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• 1 Af'jantin • ŞUi 
Müza'fıerelef'f.. 
Boynes As-res, 30 {A.A) - Şili 

büytlk elçisi dün Hariciye Nazı
riyle üç saat süren bir mül§.kat 
yapmıştır. Bu mül!katta Şilinin 
harict siyaseti görüşüldüğü tahmin 
ediliyor. 

§iı 1111 111111111111 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111?. 

tlan münderecatından mesuliyet kabul edilmez ... Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet ese1'leTinin bekçisi sabahlan 'ıkar siyasi gıızetedir. 
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YENl ASIR Matbaasında basılmıştır. 

r 
iman 
cephe 

rduları Rusyad 
b yunca r·cat e 

önemli Kotelnikovo 
A:"'"kan tıe Fransız ask.eri erk.8nı Fasta Fedalada müttefikler konferansına giderken şehrini Ruslar aldılar 

Mıhver T unusta 2 ateş arasında -·--
Jngilizıe .. e göf'e Bef'lin f'adyosu Rus mu-

1 kl• taraftan da hava hu··- vaffaJn31etlef'ini zımnen itif'af ediyof'-
Londra, 30 (Radyo) - Günün ce hazırlanmış bir plana göre ya. 

en önemli haberi Stalingrad-Kras- pılmaktadır. Hakikatte ise ortada 
ııodar demiryolu üzerinde strate- yalnız Rus başkuınandanhğınm 

ı 
.., jik büyük önem taşıyan Kotelni- tatbik ettiği bir plan mevcuttur ve 

Cum arına Ug O 
kovo ~ebrlııin dün Krzılordu ta- Almanlar şimdi onun neticelerine rly r rafından zaptedildiğini bildiren katlanmaktadırlar. 
hususi Rus tebliğidir. , Hemen her tarafta Alınan kuv-

~~~~---~~-~--- ca ricat halindedirler. faa etmeğe karar verdikleri müs-

Diin ya bir Tunusta büyük hareketler 
Almanlar bütün cephe boyun-, vetleri bu kış mevsiminde müda- ·--· 

Bcrline göre bu çekilme evvel- (Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) Karlar içinde uyuyup istirahate çalışan bir kaç Sovyet askeri 

1 k 1 "' çamurun bitmesine 
n ıap ---

G 
. . AKOENIZOE HERGON B R MiHVER GE11ı11SI BATIYOR 

bailı Sovyetlere göre durum AFRiKA H~RBI • MiHVER 
*----

Tunus ve 
eçırıyor Londra, 30 (Radyo) - Mütte- dırlar. 

fiklerin şimal Fransa Afrikasına Trablusun 50 kilometre cenu-----* ayak bastıkları günden beri ilk de- bunda Ruyo ve Metlinin yolunda 

Jı fa olarak İngiliz avcı uçakları hem düşmanın büyük bir kamyon ko-
Susta ka- Alman ri~atı 

BUnU anlama ve doğudan, hem de batıdan düşmana luna hücum edilm~tir. Kamyon-
"" in'fıdeiba göf'e ha• hücum ederek ~birliği yapmakta- (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 
zırıanmafı ıazımdıf' -------·---------

yıplar ağır karnıak 
--*~- -·~----

rışık 
ŞEVKET BİLGİN 

Harbin içinde ve dışında olan 
nıemleketlerio hemen hepsinde, 
düne nazaran bir inkılap sayılabi
lecek önemli değişiklikler olmuş
tur. Halk tabakaları, fedaki\rlJk
Iarı paylaşarak hayati mahiyette 
olayların zaruretlerine ayak uy
durmak hususunda, sosyal adalet 
düşüncesinin gittikçe daha geniş 
ölçüde yer kazandığını görnıekte
'1irler. Kapitalizmin saltanat sür· 
düğü yerlerde bile sınıf inıtiyaz
Lu1 kökünden yıkılmış gibidir .. 
Şimdi "harp s"nrası dünyasının 
alaca!:'! şekil düşünülürken, her 
ııeydeo evvel 1918 den sonraki 

.);i. 

İngiliz haua hücurn
ıarı çoJı hasara ve 
nüfaıs~a çoJı Jıayıp
lafOa sellep oldu.. 

Berlin, 30 {A.A) - Alman teb
liği: 
Şimal Afrikada ştukalanmız 

yürüyü.~ halindeki İngiliz kolları
na muvaffakıyetle hücum etnıiş

(Sonıt Sahife 4, Sütun 3 te) 

Ruslar Jıel" ye,.de ilerliyorlaf'. Almanla,. 
uVeliJıilulıiıı ye imdat 1ıu1111etıeri &o1ta1Jil· 
dilef'se de bunların çoğu yo1t edildi-
Moskova, 30 (A.A) - Merkez 

cephesinde Sovyet taarruzları in
kişaf halindedir. Velikilukide 
önemli müstahkem bir nokta zap
tedilmş, 2500 düşman askeri öl
dürülmüştür. Almanlar 24 tank 
krafından desteklenen mühim 
kuvvetlerle muhasara kuşağını 

yararak şehlrdeki kuvvetlere ilti
hak etmişlerse de karşı hücumla
rıınızla bu kuvvetlerden mühim 
bır kısmı yok edilmiştir. 

KARMA KARIŞIK RİCAT 
Moskova, 30 (A.A) - Sovyet 

tebliğinde orta Donda büyük bir 
(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Mühlet bugün bitiyor 
hatalı duruma düşülmiyeceği, yer Muharip FTa•ıstzlara iltihak. eden Cibutinin bir görfüıiişii 
yüzünde büyük IıalL. kütlelerinin ---------

~a;.ar::;E:~?.b~es:~~ Almaıı göı~_ve iddiaları MUHACİR *HOKOMET '')zmir,, de Varlık ver-
~a:ı ':!::'il.:;:~::::.!~:~ ..-n·· ttefı· '1-Y-}ar .,... Londradaki • • t h ·ı"' t k"" 
::: r~~ b!:!:;:J:.~ay::t:'. llll• • tt. ~ ~. v- Yua_ oslav ka- ,~,ısı a s.ı a 1 ye un U 
malan sağlanmadıkça daha iyi bir _ !"') 

i~~~:t~:~:ı~;:~:;: ~ıne:nııyo ıı ınnş binesi çekildi 10,, mılyonu buldu 
t:enesizlikleri bertaraf etmeleri de- - --*--
vamlı barı~ ?"~fkUresinin ana hat- Amef'iha genişleme'lı istiycf'muş, Amif'al K !Ji Jı ·· ··it·· ı 
larıBndan ~ıı:ıdirdi. ki dem kr il uDal"lann ın öldüf'iilmesi ve uCibutin an• a ne UÇU U e-

unun ıcın r ' o as er . • - i . • ce'fı, f a'fıat bütün 
Aleminde olduğu kadar mihverci· laşması buna fıGf'ŞI lngilız tedfJ f'lef'ı ımiş paf'tiler temsil 
ler alc~inde de harbi. kaz'."""~~ Berlin 30 (A.A) _ Doyçe Diplo- adalarında, cenup Afrika.da, Gro- edilece'fı ... 
~?ksadıyle alınan t_edbır~enn bu- mabşe Ond Politişe Korespondans enlandda, tzlandada, Adende, Ma
Y!ffi k:ı~ı ~alka dogı:ıı '!'den ted- gazetesi şunları yazıyor: Amerika sooda, Liberyada ve şimal Afrika
bırler~ır. Bılhass~ ln!:'~!ere • ve Birleşik devletlerinin gen~leme daki üslerin işgaliyle açığa vurul
Amerikada bu dava butün alaka siyaseti bütün dünyada ehemmi- muştur. Bu genişleme siyaseti 
ve hassasiyetlerin merkezi halini yetli üslerin Atlantikteki İngiliz (Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 
almı~tır. Bcveriçin meşhur raporu ' 
etrafında yapılan neşriyat gösteri· "ij.iiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiİiiiiiİİİiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliİİİ~ 
yor ki bu memleketler umumi ef· 
kan, düne ve bugüne hiç benzemi
yecek olan bir yann için kökten 
hazırlıklar yapılmasını istemekte
dir. Sullıu kazanmanın harbi ka
zanmaktmı kat kat daha güç olaca
ğına inamlınıştır.Filhakika en kati 
mahiyette askeri zaferler bile yal-

(Sonu Sahife 2. Sütun 7 de) 

Cl"..ı:'r"-==ıY/.l"'..ı:'r.l"'~=cı:.-, 

lstanbulcla Var-§ 

Frans:.zlar arasında 
. ---------------

Degol, Jironun em
rinegirmeli diyorlar 

o -~---·------
J l . . "'d o ı { ver~ısı mu - § EsJıi bif' Fransız !Ja"veJıili bunun za-

d · t ld § rnanı geldiğini ve Aff'ifıada 400 • 600 
t-tı uza ı 1 § bin JıişiliJı "'" Fransız ordusu 'fıuf'ula· 

lstanbul. 30 ( Yeni Asır )-~ Cağını SÖ)Jli]10f' ... 
Varlık vergisi mükelleflerinin§ .:Vaşington •. 30 {~A) - Bir ması en iyi yoldur. Böyle bir bir-
maliye şubelerine borçlarını § muddettenben Amenkada bulu- !eşme ancaJ:ı·~ ge. Jironun idaresi al
yatlrmalan hızlanmıştır. Def· S nan eski Fransız başvekillerinden tında olabilir. Zira o bugün kurtu

terdarhktan verilen malumata S Kamil Şotan gazetecilere aşağıda- luşu bekliyen bütün Fransızların 
göre araya bayram ve Yllbaşı g~tl ki demeçte bulunmuştur : hakiki şefidir. General Degol fi. 
tatilleri girmesi dolayısile ya- c - Bütün Fransızları birleşti- kir ayrılıklarını bir tarafa bıraka-
Tın akşam ( bu akşam ) bite- recek muvakkat bir hükümet veya rak derhal genernl Jironun emri 

k l ·hl k... milli bir hükümet kurmak 18.zım· altına girmesi zamanı gelmiştir. ce o an mü et anunsani- ll ., k 
4 t'\ dır. Fransa namına söz söyıeme Ben basit bir Fransız vatandaşı nin üncü pazartesi .. kşamma g 

kadar dört gün temdit edil- ~ birleşmiş milletler ailesi arasında olarak hizmetimi general Jiroya 
miıtir. l Fransa}'l temsil etmek hakkım ha- vermeğe amadeyim. 

lll"J'.'O"'.r/Ar.ıCC0"'.1"'.r--".r~c::.Cl".r..4'.f. !z olan bir milli hükümet kurul- (Sonu Sahife. 4, Sütun 4 te) 

Londra, 30 (A.A) - Buradaki 
Yugoslav hükümeti istifa etmiştir. 

Londra, 30 (Radyo) - Yugos
lav hükü.ıneti kabinenin küçültül
mesine karar verı:niı;tir. Bununla 
beraber bütün partilerin temsili 

(Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

Yugoslav Kralı A merik.ada iken 
B. Ruzveltle beraber bir 

törende 

Ban'lıaların bif' no'fıtada tef'eddüde düı· 
mesi tahsilatın daha ço'lı olması

na im'fıcin ve,.medi •• 
Varlık vergisi ödeme müddeti le uygun olduğundan cezasız 

bu akşam nihayet bulmaktadır. olarak ödeme mühletinin bu alı:
Her ne kadar vergi listeleri bu şam nihayet bulacağı anlaşılmış 
ayın on altısında asılmış ve on ve keyfiyet bu yolda Maliye Ve
beş günlük müddetin dün akşam killiğine de bildirilmiştir. 
bitmiş olduğu zannedilırü§ ise de (Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 
ödeme müddetinin ihbar ve tebli-

gat yerine kaim olan vergi liste- ~~[§~~~~§~~~= !erinin asıldığı günün ferdasında ~ec:: :cı:ccııc: ~ cc::;;~cc 
başlaması öteden beri mutat usu-

SON DAKiKA 
AMERIKALILARA GORE ••••••••••• 

* R t t' d.. · Almanlar en bü- os o un uşmesı 

yük askeri inhiza- Alm~nlar için bir 
ma doğrn gidiyor felaket olacak 

6 ıncı Alman of'dusu 
hef' taf'afından 
CeVf'ildi ... 
~Nevyork, 30 (A.A) - Almanlar 
Rusyanın cenubunda askerlik ıac 
rihinin kaydemediği kadar büyük 
bir felaket önünde bulunuyorlar, 
Kızıl ordu Stalingrad ve Don üze
rinde çevirme maneVTasını geliş
tiriyor 6 ncı Alınan irdusunun her 
tarafından çevrildiği ve 300 - 330 
bin kişilik mevcudunun yarısını 
kaybettiği anlaşılmaktadır. Gelen 
haberler Almanların kendilerini 
saran demir çemberi kırmalarına 
imkan olmadığ!Dl gösteriyor. 

Alman insan 'lıayıbı 
yaf'ım milyon 
tahmin ediliyor 

Nevyork, 30 (A.A) - Rostofun 
Sovyet orduları tarafından zaptı 
Hitlerin cenup cephesindeki bütün 
ordul~rı için tam felaket olacak
tır. 

10 teşrin ortalarında Sovyet ta
orruzu başladığından beri mihver 
Rusyanın cenubunda en az 125 
hın ölü, bir o kadar da esir ver
miştir. 250 bin kişinin de yaralan
mış olması muhtemeldir. 

----- ---~---.. --
t":. //.>'-~~~~~~,.. -.;;;:== ...... ~-=-----

ALfl'IANLARA f ÖRE 
----·*----

Uç yerde 
Rııs hücu 
n u akim 

-*
StaJingrad ve Don 
bölgelerinde Rus 
taaf'ruzlaf'ı 
devam ediyor .. 

Berlin, 30 {A.A) - Almall 
tebliği : Kafkasyada Terek böl: 
gesinde düşmanın tanklarla des
teklediği şiddetli hücumlar aka
mete uğramıştır. 8 düşman tan.ki 

(Sonu Sahlfe 2. Siitun 5 le) 

HAVA AKl~LARI 
----·*----

ln~ilizler dt", Al-
ınanlar da yeni 
akıolar yaptılar 

-*Alman31a, Hollanda, 
Belçi'fıa, Fransa ve 
bif' İngiliz ıehf'i 
bombalandı.. 

Londra, 30 (Radyo) - Britanya 
uçakları Hollanda. Belçika ve 
Fransa üzerinde uçuşlarında aske
ri hedefleri bombalamışlard.ır. 
Moskito tipinde uçaklar demiryohı 

(Sonu Sahife 2. Slitun 7 de) 

A 11glo Sak.son pike bombardıman 
tayyareleri bir hedefe 

saldırmak. üzere 



SAHiFE 2 YENIASIR 

Zelzt>le bölgf'sine yapılan yardım ( Ş:J;:Ri~ RADERLER.i) ·~----~,--~---~---

Felaketzede halkın 
1stıra oları azaldı 

942 ı Ekmek kurtlar~: rleğiştiril 1n .. ~i 
• • 

sene~~0~.0 Bazı h Ik birlik eri 
767 ;yaralıdan ağır o:an 124 ü 'J'o'lıat 

Samsun hastahanelerinde .. 
An.icara, 30 (A.A) - Sıhhat 

ve lçtim.ai Muavenet vekili Dr. 
HulllOİ Alaıa, yer samntm felake
tine maruz kalan mıntakalan:lalci 
tet.k.ik.lerini bitirerek. Ankaraya 
dönmü.§tür. Bugün makamlarında 
kendisini ziyaret eden bir muhar
rire sayın vekil yer ~r:unbaı fela
ketine uğrayan yurdd.,.lara hükü
met. kızılay ve diğer müessese ve 
teşekküller tarafından yapılan yar
dımlarla bu mıntakadaki vaziyet 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur : 

yenilemektedirler. 
EKMEK IHTIY ACI 

ve son gıınu... _ 
Kazançv'*ergisinin geç davranıyor 
ödeme müddeti • Bu ·---NVW-----Erbaada ikinci bir fırın daha 

yapılarlk baıka yerden ekmek ge
tirtmek ihtiyacı zail olmuıtur. 

alışamfd ejlenceler Dün afı,Jama Jıadar 150 bin nüfu.sun Jıart-
.. Bugün 943 ylının sonuncu gü- ları de'"''-irifdi •• 

Evleri yıkılanlara çadırlar ku
rulmu,tur. 

nune rastlamaktadır. Yann sabah H 1k d - b' likl · d 9ı~" 1 k d ! 943 • k · · · 'Ik .. a agıtma ır erın e ı e -.arşı anma ta ır ar. 
yılı ta vımının 1 yapragını ekmek kartı dağıtılmasına dün de Ekmek kartı dağıtılmaıı bugün 

La.dikte kurulan mutavaaşıt has
tane yaralıların Samsuna naklinde 
\ştirahat yeri olarak ·kulhlnılmış, 
b(iYük lııtifacle temin elmiıtir. 

ac;acaiız. d k D k devam edilmiştir. Şehrin muhte• de devam c ece tir. ün a ıama Bugün kazanç vergiıi ikinci &k- k 
lif mıntakalarındaki dağıtma bir- kadar memurlar da dahil olma siti ödeme müddetinin de sonun-
likleri tevzi işlerini intizam ve iti- üzere 150,000 nüfusun kartları cu gününe ra1t1amaktadır. Yarın 

Samsun ve civarından temin 
edilen kamyonların yaralıların 
naklinde ve eşya taşınmasında bü
yük faydası olmuştur. 

na ile yaptıkları halde bazı mah- tebdil edilmiıtir. Memurlara kart ııabah maliyenin bütün vezne ve 
dut birliklerin İşi adeta angarya da~ıtılması da devam etmektedir. kasa mevcutları sayı1acaktır. .,. 
te1ilkk.i ettiklerinden şikRyet edil- !\1ütelcait, dul ve yetimlerin kart-

Fel&.ketzedelerin acılarını 
dindic-mrk için alınan tetbirlerin 
ve yapılan yardımların ne yolda 
işlediğini görmek ve ihtiyaçlarını 
mahallinde tetk.ilc etmek. üzere vi
layet aıhhiye reisile birlikte geçen 
perşembe günü trenle Toka.ta git
tim. Tokat haataneoine no.kledil
m.İf olan ağır yaralıları ziyaret et
tim. ikaaT ve Erbaa kaza mer
kezlen1e köyleriııi yakından gör
düm. Tertibat iyi işlem it. yardım
lar Talı:t!ndc yetipniftir. Sayısı 
767 ye varan yaralılaTdan 18 ağır 
yaralı Tokat ve 106 ağrr yaralı 
Samsun hastanelerine yerleıtin1-
~lerdir. Yaram ııanlmamıt kim
.., kalmamıştır. Seyyar •ıhhat me
murlan ve doktorlar köyleri mü
temadiyen gezerek panıumanlan 

Banka:ar ela blil.nçolarını yapmış- mektedir. !arının tebdiline dün belediye ,u-
lar. kar ve zarar hesaplarınt kar~ı-

ISTIRAP AZALDt 
Sikayetler aşailıdaki noktada belerinde başlanmıt ve noksan laıtırmışlardır. .. 

A!keri komutanlığın, idari ma
kamların ve civar vilayetlerin iş
birliği halkın ı•tırahını azaltmış. 
bir teselt. kaynağı olmuş ve mane
viye.tı artırmıştır. Sar1.1ntıdan zi
yan· gören halkımız acılarını pay
laşmak ve ihtiyaçlarını bertaraf 
etmek için hükümet, k.ızılay ve bü
tün milleti yanı batında görmek
ten doğan ıükranını her vesile ile 
ifade etmektedir. 

toplanıyor : olan aile sicil ·fiıleri tamamlanmıt-
Tlcaret odası ve borsa gibi mü- Birliklerden bazılarının idare 

esseseler yarından itibaren yeni tır. * 
bütçelerine göre tediye ve tahsi- heyetlelrdinki 1 teşkid"l eden zle':at mi e- B-ledı"yece a•ag'ıdakı" noktalar 
l<itta bulunacaklardır. Bu itibarla mur o u arın an gece erı ya nız ... y 

birer saat çalı~maktadır Halka dün halk dağıtma birliklerine teb'.-
yalnız bu dairelerde memurlara · 
ikinci kinun ayı maaş ve tahsisat- dağıtmaların geçikmesine sebep r~ edilmi~tir : 
ları ancak 4 ikinci kanun tarihinde olan ve bilhassa ekmek kartlarının 1 - Beledjye iaşe bürosunca 
verilecektir. dağıtılmaşında ha1kı endişeye sev- verilen ekmek kartlarını halk. da-

EôLE.NC!;:.LE.R keden bu mahzurun ortadan kal- ğıtma birlik.leri tebılile oalahiyet-
YıJbqı eğlencelerinin bu sene dırılması IAzımdır. tardırlar. 

pek mahdut olacağı anlaşılmakta- Bununla beraber, halk dağıtma 2 - Sicil fişi bulunmıyanlar 

Çocuk esirgeme k.urumu da 
lcimses.iz çocuk.lan himayesi altına 
almak üzeredir. 

dır. Bununla beraber Halkevlerin- birliklerinin ekseri•i büyük. bir hakkında tahk.ikat yapılarak sicil 
de eğlenc~ler tertip edileceği gibi feraaatla çalışmakta ve muhitle- fi~leri hıfzedilmek suretile kartları 
izrnirin belli ba!flı otel ve gazino- rinde minnet ve ıükran duyguları tebdil edilecektir. 

Zelzele mıntakasına jeoloji mü
telıassıslan gönderilm"5ine ve let
kıkatta bulunulmasına hükümeti
miz karar vermiştir. 

lannda da yılbaşı eğlenceleri ve --------- ·----------

balolar yapılacaktır. Gazinoların MOHLET 8U':ON BiTiYOR ALMANl.4R4 GÖ~E 
geç vakite kadar açık bulunmasına -*-- _. -*--
müoaade edilmittir. 

~------------~~-----------~ 
KARŞIYAKA HALKEV!N- (Baştaraf.ı l ınci Sahifede) (Baştarah l inci Sahifede) 

Harp insanlı"ı Yıkıyo~ 
DE YILBAŞI GECESi Dün ak.ıama kadar şehrimizde bu muharebelerde tahrip emimi~ 

•• 
lenler 20 milyon, ge 

çen harpte sarf edilen 
para bir yılda gidiyor 

Karşıyaka Halkevi halkevliler ödenen va~lık vergisi on milyon 
için yılbaşı gecesine ait iyi bir liradır. Kazalardaki bir milyon li
proğram haz.ırllUJUJ ve gerekenle- ıalılc tahsiLit bu yektl.na dahil de
re davetiyeler g_ö?de~tir. ğildir. Tediye mikdarının dUn da-
~ ılba~ ge~ının d~ ııeç°? hal- ha ziyade artmamış olması şu se

ta.kı gibt neıeli ve eglenceli geç- hepten ileriye gelmiştir : 
mesi ve kültürel bir ma!Uyet alma- Banka! ._._,__ . arl kredi 

ak d'I lan h '-'-'-- ar aÇ•uuarı tıc -
sı m sa ı e yapı azır~ I d t dd"d d" U 1 dir 
tamamlanmıştır. er e ere u e uşm ş er . 

----- Mesela Pır tacire ticar1 emtea 

Altın Yı-ne fırladı mukabilinde50bin!irakrediaçıl
maktadır. Tüccarın ödiyeceği ver-----* gi ınikdarı ise 100 bin liradır .. 

Bir altın lira fiyatı dün 30,60 Tüccar bu .50 bin lirayı ödedik-
llıaya yüluelmittir. Bu yükselişin ten sonra kalan borcu için gayet 
sebebi henüz belli değilcl.ir. AltUl tabii olarak devletçe her bakım-

Çabuk ve dolayısiyle az kanlı gün günde 5 milyar Fransız fran- lira satıcısı azdır. dan takip edilecektir. Hatta ban-
ve yahut daha ağır, fakat hemen gı sarfetmektedir. (Senede 2000 kalardaki emteası da, diğer borç-
bemen münhasıran iktisadi ve de- milyar) ve buna domlnyonların k.i Alman istatistiklerinde Rus or- lı.rına tercihan devletçe el konnıa 
nizlerde cereyan edecek bir har- masraflarını da ilave etmek gc- dusunda ö!U miktarı 5 milyon ola- mevzuuna gireceğinden bankalar 
bin vuku bulacağında 1939 yılın- rektir .. Reıs Ruzvelt 1942 - 194.3 rak tahmin eılilmekte ve Çinliler bu gibilere kredi açıp ac;mıyacak
da her kesin ittifak ettiği görünü- ır.al1 sene.si için l 00 milyar dolar- de harbin bqındaıı beri 2 milyon !arını umumi merkezlerinden sor
yor gıbı ise de bugU.U lı...- k~• l.ıar- Lk harp bülQ&ol 1.1.ln etti.. Bu ra- asker kaybettiklerini teslim et- muşlardır. Dün akşam geç vakte 
bin daha çok uzun zaman sürebi- k~ara, İtalyanın,. !a~nyanın, mektedirler, Sonra, Fransa, Lehis- kadar cevap alınmaını~lır .. Bu du
leceğinde ve milleUere son dere- Çının. Rusyanın ve ikinci derece- tan, Norveç, Balkanlar, Afrika, rum halledilince, yakın bir ihti
cede pahalı ve kanlı fedallilıklar de bir çok milletlerin masraflarını uzak §ark seferleri, tayyarecilerden malle bugün gelecek talimata gö
yükliyeceğinde mutabıktır.. Şan- illlve etmek 18.zımdır. Buna göre k.aybolanlar, denizde ölen on bin- re hareket ve kredileı·e devam 
ııölye Hitlerin nutukları ve Doktor ı;.imdi bir senede dünyada 1914-18 !erce in!aıı da var ve bilhassıı edilecektir. 
GO'belsin makaleleri, Ruzvelt ve harbinin bütün devamı müddetin- 1914 - 18 harbiyle kıyas kabul el- Eğer cevap gelirse ağlebi ihti
Çörçil.in bu noktadaki ihtarlariyle ce malolduğu paradan (1200 mil- m.iyecek derecede sivil hallı: ara- mal 18 milyon lirayı bulacaktır 
tetabuk etmektedir. Daha geçen yar altın frank) daha fazla para sından ölenlerin çok büyUk sayısı ki tahsilat nisbeti mühim bir ye-
ilkbahıırda Hitler Rusyada ikinci !.ıttfediltliği neticesine vanlır. da var. Kalabalık büyük şehirler .ı... • ifade tm kted · 
bir kış seferinin vuku bulacağını Sınat gayret devleşen nisbetlere ya uçaklara hedef olmuşlar, yahut ';ilk 11 ~ . e b günkü':: .. fır 
milletine haber vermişti.. Hemen a"işti. Her ay muharebeye atılan muharebe meydanı olarak kulla- ~ ~ erın u . son -
yazın 'bıışlangıcında, Tobruk mağ- uçak mikdarı 14 bin veya 15000 nılmışlar, muazzam muhacir kol- ~tt~'\,,~:e etme'.f' IA_zti~dır. 
lilbiyetinden ve Sovyet cenup cep- olarak tahmin edilirse (Senede lan yollarda bombardımana, kıl- 1

• b 
1 

e yar.~ dan b' ı ar:h 
hesinin çökmesinden sonra Ang- 200 hine yakın) müha!Ağa edilmi~ lığa ve hastalığa uğramışlardır. v~ or\8?"'1h ftayuz e ır cez 
lo - Saksonlar harbin 1942 yılın- olmaz. Tankların, topların adedi Unubruyalım ki kısacık Fransa 0 .. ve ır. a sonra da .. ay
da nihayet bulacağına ümit veren belki bundan daha yülcsektir. seferinde harpten doğan sivil zayi- rıct yuzde dikık~zalı= ode-
ucuz nikbinliklerinden vaz geçi- Amerikanın deniz inşaatı prog- at askeri zayiata hemen müsavi me zorun a ac · 
yorlardı. rarnının şümulü malO.m.. Japon- iıli. Doğu Avrupada aynı halin te- Bazı mükellefler, ancak borçla-* yanınki keza çok büyük olsa ge- celli etmemiş olduğuna hükmet- rırun bir kısmına yeter para teda-

Aydan QYa ve hatta günden gü- rek.. BirlC$1k Devletler büyük bir mek için sebep olmadığı gibi yok- rik ettiklerini bildirerek borçla
ne harbin sikletinin gitgide mil- kısmı denizin dibine gitmeğe nam- suzluk içinde her tUrlü kaynaktan rından noksan tediyelerde bulun
letler üstünde ağır basl!ğuıda ge- zet mecmuu 16 mılyon ton ticaret mahrum bölgelerde ve muhasara- maktadırlar. Bwılardan arta kala
ne her kes mutabıktır: Deniz mü- ı:emsini 19~ senesinde denize .in- da kalan şehirlerde bu hallerin cak devlet alacakları da ayni su-
ı:akalelerinde zorhık çeken İngil- dimıek ümidindedirler. doğurdı.ığu veya çab~tırdığı retle takip edilecektir. 
tere ve en zengin topraklarından İstihsal k '1:r . ölümler mikdarıru da hesaba kaı-
mahrum kalan Rusya da dahil ol- ra amları geçen harbın mıyoruz, ALMAN GOflOŞ VE 

IDDIALARI 
(B~farab 1 inci Sahifede) 

ınak üzere en müsait vaziyette bu- rak.amlarının çok daha üstünde ise, Burada artık duralım: Bu hesap 
fonan milletlerde dahi kıtlıktan tahrip rakamları da ondan kat kat ~ini ileriye götürmeğe lUzum yok
hı.hsolunabiıecek derecen. bütün fazladır. Altı ay evvel muhtelif tur. Gözlerimiz öni<'1de devam 
'.Avrupa memleketlerinde durma- cephelerde düşürülen tayyare sa- eden şu muazzam umumi boi;.'UŞ
dan artan mahnımiyctler vardır. yıs! 50,000 olarak tahmin edilmek- mada. ölenlerin adedini 20 ıniJyQ!l müttefikler arasında bile buna 
Yalnız gitgide daha 'ddelli inen le idi. Bundan blr kaç gün evvel de tahmin etmek m:ibal&ğalı olmaz. karşı muhalefet doğmasına sebep 
hava bombardımanları, sivil ahali- Almanların bir istatistiğine göre HayaUarı müddetince sakat kal- olmuştur. 
nilı met ve cezri, batı A'Tllpada, 19~9 Eyl?Iünden b~ .batırılan mış veya mahrumiyetlerin netice- Amiral Darlanın öldürillınesi ve 
Bab. Rusyada, Çinde on milyon- muttı;fık ticaret geın.l)ennın .tonları si olarak bir daha iyi olmıyacak Fransız somalisi ile Cibutinin işga
larca insanın muhaceretini intaç 23 !"!lY'?n olnak. tahmin edilmek- derecede vücutça düşmüş daha ni- li Amerikan genişlcmesint karşı 
eden seferler değil, ayni mmanda te .idi. .k.i buna milıveriıı de kayıp- ce milyonlardan bahsetmiyoruz. alırutll§ lngiliz tedbirleridir. 
nisbetı;n masun kalını~ mıntaka- !arını .~ve ~k ~ YekO.a * Avrupalılar şimdi .A.merikahla-
tard.aki halktan istenilen gayret ie 1939 dun,ra tonaJ':1'':1' Y~ kırkı. Hayale kapılmıyalım. Yanı ba- rın tahakkfun hırsını biliyorlar. 
bahis .~evtuudur. Bir çok harp l.914 ~ 1B harb~ butun deva- §lınızda devam eden fellket mede- Gerek Amerikan esaretine, gerek 
amayıı falıırikalanndan :istenen mınca tıcaret ge~ kayıbı bu ra- ni dünya tarihinin kaydettiği en Avrupa medeniyetini tehdit eden 
İf .,., haddindedir. Kadınlar sefer- kamın yarısına bıle varmımuştı. büyük felakettir. Bolşevik tehlikesine karşı kendi-
ber edilm4, bynaklar da öyle.. Varşovada, Roterdamda, Lond- GAZE'lTE DE LAUSANNE !erini müdafaa etmelidirler 
O derecede ki bütün harp eden rada, Kolonyaya, İngilterenin ve · 
memleketler ayni iktisadi sisteme Almanyanın nice bUyük sanayi şe-
gittikçe vak1-ıaktadırlar.. birlerinde hava bombardımanları-

tir. 
Stalingrad ve Don bölgelerin

de Rus hücumlarının devamı esna
sında düşman ağır ve kanlı kayıp
lara uğramıştır. Bu harekatta 1 6 
Rua tankı tahrip edilmiıtir. 
Muvaffakıyetle neticelenen kar

şı hücumlanm.ızda bir çok ağır ve 
hafif silahlarla bir miktar esir alın
mıştır. Alman ltalyan - Rumen 
ve Macar savaş uçakları düşman 
kollarına ağır k.ayıplar verdirmiş
lerdir. Ruslar yüksek sayıda tank. 
ve ağır s.ilah kaybetmişlerdir. Ma
e&T kıtalannın hücum haTek:etleri 
esnasında bir çok Sovyet utih
kamlan içindekilerle birlikte yok 
edil~tir. 

Merkez kesiminde diitrnanın 
bir çok hücumları püakürtülmüı
tür, Hücum kıtalaıımız Rus mev
zilerine girmio ve dU§manın muha
rebe mevzilerini tahTip etmişler
dir. 

iLMEN GöLO CiVARINDA 
limen gölünün cenup doğusun

da tank ve topçu e&Vafları olmu,.. 
tur. Düımanın uçak hlınayeoinde
lı:i hücumları akamete uğramlfbr. 

VOLKOF VE 
LENINGRADDA 
Volkof üzerinde ve Leningrad 

önünde Alman t~killerile gönül
lü Rumen 'kıtalan düıman istih
lı:ô.ınların.''tahrip et:m:İJlerılir. Sür
atlı savaş ucaklarımız ve avci~
mız düıman tqıt kollarını alçak
tan bombalıyarak da~tır. 

EN ŞiMALDE 
Şimal buz denizinde ve balık

çılar yamn adası açıklarında bas
lan hareketi neticesinde bir uçağı
mız bir Rus mayın tarayıcısım ba
bnnııtır. Savaş ve pike uçaklarımı
zın gece hücumları neticesinde 
Murmanelı: limaomdak.i tesislerde 
ve dü~manın faydalanabileceği ia
tasyon bölgelerinde büyük yan
gınlar c;ıka.rılmıştıı. 

BtR GÜNDE DOŞORtlLEN 
RUSLAR 
Bertin, 30 (A.A) - D. N. B. 

Ajansına göre 29/tlkkfuıunda hava 
muharebelerinde 57 ve uçak savar. 
!arla da 1 olmak üzere 58 Rus uça
ğı dii§ürülmUştür. 

~--_.,.,,,.. ___ _ 
MOHACIR HÜKÜM ET 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

bakımından kabinenin bünyevi 
karakterinde değişiklik olmıya
caktır. Başvekil profesör Yuvano
viç istifasını vermişse de Kral Yu
vanoviçi tekrar yeni kabineyi kur
mağa memur e~tir. 

Bıı sjstem. gereğince de her fert nin yaptığı fec! tahribata gelince 
en :ı=url ihtiyacıın Jcarşılıy.acak 1914 - 18 de olan bitenle hiç bir 
kadar paraya .sahip kılmmakta, lnyaı lama imkhı yoktur. 
bıı asgari haddi geçen ucretler, is- Asıl muharebeden doğan tahri
tilil5kl•r ves-a ilr fazlası. vergi, bat da var ki bunlar 1914 te de fe
:rtiknz ve •Mttlnıri tasarrııf• ııe- el idi. Fakat Fransa ve doğu A vrn
Hlleri,rie harp ll"asnfları emrine panın n.isbeten dar bir saltasınıı 
veril.mekted".ı.r. DüyUJ. muharip münhasır kalmıştı. Bu defa Fran. 
ırulletlcr yavaş yavıq fertlerin ve sada tahribat daha geniş sahalarda, 
r.:ıalların um=! eri>erl~i yap- fakat ~ daha az oldu. Buna mu
mışlardır ve bu aeferl>erlilde ge- tabii Lehistm., Balkanlar, Rusyada 
rek fertler, erek mallar askerler 2 milyon kilometre kare dahilinde 
ribi avnen devletin emrinde bu- hem harbin hem de charap toprolı: 
luıımaktadır. Bu seferberlik 1914 bırakmak> siyasetinin iktizası ola-
1918 harbind.ekinden çok daha faz- rak baştan başa yok edilen şehir
Ja Eislematık olarak çok daha uza- !er, kaybolan ekinler, bütün sakin-
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TAYYARE 
12 • 942 PERŞEMBE GONONDEN tTIBAREN 

SİNEMASINDA 

fa · t ~- :uüsıfuo. (eri taraf da,,, terkedi1en eyalet.-* ler, uzun seneler boş kalacak ara-
Buglln)ru harbin geçen harpten •i vardır. Çini h;r tarafa bırakıyo

h mal hem de can itibarile cok ruz. Servet kayıbı o derecede bU
Caha ı>a!ıal: olacai(ı bugün ::ı bes- yüktUr ki rine hiç §Üph~ yok 
bı:!lliı!ir. Bun böyle old -~ nu tesadüf oh1112 z. 
l!ÖStennek için bazı rakam ve hazı * 
mlsaller W ııcllr Muhte ! mu- ln<an .kaybı= ıı:• btı "n 
t·arl e l.942 - 94.l ll'ne<ı r 1 t hminı zordu . le! 1 - 1Jl 

-- 1 ·-
YILD.1%1.AR 

YILDIZJ 
ŞIK VE GÜZEL 

DEAHHA 
DURBİH'fn 

(Hakiki Aşkını tasvir ede.ı) 

AŞK 
ÇiÇEGi 
Bu lilimde DEANNA DUB
BlN ,-ok 41U'kı ı;öyliyor ve 

dansediyor ... 

• 

-- 2 --
WİLLİ BiROEllin 

Yarattığı 

FRANSIZCA 
SOZLV 

Deruga 
Davası 
• MA'J'INELER • 

D. DAVASI: L45-4.50•8.00 
A. ÇİÇECi: 3.15 - 620-9.30 
Cumartesi, pıızar 12.10 ela L:eriye n - D .f.ıarı> maı;r;.. • ı t. L;nde 1:? milyon C' .i vrrilmiş!i. 

r.ı~t~iştir: Alıuan hilr~ bi..ı te.::ıı > { h r.Jz b~ ...... . . .ı \ ... ı!...""TltŞ 

Jnilyar Rayş marktır. lngiltere bu- de~ildir. Yalnız şunu hatırlıyalıın \ılııım••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••' 
başlar •• 

ss }at '.$; 

Karşıya0 Dünya bir 
ka vapur inkılap 
Ücretiarltı Geçiriyor 
---~*----

ıo • 12 nisbetlnde •• 
Yapılan zam yüzde 
Kömür fiyatldrının artırılınası 

[zerine İzınir - Karşıydka arasLn
cia işliyen körfez vapurları tarife
sine zaın yapılr.11~hr. Yeni tarife 

. yledir: 
İzmir - Karşıyaka araıında bi

ıfoci mevki gitme 11.50 kuruş, gi
dip gelme 23 kuruş, birinci mev
ki .subay ve çocuk gitme 6 kuru§, 
talebe 4 kuruştur .. 

İkinci m-~vki tam bilet gitme 8,5 
gidip gelme 17 kuruştur.. Subay 
'e çocuklar 4 ve 8 kuruş licret 
ödiyeceklerdir. 
Yapılan yeni zamlar yüzde 10, 

12 nisbetindedir .. 
--------

Hap:.,flarıeden ltaçtı 
ve yahaltındL. 
Kız kaçırmak suçundan Torbalı 

cezacvindc mevkuf bulunan Do
ğancılar köyü halkından Çolak 
Tahir kaçmJ~ ve yapılan sıkı lakip 
neticeainde jandarmamıza teslim 
olmuştur. Torbalı ceuıevinde, bu 
gibi vakalara meydan verilmemek 
Üzere lüzumlu tedbirler alınmıştır. 

-----
İhi Jıahve ifi •• 

Bergamanın Kınık nahiyesinde 
bakkal H. Hüseyin Sönmez ile or
tağı Recep Çek.irdek kahveyi 5 60 
kuruşa sattıklan iddiasile tutul
mwılardtr. 

Yine ayni yerde Abcl.i Öl
cekin mevcut kahveleri satışa ar-
2etmeıliği ihbar edilmiş, dükkruun
da ar~tırma yapılarak bulunan 6 
kilo kahve müsadere edilmi§tir. __ .,.,,,.. __ 
KAR'J'SJZ 
EKMEK SA'J'IŞI 
Gaziler caddesinde 209 oayllı 

fırında Şükrü Atılgan karnesiz 
olarak Bahri adında birine on adet 
ekmek verdiği iddiasile tutulmtı§• 
tur. __ .,.,,,.. __ 
BELEDİYEDE 
Yevmiye ile çalı· 
şanlara ~ardım 
Belediye havagazı müeuese

einde daimi eurette yevmiye ile 
lotihdam edilenlere sabit gelirlile
re mahsus kame ve ekmek karb 
verilmesi lüzumu belediyeye teb
liğ edilmiştir. Beletliyenin ıli
ğer servislerinde de daiınt su
rette yevmiye ile çalı,anlara ken
dileri ve be.lem.iye mecbur olduk
lıaı nüfuslar için memur kamesi 
verilecektir. 

-----
Bu hafta yapdacafı 
Lifı m~ıarı.. 
Cumal"te.i yapılacak olan fut• 

bol lik maçları tunlardrr : 
Saat 15 de Şark Sanayi • Pa

muk Mensucat. Orta hakem Faruk 
Kantaroğlu. Yan H. lımail ve 
Sabri Armağan. 

Pazar günü yapılacak olan ma9" 
!ar da şunlardır : 

Saat 1 3 te Altınordu - Ateı. 
Orta H. Fehmi Eriş. Yan H. Alil
ettin Kazan ova ve Baha V eoke. 

Saat l 5 de Karııyaka - Altay. 
Orta H. Ferit Simsaroğlu. Yan H. 
Mustafa Bayra ve Atıl Kutluoğlu. 

Halrıevi p r fıo· 
mi c.,"rdn ~ezisi.. 
Cumarte.i gÜnÜ lımir Hallcevl 

spor komitesi aza.11 tarafından 
c Bozyaka > e.•ki lzmir, Akçakaya 
yolu ile Kızıldağdan Çatalkayaya 
doğru bir yÜrüyÜş, oradan da Nar
lıdere tarikile lzmire dön~ yapıla
calctır. 

istekliler cumartesi günü sabah
leyin ıaat 7 - 7,30 arıwnda ~rel
pa~a otobüı duraii;ında.ki kafileye 
yemeklerile katılıp bu geziye işti
rak edebileceklerdir. -----KONYA 
Vapuru qeli31or 
Konya vapuru yann Jstanbul

dan hareketle bütün limanlara uğ
rıyarak !skenderuna kadar gide
cek ve ticari eşya nekledecek.tir. 

ASKERLIGE BiR DAVET 
IZMIR ASKERLiK .ŞUBF..SIN

DEN : lzrnirin ikinci Süleymani
ye mahallesinde kayıtlı Fevzi oğlu 
32 7 doğumlu Mustalanın acele 
askerlik ıubeoine gelmesi lBzım
dır. Gelmediiii takdirde hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. 

----*----
(Hasıar•h ı mci Sahıfede) 

uız hasına sulhu kazonmağa kafi 
değildir. Sulh, ancak milletlerin iç 
ve ~ !ıayatında sarsıntıların se
hepl.erini büsbütün orU.dan kal
dırmak .ayesinde kazanılabilir. 
Harpten wnra da, ınıf kavgala• 
rının esa mı teşkil eden yoksullul< 
\'e selalet d.ılgaLu-111111 önü alına· 
mazsa, bir çok milletlerin iç bün· 
)'el rini kemiren bu korkun~ kar
lıa teda•·i edilmemiş bulunursa, 
milletler ar&Bı münasebetlerde re
lahın an;lan payını ma.tide oldu
~u gibi yainız kendilerine basret
mis imtiyatzlı millett..r bulunur· 
~a h kiki bir sulhtan bahsedile· 
nıi)·cceği ·üpbesizdir. Harp bula
~ık bir lıastalıksa, onun ıoınao 
zaman nüksetmesine, lıattii bir 
Gal.(ın halini almasma •ebep olao 
uikroplarla mücadele etmek. has
talığın ser11munu bulmak lılzım
cıır. i,te Birl~ik devletlerde, In
gilterede tanınmış bir çok şahsi
yetler şımdi bu serumu aramakla 
m • guldürler. 
Umuıni iı:anaat şudur : 1939 ey

liılünden en-etki dünyaya dönü· 
lemez. Eski alemle irtibatı temin 
ed~n bütün köprüler atılmıştır. 

ikinci dünya harbinin patlak 
verdiği güne kadar bir avuç mil
yoner veya milyarderin temsil et
tikleri kapitalist alem insanlığın 
mukadderatım ilgilendiren iılerde 
lıik.im rolünü görüyordu.. ikinci 
dünya harbi, böyle bir nizamın 
insanhk için ıstırap ve göz yaşla
ıından başka bir şey doğurmıya
ca:ını ispat etmiştir, Anl•şılmışbr 
ki milletler, harp feliıkctlerinin 
'1k sık baş göstermesini istemez
lene bir bünye inkıli.bı ge
çirmek zorundadıdar. Demokrasi
lerin uzun zaman za3.flarını teş
kil eden şe,r, bu realiteyi geç an
lamış olmalarıdır. Bir inhidam 
tehlikesi karşısında gözler açılmış, 
tehlikenin namütenahiliği içinde, 
halk ve millet denilen yaratıcı 
kuvvetin hayatiyet kaynaklarını 
dipdiri tutmaktan daha ümitli, da
ha kurtarıcı bir ~y olamıyacağı 
neticesine varılmıştır. Bıı bakım
dan, harpten sonra, hallı: tabakala
rını daha mesut ve miireffeh bir 
hayata ulaştırmak arzusn sadece 
kdaklirlıklarm mükiıfatıru ver
mek maksadına dayaıuruyor. Onun 
fevkinde olarak barış içinde ya
!lyabilmenin biricıH: teminatmı 
teşkil ediyor. Galip veya mağltl.p 
bütün memleketlerde ayni ruhun 
yerleşmesine inıklln verecek şart
lar yaratılmadıkça, tecavüz zi!ıni
;vetinin fırsat gözetlemekten hali 
olmıyacab ~üphesizdir. 

Görülüyor ki harpten sonra ye
ni bir dünyanın kurulmasını iııtl· 
yenler, temennilerinde samimi ise
ler, hodgamlık duygulanndan "'Y· 
n!m<ığa, milli ve beynclrnilel ha
yatta adaleti ayni surette anlama
i:a mecburdurlar. 

ŞEVKE'J' BU.OIH 

Muğlada bir zel
zele daha otdu 
----*----

Mu illa, 30 ( AA ) - Saat 
10,45 te 15. aaniye aüren bir zel
zele olmuotur. Hasar ve zayi.at 
yoktur. 

HAVA AKI 'LARI 
----*-

(Baştar:.tı l mrı Sahifede) 
hedeflerine hücum etmişler ve iki 
düşman avcısını d~ürm~lerdir. 

Bertin, 30 (A.A) - Alman teb
liği: 

29/llkkfuıun akşamı bir kaç İn
giliz uçağı batı Almanya üzerine 
bir kaç infilak bombası atmışlar
dır. Yalnız bau binalarda hafif 
basarlar vardır. 

ALMAN Htl'CUMLARI 
Londra, 30 (Radyo) - Dün ge

ce Britanya üzerinde düşmanın 
hava faaliyeti olmamıştır. 

Londra, 30 (Radyo) - BugUn 
!ngilterenin bir sahil şehrine ya
pılan taarruzda zarar ve zayiat 
vardır. 

Bertin, 30 (A.A) - Alman teb
liği: Hafif savaş uçaklarımız Manş 
denizinde bir İngiliz karakol gemi
sini baltrmışlardır. 

Gündüzün tngilterenin cenup 11-
manlarından birinin mühim askeri 
tesisleri bombalanmıştır. Hava mu
harebelerinde iki İngiliz uçağı dü
.e:ürülmüştür. -

Fuar ve Deniz gazinola
n .. _ın Yılbaşı _eri nceleri 

Takviye edilm!§ lV!.AK ALAN ve POGANt Orke.stralariyle 
mükemmel surette tertip edilmiştir. Masa'.lar yemeklidir. Şimdi
den angaje etlilmesi ve ekmek beraberinizde getirilme.oi rica 
olunur. 

N O T: Karşıyaka için Konaktan iki otuzda bir vapurun 
hareketi temlıı edilmiştir. 

Müdüriyet TEL E F O N 4444 - 4007 



Harı.ten sonraki imdat 

lnsanlıırı· bek· 
ley en af etler • 

MiHVER TUIUSTA 2 
ATEŞ ARASI .DA 
(BaşWab 1 ınci Sahifede) 

J.ı.rdan çoğu tahrip olunmuştur. 
Londra, 30 (Radyo) - Tun us

ta müttefiklerin büyük ölçilde ha
reketlere girişmesi harp sahnesini 
kaplayan çamur yüzünden kabil 
olamamıştır .• 

Borsa 
ÖZÜM 

137 H. Elbirlik 53 
104 Albaıırak 52 

40 Ce. Alişan 50 
28 M. Sait Usta 52 

• 22 İnhisarlar 52 

53 
54 
51 
54 
52 
69 50 

aaa ıı ı ıı ı aaa ıııa ı ~\ 
DR. SAl ·AHEIT 

. 'l'E~ .~ . 
ÇOCUK HASTALIKLABJ ~ 

MVTmAssw 
Hastal.ı....,m her gün öğleyin 

saat 1 den itibaren Numan za
de sokai< 23 numarada hususi 
muayenehanesinde kabul eder. ti 

Telefon : "342 Ev : 3459 ac:aa===•===== =~=uaa : 

I ı. AN 
~moaburan ~azası MalmödliPl841hwlen: 
Karaourun kazası dahilinde bulunan ft Kanı ,,.is çift1lli denmekle 

maru{ çiftlik arazisinin mesaha ve teshil ve tahdit ve haritasının tan
zim lş'eri 15 gün müddetle açık ek.siltmeye vaz edilmiştir. 

A. Yapılacak iş: 800 lira bedeli keşüli. 
. Tapuda kayıtlı olan hudut dahilindeki ve takri-

ben 1000 hektar vüs'atinde çiftlik arazL>inin mesa

B. Şerait: 
ha ve buna ait pi.inlarının tanzimi. 

Şimdiden beynelmilel ve m!i~emmeı bir 
teşJdUit Jıurulmazsa sullltan sonra da ~n
sanlal' feUilıetleıele Jıarşılaşaca'lılardır ••• 

YENİ ÇARPIŞMALAR 
Cezayir, 30 (A.A) - Alınanlar 

Fas köprüsünün cenubunda tank
!orla s'ddetli karşı hücumlar yap
mışlar. Ve her defasında püskür
tülmüşlerdir. Yalnız bir noktada 
düşman kuvvetleri ağır kayıplar 
paha.sına bir az ilerlemiştir. 

17 Ümıt fahri. 69 50 
12 A. Recep P. 50 
12 M. Alanji 60 50 ~ 501 pmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiim.iWiı 

Bu işe ait fenni ve hU3 ;;! ""rtlar İzmir defterdar
lığı milli emlak müdürlüğünde ve Karaburun mal 
müdürlüğünde görülebilir. 

C. İhale günü: 22/1/M3 tarihine müsadif Cuma günıi 5at 14 de 

Bir İngiliz doktoru •Harpten r.onraki imdat• adiyle bir broşür 
neşrtıni.~tir. Her keste büyük bir ilgi uyandıran bu brO§ürün 
Wr özünü ııııağıya koyuyoruz: 

Harbin tam kızışmış ve alev 
bütün clhar.1 sarmış bir halde bu
~unduğu şu günlerde, harpten 
sonraki işlerden bametmek biraz 
;;ykın gibi görünür. İş kalmamış 
Uı bunlardan mı bahsediliyor, de
nebilir. Fakat geçenlerde şimdi 
ısmıru hatırlıyamadığun büyük 
capta bir devlet adamının dediği 
g;bi harp sonrası dünyasını da 
harp kadar d~ünmezsek beşer 
için birinci cihan harbinin sonun
da düçar olduğu felaketlerin br 
kaç misline katlanmak zarureti 
hasıl olacaktır. 

* 
· Harpten ı;onrası için hastalıklar 

ile mücadele mescle,inde esbabı 
ıııucibe şudur: Birinci cihan har
bini takip eden üç sene zarfında 
Avrupa kıtasında zaruretten ve 
önüne geçılebilir hastalıklardan 
ölenlerin adedi, dört senelik harp
te ölenlerden daha fazla idi. İtiraf 
olunabilir ki bu oldukça kuvvetli 
bir esbabı mucibedir. Hatta buna 
esbabı milcbire desek daha iyi 
olur. 

19 l 9-1922 ııeneleri arasında 
Rusyada 1 O milyon insanın tifüse 
tutularak bunlardan üç milyonu
nun öldüğü cemiyeti akvam ista
tist:ik.letinden öğyenilmektedir. 
Bitlerin naklettiği bu haıtalı~ın. 
giyecek çamaşıılarda ve bilhassa 
kı~lılı: elbiselerde mebzulen bulun
ması ve harpten fakir dü~n halkın 
ikinci bir kışlık giyeceği olmadıi;ı 
için kontrolü çok güçtür. Normal 
içtimai ,artlann avdetiyle ortadan 
kaybolan, tifüsün geçen harpten 
ıonra bütün mal olduğu tamamiyle 
tesbit olunmllf bir keyfiyettir. Bu
nun için de bu hastalık.la mücade
~. dünya ölçüsünde ve başlı ba
~ına bir davadır dersek mübalağa 
olmaz. 

MALARYA 
1-larp içinde ve harplerden son

ra malaryanın •rtma sebeplerinin 
başlıcalan: a) Gene büyüle nüfus 
paTçlarının ve malaryalı yerlerden 
malaryasız yerlere büyük insan 
kütlelerinin muhacereti, b} Gıda 
noksanı yüzünden ve kinin ve sair 
il3.çlann kafi ve vaktinde verile
memesi sebebiyle sıtma mücadele .. 
sinde matlup tekilde muvaffakı
yet hasıl olamamasL 

Geçen harpten sonra filvaki bu 
yolda hiç bir gayret sarfedılme
nıiş değildi. Fakat bu gayretler 
• Anasiyle teşkilAtlandınla- Geçen harpten sonra cenup şark 

tr.m m L--·- ihmal, b k A vrupada bazı mmtaka halkının 
mamak, _.. azan no - ·· d kse beş. haf·f k d fa t ahh.. - en aşağı yuz e se n ı • 
salmn akve bc;okım~ndane daiınure ug;ı:am~ş veya ağır surette malaryaya tutul-
a -•-·--- a muessır da mill 11 · r · 
olamamış ve iyi teşkilatlanmak sa- du~"-'- ~ende eanler ceılınmıyket ıdıs-
yesinde &ıiiDe geçilebilir bir çok tatıst,..,.,rm en aş a a ır. 

1 .. rillememiştir Daha . di Malaryanın, tutulanlardan sonra !5 er g~ ksanı .: ilnd şun - bir kaç nesil tahribat yaptığı göz
den gı ı::.zno kıs luz da en AW önünde bulundurulmak şarÜyle bu 
[anın +-}·ya ı:, ar~ ve t d - hastalıkla mücadelenin ehemmiye
cassa ....,.....!mı• yü .. ilunb~shaland 8 ti ve müstaceliyeti blr kat aha an-
verem a • rumş ır e-1 1 
d' ası ır. 

ırİ> ğu orta Avrupada İsp _ Harp dolayısiyle sıtma mücade-
0 • v~t Afrikada ve' R an_ les~ bilhassa büyük madıll feda'kAr

yada.b şımkısıml ında tifüs .._~a- lıkları istilzam eden bataklıkların 
ıım 

1
. azıh ba~ eney· b.,...ulmgos kontrölü ve kinin tedariki gibi me-

tere ı emen ır s ı uş- 1 1 b. ka dah .. 1 k 
tur Bir taraftan malarya da ziya- sd~ e eKinr' ı" . td. . a guç eşme l.t•-
, 1· kt kininsİ2.lik yüzün- ır. n şım ı ıaıxınyanlJl e ıne 
~e ~e e ve ktadır geçen Felemenk Hindistanından 
nen suratle artma {~aştık ııeldii!i için tedariki bir çok mem-

daYaşamka ~a bu hastalıkc;a, leketler için güçleşmiştir. Harpten 
il no sanı .,..,_, • d b 1ki b ·· lilkl 
larm ve diğerlerinin çoğalacağına ~nra . a • azı guç er çe-

ulıakkalı: nazariyle bkınak k.. kılme.'1 melhuzdur. 
~ lik ııayı]mamal.ıdır o- Maluya bilhassa köylll ve çift-

Bınser .b .. -~-'-'-'--ın h. ., t' çiye daha ziyade musallat oldujhı 
u iP ı ,...,............., arp ..,e ı ' · n1a "J k d mlan h 

ilolayısiyle çoğalmaları sebepleri ıtçın o rkı': sad g ~ d unk'. . otrn-ih 
basi . Tarihte görülür ki b .. t.. en sonra ı evır e e ım ve L• -

tür. u un 1 · 1 · d k ··h· 1 harplerde ve halk kütlelerinin bir sa ıs erın e Ç<> .mu ı~ ro oyna-
d başka bir yere muhacere- yacaktır. Bunun ıçln koyln ve çırt

:ı-.er en ında bunlara i!Ave olun- cinin tedavisi birinci derecede bir 
t• esn~ gelen yoksuzluk ile ohemmivet kesbedecektir. Fakat 
~:a Jıasta1ıklar çoğalmıştır. tıaç b~ da oldukça !!_Ü" bir istir. Çün kii v: tedavi vasıtalarının azalması cl~n".anı~ ne~de .olur:'." olsun 
d ha ta)ıkların çoğalmasına ayrı koylü hır az ıyilesmege yuz tuttu b:'r ~ teşkil eder. mu hemen tedaviyi ke.<er ve b•r za-

s.e NOKSANI man sonra ı:ıene hastalanırsa da ta-
GIDA · ınamiyle akıllanmaz ve böyloce 
Harpte ve ~ten sonraki yok- varı sıtmalı bocalayıp pidor. Bu

'sulluk senJennde gıda noksanım nun önilne ancak malıallinrie sıh
gösteren bk istatistiğe göre 1921 h!ye te.<kilatı ve kücl;k sıhhat me
ı;enesinde V~yanada yapılan bir murlan bulundurmakla g•çilebil
muayenede ilk V<' orta mektep ço- 'l'ektedir. 
cukları arasında Yüzde kırk altı- Harpten 'onra bir cok ha<talık-
5ının son derecede zaif, yüzde el- !arla mücadele zarureti hôsıl ila
lisinin ise gıdasızlıktan hasta bir •ağma göre: acaba simdin•n bih•
halde bulunduklan tesblt olun- lece bir teskilatı h•vn•lmôJ•l mil<
roı.ıştu. An~ak geriye kalan yüzde •·asta korumak kahil değil ll'idir? 
dördün kAfı gıda aldığı görülmüş- fnsanlann hiri1'irlerini aman"'"" 
tü ki bu da hiç kabilinden bir şey- '<ırmakta o'riııklan şu piin~e dahi. 
dir. n.,.,ğı J!Örl"nl~r: bu fPt::'ltilAfa c-an-

Bu harpte~ !0nr~ . da, bütün ~an taroFtor.Jırlnr. Go•cn hnnton 
harpleıdo ol ugu gıbı yer yer az- -.onra mHvonlı-rea in~antn lü-ntnı
hk. kıtlık v~ yoksulluk sahaları ba1 ıı::nz: VPre ~::lri h~c:1"'1ıklnrrl~n ::l~ii
gösterecekbr. Bu meseleleri hal J;.Hni\ hilf"nl,..r h1rntıPn c:~rıraki J, ... cr 
için yaln~.tıb~i ihtisas bir jş g~re-: '"lılclarla JT'Iİİ""adele i<'i~ hf> •nol~;
miyecektı.r lstıhsal. ziraat ve tevzı la.1 bir fPıt'k.iH~h" trrrı"Hnin C';.,.,rl: ... 

meselelbn fal olukdadıkça ve yaj -len a!ılmıı.<ı lil~umtı !l>Prin~• ••
hut ta un ar ne a ar süratle ha •tq• rıtrn"\-tedh·ler p ..... ı..~ TT\1',,.,e 
olunursa, çekilecek ıstırap da o '--k ol?hiJf' ... ~}1,..r ·mi°' 01C'qlpr ("1, 

d ece ehven olacaktır. Ancak 1 ı d . ., . er lı kkak la . 'lı ,,....~s~lar a hJ.,nm ,.~ tnf.,,., ... r .... ~ 
mutlak ve hu a o n cihet -:.r.ık: mırette '!Ö:";.:"::".:ı ..... fJir. 
harpte ve arptcn sonra Avrupa· T;; ... 'h~• RA.R\ 
da gıda noksanının mevcut olduğu 
ve olacağı ve buna Ç&Teler bulun-
malı: için fimdiden plinlar yapıl- ır-~•-~,t<1•Pl""l!Oıt'e 
mak ve tedbir1er alınmak icabet
tiğidir. ..... "! ,,,. ... _ 

N•fia vekilliı.ın~•n vilAvete a~-
1 .. n bir y117 1 rla~ bPlP~;'"Plf"rcc i.::1"'
i iJrnP'ktC' oll'ln 5:11 ve Plektrilt mUPt;
~PsP1rrindC' mahrıık;ıt, yPdE"~ nar
"'a vr. fpc;i.sat m . .,1.,.Pmesi fıkdı:ını 
1.icıo:edilnim, hP1P.N;,.e1Prin nokc;tı:n· 

larmı tamomlamak üıere terti':ıat 

Kerv:n - Pi~n arasında mahalli 
mahiyette hareketlerde Fransızlar 
mevzilerini iyiJeştirmiş1erdir. 

HAVALARDA TAHRİP 
Londra, 30 (A.A) - Pazartesi 

günü Tunusta müttefik hava kuv
veHeri için muvaffakıyetli bir gün 
olnr k geçmi5tir. 6 düşman tayya
resi düşürülmü.~. 12 zırhlı araba 
tahrip edilmiştir. 

HER GÜN BiR GEMi 
Londra. 30 (Radyo) - Şimal 

J\.friknı:Ja ı: üttef'klerin giriştikle
ri seferde ınilivt'rci!erin uğradıkla
rı zayiatın en mühimi s:cilya bo
ğazında Italyadan gelen konvoy
lı:ra :ndirilcn dı:ırbelerı:Lr. Bu se
fenlen evvel t.ı;hver zayiatı üç 
gü.nJe btr geıniye n1ünhasır olduğu 
halde şimdi gllnde bir gemi batı
rıhı ktadır. Eu tahribat işinde en 
mühim vaweyi donizaltılar ve ha
va kuwellel'i görmektedirler. 

TRABLUSGARP YOLUNDA 
K·hire, 30 (A.A) - Orta şaı·k 

tn,;iHz tebliği: 
Vadiilkelıırde harekette bulu-

nan devrjyclerimiz düşn1an tank
J;.rını tahrip etmiştir. 

Karada başka kayda değer bir 
hcıreket olmamıstır. 

AKDENtZDE 
Bir bomba uçağımız Pantelarya 

adosında bir Mihver uçağı düşür
mJ.~tür, 

Dün uçaklarımız orta Akdenizde 
b:r Y ıınkers 88 düşürmüştür. 

Dütün UC:!lkl:ırımız üslerine dön
mUştür. 

YENi NEŞRIY AT 

uİZMİR 
K6l!tür gazetesi 
A.ım Kültür ve Cihat Gökçek 

tarafından Üç aydanberi neşrine 
başlanarak. kıymetli ve mütefek
kir muharrir Dr. Abdi Muhtar, 
irfan Hazar ve değerli hikiyeci 
Kemal Bilbqar, şair ilhan ileri ve 
Hikmet llaydınla Abit Elden, Ni
hat Acemi ve Rıza Hiti gibi seçi
len ressam ve muharrirlerin de
vamlı yazı ve reai.m]erile çıkan 
Egenin bu fikir gazetesi nepiyatı. 
maarif vekilliğince bütün liselerle, 
öğretmen okullarına ve enstitülere 
abone olunmak suretile takdir 
edilmiştir. 

< İzmir Kültür > gazeteai neşri-

12 HulUsi Mu. 56 
384 Yekun 

2 '1139 ! Eski yekun 
· '1523 ; Umumi yeklin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 

56 Yusef Arslan 87 50 
25524 Eski yekıln 
25580 Umumi yekun 
7740 kilo Z. Yağı 108 
124 çu. Susam 57 
36 çu. Fasulye 51 

56 

50 
51 
52 50 
57 

87 50 

112 50 
61 
51 

.... ,._.-;o:y..,Q""~ ;J=o~-

; .\nkara Hadvoı;;ıı' 
~ ,_ -• B BU'!UNKU NESRıYAT . 
. ..,;~~~~~. 

7 .30 Program \'C memleket saat 
ayarı, 7 32 Vücudumuzu çaJı~tıra
•m.. 7 .40 .\jans haberlerı 7.55-8. 

30 Müzik pi. 12.30 Program ve 
memleket -~at ayan 12 33 Müzik 
pi. 12.45 Ajans haberleri 13.00 
13.30 Müzık : Karl!i k ~arkıla,. 18 
l>ro;{rn::ı \'~ n1em;eket saat ayan 
J 8.03 l\Iüzik : Fasıl heyeti 18.30 
!:onu .ma (Dış politika icmali ... ) 
18.45 Müzik : Saz eserleri.. 19.00 
~onuşma (Ziraat saati .. ) 19.15 

Müzik pi. 19.30 Memleket saat 
;,yarı ve ajans haberleri 19.45 Ser
Lest 10 Dakika 19.55 Müzik: Şar
i:ılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
illüzik Dan< müziği pL 21.00 Ke>
nuşma (Evin saati..) 21.15 Müzik 
Müzik Sohbetleri 21.45 Müzik : 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 
Memleket •~at ayan, ajans haber
'.eri ,.e bor>alar 22.45 Yılbaşı fev-
1<ol5de piı·angosu çekilişinin An
kr.ra sergi evi salonlarından nak
len neşri.. 24.00 Ankara Şehir lo
kantası ve Ankara palas oteli sa
:onlarından naklen neşriyat 1.30 
~"'.00 Anadolu ajansının gazetelere 
n1ahsus yazdırma servisi.. 

•==ac ? : 11 1 llCH~ 

~ DOKı'OR N 
R ~iileyman Çulla 'ı 
~ Basmahane istasyon civarı .. § 
ı Gaziler caddesi 1272 Piliç ~ 

~ 
So. 27 sayıdaki muayene-ı 

hane ve evinde hastalarını her 
gün muayene ve tedavi eder. 
.............. 1 - 13 H.3 

yatı çevremiz aydınları tarafından 
da alaka ile takip edilmekte ve 
her sayısında daha olgun bir te
kilde çıkmaktadır. 

Aliotti Biraderler eshamlı 
Komaı. d"t şirketinden: 
Şirketimiz umumi heyetinin aşağıda yazılı hususu müzakere ile ka

rara bağlamak üzere 25/lkincikanun/943 Pazartesi gilnil .saat 15 te 
tzmirde Kazım Dirik Caddesinde 23 No. lu şirket merkezinde suret 
fevkaladede içtimaa daveti tekarriir etmiş olduğundan hissedarların 
gösterilen gün ve saatte toplantıda bulunmaları ilin olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 

1 - Şirket faaliyetine devamı veya tasfiyesi hakkında bir karar 
ittihaz edilmesi. (3334) 

İLAN 
Ticaret Velıaleti İç 'l'icae:ıot Umum Mö· 

d#'•r!!Alttinden : 
Türkiyede y•ngın, hayat, nak~iyat ve kaza sigorta işleriyle meşgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faali
yet halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim şirketi bu kerre müracaat
ta Akhısar Acenteliğine şirket nr.nıına yangın, hayat. nakliyat ve kaza 
sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dAvalarda bütün 
mahkemelerde müddei, ınilddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır 
bulunmak üzere Cavit Kl\•ançı tayin ettiğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabeleri hakkındaki 
25 611927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görlilınüş olmakla ilin 
olunur. 

17 /Kinunuevvel/1942 
Resmi mühür: T. C. Ticaret Vekaleti iç 

Ticaret umum müdürlüğü 
Sig. lmza: 

Bu suretin, Doğan Sigorta Anonim şirketi tarafından gönderilip bir 
sureti dairede alakonulduktan sonra geri verilen aslına mutabakatini 
tasdik ederim. 

60 kuruşluk damga pulu üzerinde 22/llkkAnun/1942 tarih 
ve İstanbul üçUnc\I noterliği resmi mührü ve Ali Mürtaza 
Astan imzası. 7287 (3325) 

Tifüs geçen harpte Rwyada 
'doğu ve orta Avrup~da büyiik öl
çüde vefiyata seb~bıyet veren ti
füs bilindiği g;bi pek korkunç bir 
hastahkbr. 1942 yılının ortalarına 
doğru tifüsün, garbi Rusya. Lehis .. 
tan Romanya, Bulgaristan, fspan
ya ~e şimal Afrikada baş göster
mi9 olınast harpten sonra bt has
tal:~n daha salgın bir hale gelece
iine !taret sayılmaktadır. 

rlmrıl~n ve ihti}•at akN"'.';İ ay1rma
Y• ehrmmiyet vermeleri tebl'ğ 
cdi1mistir .• 

MaldzOmlyet uanı 
İzmir Milli Ko. c. M. v. Hljlnden : 
Aldığı kömilrü başkasına satmak suretiyle mllll korunma kanununa 

muhalif hareketten maznun Turan Menemen caddesinde ırT .sayılı evde 
oturur Memiş oğlu Kayserili Mehmet Dede hakkında yapılan duruş
ma sonunda: Suçu sabit görüldüğilnden milli korunma K. 14/4 - 54/5 
63 ncil maddesi mucibince 10 lira ağır para cezaııiyle mahkilmiyetine 
ve bedeli kendisine ait olmak üzere Yeni Asır gazeteaiyle illnına dair 
verilen 12/12/942 tarihli hUkıniln katile~ti~ i!An olunur. İlAm 358 

-

7286 (3330) 

bugün L ALLt: ve 'I·AI 'da 
1 - l\.latbuat U. 1\1. MEMLEKET JURNAL 1-. 

2 -· .B()IJ STiLLER KRALl 
ADOU' HOLF BRUK'l1N EŞSİZ ESERİ 

Dokto• Operatör 
RAİF AK!JElflZ 

Z inci Beyler mkak İnhisar
lar ~ısındaki sokak No. 71 

TELEFON : Z923 
Evi : Karşıyaka 

Banka caddea Nwmıra 30/1 

.IZMiR BEi EDIYESINDEN : 

D. thale: 
!:. Muvakkat 
F. 

G. 

Karaburun malmUdürlii~linde müteşekkil komis
yonda. 
Kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

teminat mikdarı: 60 liradır. 
Bu iJi yapmağa talip <>lanlann ehliyet ruh.satını 

hiiz ve ihtisas 9"Sikalannı hAmil bulurunalan 
mecburidir. 

Teklif melı;tuplarının ihale tarihi olan2Z/1,l!N.t 
tarihine mü.sadif Cuma günü saat 14 den bir ...t 
evveline kadar kabul edilir. Postada veva sair su-
retlerle gecikmeler kabul edilmez. · 

31, 9 7211 (3324) 
2 - Otobüs idaresi için otuz 

bin cilt bilet tabettirilmesi yazı iş
leri mür!i.:rl:.i.R:ür.deki 4artnan1e~: 
veçhyle açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 2400 lira 
muvakkat teminatı 180 liradır. 
Taliplerin teminatı lş bankasına 
yatıri'.rak makbuzlariyle ihale tari
hi olan ·I ·1 943 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

İzmir ÇUllCll Jıanaufce jüt mamulatı ltha· 
:~:çılaPı Birliğinden: 

18 22 28 31 7084 (3214) 

* Al.,.ncakta 1463 sa)·ılı &<>kakta 
B ise özk:bara ait 2) sayılı evin 
! 458 sayıh sokağa bakan köıe 
.. ı ını tehlikeli olduğu görülınüş ve 
>~lan ihtarname sahibinin bulun
maması yüzünden tebliğ cdıleme

r.ıi..,.tir. Bn mahzur sahibi tara
fından. 15 gün içinde giderilmedi
•' takdirde belediyece }'lktırılmak 

suretile giderileceği tebliğ maka
mına kaitn olmak Üzere ili.n olu-
nu~ 7283 (3331) 

* 1 - 5t 12/942 tarih ve 4308 
numaralı seferberlik veya fevkal· 
ade hallerde eakeri ..,Jualıua ait 
hukuk davalarile icra talı:iplerinde 
yapılaca!t muameleler hakkında 
kanun. 

2 - 12/12/942 tarih ve 4311 
numaralı maaı kanununa ek 4161 
sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiş.tiren kanun. 

3 - l 7/12/942 tarih ve 4320 
nwnarah mebus aeçimi kanunu. 

Yukarıda yazılı üç kanun, bele
diye cümle kapısında i!An tahı..ı
na asılmıştır. Herkesçe bilinsin. 

7284 (3332) 

DOKTOR 

SAMİ SALİH 
Yeni açtığı muayenehanede 

sabahları 9 - 12 ye.. Öğleden 
sonra 2 - 7 ye kadar her gün 
hastalarını kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Bey-

ler sokağında fınna bitişik 
No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arka

sında Cümhuriyet bulvarı 
No. 168.. TELEFON: 3410 

ıt:i~""'2=ccccı : : ııııaıııı=ı 

DOKTOR 

Sllleyman ÇoPala 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MOTEHAssısı 
Birincı Beyler Sokak 2 nu
muadıı. 
Muayenehane TEL. 2639 
Evi İnönü caddesi (Göztepe) 
836 sayı... TEL. 4436 

1 DP. Operatör 
R SEDA'l' BELGER 

i 
I>OôUM VE KADIN HAS

TALIKLARI M'OTEHASSISI 
Birinci Kordon Gazi Kadın-

8 !ar otobüs durağı Ni. 288 de 
8 hastalarını kabul ve tedavi 
• eder .. TELEFON 4116 
:.:.,;:Y.)O~ ... ~-=~ 

IZMlR BiRiNCi iCRA 
MURLUôUNDAN : 

ME-

Bir borcun temini iatifast için 
birinci Süleymaniye mahallesinin 
Kamil paşa caddesinde kiıin 168 3 
ada l l parsel eslı:.i 5 yeni 3 kapı 
numaralı 85 lira kıymeti muham
meneli evin 80 hiasede l 7 hi..esi 
açık artırma auretile 20/ l /943 
çaroamba günü aaat l 1 de daire
mizde kıymeti muhammenenin % 
7 5 tini bulduğu takdirde satıla
caktır. Abi takdirde artırma l O 
gün daha temdit edaerek 30/ I / 
943 cumartesi günü ayni yer ve 
ayni aaatta en çok &Ttırana ihale 
edilecektir. 

ipotek .sahibi alacaklılarla di
ğer allkadarlann gayri menkul 
üzerindeki haklarını husuaile faiz 
ve masrafa dair olan iddialannı 
evrakı müopitelerile 15 gün içinde 
icra dairesine badirmeleri aksi hal
de hakları tapu oicillerile sabit ol
madıkça aallf bedelinin paylaşma
sından hariç bırakılacalı:ları, artır
ma prtnamelİ ilinm gazete ile 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi umumi heyet 
toplantısı 15/1 943 Cuma günü saat 15,30 da lzmir ithalatçı bir:lkleri 
c:a'onunda yapı~acaktır. Kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

1 
2 
3 
4 

tdare heyeti ve ınurakıp raporlarının okunması. 
19.ı.2 blıinçosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrasL 
194J bütçe3inin tasdiki. 
tdare heyeti ve murakıp seçimi. 7277 (3126) 

-------------------
•zrmr Heri hösele ve deJ'i .tanayfi yar

-:anı:ı mıBddel:!ri ithal tcı!arı BiPliğinden: 
Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin adi umumi heyet 

top'.antu;ı 15 1 943 Cuma günü saat 14.30 da tzmlr ithalatçı birlikleri 
'alonunda yapılacaktır. Kayıtlı azAlarunızın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

1 
2 
3 
4 

İdare heyeti ve ınurakıp raporlarının okunması 
1942 blançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
1943 bütçesinin tasdiki. 
fdare heyeti ve murakıp seçimi. 7280 (3327) 

İZMİR MANİFATURA İ'l'HALA'l'ÇILA· 
RI BİRLİ0İNDEN : 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin ildi umumi heyet 
toplantı.sı 15/1/943 Cuma gün\! saat 16,30 da fzmlr ithalatçı birlilı:leri 
salonunda yapılacakhr. Kayıtlı azalarımıZJn teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

1 
2 
3 
4 

İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunınan. 
1942 bli.ııçosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
1943 bütçesinin tasdiki. 
İdare heyeti ve murakıp ııeçimi. 7279 (3328) 

. -------------------

ilk Sayısının Okurlo"na 

" GA BA L T I K MAalt A 

-~-~~----~ 

İS'l' AN BUL BELEDİYESİNDEN : 
İtfaiye Amir ve efradı için yaptınlacak 401 çift çizme ve 40 çift ıa

karpin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 
Çizmelerin beher çiftin muhammen bedeli 45 Ura ve JSkarpinlerin 

beher çiftin muhammen bedeli 23 lira olup mec'muunun ilk temlmıtı 
1422 lira 38 kuruştur. Şartname zabıt w muamellt mildürlüğil kale
minde görülebilir. lhale 4/1/943 Pazartesi günü saat 15 te dalın! enetı-
mende yapılacaktır. _ 

Taliplerin 1lk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen i.bruı 
]Azım gelen diğer vesikalariyle 2490 No. lu kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyaellları teklif mektuplannı ihale gUnü saat 14 e kadar clıılııııl 
encilmene vermeleri lhımdır. 22, 25, 28, 31 2396 (3234) 

lstanlJul DeftePdarlığrndan : 
Muhammen 

Dosya No. Cinsi bedel Teminaıt -
Sıra/73 Bahçekapıda Hobyar mahallesinin Ha- 18000 1350 

nımeli sok.:ığında 92 P•fta. 307 aJa, 10 
parsel eski 6, 8 yeni 6kapı No.lu 1350 
metre murabbaı arsanın 1/2 hissesi. 

Yukarıda yazılı gayri menkul kapalı :ı:arf usulile arttırmaya ~
rılmış ise de talip zuhur etmed!ğinden 16/12/942 tarihinden iüba
ıen bir ay i~inde pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin muvakkat temi
nat makbuzları ve nüfus hüV:yet cüzdanları ıie birlikte 8/1/943 ta-
11hinden itibaren 16/1 943 tarihine ve haftanın pazartesi ve çarşam
ba günleri •aat 14 den 16 ya kadar Milli Emlak müdilrlilğüne müra-
caatları. 28 31 3 6 2562 (3293) 

r:~~~d'a~~7:.i: !~fu!~; ı=•s= ] (=:.===oııa ==Acur ,''B====e=~r~=k== :,=,= =K!EN~.::nai!:a 
almalı: istiyenlerin 42/ 1079 dosya 
ya müracaatlan lüzumu il&n olu .. 

n_u;ijr.iGCİCiii!iiööİ~~72~8iİİ8 ~(;i;3i33iii3G;)~ KUTU ALTINDAKI YEŞİL ETIKETLl (BE ft K) 
~ncccıı:ccaccc::xı=ca::a • İSMİNE DİKKAT EDİNiZ .. LALENİN 2 İNCİ FİLMİ R TAN'IN 2 İNCİ FİLMİ 

CEHENNEMDEN 1 'l'EHLİKELI 
DÖNVŞ s MEHXAP 

Biiyiik Ser inin son devresi ~ Harp, a k, kahramanlık filmi 

lzmfP Madeni Eşya ue malzemesi ltlaa· 
EcitçılCIPI Birliğinden : . 

Statümüzün 12 nci maddesi mucibince birliğimizin Adi umumi heyet 
toplantısı 15/1/943 Cuma günü saat 17 de İzmir ithallltçı birlikleri 
salonunda yapılacaktır. Kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica olunur. 

~ DOK'l'OR 

~ 
ŞEREF 'l'O.MRVK 

ASKFJU HASTANE 
DAHİLiYE MüTEHASSISI 

izmiP Defterdarlılmdan : 
Defterdarlık muhasebesinden maaş alan mütekait yetim ve dulla

rın yedlerindeki ucuz ekmek karneleri kendileri ikamet ettikleri ~· 
,.ııerin mensup olduğu belediye şubeleri marifetiyle değiştirileceğın• 

acn 30/31/Kiınunevvel 912 Çar•:ımba ve Perşembe günleri zarfında 
r dlerindeki fotoğraflı kartları kmck karnc1erinin koçanlariyle bir· 

SEANSLAR 
Cehennem; 13.-10-17.25-21.10 S J\lelıtap : 13.10 - 16.30 - 19.50 
Bob ti!: 15.45 - 19.30 N Bobstil: H.50 - 18.10 • 21.30 
Cumarfosi, pazar 10 da başlar K Cumartesi, pazar 9.50 de .• 

RUZNAME: 

1 
2 
3 
4 

idare heyeli ve murakıp raporlarının okunması. 
1042 blB.nço unun tasdiki ve id r 'ı y ·nin ibras 
1943 bütçes'nin tasdiki. 
İdare heyeti ve murakıp seçimi. 7278 13329) 

Muayene saati : 15 - 18 81 

1 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı 
TELEFON : 4464 

~~:ı:ı=:c::;tC"CJGIQQQQ'QC • 
Jkte mezkU. ,ubelere müracaatlarL 30, 31 7257 (3320) 



Harp vaziyetine asker gözüyle bakış FAANSIZ EMEL BIRLIGI Denizlerde harp MOTTEFIKLERE 1L TIHAK 
* * *·----- SON HAH 

Sovyet taarruzları 
hangi istikametlerde 

inkişaf edebilir? 

De g o I ile Almanlar Bir tümen Ingiliz misafirlerjm 

jiro ayni 19 gemi Fransız o·· M 1.- -~ ı 

. : 

f .k. d · k un ec ıs muzaı 
ı ır e batırdılar savaşaca l · · t k. tt•ı 

--* * -*- re erını a ıp e ~ 
DEGOL AMER K SEVA· Alman Jıorsanıarı CtBUTIN N MO TTEFIK· ---HRostoin istikametindeki Rus taarruzu 

ıimdi ik durdurulmuı gibi gör~u~o~··~· 
Radyo t n öre Orta Don ur tle Don n hnnın d r nı t ş-

HATI 1 Si r10lL K da im ·ye fıadare JJ L RE iL TIHAKI Ziraat enstitüsünü gezd·ıer ue görd 
.. C ~r Dl va ıır b tırmı ıar EHEM !llY TLI rl intizamı, çalışmayı tahd·r ettile 
t l Berlin, 30 (A.A) - Alm::n !I C. Ankara, 30 (A.A) - Misafiri- MtLLET MECLtStND 

V · ton, 30 (AA) - Müsta- tebWi : Denizalblarımız Asor Londra, 30 (A..A) - Fransız miz olarak şehrim.izde bulunan !n- Heyet azası sant 15 
böl in R m tıne va- kil ed n c nup ucuna olduk a g nis 
ki Sovy t t lı b 0 r ge- b r s h d n v rm s b lun o r 
lişm ·r. Şimd k bu d m ktir. Sovyet kıt ının bu-
laarruzun d ldu una hüküm rad n D n nchrıni a ar k Don kav. 
etmek m ur. F k t Sovy t- n ir b 1 cekl ri ş"md lık p k 

k l Fr ız Ajan ı b diriyor:· Şi- adalan civarında dağıtılan lngiliz milli komitesi Fransız somalisinin giliz Parlfunento heyeti az1\sı bu- gelerek müzakcratı takip 
mal Afrı daki Fr. nsız kuvvetleri. vapur kafilesinin geri kalnn kısmı- kan dökülmeden muhnrip Fransız- gUn saat onda matbuatla temasta celse bittikten sonra d 
nin Baş umandanı G neral Jiro- nı inatln takip ederek yeniden 2 1 !ara katıldığını bildirmiştir. bulunmuş, bundan sonra ziraat Mill t Meclisi azası ıle 

lerin k nd r ı tekrar toparlıya- tahmin edilcm z. F kat cenup Don 
rak y n· b zı b arılar elde et- nehrinı bırakarak doğudan Rosto
meleri d ih mal içind dir. fa ve batıd n da Kotelnıkovodan 

nun husu i mı.ime ili General Be- bin tonilato tutarında 4 vapur ba- Buradaki Fransız kuvvetleri ilk enstitüsUnU ziyaret ederek mü~ krdir. 
tunr B. Ruzvcltin hu u i kfitıbi ve tırmışlardır. f rsatta harp sahalarına nakil edi- sesenin çalışma mevzulan ilzerin- Misafirler akşam saat l 

'Oç ··nd r Sovyet tanrruzlarında Novor~ ı ke c1o ru uzanan demir
görill n h dilır derecedeki du- :yolu i tıknmetinden ilerlemeleri 
raklamanın sebepleri şunlar olabi- ihtimali de vardır. Böyle bir hare
lir: ket Kafkaslardaki Almanların du-

Amiral Lihi ile görüşmelerinden Denizaltılarımız bundan ha ka lccektir. Fransız somalisindeki de malfimat almışlardır. Heyet giliz bliyük elçLı;i tarafın 
sonra b~ ın mümessillerine aşağı- !!İmal ve cenup Atlantikin diğer kuvvetleri bir tümen kadardır. müessesede gördüğü intizam ve ça- len kokteylde diğer Tilr) 
dnki be,anatta bulunmustur: çevrelerinde 79300 tonilato tu- ANLAŞMA 1 lışmad.an dolayı memnuniyet ve vetlileriyle birlikte hazıı 

c - General Jiro Fransanın tarında 15 vapur batırmışlardır. lMZALANIRKEN takdirlerini bildirmiştir. muştur. 

l - Kuvvetlerin çok geniş bir rumunu tehdit eder. 
kurtarılması ve Almanlara karşı Böylelikle dün bildirilenlerden Londra, 30 (A.A) - Hariciye -·-------------------------

cephede ya~ ılması yüzünden ik- Stalingradda yeni ve mühim bir 
mal işlerinde görulen zorluklar; r..:eği iklik olmadığı gibi Kafkaslar-

2 - Rostof i tikametindeki Sov- da da yagmurlar yüzünden mühim 
fet taarruz kuvvetlerinin karşısı- geli meler kaydedilmemiştir. 
na Almanların mühim takviye Merkez ve şimal kesimlerinde 
kuvvetleri getirmiş olmaları ihti- göze çarpan bir gelişme yoktur. 
mali. AFRIKADA 
Kanaatımızce hissedilen durak- Şimal Afrikada sekizinci İngiliz 

lamanın b bi bunlardır. ordusu yenı hamlesini yapabilmek 
Taarruzların Rostof şimalinde için s·rıe çölünde hazırlıklarda 

durak! m na mukabil Stalingra- bulunu,or, faaliyetler şimdilik ke
dın cenup batısındaki cephe kesi- şü harek tlerinc inhisar ettirili
minde yeni yeni Rus gelişmeleri yor. 

yapılan büyük savaşta son zaferin :.ıyrı olarak 100300 tonilato tuta- Nazırlığının bir tebliğine göre Nai
kazanılması bahsinde General De- nnda 19 vapur daha batırılmıştır. robideki Britanya kumandanı ve 
golle aynı fikirdedir.> ALMAN KORSA1'1LARININ muharip Fransanın milmessili 
BİRLİK MEFKURESİ BATIRDICI GEMiLER Şanzel ile Fransız somalisi asker! 
Generalin birlik mefkuresi etra- Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. valisi General Düpon arasında 29 

Eında ileriye sürdüğü son fikirler Ajansına göre Uzak denizlerde tlkkfuıun saat 15 te bir anlaşma 
hakkında mütalaası sorulan Gene- savaşan Alman korsan gemileri imzalanmıştır. Bu mUnasebetle ya
ral demiştir ki: şimdiye kadar 31 düşman gemisi pılan törende Madagaskar yüksek 

c - Fransız.ları birleştirmek her batırmışlardır. 1'omiseri Ge. Lfıjantiyon da ha-
şeyi memnuniyetle karşılatacaktır. - ı.ır bulunmuştur. General Löjan-
Bir tek düşüncemiz vardır, o da YENi KUVVETLER tiyon Fransız somalisinin eski 
memleketimizi kurtarmaktan iba- umumi valisi idi. 
rettir. Her şeyden evvel bütün * ll.TlHAKIN EHEMM.tYETt 
gayretlerimizin Almanyanın yenil- Almanlar Hırva- Londra,30 (Radyo)-Pazartesi 

Istan bul dan haric 
tütün sevki arttı 

~~~~~~-----~~-~ DePI lhPacatında da artma va,._ 
İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Sonltütün sevkedilmektedir. 

günlerde şehrimizden tütUn ihra- İngiltere ve Macaristanı 
catı hayli nrtmıştır. ihracatında da hissedilir t 

Bilhassa Mısıra ve Almanyaya lahk göriilmUştUr. 
kayd d"lm" tir. Evvelce çevrildiği Tunu tn mihverin bir taarruzun
bildirilen Kotelnikovo şehri Rus- dan bahscdıliyorsa da bazı geliş
lar taraf ındnn alınmıştır. melere rağmen bu hareketler mü-

Kotclnikovoyu alan Ruslar bu him görülmemektedir. 

mesi gayesine tahsis edilmesi 15.- günil Cibutide imzalanan anlaşma-
zımdır. Bedbaht Fransanın ıstı- t• t "3 t•• nın neticesi olarak en son Fransız "Mugv la,, da verı" len Varlık vor 
raplarından bir fın evvel kurtularak 1 s a o a " um en müstemlekesi de mihvercilere kar- '-
hürriyet ve istiklllline kavu ması d b •• d d · ı şı müttefikler yanında yer alınış-
buna bağlıdır.~ a a ~on er l er hr. 

DEGOL'ON AMER1KA -*- Cibutinin askeri öneminden baş-
SEY AH:ATİ ka kızıl denizin cenup methnline 
Vaşington, 30 (A.A) - Royter Hırvatlstandalıl Al• hakim olması ve Habcşistann giden 

muhabiri bildiriyor: General De- man JıUVVefl seJıiz demiryolunun nihayet noktasını 
(B:ıştarafı ı mci Sahifede) Düşman ilerleyişimizi durdur- golün Vaşington seyahati bir müd- tümene C. ılıtı.. teşkil etmesi bu anlaşmanın ehem-

~ır etrafında şiddetli muhare- mak için .htiyatlar getirmiş ve det sonraya bırakılmıştır. miyetini artırmaktadır. 

- _, _______ . 
Sovyetlere •• 

~ore du u 
·~------~------

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

Muğla, 30 (A.A) - Varlık vergisi mükellefleri şimdiye 1 
570,900 lira tediyatta bulunmuşlardır. Tediye edilecek 151,10 
daha vardır. 

· Fransızlara bir il~tar 
beler oldufumu bildiriyor. Sovyet karşı hücumlarda bulunmuştur. ------- Londra, 30 (A.A) - Yugoslav 
kuV'tctl ri Krasnodar hattında ce- Me kö.n hır yer civarında Al- UZ"K aoc· u BOCUSMASI mahfillerine göre Almanlar Hır- Al 1 . 
nup batıya doğru karma karışık !11andlarBUçh~?r ı 1 hudc~ yapnuş600- H ,.atistana üç tümen daha gönder- AFR KADA YENi ORDU nıan arın yenı a 

kil d"" takip etmektedir ıar ır. u ucum ar uşmana ----*---- mişlerdir. Hırvatistandaki Alman ----*----
çe s;~ ;LİGLERİ .• 

01~1~1~~~1 ~k~~~~ıur. Buna Japon ~;:~.u~~ ~~~:ı: t~;,:~ ~~: 1naı·1 ı· z l r d kJ h•JJ •d 
Moskova, 30 (A.A) - Teblig : Velikiluki bölge inde kıtaları- .. nız çetecilerle savaşmak için de- !it e l arı sa 1 er şı 

6talin~adda, orta D~n~a •. m~k~ mız düşmanın bir çok mukavemet f ğildir. Zagrcp ve Belgraddan ge-
tephesınde evvelce bıldınlen ıst~- merkezlerını işgal etmi tir. üda aasıı - cip Yugoslavya ve Sofyayı Bel- Fransız ordu- d ı b b ı 
~etlerde taarruzi . ha:~ketlerı- Rjevın batısında yapılan faul grnda bağlıyan demiryollarım t 
ıııızın devam ettiği bildirihyor. hareketlere nasında bir birlığimiz dakı· aedı·k muhafazaya memur kıtalar da ·~unu takdı·r e e om a anaca Stalingradın fabrikalar mahalle- 15 dü man bl~khnvzını tahrip et- ~ bunların arasından alınmaktadır. ~ 
lhıde düşman mukavemeti kırıla- m iştir -------
rak 82 blokbavz zaptedilmiş, şeh-

1 

MURMANSKTA • } t•ıd• SAHNEDE d• J 
sin şimal batısında stratejik bir Av uçakl·rının himayesinde ha- genış e 1 ı AVUSTURYA e &yor ar 
aokta .• ele gec;irilmiştir •• B~?a rekct eden' bomba uçaklarından --*-- *----
IOC> duşman er ve subayı oldürill- mürekk p bır diı man teşkili Mur- Amerı·kada Avus- -*-
Pıüştür. nsk 1 d h · t hb.. Japonların ul6» ateş Fransız şerefinde 
STALİNGRADDA m.a ımanın n ucum cıle e u- n""'lıtası t-lımı·p 

f>undc bu unmu a d av arımız v - .- t k t 1 "frı·s..a ordusunun Mo~ova, 30 (A.A) - So~et şehrin çok uz nda bunları knr- d uryanın ur u uş ,.. H 

tebli ıne ek : Stalingradda endu~- şılam .,. e pu kurtmu tür 0 ... Un il... ld laissesf-
bi mahallesınde lotalarımız faal UÇAKLARIN BAŞARILARI M lburn, 30 (A.A) - Bunadnki k 0 ffi İ İeS İ k Ur U U Londra, 30 (A.A) _ Niyuz Kro-
lıareketlerde 300 - 400 metre ıler- Ha\ a ku\ vet rımız 28 ilk kli- mevzilerinden dı arıya bir yol aç- --*-- nikel gazetesi cişte Fransanın Af-
1em · dir. BU: fnbr~anın .bazı nunda c p:ıenın muhtelıf ke imle- maga çalı an japonların karşı tn- JJıi Habsbugr prensi rika ordusu> başlıklı öir makalede 
atelyelcri ıle cıvar bınalar ışgal rinde 5 Alman tankı, a ker 'e ia- arruzları derhal pu kürtiılmü tür. AmerwJıa ordusunda bugünkü Londra basınının Gene-
edilm~~:.· 300 .d~~an er ve su- şe maddclı>ri yiıklu 150 kadnr 16 ateş noktası tahrip edilmistir. n. • ral Jiro ve Fransız ordusu hakkın-
bayı oldurUlmüştur. kamyon tahrıp ctmi Ur Ayrıca 3 Karşı hlicumlarımızla japon mü- talim görüyorlaP daki takdirlerini belirtmiş ve şimal 
.. Stalingradın . şimal batı~da topçu b. tarya ını sust~rmuş ve dnfaasında nçıJınn gedık genişletil- Vaşington, 30 (A.A) - Harbi- Afrika ordusunun 100 seneden beri 
aU.~n~ ılk sıper hatları . ış~~ bir miıhimmat deposunu berhava nıiştir. ye nazırlığı Arşidük Otonun kar- Fransanın şan ve §tr f faaliye~ 
~ılmiştır. Alman.ları~ me':21lerını ctmış, ıki treni yoldan çıkarmış BtRIVIANY ADA JAPONLARA deşleri Felıks ve Karl Habsbur- rinde hissesi olduğunu yazm~tır. 
Cliizeltme teşebbüslerı akim kal- ve 2 bolük kadar pıyadc askerini H'OCUM gun Amerikada tallın ordusuna 
ınıştır. dağıtarak kısmen imha etmiştir. ldıkl b"ld;-;..+;~ A j 

Stalingradın cenubunda bir çok KOTELNİKOVO ÖNÜNDEKİ Yeni Delhi, 30 (A.A) -Sabahki yazı arını ı ~~ ...... ·· SJHHAT KvŞES 
1-A- l g · e ı nmı..t... harp tebıı·g·ine ektir: İki Avusturyalı prens bir müd-ınesl\.uu yer er eny a ı :;ı- ~ TUZAK d b d d h" ·· k • • • • • • • • • • • • • 

İki düşman taburu bozgun~ ~~.a- Moskova 30 (A.A) _ Kotelni- Mühim bir Belenhaym teşkili et u or u a ızmet gorece ' son 
tılmış, 760 er ve subay öldurul- kovo önünde tuzağn düşen Alman- önleden sonra Monvo hava mey- ra Avu.sturya t:ı-buruna verile- Su "İÇeg" İ 
bıüş, 390 esi~ alınmıştır. lam yardım için gönderilen kuv- danını bombalamış, bazı uçakları- ceklerdır. Her iki Pn:"S .A~stur- ~ 
BAŞKA BIR KESİMDE nuz da Mayo nehri üzerinde he- Y~ kurtuluşu. komıtesmın Uye- h ) 

vetler dagıtılmı tır. Bu kuvvetler, d fi . b b 1 ...... ,.,tır Gec ynrı- lerıdır. Bu ko.nıte bir kaç hafta asta ıtJ.ı 
Başka bir kes mde düşmanın Krasnodar - Novorosiski dcmiryo- e erı _om a ""'..., · e C'vvel Arşıdük Oto tarafından .. 

iki kuvvetli birliği hezimete uğ- lu boyunca cenup batı do •usunda ından bıraz sonra Tunyo meyda- k 1 H b. lıw 
ratılarak 80 subay, 1500 er esir karma karışık bir halde kaçıyor. nına bombalar atılmış ve hasarlar uru~~~ b"ar ;,.~nSZJr ~= * 
edilmi tir.. Düşman ihtiyatlariyle KARADENİZDE } apılmı!;tır. 2 uçağımız dönme- nın te ıgın e ır . \113'.8 . Çiçek hastalığının adı anıldığı 
karşı hücumda bulunmu a da Moskova, 30 (A.A) - Krasna- m· tir burunun yakında teşkil edıleceğı bu sırada su çiçeği hı&stalığı da 
600 den fazla olü vererek püskür- ya Zve da gazetesi Karadenızde . bildirilmiştir. Bu haber eski Avus- hatırlanm~lıdır .. Bu hastalığın çi-
tülmUştür. Rus donanmasının faaliyeti hak- Af iKA HARBi VE turya .. imp~atorluğunun . hal~ çek hastalığından ayn bir hastalık: 

MERKEZDE kında a a ıdaki mallimatı vermek- olan multecı grupların şıddetli mı, yoksa çiçek hastaığının hafif 
Merkez bölgesinin bazı kesimle- tedir: M 1 H ER protesto ve tenkitlerine sebep ol- tir şekli mi olduğu hakkında, be-

di m muştur. kimlerın· fikır" len" ~-~1·-. rinde taarruzlanmız devam e - Rus donanma ı ve donanmaya -* ...,. .. Aü.l 

1or. Velıkılukide düşmanın bir men up hava kuvvetleri günler- -- İkisinin de mikrobu bilinmedi-
k k kt 1 t (Ha taralı ı mcı Sahifede) LQilD'l, A VE RUS HARBi <·1• ı·,.ın· bu meseleyı· kesın" olarak !:O mu avemct no n arı zap c- den bcrı büyük faaliyet göster- n n ., " 

dılmi tir. mektcdirler. Almanların elindeki !erdir. Tunusta yalnız mevzii hare- (Baştarafı 1 ınci Sahifede) halletmek şimdilik mümkün değil-
Rjevin cenubunda 15 blokhavz limanlara hücum eden harp gc- ketl r olmuştur. dir. Bununla beraber, hekimlerin 

lahrip edilmi tir. -nilerim z sahıl u hklmatını şid- Düşman. uçaklarımızın pike ve tahkem mevzilerden atılmaktadır- en çoğu su çiçeğini çiçek hastah-
KAFKASYADA detle bombardıman ederek büyük alçaktan hücumlariyle demiryolu !ar. ğ'.ndan ayn bir hastalık diye ta-
Kafkasyada Nalçıkın cenup do- tnhribat yapmı ]ardır. Başka bir malzemesi ve her türlü silah bakı- Anudane artçı savaşlnnnda Al- nırlar. 

ğusunda taarruzlarımız terakki et- harp fılomuz yine Knradenizde bir mından ağır kayıplara uğramıştır. manlar büyük cü.zütamlan bir Su çiçeği pek hafif bir hastalık-
pıiştir. ..man te ı lerıni agır ha<;ara uğ- Roma, 30 (A.A) - Tebliğ: Tu- arada toplamağa ve yedek kuv- tır .. Hemen daima, hiç bir zahmet 

EN ŞİMALDE rntmıştır. Üçüncü bir filomuzun nusta faaliyet az olmuştur. Devri- vetleriyle yeni müdafaa hatları -.ermeden, f:hemmiyetsiz bir su-
Murman ha dı.işman hava kuv- bombardıman ett ği limanda mü- yclcrimiz düşmanın 9 tankını tah- vücuda getırmeğe çalışıyorlar. Fa- rette geçer. 

vetlerinın taarruz t ebbilsleri ön- hımmat depolan uçurulmuş, as- rip etmiş ve 50 kadar esir al~- kat Rus taarruzu henüz durdurul- Pek nadir olarak, oynak yerle-
~istir. teri hedefi r yakılmıştır. tır. mamıştır. rinde ağrılar, böbreklerde iltihap 
ÇETELERİN FAALİYETİ RUS BOMBARDIMANLA- Savaş uÇ3klnrımız düşmamn yol * lıD.sıl ettiği vardır. Bir de, bazıla-
Dü man cephesinin gerilerinde RINDAN MAKSAT NE kavuşaklannı ve iaşe kollarını Londra radyosundan : Berlin rında zona hastalığına, belde pek 

Londra, 30 (A.A) ~ Müttefik 
kuvvetler başkumandanlığının söz
cüsü Londra radyosu ile bilhassa 
yeni işgal edilen Fransız toprak
lan halkına bir ihtar ve bir ih
barda bulunmuştur. 

Bu Dıtar ve ihbarda, mihverin 
yeni işgal edilen sahillerde denız 

ingUterenin son 
Berıın sefiri öldü 

Londra, 30 (AA) - Hnrbin 
başladığı sırada İngilterenin Bcr
lin elçisi olan ait' NövJl Hend"'r
son dün akşam malikanesinde öl
müştür. Kendisi bir milddetten 
beri hasta bulunmakta idi. 
Japonlar IJIP havuz 
yiizdürmüıler-

altıları üsleri kurmasına mil 
edilmiyeccği, bu sebeple salı 
rin şiddetle bombalanacağı, :ın 
sızların Alman binaları, A 
antrepo lan ~ e Alınnalar hcsa 
çalışan Tabrıkalar civarında b 
mamaları ve hareketlere it 
verilinceye kadar iştirak etm~ 
leri tavsiye edilmiştir. 

Batı Fransız Af Plltı 
sı ve müttefifıler .. l 

Londra, 30 (A.A) - Fas ~ 
yosu amiral Vilyam Glen~ 
isliğın.i."> lkind b~tt.!ıık hi 
tınin Dakara vardığını bildim', 
tir. Londraya gelen bu habere ı 
re birleşik devletlerle batı Fr 
sız Afrikası arasında işbirliği 
rulmuştur. Şimdi teferruat 
rinde müzakereler olmaktadır. Tokyo, 30 (A.A) - 10 bin ton

luk büyük harp gemilerinin tami-
rinde kullanılan ve Marilandda BiP fransız elçi.si 
Amerikalılar tarafından ~tınlan Afrılıaya gldiyoP 
bir yüzer havuz yüzdürülmüştür. Boynes Ayres, 30 (A.A) - B) 

Bu havuz tamir edilerek Japon radaki Fransız büyük elçisi .J 
gemilerinin tamirinde kullanıla- Martel Sah günü uçakla §imal 
caktır. rikaya gidecektir. 

BUGİJN MATiNE· 
LERDEN ITiBAREN 

Yine bir sinema tekniği şaheseri._ Yine bir sanat harikası. •• 
Yine bir temsil ihtişamı .•• Ve yine şehrin en büyük sinema· 

sının birbirini kovalıyan en büyük z a f e r L. 
BU KADIN BE-llAŞK RÜYASl'n11ZİGFELD yıldızla, 
NİMDİR'de ~- takdir ettiiinb nnıo göz kamaştı· 

ladığum İNGRİD ran güzeli 
SPENCER TBACY BERGMAN LANA TURNER 

rvaxçE sozı.v 

iki Yüzlü Adam Min k yakınında çeteler dUşmana OLABİLİR? bombalamışlardır. Almanlar bir radyosunun spikeri doğuda Sov- siddetli ağnlara ve büyük büyük 
ağır kayıp nr verdırmektedirler. Radyo "azetc ir.e göre Sovyet düşman uçağı düşiirmüşlerdir. yet taarruzunun çok büyük kuv- kabarcıklara sebep olur. Su çiçe- Harikalar şaheserini eşsiz bir güzellikte yarattılar." 
On gund n berı üren çete muha- filo unun Karadeniz sahillerini TUNUS VE SUSTA vetlerin iştırakiyle inkişaf ettiğini ğinden sonra menenjit hastalığı da DİKKAT : Filim çok büyük olduğundan yalnız bu haftaya 
ıebe r ne Almanlar yedı taburla bombardıman etme inden maksat KAYIPLAR bazı Alman mevzilerinin Ruslar ıaörülmüştür, fakat bu menenjit mahsus olmak üzere seans saatleri değiştirilmiştir .. 
iştirak etm 1 rdir. 200 Alman er unlar olabılir: Düşman Tunus ve Susu yeniden eline geçtiğini, fakat Alman cep- ıyi olur, insanı götürmez. Her gün: 2_15 _ 4.30 _ 6.4"; ve akşam 9.00 da." 
've ub yı o durulmuş, beş tank, 1 - Kafk !arda bir taarruzu bombalamıştır. Çok hasar ve nü- he hattının hftlfi Almanların iste- Su çiçeği pek bulaşık bir has-- Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 12 de başhyacaktır •. 
ıısk r yi.ıklı.i 150 kamyon tahrip kolaylaştırmak ve desteklemek; fus a çok kayıp vardır. dikleri yerde olduğunu söylemiş- tahktır .. En ziyade, iki yaşla yedi DİKKAT : Haftawn her giinü ilk seanslann başlama saatlc-
ed · b t t l TRABLUS YOLUNDA tır. yaş arasında çocuklara bulaşır.. k" b"I tJ • d t "'"t ardır ı m • uç t ya op sus uru - 2 - Almvnların bu limanlardan LENİNGRADDA ld lerine kadar bütün mev ı ı e enn e enzıau v ... 
m , hır m mm t tr ni yoldnn kmal iı kAnlnrının onünu almak; Cenup Llbyanın çöl bolgesinc1e Çocuk olmıyanların da tutu u- SAL 0 N (30) KUR u ş TUR." 
çıkarılmı t r. 3 _ Sovyetlcr n Kafkasya sa- uçak t~killerimiz dü mana yeni- Yıne bir Alman spikerine göre ğu vardır. Ona bir kere tutulan '•••••••ımı••l!!!l!l!ll!llltım!'l••-•m••••-

YER ALMALAR VE • h Heri i.ızerınden Kcrç bo azı isti- den kayıplar verd
0

rmi fr. Ruslar buz tutmuş olan Ladoga bır daha tutulmaz. 
TECRİT ETMELER kametine,.. yapacnklan bır tanrru- 1SP ANY ADAN VER1LEN gölünden Lcningrada yeniden bü- Bula tığı günden on dört, on 
M k 30 (A A) S t ·- HABERLER yük mikdarda levazım gönder- beş gün sonra meydana çıkar. o ova, · - ovye z hnzırlık· k d J R 1 

teblı ıne ektir: Stalin radın cenu- 4 _ Al~ı~nların ger!ye çekil- '.Madrit, 30 (A.A) - Cezayirden me te ir er. us arın ağır topçu Müstesna olarak on bir günde, on 
bunda kıtalarımız tanrruzlarına ınek zoru kar ında lngilizlcrin bildir:ilıyor: Tunusta Sidi Bizide kuvvetleri Ladoga gölünde hare- sedi günde meydana çı}ttığı da 
devam etmış ,e me kö.n bir çok evvelce Tobrukta ve Ruslann Si- çarpışmalar oluyor. kete geçmiş bulunuyorlar. olur. 
ıyerl. rı .i A al ctmi t~.. . . '\iastopolda yaptıklan gibi birer Almanlar devriyelerine tanklar Mikroplu bula~ık bMtalıklarm 

Bır sıl.ül<.:nd z bırlı imizle bır muk c 1 t yuv .ı kurmcları im- katmak suretiyle Fransız mevzile- fRANSIZLAR ARASINDA hemen hepsi yüksek ateşle, derin 
tan b" lıiimiz Almanların iki pi- kA ını 

0 
t dan k ldırmnk.. rine hücum ediyor) r. Fransız lej- yorgunlukla, ~iddetli baş ağrısiyle 

yade t burunu hezimete uğratın yonları buna rağmen mevzilerin- (Baştarafı 1 inci Sahifede) başladıkları halde, su çiçeğinde bu 
lardır. 760 Alman oldü ı.ilmüş, 390 den çıkanlamamı tır. Eğer bu dü§ündüğüm tckı1de nlfunetler bulunmaz, bulunursa da 
:Alın n da c r edılm" tir. Fran tlar y ni tank savar top- bir birlik vücut bulursa Fransız pek hafif olur. 

B ka b r ke "md de kıtaları- ları kullanıyorlar ve bır dilzine ka- imparatorluğu lngiltercdcn eonra Su çiçeğinin alAmeti, içerisi beJ'. 
mız dil 11 n ık" kuv ... etli birli""- dar Alman tankı tahrip etmeğe Amerikanın birinci sınıf müttefiki raltsıı ile dolu kabarcıklardır. Bun-
ni hezim t"' u tını hr ve 150 muvaffak olmu lardır. olacak n fimal Afrikada 400 - !ar vücudun her tarafında çıkarlar. 
8 k r ve 80 ub t cr"t edilm· Fransız kuvvetleri müttefıklerle 600 bin -tütilik bir ordu "V\İcut bu- Fakat yüzden ziyade gövdenin 
..U-

üzen kabuk bağlar. Şu kad r ki 
:kabuklar kuruyup düştükten son
ra onların altında çiçek bozuğu g bi 
yerler kalmaz. Bu kabarcıkların en 
büyük mahzuru şiddetle kaşındır
maktır, kaşınma hazan uykuya ma. 
ni olur. 

Su çiçeği hafü pek hafif ve 
ehemmiyetsiz bir hastalık olduğun
dan ona tutulan çocukları yatakta 
tutmak pek güç olur. Bununla 
beraber çocuğu bir iki gün odada 
uıptetmiye çal~alı ve hafif ye
dirmelidir. Bir kerre de idrar tah-

olduğu şiddetli kaşınmayı geçu 
mek için, kabarcıklan üzerine pucl 
ra sürmek iyi gelir. 
Kabarcıklann üzerindeki kabu~ 

!ar büsblitün dökülerek kaybolur 
caya kadar, başkalarına bulaşmr 
sma meydan vermemek üzere, çc 
cu <u evden çıkarmamak ihtiyat 
hır hareket olur. 

Su çiç~ğ'ne tutulan bir daha tı 
tulma7.5a da, su çiçeği hast lıgı as 
çiçek ha talı·ının bulasın ına mt 
ni olmaz. Onun için su ç·c "ni gı 
çirmiş olanlara da, çiçek aşısır 

mutl ·a lfızımd r . 


