr. Behçet Uz tüccar birlkleri tır. Bu hareketten bir uçağımız 
.Lnasında ithalatçı ve ihracatç1 ö.önmemiştir. 
birlikleri umumt katibi B. Atıf ----- _ - -- ·-• m ... 

(Sonu Sahife 2, Sühw 4 te) :=~-f"~~~~ 

ALMANLARA GORE 
----*----- , 

Donda. sa-
vaş çetin 

-*-
Rıısıa .. ın StalingPad 
da Volgayı ge.;ıneJı 
te$ebbüsü lıırddı 

Berlin. 22 (A.A) - Alm.aıi 
tebliği: Terek cephesinde Alman 
kıtaları Rusların karşı hücumlarını 
püskürtmüşlerdh . 

Stalingradda düşman Vo}ga 
nehrini geçerek hücuma tefebbiiıl 
etmişse de göğüs göğüse muhar~ 
belerden eonra geriye atılmıştır. 

Merkez Don kesiminde müd ... 
faalar ayni şiddetle devam ediyoz.. 
Düşmanın devamlı taarruzlan kar
şısında Alınan tümenleri inatçı bu 
mukavemet göstermiş ve hava k~ 

(Sonu Sahile 2, Sütun 6 da) 

JAPONLARLA HARP 
~-~~'*·~-~-

8 i r manya 
da taarru
za geçildi 

-*
İngilizler ilerliyor· 
ıar · ·Japonlar 
Sunada sılı111Jı 
durumda. .. 

Londra, 22 (Radyo) - Garbi 
Birmanyada ilerleyen Britanya kı
talan kayde değer bir mukaveme
te rastlamamışlardır. Britanya kuv .. 
vetlerinin Akya.ba doğru ileri ha .. 
reketleri devam etmektedir. 

Taymis bu ileri hareketini ka~ 
deden bir yazısında bu hususta 
şimdiden fazla nikıbinllk göster .. 
mek doğru olamıyacağını yazmak
tadır. 

(Sonu Sayfa 4 Sütun 7 de) 

JUponlann en hiiyiik diışmaııı 
Mare~l Çan - Kay -·Şek 1'e eşi 
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Kuru Kafa ı ( ŞE~~R HADERLERi) 

ZELZELELER ZARAR 
VE~Oi 
-*-

Varlık 
• • 

:F 

<Bıı hırat. , .,11', 'nhif<'de) vergı Si 
hasar ve insanca kayıp azdır. 

SAMSUNDAN YAPILAN * '' AKASI E: murlar için Yeni ekmek k rtları 

•• BVYiiK ZABlr A ROMANI •• elbise Ve 
--·-·-·-·i;tiAN~. 'iAiıii'Aiiiliiit'A'H-··· 

-·· 8 ••• 

Evde herktf.S mem undu •.• 

., .. y k ahı ____ * ___ _ 
izm~rde tevziata 
martta başlanııacalt 

.~-~"~~-------~~~~~~~- -*-Hacı Hu.şen efendi evi tamir ettiriyordu. Memurlara devletçe verilecek 
elbise ve avnkkabının dağıtma şek.. 
!ini gösteren bir talimatname Ti
caret vckilletincc hazırlanmış ve 
nlakndarlara tebliğ olunmuştur. 

Karısı h~suzluJıtan vaz geçmişti 
Bunun tamiri bana hiç te öyle 

kolaylıkla mümkün olacak btr iş 
gıbi görünmiyor .. 

Ah, efendi!.. Durup dururken, 
hıç yoktan başımıza bilyük blı
gaile açtın • 

Zavallı gtimrük memuru ne ce
vap versin? .. Esas itibariyle kan
sını haklı buluyordu. Bunun için 
E.kseriya kansının bu sitC?mli söz
lerini cevapsız bırakıyordu. Başı 
J>ek darda kaldığı zamanlarda ise 
Sfilıende hanıma karşılık vermeğe 
:mecbur oluyordu. Ona diyordu ki: 

- Hele bu ev bir kere tamir 
ol unsu! .• 

Sen o zamnn görürsün 1 •• Şimdi 
harap bir hnlde gördüğün odalan 
o vakit kutu gıôi mahfuz bir şekle 
girmiş bulaclcsın 1 

Hanım, ben kör değilimi Bu 
evi gördüm ve beğendim de öyle 
erıtın aldım. Böyle yapmakla da 
hiç aldanmıı değı1im hoı 1 Bunun 
böyle olduğunu bir az aonra sen 
de nnhyacaksınl 

Ve hacı Rütcn efendi haftalar
ca yorğulnluk çekmesine rağmen 
hiç futur getirmedi. Yapıcı ustası 
aramağa devam ederek nihayet 
bu sanat erbabından birini bulma
ğa muvaffak oldu ve ona dört el 
ile yapıflL 

Hacı Rü§cn efendinin bulduğu 
dülger hacı Musa, elinden her iş 
~lir, çeoit çqit -.natlara vakıf, 
gerçekten usta bJ:r adamdı. Dıvar
cılık, marangozluk, yapı ustabğı 
gibi muhtelif eanatlann hepsinde 
az çok vukufu vardı. Hacı Rüıcn 
efendi ile çok.i,C çekitc pazarlıkta 
bulundu. 

Gümrük memuru evin tamiri 
işini hacı Musaya toptan ve gütÜTÜ 
olarak vermek istiyordu. 

Yapıcı ustası Otakcılara gelerek 
evi gördü. Bütün adalan gezdi 
Evin damına çıkarak mcmitleri 
muayene etti. O kırk ayaklı tq 
merdivenden inmek zahmetini de 
gözUne aldı mahzenin içini de gez-
di. .. 

Bu yerin çok korkunç bir görii
nüıü vardı. içi zmdan gibi karan
lıktı. Hacı Musa mahzene indiği 
vakit gümrlik memurunun getirdi
ği bir petrol lAbmasını yakmağa 
mecbur oldu.. 

Bununla. kalın dıvarh Te kargk 
kuppeli bu karanlık yerin her ta
rafını inceden inceye muayene et
t,;. Mahzende bir kötcde yığılı 
duran harç ve tuğla yığını hacı 
RÜ§cn efendi gibi yapıcı uataaınm 
Öa gözüne İli§tnİ§ti. Evin tamiri 
için iktiza eden malzemenin yapıcı 
ustası tarafından tedarik olunmuı 
gümrük memurunun yaptığı pa4 

zarlıkta ilerye sürüldüğünden hacı 
Musa mahzende yığılı duran tuğ
lalarla harem i§e ynrnyıp yaramı
yacağını tetkik etti ve yapbğı mu
ayene neticesinde bunlardan :isti
fade olunacağını anladı ... 

Mahzenden yukanya çıkan hacı 
Musayıı Şahende hanım iri bir fin· 
can içinde kahve getirdi ..• 

Yapıcı ustası bunu içerken bir 
az yumuşu gibi göründü. Pazar
lıkta bir nz önce gösterdiği inat
tan vaz geçti .• 

Ve gümrük memuriyle mutabık 
aldılar. Evin üç yüz lira mukabi

linde tamiri her ikisi nrasında knti 
bir surette kararla§tırılmı,u .. 

-5-
Şimdi evin içinde dülgerler, i.ş

çı1er hanl hani çalı,mnğn bn§la
mışlardı ... 

Hacı Rüşcn effendi gayet mem
nun ve derin bir sevinç içinde gö
rünüyordu. Dülgerlere, ameleye 
nezaret eden, onlara yapacaklan 
i§i tarif etmeğe uğraşan hacı Mu
sayn sık sık tütün tabakasını sunu
yordu. 

Şahende hanım kızı Nerimanhı 
birlikte eşynyı evin sonradan tamir 
edilecek olan bir odasına yerleş
tirmişlerdi. Şimdi fnmüya hallo 
bu bir tek odadn yatıp kalkıyor
lnrdı ... 

Hacı Rüıen efendinin sevinci 
ana ile kızına da sırayet etmişti. 

lzmir AskerJik 
lığındau: 

Erkek vata 

Şa.hende hanım artık sebepli, se
bepsiz kocasına çıkışmaktan, onu 
azarlamııktan vaz geçmişti. Bütün 
gününü bakır mangalın önünde, 
gümrük memuriyle hacı Musaya 
kahve piııirmcğe uğraşmakla 2eçi
riyordu •.• 

J~ilerden bir kaçı mahzene in
mialer, orada çalışıyorlnrdı. Mah
zenin içi karanlık olduğu için hacı 
Musa burada büyük bir lamba yak
mağn mecbur olmU§tu .•. 

Vakit daha erkendi. laçiler öğle 
zamanında paydos yapacaklannı 
ve kannlannı doyurarak bu suret
le yorğunluklannı dn gidercukle
rini düşündükleri için §evke gel
mişlerdi. Olanca gayretleriyle kaz
malannı kullanıyorlardı ... 

Hacı Musa o sırada yukarda, 
gümrük memurunun yanında bu
lunuyordu ..• 

Mahzende çalışan işçilerden 
ikisi yeri kazıyorlardı. Bu çok yo
rucu bir işti. Çalı§an adamların 
yüz.lerindcn buram buram terler 
akıyordu. 

Bunlar genç ve kuvvetli insan
lardı. Kazmalan savurmağa çalı
pn pazoları kas katı ve §işkİn gö
rünüyordu. Bu kadar yorucu bir 
işle meşgul olan bu adamlardaki 
adelcler de.mirden daha sağlam ve 
dııha dayanıklı idi. Bir kaç sant

Elbise ve ayakkabı dağıtmaları 
943 yılının ilk altı ayı içinde ikmal 
edilecektir. Dağıtmalara lzmirde 
ancak Mart aymdn başlanması 
mümkündür. Lüzumlu elbiselik 
kumaıılar ve ayakknplar halen imUl 
edilmektedir. Ayakkaplann en 
büyük kısmını Beykoz kundura 
fabrikası hnzırlamaktada. 

·r aJıJ: ı d .. Jı. 
1ıanı da b wıanlar 

Şehitler <'addcsindc 105 sayılı 
bakkal dükkanı sahibi Bekir Tfu
kerin pekmezin kilosunu 150 ve 
160 kuruşa sattığı ihbar ed:.lmiş, 
bu dükkanda yapılan aramada 89 
kilo pekmez, 38 adet ekmek, 18 
kilo un ve mühim mikdarda rakı 
bulunarak bunları pahalı sattığı, 
kartsız ve beyannamesiz olduğu 
için müsadere edilmiştir. 

Bekir mtlll korunma mahkeme
sine verilmıştir. 

ZABITADA • 

MtJlliMCE 
BİR HIRSIZLIK 

ten beri fasılasız bir surette çalış- 1307 inci sokakta B. Salih Seze
mağa devam ettikleri halde hiç rin gazoz f::ıbrikasma geceleyin bir 
yorulmamış görünüyorlardı.. hırsız girm:Ş, 30 lira para ile bir 

Hatta bu sürekli çalı§mak onla- çift altın k.ipe, bir çift altın bile
n bir az neşelendirmişti bile!. Şim-' zik, bir kilo kahve ve bir teneke 
di kazma eallıyanlardan birisi ya- zeytinyağı çalmıştır. 
nık bir memleket türküsü çağırma- Bu hırsızlığı Ncjat Sovak adın-
ğa baılamıştı. da birinin yaptığı zabıtaca tesbit 

!§Çinin sesi oldukça pürüssüz ve edilmiştir. Nejadın altın bileziği 
güzeldi. Kürdiyli hicaz makamı köfteci Mehmede sattığı anlaşılmış 
üzerine söylenilen bu me~ur tür- ve Nejatla bileziği çalınmış oldu
kü mahzeıün taş kubbesine çarpa- ğunu bildiği halde satın aldığı sa
rak boğuk seda akisleri vücude ge- nılan Mehmet tutulmuşlardır. 
tinnekte gecikmemişti: 

ödemİI kavaldan 
Tellidir yapraklan 
Bana da Çakıcı derler 
Yar fidan boylum 
Y akanm konaklan 

Türkü ulayan (•) itçi b.er hal
de lzrnir havaUsinin pek. mebzul 
yetiştirdiği '-çık göz. yanık ruhlu 
ve 'hassaa gençlerden olmahydıl 
Çağırdığı türküniln nağmelerini 
hiç noksansız olarak yapmağa mu
vaffak oleyordu.. 

öteki itçiler dinledii<lcri bu 
türküden çok hoılandılar ve ıöy
lemeğe devam etmesi için hep bir 
ağız.dan türkü çağırana niyazda 
bulundular: 

- Aaman kesme Berdöşl Hadi 
devam et&ene 1... Bir işi yanda bı
rakanın bBJı kel olur derler! Son
ra senin de baıın gel olur, biz ka
n,mayız hal ... 

Ona arlcada.şlan Bcrdtlş derler
dl Dünyada mal ve mülk namına. 
sırtında taşıdığı mintaniyle bacağı
na geçirdiği yırtJc dizlikten ba ka 
hiç bir §e'Ye malik değı1di. 
Bundan kinaye olnrak ona bu la
kabı takmışlardı. Asıl adı Hasan
dı. Fakir olmasına rağmen eli çok 
nçıkb. O gün kazandığı parayı ak
şo.m olur olmaz arkndaşlariyle bir
likte hemen yerlerdi. Bunun için, 
bir knç kuru§ artrrmo.ğa muvaffak 
olamazdı ki kendisine lüzumu olan 
eşyayı satın nlabilsinl. •. 

Boşta kaldığı ve çalı,madığı 
giinJerini ise A~tos böceği gibi 
ötmekle, sabahtan akşama kadnr 
şarkı söylemekle geçirirdi. 

Berdli§ Hasan arkadaılannın 
ricalarına dayanamadı ve tüTkü
nün alt tarafını aöylemeğe devnm 
etti: 

KADIN YüZUNDEN 
Tirenin Dumlupınar mahallesin

de oturan amele Galip Kimsel ile 
Necip oğlu Mehmet, Doyra arasm
~ia kadın yilzilnden kavga çıkmış, 
Galip bıçakla Mehmedi üç yerin
den yaralamış ve tutulmuştur. 
Mehmedin yarası hafiftir. 

BtR YARALAMA... 
362 nci sokakta 77 sayılı evde 

oturan Ziya öfle.r bir kavga so
nunda Narin lokantası aşçısı Mu
hittin Atıcıyı demir boru ile başıı:ı.
dan yaralamış ve tutulmuştur. 

Sarkıntılık ddiası.. 
406 ncı sokakta 16 sayılı evde 

oturan ömer DenizilstU Şen barda 
artist Meliha 1lkara sarkıntılık et
tiği iddinsiyle tutulmuştur 

BABA Si 
TEŞVİK ETMİŞ.. 

Gazi bulvarında 4 sayılı Aile 
evinde oturan terzi Celru. Pedüldln 
oğlu Ahmet Pcdük.U babasının teş
vikiyle ayni yerde oturan CelM 
oğlu Şevkete bıçak çektiği iddia
siylc yakalanmıştır. 

AVAYA ATEŞ-
Çorakkapıda 1112 inci sokakta 

12 sayılı evde oturan do'laneci Hü
seyin oğlu Osman Çolak keyfe 
gelerek ha>'aya iki el silAh attığı 
iddiasivle tutulmuştur. 
T TVLA 
K Rl!J/16:'2.~LAR 

Alsancakta yeni sokakta 10 sa
yılı evde oturan Halil Bayram ve 
Ali Şenkaya Ahmet Nurtabalon 
evinde kumar oynadıktan iddiasi
le tutulmuslnrdır. 
M0$TERİ Mİ, 
emsız MI?-Atma da Mehmet vmwaun 

Sonra pipnan olunun 
Bana da Çakıcı derler Yol bedesteninde B. İbnhbn 
Yar fidan boylu, Yazmacının 61 sayılı mağazasın-
H fi k d ı dan mal almağa giden Bn. Şerife, 

er yanım ıe 0 
o. 38 yasında Bn. Kadın Küeük ve 

Kalın taş kubbe boğuk 8CSİyle Elif Ku..ııı. 340 lira değerinde bir 
türküyü tekrarlamağa devam cdi- \'YA 

yordu. 

( •) lriamak türkü 
demektir. 

top ipekll kumaşı çalarak manto
larının altına sakladıkları iddiasi

çaiırmak le tutulmu,lardır. 

- BITMEDt -

şubesi başkan-

a larnüfus 

sızı G0R0$LER 
-*-(Baştaratı 1 inci Sahifede) 

ter Robert Parker Amerikada bu
lunmaktadır. Mister Parker de
miştir kl: 

tezkere ei ini Üzerle
rinde taşı , caklar 

- Bugtln Türkiye<ren umu.mı 
durumu. sanki. bir tiyatronun ilk 
sıra koltuklannda oturuyormuş
sunuz gibi. tam ve mükemmel 
olarak görebilirsiniz. Sakin ve sa
vaşa hazır olan Türkiye İngiltere 
ile ittifnlona ve Birleşik Amerika 
ıle dostluğuna sadık kalmaktadır •. 
İnönüniln idaresi altında yürüyen 
kudretli Tilrkiye milli menfaati
nin gerektirdiği yolu metin adım
larla takip ediyor. Türkiyeden, 
muhakkak ki, bahsolunacaktır ve 
~ine muhakkak ki, Türkiye yeni 
dilnyanın kuruluşuna büyük mik
yasta yardım edecektir. 

Erkek vatandaşların nU.fu.s cilzdanlannı Uzerlerinde taşıma
ları lfizımdır. 

Kontrölde üzerinde nüfus dlzdanları bulunmayanlar asker 
lik yapma.mıı telAkki edilecekler. 

. Ve 5evk edilmek Ozere askerlik şubelerine gönderilecekler
dır. 

-- YARDIM ·=----
Ankara, 22 (AA) - Samsundan Ayni zamanda bir iyi c ma a on

ra verile·cek ... 
bildiriliyor: Erbeadaki felaketli niyet imtihanıdır •• 
Y°._r :5<1rı;ı?t~ı. ha~er alınır alınmaz Bu imt•handa MU• 
Ladıktckı ıstihkam kıtasına men- (( 
sup 100 kişiJik bir kurtarma eki- vaf falı olacağım di· 
biyle ihtiyaca yetecek kadar ek- yenlern muvaffafı 
mek, sıhhi ma~ze~e gön~erilm~t.ir. oıacahlardır 
Kızıl ay mar1fetıyle ficılen myım -
esyası toplanmasına başlanmıştır. (Haştarab ı md Sahifede) 

~-~~----~--~-~--
Merkezde geniş hazırlıklar yapıl
maktadır. Ofisten iki vagon un te
min edilerek ekmek yapılmasına Ucuz ehmelı hartıarı istanbuldan gönde· 

ri e elı • e{j9 mez gelirlilere teu
züat ba1l;31or ... 

başlnnmıştır. 

ANKARA.DAN YEN! 
YARDIMLAR 943 yılının birinci ve ikinci ay- en büyük bir dikkntle suiistimale 

larında kullanılmak ve halka tev:ı:i meydan verilmiyccek şekilde yapı Ankara, 22 (A.A) - Pazar gii
nü yurdumuzun muhtelif yerlerin
de duyulan yer sarsıntılarından en 
çok müteessir olan Erbea ve Nik
sar havalisindeki felaketzedelere 
yapılan yardunlar hakkında aldı
ğırmz en son haberler şunhırdır: 

edilmek üzere yeni ekmek kortla- lacaktır. 
rı bayrnm tatilinden istifade edi
lerek tabolunmuştur. Kartlar ga
yet itinalı bir ıekilde yapılmıstır. 
Bunların taklidi imkansız göriildü
ğü gibi basılması işi de mutlak bir 
kontrol altında cereyan etmiştir. 

Memurlar, mütekait, dul ve ye
timlere ekmek kartları hükümetçe 
lstanbuldaki Damga matbaasında 
tabettirilmektedir. Bunların hafta 
sonunda hmire getirilmesi temin 
edilecektir. 

Hnlka ekmek kartlnnnın tevzi
ine cumartesi günü başlanacnkbr. 
Daha evvel her halk dağıtma birli
i'.,-i, dağıtacağı kartların yekununu 
belediye iaşe bürosuna yazılı ola
rak bildirecektir. Kart dağıtmalaıı 

TıC ~ ET VEK!UNI 
TETKiKLERi 

(Baştnrnfı 1 inci Sahifede) 
inan tarafından istikbal edilmiştir. 

Vekil birlikler idare heyetlerini 
teşkil eden zevatla evvela bir ko
nuşma yapmış, daha sonra ihracat 
ve ithalat tacirlerinin muhtelif 
mevzularn dnir maruzatını dinle
miş ve not almıştır. 

Bazı tacirler vekile maruzatta 
bulundukları 11rada birliklerin fa
aliyeti, vergi mevzuları ve bilhassa 
tacirlerin istikbale nit çalışmaları 
hakkında mütalea sert etmi~ler ve 
temenıülerinin tetkike layık görü
lerek bu mevzularda tedbir nlın
masını istemişlerdir. 

Ticaret vekilimiz. bütün miitale
nlan büyük biT itina ve dikkatle 
dinlemekle beraber bu mevzular
da hiç bir vadda bulunmamış ve 
vekaletin düşüncelerini açmnmııı
tır. 

Muhakkak olan nokta hükümeti
m.izin istikbale ait ticari meseleleri 
daha şimdiden en itinalı bir euret
te tetkik ettirmekte olduğudur. 
Ticaret vekaletinde kurulmuıı ve 
faaliyete geçmİ§ olan harp ekono
misi bürosu bu hwusta lbir <le ra
por hazırlamaktadır. Hükümeti
miz, memleketin menfaatine ola
rak yeni tedbirler almakta olduğu 
bu sıralarda elbette ki iç ve dış ti
caretmiz:in birer faydalı unsuru 
olnn taciTleri ayakta bulundurmak 
arzusundadır. Alınan tedbirler ve 
atılan isabetli adrmlarla tüccar sı
nıfınm aarsılacağı zannedilmemek
tedir ve edilmemelidir. 

DIŞ TlCARET IŞLE.Rt 
Ticaret vekilimiz bu arada tü

tüncüler ve manlfaturacılarla da 
görüşmüştür. Konuşmalann esası 
bilhasaa Ticaret vekaletini alaka
dar eden mevzular da cereyan et
miştir. Dış ticaret işlerinin yeni 
anlaşmalarla iyi yürüdüğü mü
ınhede edilmiştir. 

VEKtUN 1ZAHA Ti 
Ticaret vekilimiz. dün bir mu

harririmizi kabul ederek aşağıdaki 
izahab vermiştir: 

c - Bayrnm günlerinde Ayva
lık. Edremit. Burlınniye, Reşadiye, 
Selçuk ve Kuşnda!tnn giderek zey
tinyağı işlerini tetkik eyledim. Ye
rinde alınması lfızım gelen tedbir
leri mahallen gördüm ve icap 
eden talimab verdim. Bildiğiniz 
gibi ordumuzun. muayyen gelirli
lerin ve mcmurlann ihtiynçlan bu 
el konan zeytinyağlıırdan tamamen 
temin edilmiş olacaktır. 

lzmirde ticaret eTbahiyle yaph
ğun temaslardan memnunum.> 

Hükümetlmiz. eline geçecek 
yağlaTla evvelce de kaydedildiği 
gibi ordu ihtiyaçlart111 temin ettik
ten baıka muayyen gelirlilere de 
yağ tevzi ettirecektir. Bu yağ fi
yatlıı.nnm frenleneceği de hesap
lanmtŞtır. 

Memurlara ve muayyen gelirli
lere az asitli yemeklı1c yağlann 
tekn'ben bir liradan tevzi edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Tıcaret vekilimiz dürıkii tetlcik
leri eırasında belediye otobüsleri 
için lietik "Ye diicr malzeme temi
ni hU81.WUnda lüzumlu tetebbüale
rin yapılacağını belediye reisimiz 
B. Rctat Lebleıbicioğhma ndey

* Vilayetin ve belediyenin aldığı 
yeni tedbirlerle fınnlarda ekmek 
bulunmnsı i~i yoluna girmiştir. 
Şimdi günün hernan her saatinde 
fırınlarda ekmek bulunmaktadır 
ve bize temin <"dildiğine göre bun
dan sonra da ekmek işleri tam bir 
intizam içinde devam edecektir. 

* De ~işmez gelirlilere ikinci ku
nun 4 3 tarihinden itibnren cAnn 
karnc>ler kullanılmak suretiyle 
dağıtmalara başlanacaktır. Bu kar
nelerin kullanılm~sına dair Ticaret 
vekiiletinden viluyete bir tamim 
gelmi§tir. 

lltTI Si T VEKiLi BU· 
GÜN GIO YOR 

M.illi Müdafaa Vekaleti tarafın
dan z lıelc sahasına gönderifon 
sıhhi yardım heyet"ne iliive olarak 
200 yataklı bir seyyar hastahane 
gönderildi~i gibi Samsun, ~·a 
ve Turh ldan da birer sıhhi imdnt 
heyeti gönderilmiştir. Mtinakalfit 
VC'kfilcti devlet demiryolları An
kara hastahanesi bir operatör ve 
be~ ooktorluk bir heyeti yardım iş
lerinde çalışmak üzere Tokat vali
sinin emrine vermiştir. 

Ankara Nümune hastahanesin
de teşkil olunan bir sıhhi heyet 
Erbeaya hareket C'tmck üzeredir. 

Yaralıları fclfiket sahasından 
Samsundaki hastahanelere nakil 

(Baştarah 1 inci Sahifede) kin Ltidik - Samsun arasında Mil-

d "l d·-· · ·· ·· b 1 d li l\füdafaa Vekaletine ait motörlU e ı me ıgıru gormuş, un ar an 
1 istifade edilmesi hususunda tetki- vasıta ar harekete getirilmiştir. 

kat ynptırm~tır. Ayrıca bir askeri nakliye treni de 
Vekil İzmirdeki tetkikleri sıra-l' bu işe tahsis edilmi§ ve Erbeada 

sında - dün de kaydeylediğimiz ~e!akct kurbanl.~rını kurtarmak 
gibi. - N.aziiliden getirilecek maki- L:ınde y~rnı:lı~ gostere~ erlere. ilA
nclerle Izmırde bir doh.-uma fnbri- "eten hır ıstihkam milfrezcsı de 
knsı kurulmasını tensip eylemiı:; gönderilmiştir. 
ve bu hususta Sümerbank umun~ Samsuna gönderilen yaralılar 
müdürüne lüzumlu direktifleri 1 icin miitevaSSJt bakım merkezi olan 
vermiştir. · T fıdikte halkevinde muvakkat bir 

Vekil dün sabah bu fabrikanın 1 hastahane kurulmuştur. Samsun 
kurulacağı Halkapınardaki yeri memleket hastahanesindeki yer
görınüştUr. Fnbrika için münasip lerden mada halkevindc de 50 ya
pörülen ar5a hemen istimlak edi- taklı bir hact~hane kurulmuştur. 
lcrek inşlUta başlanacaktır. İnşaat y Al~GINLARI 
büyük olmaktan ziyade htiyaca SöNDüRMEK tc!N 
yeter bir genişlikte olacak ve iş-
letme masrafının az olmasına iti- Erbea ve köylerinde yer 11arsın
na gösterilecektir. Nazillideki ma- tısının sebep oldu~u yangınlar To
kin<:lcr en kısa bir zamanda İz- kat. Samsun ve Turhaldnn gönde
mire etiriicrek montajı hemen rilen itfaiye ~kil!\tı tarnfmdnn 

söndürülmüştür. yapılacaktır. Bu yeni fabrikanın 
imal edeceği kumaşların İzmir ve KIZIL AYIN Y ARDIMLA.Rt 
civar vilayetlerin ihtiyacına cevap Toknt valL5inden başka Samsun 
vereceği anlaşılmaktadır. ve Amasya valileri de sıhhi yar-

İktisat vekilimiz dün öğleden ı dım ekipleriyle birlikte Mdise ma-
sonrn viltıyeti, Partiyi, Belediyeyi h:ılline gitmb:;lerdir. Kızıl ay umu
ziyaret eylemiş, daha sonra Sümer 1 mi merkezi elinde bulunan bütün 
bank satış pazarına giderek çalış- 1 vac;ıta ve imkanlardan istüade ede
maları gözden geçirmiştir. rek fclfiket kurbanlarının imdadı-

n. Sım Day, İzınirde halka na koşmuş, sıhhi yardundan başka 
kok kömürü tevzi edilmesi husu- l 500 çadır, 500 battaniye, kfıfi mik
sunda hazırlanan tevzi esasını darda çamaşır, çay, şeker ve zey
gözden geçirmiş, vilfıyetin tensibi tin göndermiştir. Kız.ıl ay aynca 
dahilinde tevziat yapılmasını mil- yardım masraflarına karşılık ola
nas:p görmüştür. Yakında İzınire rak Samsun valisinin emrine on 
mühim mikdarda kok kömürü ge- bin lira tahsis ctınislir. 
l!rileceği gibi sanayi müesseseleri AMASYALILARIN 
ile fabrikaların kömür ihtiyacını 
karşılamak üzere de maden kö- YARDIMLARI 
mürü getrilecektir. Fakirlere giln- Amasya muhabirimizden aldıi:'l
de ikişer, üçer kilo kok kömürü mız bir telgrafa göre Amasyalılar 
-satışı yapıL'Ilası dn kararlaşrmştır. felaketzedelere ilk yardım olarak 
VEKİL SOMAYA GİDİYOR 200 ianilıi, 496 çift çorap, 414 kilo 
İktisat vekilimiz bu sabah saat kavurma, 240 kilo pastırma, 189 

7.15 te Bandırma 'treniyle ayrıla- kilo ze~·tin tanesi, 60 kilo helva, 250 
rak Somaya gidecek, Somadaki kilo peynir, 1700 kilo ekmek gön
Liny1t kömtir mndenlcrini geze- dcrmişl<:'rdir. 
<'ek, akşam ilzeri Bnlıkesire gide- EKMEK llmY ACI 
cektir. Geceyi Bnlıkesirde geçire- Erbeadn fırınlann yıkılması yü-
cek olan B. Sırrı Day yarın sabah zünden ekmek ihtiyacı Samsun ve 
ssnt onda Balıkesirden ayrılarak Tokat vilflyetinden temin edilecek-
Ankaraya dönecektir. 1 tir. 
İŞÇİLERİN MARUZATI 
Halkapınar Pamuk mensucatı ÖLENLER NE KADAR ? 

fobrikası amclcsinden bir grup Erben ve Niksarda insan, mal ve 
gazetemize müracaat cperek, fab- bina zayiatı hakkında kat'l bir ha
r:kada çalışan 2100 amelenin do- bcr alınmamış olmakla beraber 
kuz cylilldcn beri kömürsüzlUk 1 zelzelenin sebep olduğu yurtdaş 
yüzünden ayda ancak 10 - 12 gün 1 kayıbırun bine yakın olmasından 
çalıştıklarını, fabrikanın şimdiye korkuluyor. 
kadar ameleye çalışmadıklan gün-
ler için de yarım gündelik ödedi- Al •NL RA cOoE 
ğini, buna rağmen geçinmek hu- "" n 
susunda büyük sıkıntı ile karşı- --*--
la.ştıklnrını b!.J.dinnlşlerdir. İşçiler (H starah J ind Sahifede) 
fabrikanın <;alışması için devletçe vetler:imizle iki zırhlı tcşkilimiz ta• 
nlınacnk tedbirlerin mahiyeti üze- rafından tutulan bir kesimde Rus
rinde dunna~a kendilerinden hiç lann son 1 O gÜn iç.inde 404 tank
bir hak ve salfilı!yet görmemekte lan tahrip edilmi~tir. Başka kesim 
olduklarını tebarüz ettirerek mem- lerde ve Sibortucu bölgesinde Al
lekete faydalı birer işçi ofarak hl- man - Mnear hücum kıtaları mev
mayc edilmelerini tcmennl etmek- zilcrdcn çıkarak dü man sığınak
tedirler. lannı tahrip etmiş, esir ve make-

İktisat vekfiletinin bu hususta me almışlardır. Münferit Rus biT
lüzumlu tedbirleri alacağı muhak-ı likleri püskürtülmüştür. 
kaktır. Tropetz bölgesinde mnhalli hü-

cumlar sayesinde mevzilerimiz i.s
lah edilmiştir. 

zaruretti. Huna rağmen 1939 ey
Hiliinden heri memleketi kaphyan 
ıstırap sesine kulaklarını tıkayan, 
kendi zevklerinden \'e doymak 
bilmez hır )arından başka bir ::,CY 
diişlinıniyen bir vurguncular züm
resi türcmistir. Varlık \'ergisi, en 
evvel bu 2ümrenin ihtira lnrına 
gem vurmuc;tur. Ayni zamnnda, 
bütiin vntnnda lar, milletin umu
mi selameti namına. maddi \•arlık
lnnndan bir kısmını terketmeğe 
da,·et edilmişlerdir. 

Bu bakıındnn \'nrlık vergisi, 
milletin fednkfırhk duygusunu 
~\izde yiiz muvnffakıyctle netice
leneceğine inandığuruz bir irnti· 
hana tfıbi tutmuştur. Gerçi ''ergi
nin yarım milyarı geçen bir mik
dara baliğ olması tnhsilattn biiyük 
b zı zorluklar ihdas edecekse de 
bu zorlul lanıı neticeyi değiştir
meden ycııilece~'İ knnaati kuvvet
lidir. Varlık vergisinden beklenen 
neticeleri ö. ·lece hUlasa edebili· 
riz: 

1 - Diine kadar millet ve mem
leketin zaranna olnrak spekülas
yonda kullanılan veya iş hacmi
nin daralması yüzünden hareket• 
siz kulan hUyUk parruar, millet 
knsalanna geçmek suretiyle milli 
ve içtimai nizama daha faydalı bir 
tarzda kullamlncakttr. 

2 - Bu sayede milJi paramız 
kıymetlenecektir. Eşya fiyatlnriyle 
emlak kıymetlerinin nlabildii'.,<ine 
yiiksclmcsi memlekette bir enflas
yon havası yaratmıştı. Bu havanın 
devam etmesi büyük tehlikeler 
dob'Urabilirdi. Devlet tnm zama
nında aldıi:rı tedbirlerle bu tehli
keleri önlemi tir. 

3 - Daha şimdiden cş~a fiyat
lnnnda sukut nlametleri mevcut
tur .. Piyasayı miitemadiyen kam
cıhyan spekiilntötlcrin ortadan 
kaybolması ,.nziyetin miimkün ol
duğu kadnr iyileşmesini kolnyla.ş
tırncnktır. 

4 - Ticaret hayatında meslek 
nnmusunu muhafaza eden vatan
daşlara daha emniyetli ve daha 
geniş fanli •et s ıalan a ıl en tır. 

5 - En biiytik miistchlik dev
lettir. Eşya fiyatlarında çılgınca 
terefiiilerin önlenmesi bir taraf
tan, paramızın kıynıetlenınesi, di
ğer tara(tan, de\•let masraflan 
üzerinde tesirini gösterecektir. 
Vntan sınırlnnnda bekçilik .. den 
şnnlı ordumuzun ia...c;c ,.e teçhizi 
için yüz milyonlarca lira sarfet
mek zorunda olduğumuz diişünü
lürse bu yeni hamlenin ne kadar 
önemli neticeler ,·ercccI,ri kolaylık
la anlaşılır. 

6 - Yine bu sayede, değişmez 
\'e az gelirli ·vatanda lnnn hayat 
pnhnhlığmdan ileri gelen sıkıntı
ları bir derece hnfifliyecektir. 

Hülasa varlık vergisi, milli Şe
fin son nutuklnnnda işaret ettik
leri gibi gerçek manasiyle milli ve 
içtimai nizama geni~ ölçüde fay
dalı olacak1ır. 

l{anantimizce bu vergiyi en ev
vel ödiyerck yeni vaziyetin icap
lanna göre faaliyet sahasıru tan
zime muvnffnk olanlar bugünkü 
durumdan en nz zararla çıkncak
lnrdır. Bilakis kaçamaklı yollan 
sapanlar, \·erginin kati mahiyetini 
unutarak boş hayallere kapılanlar 
çok lnynıetli bir zamnnı kaybede
ceklerinden korktuklan sarsıntıyı 
biunt hnzırlıyacaklardır. 

V nrlık 'ergisi ayni zamanda bir 
i~ i niyet imtilınrudır. Bu imtihan
da •l\iutl::ıkn muvaffak olacağım• 
diyenler mu\llffnk olacaklar ve iyi 
nİ'.\•ctlcıiniıı bir muknbelcsi olanlk 
JıÜkümettcn yannki faaliyetlerin· 
de bekliyccckleri müzahereti gö
ı cceklcrdir. 

ŞEV ET BİLGİN 

Almanlara göre 
asta teufıif at 

ya ımı~ .. 
Tnnca, .?.2 (AA) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Fastaki Amerikan· makamlan 

yeni vaziyete taraftar olmıyanlal'
dan bir çok kimseleri tevkif etti.
miştir. 

lemistı. 
Ticaret vekllcti 

fuara 50,000 lira yardımda bulun
mnğı da lcabul etmiştir. Bu tahsisat 

Kültürpark ve hemnn gönderilecektir. 

f ZMtR ASKELIK ŞUBESt 
BAŞKANLlôINDAN: 

MAYKOFTAKt 1-- 340 doğumlulann son yok-
HAREKEI'LER lamasına lzmlr Askerlik §Ubcsinde ---------------~--------------

Müjde ML.jde 
Salih Palas Salonlarmda 

NOEL GECE 1 
Münasebetiyle öniimüzdcki PERŞEJ\IBE GECESİ fev

kawde bir eğlence 1ertip edilmiştir .. 
Sayın müşterilerimizin masalnnnı şimdiden temin c~ 

leri rica Glunur •• 

Berlin, 22 (A.A) -Alman ordu- başlanılmı,tır. 
lan B~kumandanlıöı Tuapsenin B\I doğumlu eratın her gün ..
dağlık kesimindeki Alman hare- baht1ln akşama kadar İzmir aaker
ketlerl hakkında şu malfunatı ver- lik §ubcsine müracaatla yoklama-
mektedir: larını yaptırmaları lazımdır. 
MuvaifnkıyeUi neticeler veren 2 _ 339 doğumlulardan ev-

taarruzt muharebeler sayesinde velce tescillerini yaptırmış mektep 

1 
Maykoftnki cephemizin sarsılmaz talehelerinin gelmelerine lüzum 
olduğu gösterilmiştir. Bu mUharc- yoktur. 
belerde Almanlar hlikim tepeleri 3 - 340 doğumlu mektep tale-

1 

zaptede.rek, Sovyetlerin Maykofta belerinin hangi günlerde tescillcri
melhuz olan tehlikeli hareketlerine ni yaptıracaklnn ayrıca ilan edile-

~---•••••••••••••••••••••••~ meydan vermemişlerdir. cektir. 1-2 
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YENt NEŞRiYAT Mahlıumiyet ilan... 
İzmir Milli .W.orunma c. M. U. liğinden: 

155 

Gazetem~!'~~!ı~942 tarihli/ ngilizıer~ ve Ruslara göre 
(Haştarab 1 ınci Sahifede) 

30 kilometre mesafede bulunmak
tadırlar. l\'lilnerevo Mo•kovad.an 
ltostofa gi :len demiryolunun Har
koftan gebn demiryolu ile bir
leştiği önemli b'r kavuşak nokta
sıdır. 

haberler bürosun~ tebliği: 
Kıtalarunız.ın orta Don çevre

sindeki taarruzu devaın echyor. 
Kıtalarınıız cenup batıya doğru 

alelacele ;;ekilen bozguna uğrarnıs 
Alman Fa ;ıst kıtalarmı tak.p ede
ıek 24/30 kilometre ilerlemişler
clır. Kı!alarımız beş gün içinde 75 
100 kilom·•tre ilerlemişlerdir. 

Borsa 
ÜZÜM 

170 Akseki Ban. 55 50 
94 H. Elbirlik 54 
18 İnhisarlar 52 

282 Yekfin 

56 
55 50 
54 

nüshasının :1 ün-.;\i ... &rııf~sindcki 
Belediye Riyaseti ilAnlarından bir 
numaralı ilô.nm ihale günü 28/12/ 
M2 pazartesi günü saat 16 da ya
pılacağı sehven gösterlmemiş oldu
ğundan keyfiyet tashih olunur. 

iZMİR KÜLi "-' 
GAZETESİ .. 
Bu kıymetli gazetenin 15 ilkka

nıın sayısı çıkmıştır. Başlıca mün
derecatı : Asun Kültürün varlık 
noktası. Dr. Abdi Muhtar Bilgi
nerin aileleri yıktığını gördüğüm 
bir ıstırap noktası, Cihat Gökçekin 
~ekemedi.klerimiz, İrfan Hazarın 
içimizde ölenler yazıları.. Ayrıca 
maymıınlar akrabamız mı? Bir fi
lezo!un gençlere nasihatleri, bu
günün resim sanatı, şiirler, hika
ye ve saire .. 

Fazla fiyatla satışa cam arzetmekten maznun Pazaryeri 949 ncu so
kak 40 numaralı evde oturur Abdurrahman oğlu Mustafa Camcı hak· 
İ::ulda yapılan d~ sonun.da: 

Suçu sah.it görüldüğünden milli korunma K. nununun 4180/32tB. 
59;3 ve 63 ncü maddeleri mucibince 90 lira ağır para cezasiyle mah
lr.uıniyetine ve 25 gün müddetle msiazasu:un kapatılmasına ve ~ ka. 
rarının büyük harflerle yaz>larak ıoze çarp ak yerine asılmasına 
dair verilen 3/10 ·942 tarihli hlikmUn temyiz muhakemesinin 1 12 942 
tarih ve 8562/7603 sayılı ili>miyle de ta.od:'· ••<l''"''S olduğundan bu su-

234713 i &ki yeldin 
t LAN 

Sovyet ;s1ihk!\mcıları ileri hare
~eti esnasında 2000 düşman may
nini temizlemişler ve mihvercile
ı ın bir yığınak merkezini dağıt
mışlardır. A imanlar yedek kuv
vetlerôni a:eşe sokarak müteaddit 
karşı taanuzlar yapmışlarsa da 
Rus iler!leyıı;ini ve tazyikini dur
duramamı.ştardır. Muhtelif nokta
lardaki mukavemet adacıkları bi
rer birer ~·a imha edilmekte ya 
kuşatılmaktadır. 

234995 ! Umumi yekCın 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 ALIN AN ESİRLER 

Bir gün 'üren savaşlarda kuv- İNCİR 
..-etlerim'.z 100 den {a,la meskun 70 Şükrü Uğur 80 

52 
• 53 

55 50 
59 

80 
yer almışlardır. Bunların .ırasında 25344 Eskı yekiln 
Mankova. Kolitııaskaya, Cepto- 25U4 Umumi vekün 
kovka, Devtobo, Kutei, İkoalek- 10000 kilo z. Yağı 114 114 
•evo, Lozankaya, Strakovski. Mec- 1800 kilo Rafine 160 160 
kof, Baskovkaya, Krjilin. Kar- 52 çuv:ıl Susam 51 52 50 

Turgutlu belediye elektrik san
tralında kullanılmak üzere 1 00 illi 
1 5 O beygir kuvevtinde ta dahili 
ihtiraklı bir motor veyahut bir bu
har kazan ve mak.ine9İne ihtiyaç 
vardır. Yeni veyahut eyi vaziyette 
müstamel ve nok5ansız motor ve· 
yahut makinesi olilnlar motor ve 
makinenin normal takatını, sarfi
yat miktarını, marka'.'lını ve hususi 
evsaf ve şartlarını bildirir teklifle-

rini on beş gün içinde Turgutlu 
belediyesine bildirilmesi ilan olu
nu~ 23 24 25 7105 (3249) 

retle hükmün katileştiı'i il&n olunur tlôrtl 333 7114 (3244) 
------·---. 
. Mahlmmi_,et UC.nı-
ı:mıır Milli B:orıınmo c. . u. ı L!titt~r.n: 
Fazla fiyatla R~kı satmaktan maznunlar Karşcyaka Sadık bev so1<ak 

43 numarada oturur Mehmet oğlu Alı Kavalak ,.e Karşıyaka Galip 
bey sokak 8 numarada oturur Ali oğlu Mehmet Pertev lleri haklarında 
yapılan duru.,«ma sonun.da suçları sabit ı,:örlilmüş olduğundan milli 
korunma K. 4180 '31/2 5913 - 4 ve 63 ncü maddeleri mucibince Ali Ka
valagın (30) lira ağlr para ce-zasiyle mahk\ımiyetine ve on gün müd
detle ticarette-o men'ine ve Mehmet Pertev tlerinin 4180 31 /2 - 59 3 
4 ve 63 ncü M. (30) lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve on gün 
müddetle dükkanının kapatılmasına ve o kadar müddet ticaretten 
men'ine dair verilen 10. '10,'942 tarihli hüküm ve temylz mahkemesinin 
1/121942 tarih ve 8776/7842 sayılı illlıniyle de ta.sdU< edilmis ve bu 
suretlede hüküm katile~miş olduğu ilan olunur. tlam (3.U ~ 3421 

Merkez cephesinde Ruslar ka
zandıkları bir cok mevzileri tah
kim etmek,ed'rler. 

~:;;;~:~er= de var- r~B-~U;GkU:~K·au~~E;S<~~ı"Y;A;,T·~-~ 
20 ilkkanuna kadar yapılan sa- ıı n § 

vaşlarda htalarımız 13500 den =--~==ı:ccıcı'c-..r.:coccoo 
fazla esir almışlardır. 7.30 Program ve memleket saat KURTULAMIYACAKLAR 

Royterin Moskova muhabirine 
göre Don ve Volıı:a arasında sıkı
şan 22 Alman tümeninin arkasın
<ia Sovyetlerin tesis ettikleri du
var o kad~r kU\·vetli ve bu tü
menleri d~~er Alman orduların
dan ayıran mesafe o kadar artmıo
tır ki bu kuvvetlerin pek yakında 
talihleri teayyün etmi< olacaktır. 
Bunların Ruıı (enbcrinden kurtul
ma ümitlerı artık yı>k olmuştur. 

Yine ayni müddet içinde kıtala- oyarı, 7.32 Viicudumuzu çalıştıra
rımız 89 tank, tank yüklü bir tren l.m .. 7.40 Ajans haberleri 7.55-
1320 top, 800 mayn atar, W59 mit- ~.30 Müzik : Radyo salon orkest
ralyöz, bir milyondan fazla tülek ı ası 12.30 Program ve memleket 
kurşunu, bir milyondan fazla mer- mat ayarı 12.33 Müzik pi. 12.45 
mi, 70 v~rici radyo ve muhtelif Ajans haberlerı 13.00 - 13.30 Mü
ba<ka malzeme ele geçirm'slerdir. z k : Karışık şarkılar 18.00 Prog-

STALINGRAD SAVAŞLAR! ram ve me:nleket saat ayarı, 18.03 
T AFSILA Ti Müzik : F .ıı;ıl heyeti 18.45 Müzik 
Moskova, 22 (AA) - Sovyet Radyo daM orkestrası 19.30 l\!em-

STALİNGRADDA 
öğle tebliği: leket saat ayan ve ajans haberle-

Rus topçu•u Stalingradda fab- ri 19.45 Müzik : Yurttan sesler .. 
rikalar mahallesinde bir çok blok- 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: 
havzlar tahrip etmiş ve müteaddit Bı' 

Londra, 22 (Rad\ o) - Mosko
'adan biltliriliyor : Stalin~adın 
cenup ha!!sında 35 tanklık bir 
mihver te.;ıulinin yaptığı karşı hü
cumlar püskilr!Ulm~ür.Bu tank
lardan alt13l tahrip edilmi~tir. 

r halk türküsü öğreniyoruz 21. 
piyade bölüklerini kısmen dağıt- Konuşma (Evin saati .. ) 21.15 Mü
mış ve kısmen de imha etmiştir. zik pi. 21.30 Tems:l _ Kimgil aile

Sehrin cenup taraflarında mü-, si 21.50 Müzik : Riyaseticümhur 

ORTA DONDA 
Orta Do'1da muvaffakıyetli Sov

yet taarruw devam etmektedir .. 
Son altı ııünlük taarruzda Sovyet 
kuvvetleri 150 kilometre ilerle
mişlerdir. Yüzlerce meskiln yer 
k:urtarılmı'$, on binlerce esir ve 
büyük mikdarda ganimet alınmıır 
tır. Alman ordusunun hayati 
clıemmiyet verdiği iaşe yollan bir 
çok noktalarda kesilmiştir. Kotel
nikovo da şimdi Sovyet ordusu
run elindedir. Diğer taraftan Mil
nerovo ş:mendifer istasyonu tehdit 
altındadır. 

teaddit hücumlar neticesinde yüz- bandosu 22.30 Memleket >aat aya
lerce Alman imha edilmiştir. n ajans h•berleri ve borsalar 22. 

Stalingradın §İmal batı.,ında bir ' 
birliğimiz 150 düşman aokerini 45 - 22.50 Yarınki program ve ka-
imha etmİ4, 15 blokhavzı ve ma- pa_nı_ş_._· ----------
lcineli tüfek yuvuını tahrip etmiş-

ACIBİRÖLVM 

ALMANLARIN 
SÖYLEDİKLERİ 

tir. Başka bir kesimde kıtalarımız 
düşman karşı hücumlannı püskürt
müştür. 

Stalingradın cenup batuında 35 
tanklı bir düşman teşkili bir Sov• 
yet birliğine hücum teşebbüsünde 
bulunmuıtur. Kıtalarunız karşı 
hücuma geçerek düşman teşebbü
sünü akim bırakmışlar. 6 tank tah
rip etmişler ve 200 kadar er ve 
subayı öldürmü,lerdir. 

DONDA 
Berlin sözcüsil vaziyetin cid01. Don nehrinin orta kısmında kı-

olduğunu gizlememiştir. Ayni söz- talanmız taanızlarına muvaffakı
cü Alman kuvvetlerinin inanılmı- yetle devam etmiştir. Düşmandan 
yacak kadar büyük piyade, topçu 98 esir alınmış ve bir malzeme de
ve tank kuvvetleri karşısında ev- posu ele geçin1rniştir. 

Manisan!n tanınmış ailelerinden 
Şişeci Halit Arbilin kızı. Manisa
da sarraf Kfunil Arbilin, lzınirde 
Tarım SatL, kooperatifleri Birliği 
!ncir işletme şefi Ahmet Arbil'n, 
İstanbul Hukuk fakültesi talebe
lerinden Semih Arbilin kız karde
~leri Bahriye Arbil düçar olduğu 
zaHm hastalıktan, bütün tedavi ve 
ihtimamlara rağmen, kurtulamı
yarak kurban bayramının birinci 
cuma günli genç yaşta iken haya
ta gözlerinı kapamıştır. 

Merhwnun cenazesi İstanbulda 
Llllelideki evlerinden aile dostla
rının iştirak ettiği törenle kaldırı-

velden hazırlanmış mevzilere ı;e- Sovyet istihl::ıl.m kıtalım 
kildiğ!ni söylemiştir. Alman aske- den fazla mayn toplamıflrr. 
ıi sözcülerınden Ditman ise Al- Başka bir k .. imde Sovyet top
ınanların beklenmiyen bir hücum çusu bir düşman topluluğunu da
karşısında kaldıklarından ve faik ğıtmıştır. 

2 000 !arak namazı Aksarayda valide 
camiinde kılındıktan sonra Topka
pıda merkez efendi mezarlığında 
hazırlanan ebedt istirahatg81una 

Jnıvvlı!ıtler <.'nGnde tutunmak tıçtn. MOSKOVA CEPHESiNDE 
• tevdi edilmıstir. erhuma Allah-

•an rahmetier diler, kederdide ai
lesine tatlyetlerimizi bildiririz. büyük gayretler sarfı icap ettiğin- Moskova cephesinde Sovyet 

den bahsetmiştir. kıtalan zapt ettikleri mevzileri tah 
MİLYEROVO DÜŞERSE kim etmiş ve düşmanın karşı hü-
Londra, :!2 (A.A) - Londra ga- cumlarını pü•kürtmüştür. 

zeteleri Rus ordularının. vaktiyle Rjevin batısında düşman muha 
Almanlara Stalingrad yolunu açan rebe meydanında 300 kadar ölü 
Milyerovoya doğru ilerlediklerinı vermiştir. 
yazıyorlar. Başka bir kesimde bir Sovyet 

(Deyli Meyi) diyor ki: tank ••var birliği dü;ımanın iki 
Eğer Ru<lar burasını ele geçir- hücumunu püskürtmüş, 1 O düş

meğe muvaffak olurlarsa Rostofa man tankı tahrip edilmiş veya kul
doğru ilerliyecek ve Kafkasyayı !anılmaz hale getirilmiştir. 
tehdit imklnınt bulacaklardır. Ne- Moskova, 22 (AA) - Bir taraf
ticeleri tahmin için henüz vakit tan general Golikof ve general 
erkense de AJmanların zor bir du- Vatutin orduları Almanları Orta 
ruma dilşmeleri muhtemeldir. Don çevresinde Millerova kavuşa-

SOVYET TEBLİÔLERİ ğına doğru inerlerken çevrilen 
Moskova, 22 (A.A) - Sovyet 200 bin kişılik Fon Hotnun ordu

tebliği : Stalingrad cephesinde, su Don dirseğinde Stalingrada 
Donda ve Meı·kezde kıtalarıımz cioğru tedrici bir surette püskilr
evvelce bildirilen istikametlerde tillmektedir. 
taarruzl&rl!la devam etmişlerdir.. 10 METRE İLERLEYİŞ 
Orta Donda daha 30 kilometre Şimal batı ve cenup babda iki 
ilerliyen kuvvetlerimiz bir çok Sovyet ordusu Alman zırhlı ve 
meskCln yerleri kurtarın1ş ve düş- piyade te>killerini şiddetle hırpa
nıandan bir hayli esir ve ganimet lamaktadır. Stal'n~radın içinde 

21mıştır. Ru•lar taa\·ruzlarının her defasın-
Stalingradm batısında düşmanın da yalnız on metre kadar ilcrliye

ümit.c;;izce ~üdafaa ettiği mevzile· hilmektedirıer. 
r? taarruzlarımız de\-am ediyor. 39 NAK.LlYE UÇAôl 

Moskova. 22 (A.J,\) - Gecele- Dtl'$ü'RüLDü' 
yin neşroJ•,nan Sovyet tebliğine l\foskova, 22 (A.A) - Sovyet 
ektir: Orta Donda k1talarunız iyı tebliğinde bildirildiğine göre Sov
reticeler veren taarruzlarına de- yet kıtaları 21/1lkkanunda Stalin
~am ediyorlar. Darbelerimız altın- gradın cenubunda 39 Alman nak
da çekilen düşman harp meyda- liye uçağını dilşürrnüşlerdir. 
ııında bir çok silah ve malzeme 
'hrakmıştır. Almanlar bazı kesim- Jnglliz fıomı!inlstleri 
lerde karşı hücumlara teşebbils İ".,i partisine fıatıl• 
etmişlerse de kıtalarınuz b.u h~- ..,.,. 
leleri püskurtrnüş ve ezmışlerdir malı istiyorlar .. 
Bir kesimde 11 tank, 43 top, 170 Londra, 22 (A.A) - İngiliz ko
kamyon, 2000 beygir, bir topçu münist partisi İngiliz işçi partisi-
deposu elimıze geçmlııfu. ne katılmak taleb'nde bulunmuş-
STALİNGRADDA tur. 
Stalingraılda fr'ırikalar mahalle- Komünbt partisinin merkez ic-

" oevres!nde taarruzlarına devam ıa komitesi bu talebin işçi partisi
«len birliklerimiz '1.lmanlann 15 nin önümüzdeki yıllık kongresine 
nrhlı sıj'ıınağmı tahrip veya zap- arzedilmes:ni teklif etmekte ve 
t~tnıı<lcrdir. Stal'~gradın şimal hrleşmiş bır işçi hareketinin har
l••l"ında lmanl~nn bir karşı ta- bi kazanmakla ve harp sonrası 
on·ıızu pU>k. ·tülmü~ VP 300 Al- meseleler'nin halline yardım et
"'"n öldür! lnıü">!Ür. Stalingradm mekle mu:ız:ıam bir rol oynıyabi
:enup batmncia Ru<lar düımı= lcceğini be.irtmektedir. 
t.liyük tan'.< ve piyade kuvvetler -
ne karşı muhar~be etmişlerdir. 

Almanlar ağır kayıplar pahası
tıa birlikle"İınizi hafifçe geriletmiş 
,e bir d.-let çiftl'ğini zaptetrniş
lerdir. Dü~man 17 tank ve 700 as-
1 .. er kavbeımştir. Ayni cephenin 
diğer hir kesiminde !atalarımız 
meskun bir yeri zaptederek 500 
den fula Alman öldürmüşlerdir .. 
Dii.şmanın 7 tank, 44 mitralyöz ve 
19 topu savııs dı<ı bırakılmı<tır. 

MERKEZDE 
Morkez kes minde işgal ettiği

a·uz ınevz rr takviye edilmiş \•C' 

•nlan du~n1an garniznnuna karfı 
-...rrULJl d~vam olunmuştur 

RUS !LERLEYİ~İNİ:': 

Z AY t 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Yenisini çıkara.c.ağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ili.n olunur. 

Mehmet Tqbunar 

Acele Satılılı eu-
Karantir.a Hatay caddesinde 

271 numaralı kürgir 7 odalı, 
elektrik ve Halkapınar suyu. 
içinde ell'den fazla meyve 
ağaçlarL bulunan bir ev bah
ı:esiy le birlikte satılıktır. Ar
zu edenler Anadolu ~azetesin
de L. A. va müracaat edebi-
lider.. . 1 - 2 (3255) 

NiÇiN 

Yeni T okalon 
Pudrasını 
KULLANIYORUM 

~\\r ',. 
~\t .. 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşba/Jını an/ahyor: 
ıt Onun bir çolı cazip H 

yeni renkleri vardır. 
• o, bütlln kullancııtım 

pudralardan daha ince 
ve daha ballrtlr. 

ıt Ondaki tıal<lkl çlçektertn 
nefü kokusuna peresı.ı. 
ediyorum. 

ıt O. bütiln ııtın aablt kalır 
ÇQnk!l terklbıpde başka 
btç bir pudrada bulun· 
mayan Kremı k0p!l8ü 
f'&.rdıı. 

ıt Yatımurlll. r1lzılrtı il&· 

•aya raımen • Yenl TO
ıu.ıon Pudruı tenimi 
dalma terll taze mub•· 
ıaza eder. 

ıt Emtnlm ki ner ne ba· 
ha.sına olursa olsun bun· 
dan daha ty1 blr pudra 
bulmak lmlanı yoktur 

TAF"SİI.ATI 
Mosk vn. 2'..! !A.A) - Sovye.ilı•n••••••••••ı91 

İzmir J1efterdarlıqından : 
1 - İzmir hükümet konağında yapılacak 27978 lir 19 k k şif 

bedelli tamirat. kapalı zarf usuliyle eksiltmey: kon=~ı:r. 
2 - 11.fova~a:. te".'ınat akçası 2099 lira olup ihaleyi müt•akip iha

le b_edelı uzennden yüzde 15 ~e ibJ.ağ edilecektir. 
3 - Eksıl~me ~/1/943 tarih Cuma günü saat 15 te İzmir de-fter

darlı.gı mılll emlak müzayede salonunda yapılacaktır. MaliJıumiyet ilanı.. 
jzmir Mil~il Moru mııx C. 11 ''· ''M~ en: 4 -· Teklü mektuplarının eksiltme günü saat 14 de kadar İzmir 

d.efter~arlıit:n~a müteşekkil komisyona tevdi olunması veya 
gonde~lınesı ıcap eder. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. .F~zla fıyath Ba.~em şekeri satmak ve satı~a arzetmeklen •uçlu lı-

5 - htek!ılor ke~if tafsilat ve hiila<a cetveliyle husus! fer.nt '3rt- m rde Keç,ctler S~kr~~ .:'°~.a~. 21 num~r~da oturur Avram o;;Iu Aron 
nameyı her gün mesai saati dahilinde İzmir Anka t t b 1 Kohen!n suçu sabıt gorulduğunden mılli korunma K. nununun 4180 
.defterdorlıklan milli cmli\k nıüdürlüklerind' g" :.i· ı" on u 32 A. 59 ·3 ve 63 ncü maddeleri mucibince yüz lira ağ:r para cezas:yle 

6 - Eksiltmeye i•lirak edecek olanlar 2490 saveılı 0
k"'a 

1 ır er? · nıahkılmiyel'ne ve bir ay müddetle dükkF.nın kapatıhnasına ve set ka-

.. ncu .ma delerinde yazlı evsaf ve şeraiti hai, bulunduklarını rarmın du~·uK ."1 er ,e.1'1"1'~94'; 1 'hliKahnı'n ~:'ze kç""?lanı·~e~ıl~e aslı. 3 .. d . nunun - ve 1 b" .. , h rfl 1 ' k dUk' • .. . l 

go.stenr vesaiki komi~ona ibraz etmeğe mecburdurla.r. masına ar ve.rı en -~' - an ıA"'"'lun atı eş ıgL ı an o u-
. 23. 1n 7045 (3235) 

1 

nur. (ti en 111\ 7138 __ <_32_.ı_o_ı ____ _ 

lzmf,. ,mf(ifı ~n~asından: Mchhümiyet i -,u .. 
İzmir emli\k ve eytam bankasından ödünç aldığı paraya mukabil İzmir "::!Ji ~orun a C. '"· fJ. l" :·nd<.>n: 

mezk~r bankaya ipotekli bulunan Sehere ait İT.mirde Reşadiye ma- Vaktinde Şeker beyannamesi v"nne~kten maznun Selim kızı Ali-
halle:;rıde Şaban zade Kasım efendi sokağında (59 ncu sokak) 14 No. ye Cübbe hakkında yapılan dur~ma sonunda suçu sabit görüldüğün
da kam ".e 867 adanın 8 parselinde kayıtlı vesair lüzumlu izahatı dos- den millt korunma K. 4156 - 14/3 55/2 ve !ili ncil maddeleri mucibince 
yasındakı. tapu kaydiyle vaziyet raporunda yazılı 1000 lira kıymeti yinni beş lira ağır para cezasiyle mahkilmiyet!ne dair verilHı 
muhammıneli evin mülkiyeti açık artırma suretiyle ve 844 numaralı 28/11/942 tarihli hükmün kııtileştiği ilAn olunur. !lim 340 
kanun ahkamına tevfikan bir defaya mahsus olmak üzere artırması 
28/1/94~ tarihinde Perşembe günü saat 15 te icra dairemiz içinde ya- · Mafıfıumi-uet H""nı.. 
pılmak ilzere bir ay müddetle satılığa konuldu: -' u 

Bu artırma neticesinıle satış bedeli her ne olursa olsun krymetine j İZi:!~I' Milli KcM.•!tm!I C. M. U. liğindE"I: 
bakıhruyarak en çok artıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. Satı.şa arzettiği mallara etiket koymamaktan maznun Bucada Zafer 

Satı.ş 844 numaralı kanuna göre yapılacağından iltinci artırma yok- caddesinde 39 numarada bakkal ve aynı mahalde 35 numarada oturur 
tur. ~ahş peşin para iledir. Müşteriden yalnız yüzde 2 buçuk dellAliye tskender oğlu Ali Apa hakkında yapılan duruşma sonunda suçu sabit 
resmı ve bunun yarısı tutatında asker ailelerine yardım vergisi alınır. görüldüğünden millt korunma K. 4180 - 31/7 - 53 B. ve 63 ncü mad-

. İpot_e~ sahibi alacaklılarla diğer illkadarların ve irtifak hakkı sa.- deleri mucibince yirmi beş lira ağır para ceza.siyle mahkfuniyetine 
hıplerının gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas- dair verilen 20/11/942 tarihli hülonün katileştlği ilan olunur. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde ev· l!Am 327 7117 (3238) 
rakı müsbitelcriyle birlikte memuriyetimize bildirilmesi icap ed"r· 1----------· 
Aksi takdirde hakları tapu si<:ilince malfun olmadıkça payla=adan Mahfıümi-uet ll""n 
hariç bırakılırlar. 1/1/943 tarihmden itibaren şartnanıe herke.;., açık- -' u ı.. tır. Taliplerin yüzde 7 buçuk pey akçası veya millt bir ba1ka itibar İzmir Milli Korunma c. M. v. fiğinden: 
mektubu ve 942/2427 dosya numarasiyle lzmir birinci icra memurlu- Satışa arzettiği mallara etiket koymamaktan maznıın Buca Soğuk-
ğuna müracaatları üftn olunur. (3250) kuyu sokak 8 numaralı evde oturur Hüseyin oğlu ömer Tırpan hak-

--- kında yapılan duruşma sonun.da suçu sabit görülmüş olduğundan 
Malılıtimi •et iltinı milli korunma K. 4180/31/7 ve G3 ncü maddelerine tevfikan yirmi beş 

• ~ 00 lira ağır para cezasiyle mahk()miyetine dair verilen 20/11/942 tarihli 
İzmir Mdlı Korunma C. M. V. lliiinden: !hükmün katileşmiş olduğu ilAn olunur. ııam (324) 3136 (3237) 
Mevcut Duble camları fazla fiyalla satışa arzetınek suretiyle mil11 __ ---------------

korunma K. nununa muhalif hareket:!<'n maznun hakkında yapılan du-. İzmir Valiliğinden : 
ruf=: 

805 
lı k&lt 

22 
da Anafartal dd - 4306 sayılı kanun hükmüne göre 3656 ve 3659 sayılı kanunların şu-

e sayı ~ n~a.ra. 0 .:urur . ar ca esi mulüne giren memur ve rnUstahdemlere verilecek geyim eşyasına dair 
232 numarada Hasan oglu Aksekili Şefik Guzellenn mezk\lr kanunun üst' 'kl · 1 · edilin k üz h '---- tv il · b ba 
4180/ 32 B 59/ 3/ 4 63 T C K 55/

, .. . m enı enne ev7.l e ere azırUUMW ce e erın ve u i>" 
. ve . . . nıınıınun .. ncu maddelen muci- taki talim tn ı · ı·•-, ,_ '-1 •· · ed'ld'ği "'- 1 

!ı . 60 lira • · 1 mahk"- · ti 25 gün d"kk'- a ame erın a al<ll<lar wu= ere ·""'vu ı ı .,,,.. o un ur. mce agır para cezasıy e wıııye ne ve u anının 

kapatılmasına ve set kararını dükldlnının göze çarpan tarafına asılma
sına dair verilen 24/9/942 tarihli hükmün katileştiği ilan olunur. 
tlAm 305 7115 (3243) 

Mahfıumiyet Hanı-
izmir Milli Korunma C. M. v. liaanden: 
Karnesiz fazla fiyatla ekmek satmaktan maznıın Birinci Aziziye 

1069 ncu sokak 2 numarada oturur Mehmet kızı Sabriye Gelikli hak
kında yapılan duruşma sonunda suçu sabit görüldüğünden milli ko
runma K. 4156/21 ve T. C. K.. 79 ve 76 ncı maddeleri mucibince elli 
lira ağır para cezaslyle mahkClmlyetine dair verilen 22/11/942 tarihli 
hükmün katileştiğ! ilftn olunur. nam 336 7122 (3236) 

Sureti mahsu;oda imal ett•rdijiimiz n~fis 35 derecelik PEK
MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadır. 

lZMIR: Eski Kasaplar 905 nci •okak numara 3 
AYVALIK TICARETHANESl 

• 

Mahlıtimiyet ilanı.. 
İzmir MHli Korunma c. M. v. lfğinden: 
Dilkldl.nmda mevcut ve sa~ arzetti~ mallara etiket koymamaktan 

maznun Buca Zafer caddesi 23 numaralı evde oturur lbrahim oğlu 
Süleyman Gengeç hakkında yapılan duru.,<ma sonıında suçu sabit gö
rüldüğünden millt korunma K. 4180 - 31/7 - 53/B. 63 ncü maddeleri 
mucibince yirmi beş lira ağır para ceza.siyle mahkumiyetine dair veri
len 20/11/942 tarihli hükmün katileşmi.ş olduğu ilôn olunur. 

Zonguldalıta Ereğll lıömürleri 1$1etmesl: 
Sağlık teşkilatına 300 lira ücreUe bir dahiliye mütehassısı alınacak

tır. Aylık ücretler üzerine ayrıca pahalılık zammı verilmektedir. Ta
liplerin 25/12/942 günü akşamına kadar Zonguldakta işletme umum 
müdürlüğüne müracaatları iUin olunur. 

7034 (3203) 

llAm 323 7142 (3241) 

Kala c. M. v. li{J~::.ıen: 
İstihsal ettiği hububat hakkında beyann.a.me vermemek <uretiyle 

milli korunına kanununa muhali! harel:et etmekten su<;1u Kulnnın 
Akgün mahallesinden Mclım.et oğlu 327 doğumlu 1mıail özkurt hak
kında Kula asliye ceza mahkemesince yapılan duruşması sonuncla 
maznun !sınail örkurttın fülinln sabit göriilmekle 4156 sayılı millt k<>
nınına kanunun 14/55/2 63 maddelerine tcyfikan 25 lira ağır para ce
zasiyle mahktiıniyctinin gazete ile neşrine 27 /5/942 gün 109 '96 ı;a
yı ile karar verilm~ ve hüküm de iktisabı katiyet etmiş oldui:undan 
ilan olunur. 7106 (3248) 

MV.ZAYEDE BEDf" TENİ ESNA • CEMİ· 
YETİ REİSLfflİNDEH : 

Cemiyetimizin bundan evvelki umumi heyet toplantısında ekseri
yet temin edilmedij!'iıı<icn son t.oplantunız 26/12/942 Cum:ırtc.si günil 
saat l2 de yeni müzayede bedestanında yapılacakbr. Mezkftr gün saat
te cemiyet ııztılanmızın hazır bulunınalan rica olunur. 7140 (3253) 

. ....................................................................... ,. 
~ Devlet Demir Y otlarından ~ 
• •• ............... ,~······················································· 20/1/943 tarininden itibaren: 
Kasaplık hayvanlara mahsus olan fevkalAde tenzilat doğru veya 

tekrar sevkiyat suretiyle Haydarpaşaya yapılaeak nakliyata tatbik 
edilmiyecektir. 

711>2 (324ô) istasyonlardan daha çok bilgi alına.bilir. 
20/1/943 tarihinden itibaren: 
Yerli n:ıAden •ulanna mwus D. D. 237 ve yumurtaya mahsus D. D. 

236 No. lu tenzilli tarifeler yüriirlüklcn kaldırılmıştır. !sW;yonlardan 
daha çok bilgi verilebilir. 7101 (3247) 

Devlet dcmiryolları tenzilli eşya tarifesi ücretleri 20/lkincikanun
dan muteber olmak üzere artırı~tır. Fazla malCtmat için istasyon
lara veya merkezde ticaret servisine milracaa t edilmelidir. 

----. . 
KINOVINOL TEGE: 

Mi..ızmin sllmonın v~ isti hsızlıc;Jın ilacıdu. N6resrenide 

umumi adali yorqunluk ve zaliyette. bilhassa areşli 

hastalıklardan yeni kalkanlarda kullanılır. 

Her eczanede bulunur. Fiyatı 100 kurusıur. 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

Varlılı uergisi listeleri Maliye şubelerine 
asılmıştır ... 

İzmir defterdarlığın an : 
11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 

göre teşekkül et~ olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mlikclleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
kazanç vergisi it"bariyle mensup oldukları maliye şubeleri kapllarına 
a.ı;;ılmıştır. 

1 - Her mükellefln kendi ismıni ve namına tarh edilen vergi mik
dıınnı kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi için ınU
kelleflerin i.sinılerl ü• adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
•yrıca cetveller halinde men.sup olduklan maliye şubelerinin kapı ve 
koridorlarına asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterd•rlık binası 
önündeki mtizayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesine bakan kısmının duvarlarına dahi ıubeler itibariyle talik olun
muştur. 

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çalış
tıkları şahıs ve müesseselerin kazanç v"rgisi noktasından men.sup olduk
ları "" gündelik gayri saft kazanç lizerinden vergiye tabi olan karneli 
mükellefler L•e karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde gös
terilmiştir. 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinin C. fıkrası mev
zuuna giren mükelleflere komlı;yonlarca takdir edilen varlık vergilerine 
ait listeler B~durak §Ubesine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
tesis edilmi§ olrl •ğ ·ndan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye y .. 
pılmalıdır. 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 
edilen hakiki ve hiikmt şahu;ların ve ticareti köylerde olup ta varlık 
vergisine tabi tutulan mük•lleflerin i.sim ve vergiler! (bunlar hemen 
kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba· 
kan yeni maliye şubesi kapı'1na asılm•kla beraber her köyün m~ydanı
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tm başlangıcı işbu ILstelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
ıtibaren 15 gön zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 nci maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessill edil. 
mekle beraber vergi mikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için 7o 1 ikinci hafta için ~< 2 zam olacaktır. Talik tarihınden itıba. 
ren bir ay zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
ödeoineeye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine göre askeri mahiyeti hô.iz olmayan umumi hizmetlerde veya bele-
diye hizmetlerinde salı~tırılacaklardır. . 

6 - Her şubede ve talik yapılon defterdarlık avlusunda asılan 11:
tclerin tetkikinde intiza!llı temin etmek ve bu hususla vaki olacak mu
racaalları karsılrunak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda menıurlanmı7A 

\
yardım etmeleri ve tecessüs saiko.sma kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını ögrenerek çekilmeleri ve bu s~retle asıl aliikal~Jar:ıı 
vakitlerinin z.iyaına ve beyhude kalabalığa 5ebebı}·et vermemelerı ıl.iııı 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

.... _. . ..... ~... .... ..--;· 
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1 Har p vaziyet ine ask~r gözüyle bakış HARBiN SONUNA DOGRU 
--------'*·~------

Amerika y ahudile- MilJi Şefimiz l stanbula gittiler 

YENi BiR BLOK FiKRi Alman iddiaları 
----'*·----~------*·~------

Rus-yada Aİrran arın ispanya -
durumu nazikleş·yor Portek·z 
Mihver Afrilıaya 11edaa mahhiim gibi gö. 
r ünüyor • Fransız donanması yüzdürüle
ceJı • Almanlara göre denizaltı har ii.. 

•• •• • o e 
~

t~er•t.ı bHofıu ıte ıı·n 
m-Eizalıepıe er· ııina" 
saf&a~ q .. at .... 

hu ul edi- ri imhanın Ikl aş ivlnl zl
yo':_* ·miş ma~ası? yar et ettlle 

Radyo gazetesine göre Alman ~alışacakları tabii ve büyük ç r· 
cephesinin hemen hemen en hassas pışnalara intizar etmek doğru 
noktasına yöneltilmiş olan Sovyet olur. 
taarruzlan, gelen haberlerden an· AFR1KADA 
!aşıldığına göre durmadan cenup Şimal Afrikada !neiliz sekiz"nci 
batı istikametlerinde gelişmekte- ordusunun di~er unsurları Tr }· 
dir. Sovyet ileri kıtalarının hareket !us - Tunus hududunun 500 ki!o· 
noktasından 160 kilometre kadar metre mesafesinde kain S rte Şt'h· 
llerlemeğe muvMfak olduğu ve rini de gecerek ilerlemektedir!er. 
Don havzasında Harkof - Rostdf Bugünkü inkişafa göre Almanla· 
yolunu tuttuğu bildirilmektedir. rın Musratod:ı da mııknve'll"f et· 
Ruslar Rostof - Harkof istikame- meden Tunusa geçecekleri anlası· 
tinde mühiın bir demiryolu kavu- lıyor. Son bir ihtimal, Rommel 
pğı olan Millerovoya da iki isti. kuvvetlerinin Trablus şc>hrinin do
kametten ilerlemektedirler. ğusundan ccnubuna doğru uzanan 

Yeni belirmiş olnn bu büyük 400 _ 700 metre yüksekliğindeki 
tehlike karşısında Almanların Sta- tepeler süsilesinde bir mukavemet 
lingrad ve diğer cephelerdeki ta- kattı kurmasıdır. Fakat bu ihtimal 
a.rruzlarından vaz geçerek bütün zayıftır. denilebilir. 
k uvvetleriyle buradaki hareketi Görünüşe göre Rommel Tunus· 
önlemeği hedef tutmuş olmaları taki kuvvetleriyle birleşerek bu· 
~k muhtemeldir. Zaten gelen ha- rada, Sicilya, Sardonya ve Girii 
berlerde Almanların daha şimdi- gibi A vrupanın tabii köprü ba~la· 
den karşı hücumlarda bulundukla· rında Alman müdafaa hazırlıkları
n bildirilmektedir. Bununla bera· nın ikmali icin vakit kazanmak ıs
ber Sovyet hareketlerinin durdu- teyccektir. Cünkü Tunusta da 
nılduğuna dair bir haber yoktuı uzun müddet tutunup kalmak ihti
ıve Sovyet hareketlerinin gelişme- mali Mihver için cok güç olacaktır. 
si devam etmektedir. BATAN FRANSIZ FtLOSU 

Merkez kesiınindeki hareketlerE> 
gelince; Sovyetler şimdiye kadar 
elde ettikleri mevzileri kuvvetlen· 
dirmekle meşguldür, Almanlar da 
kendilerini için tehlikeli gördüklcrj 
mevzilerini ıslah için karşı ta
arruzlarda bulunmaktadır. Fakat 
Rusların yeni Don taarruzları eD 
mühim noktaya tevcih edilmiş ol
duğundan şimdilik diğer hareket
ler ikinci plana düşmüştür. Dik· 
katler şimdi bu yeni Don taarruzu~ 
ııun üzerindedir. Çünkü Sovyet· 
ler muvaffak olurlnrsa ve Rostofa 
ulaşırlarsa, hem Stalingrad, hem 
Kafkaslardaki Alman kuvvetleri 
tehlikeyi bertaraf edemiycceği gi
bi Kalon ovalarından Novorosisko 
kadar uzanan 2000 ki1ometrelilı 
cepheden çekilmeğc ve kurtulrria· 
la da muvaffak olamıyacaklardır 
Bu sebeple Almnnlann var kuv· 
fttleriylc bu tehlikeyi önlemeğo 

Baı.ler Nahrihten gazetesinin 
verdiği bir hnbere göre Almanla1 
Tulonda batırılmış olan Frans11 
harp gemilerinin yüzdürülüp kur
tarılmasını emir etmişlerdir. Bv 
gemilerin sudan çıkarılması. tna· 
kinelerin elden geçiri1mesi vo 
bahriye efradının yeniden toplana· 
rak tallın ve terbiyesi uzun bir za
mana bağlı olduğu unutulmamalı
dır. 

DEN1ZALTI HARBt 
Alman haberler bürosuna görl' 

Alınan denizaltıları bu senenin 
11 ayında geçen senenin aynı ayla
rındakinden büyük muvaffakıyc'l 
elde etmislerdir. 1941 yılının ilk 11 
ayında 3.250,000 tonilato müttefik 
gemisi batırılmış olduğu halde 
1942 yılının 11 ayında batırılan ge
mi tonajı 3,750,000 tonilfıtoyu bul
muştur. 

Hava hücumları şidtletlenivor 

Dünih bi 
n a dah· 
Cenubi Almanya bombalandı.. Fran a 
IJu harbin en büyülı hava sava.şı ~ ••• 

Londra, 22 (A.A) - Resmen sı memnuniyet vericidir. Pilotlar 
bildirildiğine göre İngiliz bomba taarruz hedeflerinin çok iyi görül
uçakları dün gece Almanya üze- düğünü, mükemmel isabetler kay-
rinde uçmuşlardır. dedildiğini, neticenin parlak oldu-
Mtl'NİHE HUCUM ğunu, bir çok yangınlar çıktığını 
Londra, 22 (A.A) - Hava neza- görmüşlerdir. Hava muharebeleri, 

retinin tebliği: Dün gece ağır bom- müttefik avcıları dönen Amerikan 
ba uçnklarimız Münihe hücum et- bomba uçaklanna katılıncaya ka
m.işlerdir. Gerek yolda, gerek Mü- dar devam etmiştir. 
D.iht<ı kuvvctll müdafaaya rağmen ALMAN KAYIPLARI 
büyük çapta bombalar atılarak Londra, 22 (A.A) - Pazar gü-
yangınlar çıkarılmıştır. Düşmanın İÜ Romeyi Si.ir Sene yapılan akın
gcce avcılariyle yapılan bir çok da 50 Alman tayyaresi imha edil
savaşta bunların en az ikisi düşü- miş ve daha bir çoklan hnsara uğ
ıiilmüştür. 12 uçağımız kayıptır. ratılmıştır. Bu tayyarelerden 33 ü 

Londra. 22 (Radyo) - On iki alevler içinde yere düşerken gö
bombardıman uçağından müteşek- rillmüştür. Diğer bir tayyare ha
kil bir hava kuvveti Münih şehri- vada parçalanmıştır. 
ni bomb3lamıştır. Münih önemli Ro~eyi Sür Sene. taarruz eden 
bir demiryolu merkezidir. Batı Al- A:men~n f:8~ar<'~c>ı_-ı uçan kale ve 
manya ile Prağdan ve ttalyadan Lıberatör tıpınde ıdı. 
gelen trenler burada birl~irler. ALMAN H'O'CUMU 

h Londra, 22 (AA) - Dün öğle-Almanyanın en meş ur tayyare d d""rt d"" v ı 
·· 1 · f b .,___ la B · en sonra o uşman uçagı n-motor erı a rı~ı o n ayer.ışe .1. ah"ll . .. · d ei 

M ·· v k b dad gı ız s ı en uzerın e uçmuıl.ur. 
otoren er er ura ır. H fif h d B" k" · ··1 ·· 
M .. ih h h"" u uçan a asar var ır. ır ışı o muş-un e son, ava ucum t .. 

kaleler tarafından geçen Eylt11de urGA YRt :MEVCUT KASABA y A 
ynpılınıştır. HA y ALt HUCUM 

~GÖRE Londra, 22 (Radyo) - İngilte-
Berlın, 22 (A.A) - Alman teb- renin cenubunda Stons Lees adın-

liği: da bir İngiliz endüstri ~ehrine Al-
21 - 22 tlkkanun gecesi İngiliz man uçaklarının şiddetli bir hü

bomba uçakları Almanyanın ce- cum yaptıkları hakkındaki haberi 
cup bölgesinde uçarak Münib b-01- tngiliz kaynakları şöylece yalan
gesine bir mikdar bomba atmışlar- lamıstır: 
dır. Bir hastahane yıkılmıştır. ö1en cEvvcla bahis mevzuu olan gi.in
ve yaralananlar vardır. Şimdiye de 1ngiltereye hiç bir hava akını 
kadar toplanan haberlere göre ge- yanılmamıstır. Saniyen Stons Lees 
ce avcılarımız ve uçak savarları- adlı bir İngiliz şehri veya kasabası 
mız tarafından 10 İngiliz uçağı dil- yoktur.> 
§Ürülmüştür. 

Berlin, 22 (A.A) - Bazı İngiliz ~ 

ça 
'l".'fiftNi-tt'i••~ ? ee 

bomba uçakları cenup Almanya 
üzerinde uçmuştur. Alınan müda
faasının siddeti düsmanın tes.!l"li 
akında bulunmasına mani olmuş
tur. Pilotlar bombalarını bu saha
lara gelişi güzel atmak zorunda 
kalmışlardır. Bir hastahaneye bom
ba isabetiyle hastaların çoğu öl
müş ve yaralanmıştır. Maddi has.-l'r 
azdır. 

Berlin, 2 2 (AA) - Son altı 
ründe 20 si Almnnya üzerinde, 
30 u Libvndu, 44 Ü Tunus ve şi
mal Afr'ka üzerinde olmak üzere 
103 dü man tavyaresi düşürülmüş
tür. ltalynnlann düşürdükleri 
uçaklar b1:1 mikdara dahil dC>..,ildir. 

EN BüY'O'K HA VA SAVAŞI 
Londra, 22 (A.A) - Amerıkan 6 

bomba uçaklarının Pazar günü Ro- ~~ 

-----

meyi Sür Sene karsı yaptıkları ha- Par·s, 22 (A.A) - Fransız işçi-
va akınında bu harb'n en siddt'tll 'eriyle mübadele edilmekte olan 
ve en büyük hava muharebesi ol- Frnn ız C's·rlerinin mikdan bu ny 
muştur. Düsürülen veya hasara cok artmı~tır. Kompiyene bu haf
uğratılan Alman uçaklarının sayı- ta 6000 Fr.msız esiri dönmüştür. 

4rv1ERIKALILAAIH HINDIS !'ö'!.~ei~!,;::n";;':.~;s:z. Kendile..ıne ömer ;';önü ue istanbul ua-
T DA GÖ LERI VARMIS fiğinin delilidir.. ıisı refaJıat eyledi .. 

L zbon, 22 (A.A) - İspanyol 
harici~ c n zırı general Yordana 
ı'e Sn .zar 11 İbcrik bloh."U hakkın
da soyledıkleri nutuklar Lizb n 
mahfillerin~e en hararetli konuş
ma mc-vzu:..ıdur. İspanyol hariciye 
rnzırının Lızbonu ziynreti üzerine 
iki l·om ... u memleket arasında 
ciostluk munasebctlerin:n kuvvet
lenmesi beklenmekte idi.. Fakat 
bir İ'oerik bıoku kurulmasına ka
dar gidileceği beklenmiyordu. İbe
rik bloku ~fıbiri real!tcyc ve olay
lara uygundur. Bu hususta henüz 
bir re~mi demeç neşrcdilmemişse 
ae böyle bir blokun gerçekleşmesi 
halinde İspanya _ Portekiz müna
sebetlerinin her sahadn gelişeccğ! 
muhakkaktır. 

--*-- Pretorya, 22 (Radyo) - Ma.re-
Berlin, 22 (AA) -- O. N. B. şal Smuts şunları söylemiştir: 

ajansının siyasi muharriri yazıyor: Almanların yahud!leri imha 
Hadiseler takip eden bitaraf mü- hareketleri ümitsizliklerinin bir 
ş:ıhitler Ameriknlılann İngiliz im- reticesidir. Gelecek yıl bizim iç!n 
p<ıratorlub'llnu ele geçirmek teşeb- çok daha çetin olacaktır. Çünkü 
büslcrinde bilhassa bu imparator- mağlubiyetınin sakınılmaz bir şe:91 
lpğun en ehemmiyetli ve büyük c;lduğunu ilnlıyan düşman artıld 
parçası olan Hindistan üzerinde hiç bir şeyden çekinmiyeccktir. 

İstanbul 22 (Yeni Asır) - Re
isicumhurumuz Savarona yatiyle 
Mudanyadan gelmişler, §Chrimizi 
şereflendirmişlerdir. 

zi knrşılamıştır. Milli Şefimiz mut· 
bağı, tevzi işlerini tetkik ederek 

duracaklarından bahsetmiyorlar. 
Amerikanın bu harpte İngiltere 
hesabına yaptığı büyük masrana I HT ı YACI 
rın ödenmesine imkan yoktur. in- ----*·---
giltere birinci dünya harbi ve onu A m 

ISÇı 

takip eden yıllarda Amerikalılara 
borçlandığı paraları bile ödcyemi11 
tir. Amerika hükümetinin bu borç 
lan affetmesi bl'!klenmediği gibi ça ışan 
borçların kar ılığı olan Hindistanı 
lngiltere hesabına kendi i işletmcİberik bloku fikri ilk defa ola

rı.k Portek•z başvekili M. Salaza
rın Sevild~ general Franko ile 
~ npbğı görüşmelerde ortaya kon
muştur. Şimd! bu fikir etrafında 
nihai görü~eler yapıldıı;'l anla~ıl
ma'ktadır. 

ği düşünmektedir. Bir Amerikan Yan 8 
heyeti Hindistanı istismar hususun 
da lngiliz urullerinin islahına ve 
daha geniş bir mikyasta tatbikine 
imkun aramı tır. Hindistana Ame
rikan kıtalarının gönderilmesiyle 
\'a~ington tngiltere aleyhine ilk 
adımı atmıştır. Son günlerde bu 
memlekete Flips adında bir Ame
rikan diplomatı büyük elçi ıııfatiyle 
göndermiştir. Hindistanda Ameri
kan büyük elçiliği ihdası Amerika
nın bu memlekete daha sıkı müna
sebetler kurmab istediğine bir de

e e 

İSPANYOL NAZIRI DÖNDÜ 
Lizbon, l2 (A.A) - Dün akşam 

neşredilen tebliğde deniliyor ki : 
General Yord3na, görüşmeler 

hakkında malumat vermek iizerc 
Madride dönmüştür. İki hükümct 
arasında r,örüşUlen meselelerde 
ve milletler arası meselelerinde 
tam bir gö:üş b!rliği olduğu görül
müştür. 

General Y ordananın şerefine 
verilen bir ziyafette iki milletin 
milletler arası durumunun birbi
rine çok benzed:ği belirtilmiştir. 

SiLi UF. 
----~----k---~ 

~ ihvt"rın ı ıiiı 1~s· 
si u~ri ~· tid~n ay· 

rıhııak iizPrP 
-*-

Santiyng::ı, (Şili) 22 (A.A) 
M:..1ı\ er de\'letlerınin sıyasi mü
messilleri yakında Şılıdcn ayrıl
mak üzere v=ze cttirdıkleri pasa
portlarını J,ariciyc nazırından al
mışlardır. 

---------
Af RtK H~UH BE· 

LER. DU ,GU ~ 

lildir. 
Yeni Delhi mahfillerine göre 

Amerika şimdi 1 Iindistan1a doğ
rudan doğruya bir kiralama ve 
ödünç verme mukavelesi yapmı:r 
tır. Simdiye kadar bu İş Jngiltere 
hükümt>ti vasıtasiyle yapılıyordu. 
Amerikan maliyecileri bu sınctle 
Hindistnnı da kendi ağları 

0

içine 
almnk gayesini güdüyorlar. Hin
distancla ~imdi Amerikan aermn
yedarlnrına köle olmak yolunu 
tutmuştur. 

cia tamamivle yakılmı!':tır 
Roma, 22 (A.A) - Tebliğ: 
c::., •• 0~P orta faaliyet olmuştur. 

'k 
.~u::i HARPLERİ 

Londra, 22 ( A. - Fa ra •o-
l su b'.ldiriyor: Fransız umumi ka
rargahının teblıği : 

Sfaks köprüsünün cenup doğu
sunda kuvvetlrimiz düşmanın şid
detli mukavemetini kırarak bura
daki mevzueri zaptetmişlerd!.r. 

Kayrvanaa düşmanın taarruz 
gayretleri akim kalmıştır. Birçok 
esir alırunı$tır. 

Londra, 22 (A.A) - Tunus 
cephesinde önemli kara harekatı 
olmamıştır. Birinci ordu baz.ı mih-

-*-
Roma, 22 (A.A) - Korporas

~·on nazırı, Alrnanyada bulunan 
Italyan işçıler meselesine temas 
ederek demiştir ki: 

• - Soa nes:Uer arasında İtal
yan işçilerinin başka memleketle
re gitmesi, o zamanki hilkümetle
rin vazifelerini yapamamış olma
larının müessir bir net!cesıdir. 

Faşist hükümet, hattA evvelden 
başka memleketlere gitmiş olan 
İtalyanları bile geriye çağırmakta
dır. Son z::unanlarda istisnai bir 
şekilde Alrnanyaya harp icabatı 
olarak gön:ierilm!ş olan İtalyan iş
çileri ancak harbin devamınca Al
manyada kalacaklardır .. • 

ALM N SOPHESI 
-----~*·~-~-

V işi hükümt"t ma· 
kaınlarından şüp· 

h~l~n ivorla r 
-*

Jironun Jıaçışını La· 
r;ec haber almış 

Berlin, 22 (A.A) - Hambur
ger Fremdenblat gazetesine göre 
general Jiro Cezayire hareketin
den evvel mareşal Petene bir mek 
tup göndererek verdiğj eözü geri
ye almıştır. l..aval bu mektuptan 
pek geç haberdar olduğ-u İçin icap 
eden tebdiri .zamanında alamaJlllf"" 
tır. 

Gazete diyor ki: cVJ.ti makam
lanndan fiipbe etmek 11znndır.> 

( Bnşth!'ah 1 ıncı Sahifede) ver kollarının tnarruzi mahiyette 

s<.fe aşağı yukarı Miinihle İ!ıitan· hareketlerıni tardetmistir. SIHHAr KÖŞESİ 
bul arasındaki mesateye yakındır. Amerikan bomba uçakları ge-

HAVA YARDIMI çen hafta içinde Tun usta muhte- • • • • • • • • • • • • • 
MÜKEMMEL lif hedefler zerine 500 bin kilo 
Londra, 22 (A.A) - Royter bomba atmışlardır. 

~jansının S incı ordu nezdındeki Londra, 22 (A.A) - Royter 
husu i muhabiri bildiriyor: Libya ajansının şimal Afrika mUttefik
harpıerınd~ İngiliz ve Amerikan ler ·Umumi karargahı nezdindeki 
hava kU\'Vt:tlcri sekizinci orduyu muhabiri bildiriyor: 
!)ımdiye kadar bu derece yakından Dün umumi karargah sözcüsü 
hiç tak:p etmemiştir. Almanların dem!ştir ki: 
gerıye çekudiklen yul üzerinde - Amerıkan uçakları 18 ilkkA
keşif uçuşlarından dönen pılotları nunda biten hafta içinde 500 ton
bugün gördüm. Bomba uçuklan dan fazla nfilak bombası atmış
~ere iner ınmez İngıliz ve Amc- lardır. Buniarın çoğu mihverin 
r:kan nakliye uçaklarının getir- iaşe yollarına, Tunus ve Bizert 
dikleri bombaları hemen yüklen- limanlarına, Sus istasyonuna, oto
mekte ve bir kaç dakika sonra mobil kollarına ve depolara düş
tekrar uçmaktadır. Bayram gün- müştür. 
!erinde otooüslcre binip inen halk Tunusun şimal kesiminde kara 
gibi, naklıye uçakları Lıbyaya hareketleri de devamlı devriye 
ö.urmadan bomba taşımaktadır. faaliyetine inhisar etmiştir.. Her 

SON HAREKETLER ik taraf birbirini yoklamakta ve 
Kah:rc, 22 (A.A) - Tebliğ : karşısında bulunan kuvveti öğren-

Çi~ek aşısı 

t utt. mu? 
Küçük çocuklara ilk aşı yapıldı

ğı vakit, yahut çocuk olmıyanlar 

tekrar aşılandıkları vakit aşının 
tutup tutmadığını anlamak, tahtı, 

lüzumludur. Bazıları aşı yapılan 
yerde küçücük bir kabuk görünce 

aşının tuttuğunu zannederler, ba
zıları da aşı yerinde t-tTaft geniş 
bir surette kızarmış bilyücek bir 
çıban görünce, aşıyı yapanın ace
miliğine, aşı yaparken orasını ya
bancı mikroplarla kirlettiğine at
federler .. Onun için aşıların. pek 
isabetli olarak, rekrar edildiği bu Dünkü ~un ileri kıtalarımız ke- meğe çalışmaktadır. 

şif hareketlerinde bulunmuşlnr- Cenup kesiminde harekat daha sırada aşının tutup tutmadığının 
öır. Hava muharebelerinde on iki ziyade taar:ruzi mahiyettedir. nasıl anlaşılacağını ötrenmek de 
Alman uçağı düşürülmüştür. ALMAN TEBLİCİ lüzumlu bir bilgidir. 

ALMANLARA GÖRE Berlin, 22 (A.A) - Alman teb- tık aşı yapılan yerde ilkin bir 
Berlin, 22 (A.A) _ Alman teb- lıği : Tunusta düşman hücumlan kızartı peyda olur, fakat bıı kızar

hği : Bingaziye uçaklarımız tara- püskürtülmüştilr. Cezayir ve Tu- tı çabuk geçer. 
hndan yapılan b!r gece akınında ııusta demiryollan ve motörlU ta- 'O'çüncü gün orada kırmızı bir 
lıman tesisleri ve rıhtımlar ağır şıtlar bomba ve makineli tilfenk kabartı görilnür, kırmızılık gittik-
çapta bomı:ıalarla tahrip olunmuş- ateşine tutulmuştur. çe koyulaşır. 
tur. Bir torpidoya bomba isabet Ce7.ayirin doğusunda savaş tay- Altıncı gün ortada içerl.cd şeffaf 
trnL,tir. yarelerimiz bir dü!:man vapur ka- bir kabarcık, etrafında da koyu 

e Berlin, 22 (A.A) - Sekizinci filesine hücum etmişlerdir. Üç bü- pembe renkte geniş bir halka pey
Britanya ordusu Trablusgarbe knr- yük ticaret vapuru ağır hasa~, da olur. Kabarcık gittikçe büyür, 
şı hareketlarinde tereddüt içinde u~tılmıştır. Ora? dvarındn. ~:- ortası çukurlaşır. Kenaı-ındaki ko
bulunmaktadır. Buna sebep mare- n~zalhlar_ımız 12 _b~. tonluk bilyuk yu pembe halka da .sertleşir, kalın-
şal Rommelin arkasına düşen ta- hır nakl·~e gemısmı bntırmı~ rı;;- laşır. . 
kip kuvvetlerinin zayıf olmasıdır kerl naklıyatta kullanılan buyük S ki . . -"'-ü kab v 

Bununla beraber bu kuvvetleri~ bir yolcu vapurunu dn torpillemiş- . i 7.~n~ b~ '~ arc~gın ye
b!le Sirtc etrafındaki susuz yol- lcrdir. Bu iki vapurun her ikisi krm e. a e. ır hçıtl n dmlarey anaK çı= 

d · k r·ı · · d ·er ar, ıçersı cera a e o . cna dan geçirilmesi çok zor olmuştur. C' nvnı a · e ıC'ın e ı ı.. . 
G l -..I · b · ette Roma 22 (A.A) - lt.alyan teb- rındakı koyu pembe halita daha enera ıı1 nngomerı u vnzıy •V• ' • da · ·1 "h 

h b l a k tl ·ı de lıgı: genışler, yayılır .. Ora hır ı tı ap 
mu are ev~ ı va uvve erı e - d"" hA 1 ld v k b ıı· 1 o ta 
. t • calışmışsa d bu te- Tunusta faaliyet artmış, uşma- nsı o ugu pe e ı o ur. -

\: run e meg~ a h .. 1 ·· b · ftak · b zl b · i v şebbüs kendisine pahalıya m,ol ol- nı~ ücu~ları püskiirtu muş ve ır ra ı e er ır az ş şer, agrı ve-
mu tur. Çöldeki bir hava meyda- rnıkdar esır de al~tır. rir. 
nımıza tnarruz eden düşman tay- !fa~a . kuvvctlenm.ız :S?n ve On birinci gün, aşı iltihabının en 
yarelerinclen dördü uçak savarlar Flıpvil liın~. ve tesislerını bo~- şiddetli günüdür. O vakit ağrı, ba
\'e ik!si Mcsscrşmitler tarafından balam~ ve ıyı .isabetler temin edil- zılannda pek .şiddetli olur. 
dü!iüri.ilmüstür. Mihver tayyarele- mic:tir. On ikinci gün çıban kurumaya 
rinin keşif uçuşları Britnnyalıla- Dün öğleden sonra bir İngiliz baslar, üzerinde kabuk peyda olur, 
rın gerilerde pek çok malzeme ve uçağı Sicilyanın cenup doğusunda ilt:hap hafifler. 
taşıt topladıklarını meydana koy- bir yolcu trenini makineli tüfenk Yirminci günle yirmi beşinci gi1n 
muştur. Bu taşıt kollarına yapı- ateşine tutmuş, bir kişinin ölilmü- arasında kabuk düşer, onun altın
kn hcüumlarda altmıştan fazln ne bir kişinin de yaralanmasınn dan ~ının nişanesi görünür: tikin 
düşmn ta<:m tahrip edilmiş veya sebep olmuştur. Bnşka maddi. za- kırmızı, sonra esmer,' daha sonra 
yakılmıstır. Bir malze~ deposu r.ır yoktur. beyaz nişane. medeniyet damgası. 

lnönü oehrimizde ziyaretlerde 
bulunmuşlar, beraberlerinde Ömer 
İnönü ve vali bulunduğu halde 
T opkapı kızılay a~vini ziyaret et
mişlerdir. 

dnğıtılan fasulyeden yemişler ve 
lezzetli olduğunu, vaziyetten mem 
nun knldıklannı beyan etmişlerdir. 

Milli Şef daha sonra Laleli aş
evini z.iyaret ederek alakadarlar
dan izahat almışlar ve her iki aş
evinden halkın candan te'lahüratı 
uasında avdet buyurmuşlardır. 

Aşevlerinin reisi lstanbul meb
usu Sadettin Uras Cümhurreisimi-

Bir aonne çocu~unu kuyuya attı! 

Y alıaJanınca saatlerce, ağladı.. Falıat ci
nayetinin sebebin i söylemed i ••• 

İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Şehrimizde feci bir vaka olmuş, 
Behiye adında 25 yqlannda b ir kadın beş aylık çocuğunu kuyuya 
abnışhT. Çocuğun cesedi kuyudan çıkarılmıştır. 

Yakalanan taş yürekli ana saatlerce ağlamı11, fakat cinayetin ec
beblni eöylememiştir. 

Al manyadaki son ll'Örüş,nel~r 

Fransa velspanya
n1n bundan sonraki 
talihi konuşulmuş 

Düçenin italyada IJazı em,.iuaJıııe,.ın 
önüne geçmeğe çallftığı da söyleniyor 
Londra, 22 (Radyo) - Deyli 

Ekspres gazetesi Führerin umumi 
karargahında Lavalin Alman ve 
ltalyan hükümet erkaniyle yaptığı 
gÖrÜFielere tahsie ettiği bir yazı
da diyor ki: Bu toplantıda Fransa
nın üıtikbali görüşülmüştür. Fakat 
Fransanm nasıl yeni bir hayata ka
vupcağı değil, ınınver devletleri
nin onu kendi menfaatlerine ne 
,ela'lde &let edecekleri bahis mev
zuu olnıuştuT. Ayni zamanda is
panyanın mukadderatını ilgilendi
ren me~leler de görüşülmüştür. 
MihverCJ1er bu memleketi istilaya 
teşebbüs ederlerse İspanyol hal
kından iyi kabul görmiyeceklerdir. 
Berlini timdi daha ziyade dü~ün
düren stratejik bakımdan büyük 
önem taftYan Balear adalanna el 
koymaktır.> 

BLOKUN MAKSADI 
News Chronicle clberik bloku 

nedir}> başlığı albndaki yazısın
da diyor ld: cf91>anya ve Portek.i
ıdn harp dışında kalmak için müş
terek bir politika takip etmek is
temeleri muhtemeldir. Madridde 
ve Lizi>onda bu tekilde hareket 
etmekle h arbe sürüklenmekten 
lcurtulahllecekleri ümidi vardrr.> 

BİR rREN 
SUYA DVşrv 
Madrid. 22 (A.A) - Salaman

kada bir nehir üzerinden geçmek
te olan bir tren köprünün yıkıl
ması neticesinde suya düşmüş ve 
lokomotif ile 9 vagon devrilmiştir. 
5 ağır ...e 7 hafif yaralı varılır. 

YENi Fbf 
BÜTÇESİ KABARIK 
Hel.sinki, 22 (A.A) - Fin par-

lAmentosu yeni sene bütçesini ge
çen seneki!ıden 7 milyar fazla ve 
18.400.000.000 Fin markı olarak 
tasdik n kabul etmiştir. 

Aşı tutmuş demektir. 
Aşı tekrar edildiği vakit, ger

çekten tutmuş olduğuna bilkmet
mek içbı., ilk aşıdan sonra meyda
na çıkan alrunetlerin görülmesi lA
zımdır. Tutmamış.sa türlü türlil 
kırmızılıklar, kabartılar, hatta kü
çilcilk çıbanlar meydana çıkar, fa
kat onların yerinde sonradan hiç 
bir alrunet kalmaz. 
Aşı yapılan yerde her kırmızı

lık, her sivilce, her kabartı, küçü
cük çıbanlar aşının tuttuğuna 
delil s:ıyılama.z. 

Hiç aşılanmamış olan çocuklar
da, aşının tuttuğunu anlatan ala
metlerin hepsi görülmedikçe aşıyı 
vakit vakit tekrar etmek zaruri
dir. 

Bazıları, bir aşı tutmayınca, bu
nu hemen aşının bayatlığına atfe
derler. Küçük, ince şişelerin için
deki aşılar nyn ayrı hazırlanmaz. 
Toptan hazırlanarak o şişelere ay
nlır. Onun için aynı zamanda ha
zırlanmış olan aşıdan bir tüp bir 
kiınsede tuttuğu halde bnşka bir 
kimsede tutmazsa aşının bayat ol
duğunu söylemek manasız bir söz 
olur. 

Londra, 22 (Radyo) - Oeyli 
Telgraf gazetesi B. Hitlerin lı:arar
gahında yapılan görüşmelerden 
bahsederek diyor ki: cBu toplan
tıda mihver için büyük endişe me'V 
zuu teşkil eden meseleler görüşül
müştür. B. Mussolini. belki Kont 
Cinnoyu hoşa gibnİyecek bazı em
ri vnkilere karşı koymak için gön
dermiştir. Lavala gelince mihverlu 
kombinezonlanna muhtelif kollar
dan iştirak etmektedir. Tonajı bü
yük miktarda olan Fransız ticaret 
gemilerini mihver emrine koymayı 
daha fazla Fransız amelesi gön
dermeyi kabul etmi~tir. Buna mu
kabil F ransada bir parti kurmak 
emelindedir. Laval ihtimal ki mih
vere bir kaç Fransız taburu vere• 
cektir. Fakat bütün bu uken ve 
siyasi görüşmelerden endişeye 
düşmek için hiç bir M:bep yoktur. 
Yırtıcı kuşlann tüyleri dökülmeğe 
başlamıştır. 

INGILIZ HEDEFt 
Oeyl Hemld dyor ki: cHedefi

miz yalnız Hitlerizmi yenmek d~ 
P.ildir. Aynı zamanda milletler ara
!\ı münasebetlerde buna müşabih 
zihniyetlere yer veren anla11mazlık
lan kökünden kazunaktır.> 

JAPONLll0 LA HARP 
- *-(RastArnl• ı •nri c;;ahifede) 

HA VA HOCUMLA.RI 
Yeni Delhi, 22 (A.A) - Müşte

rek tebliğ: 
Uçnklarımız Birmanyada Akyap 

limanına hilcum etmiş ve alçaktan 
uçarak limanı ve top DM!vzilerini 
makineli tüfenk ateşine tutmuş
tur. 

Aratanda hava kuvvetlerimiz ja
pon uçaklarına rast gelmiş ve iki 
düsman uçağı düşürmfüılerdir. 

Bir uçağımız üs.süne dönme~
tir. 

BUN ADA 
Melbum. 22 (A.A) - Gene

rııl Mak A rtür karargahının tcbli-
ği: 

Bunada hali Japonlar elinde 
bulunan ilci müstahkem mevzie 
karşı müttefik hücumlan muvaffa
kıyet kazanmaktadır. Japonlann 
buradaki esas tayyare meydanı 
zapt edilmiştir. 

F1ipshafende Japonlann orta 
boyda iki taşıtlan batmlmışhT. 

Melbınn, 22 (Radyo) - Yeni 
Ginede Amerikan tanklariyle tak
viye edilen müttefik kuvvetler Ja
pon müdafaa aisteminde mühim 
bir ruhne açmışlardır. Japonlar 
bu havalide miittefiklerin tank 
kullanacaklarını hatırlarına getir
mediklerinden tank savar toplara 
malik bulunmıyorlardı. Japon mü 
dafiler alev saçan toplarla tankla
rın hareketini durdurmağa çalı§· 
mışlnrdır. Avustralya ve Ameri· 
kan kuvvetleri beton ve çelikten 
yapılmış bir müstahkem noktayı 
zapt etmişlerdir. Japonlar başlıca 
iniş meydanlarını da kaybetmişler
dir. 

KALK OTAYA HOCUM 
KalkUtn, 22 (A.A) - Japon 

tayyareleri dün sabah ikinci defa 
olarak Kalkutaya bir hava hücuma 
yapmışlardır. Hasar hafif ve İn• 
sanca zayiat azdır. 


