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Afrika muharebeleri 
Mihve1Min şimdi)'e hadar yaptığı en 

kuvvetli karşı hücum kırıldı,'' T u
nus - GabeE-,, esas yolu kesildi 

•Tı nus ile esas 11nlın11tn n1i"t tefik1t"rC'e kesildiği 1lild?r17~n 
4Gabes> te bir pn-ar '!J<'ri 

Kar hadlerinin tesbiti nd('n !ôlonra 
----------------------

---·*--
lngiliz donanması 

harbe iştirak ediyor 

Tunus laa!•a meydanı 
4" sc.ıatıa !} defa 
b m a;r, .. ı 
Lonclra, :ı ( \.A) - Tuııusta bırinci 

İ giliz ordusu ~1.:. -p t r<lilcnde-n daima 
c:~ha ilc-ri t'kıl J, l•areketlcrine devan1 
d d!cd . 

* Lond a. 3 (A.A) - Tunusun şimal 
doğusunrla Tebnl'ba ·akınında mihve
r=n l>ir kar~ı hücumu tardedilmi~tir. 
Royter ajansına eöre bu hücum şimdiye 
l.adar ~ apılaniarın en ağırı idi. Düşman 
ağır İn'-'a.n ve Tnalzcıne kayıbına uğra
mı~t r. · l\llüttefik avcı ve boınbardıınan 
t,1yyare1eri nıihvcrci~rin top, tank ve 

(Sonu 8ohife 1, Sütun 3 te) 

BULGAR HaZIRLIGI 
----·*~---

vaziyeti Sovyetlere H gore harp 

Çembere alınan Alma 
rın ikinci battı ya 

a-

Rus cephesinde Mih oere karşı harp eden Amerikan 
ue Sotıyet tayy<ı recileri bir arada 

''Mussolini feryat 

* 
Merkezde 
e ilerlendi 

-*
Kjeuin cenubunda 
'iddetli harpler 
oluyor, Burada ve 
Stalingradda meu
ziler alındı 
Mo.skova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Dün gece kıtalarımız Stalingrad çevre
siyle merkez cephesinde evvelki istika
metlerde taarruzlarına devam etm·•lcr
dir. 

STALtNGRADDA 
Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Stalingradın şimal batısında ve Don k.ı
yılannda taarruz hareketlerine devam 
eden lntalarımız bir çok mU..tahkem 

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

ediyor,, 
ALMANLARA GORE 

*·---

F l yat yilkselınesi Orduya ''2,, 
belki ön eneeek milyar daha Biringlllz nazırı 

e iyorlar böyle diyor? Ruslar ağır 
Harbin 
Agırlığı 
Harbin ağırlığı şimdi 
İtalyanın üzerine 
çölımeJıtedir. Bu mem· 
le"lıet münferit bir 
sulh yapabilir mi? 

RAfiKI OCAKOGLU 

Şark cephesinde Sovyetlerle Alman
Lır arasında ~ok ~iddetli sa..aslar de,·am 
etmektedir. Gerek Stalingraddo ve gc
rtk Rjcvdeki çarpı~ma!ar çok nazik bir 
'durumdadır. Bir ka~ giin zarfında bu 
iki noktada alınacak neticelerin bü) iik 
e!ıen1n1i:yeti haiz olnea~ında ~liphe ~:ok
tur. 

Jngilzlerin ~ekizinci ordusu :\lısır ve 
Lib)·oda büyiik muvaffakiyetler elde et
tij;i sırada Birle,ik Amerika kmvc!leri 
ti(: Cezajr ve Fa"tı tarnan1cn isga1ll"ri al
tJna almı~tar. birinci İngiliz ordu.su ve 
mulıorip safa gec,:en Fransız kuy,·ctlcri
nin istirakilc Tunus \'C Bizerte üzerine 
yürii~cğc ba~lan1ıslardır. 

1\fiittcfiklerin her ne pahasına olursa 
olsıın ınih,·er kuYvetlcrini şimal Afri
kadan tamaıııen t:ıkannak azn1inde bu
lunduklarına siiı.lıe ~·oktur. 

Esasen n1ih,:cr ~in1dilik A(rikada Tu
nu!-i, Bizcrtr. Trablus ,.e Elagc~ ·lada tu
tunmaP-a ('alı..,n.aktadır. A1n1anyawn 
surfe~·l~di~i· hii.' iik gayretlere ra;.'lllen 
bugünün harp "-'trtları hi( te kendilc-ri
D(t ün1it \'eriri d~i:ildir. Eğer mihver 
ku\·vetleri Afrik.adan tamaıncn <;ıkarıla
l'ak olursa hu h~;rbin en b~·i.ik a~'lrlı~ı 
İtal) anın iiı:rinc çükccektir. Daha ~iın
didrn İn!!iliz ,.(' ;\n1eriknn u.;aklnrı Ital
ya iizerindc biiyi.ik bir raaJiyct göstcr
mcge ba.,larnı~lardır. Cenova. llilano ye 
Torino gibi İtaı, 511111 en büyük ve belli 
ha ı. ... ann,·i nv~rkezleri olan sehirlcr 
a~ır darb~lerc maruz ka1mıslardır. 

İn«iliz ba..,\ckili Cörcil indirilen bu 
darl,~lcrin kii~iik bi~ Ci~nek te~kil eyle
diğini , ,-akın bir ıstikboldc İtalyaya daha 
büyiik • ;,I~iide darbeler indrilece.ğini 
•nktnn :ırıi(a bildirmi~. dolay"ilc Ital
)D}"ı nıiinf<'rit hir sulh ;\'apına~a davet 
~ylcınistir. 

Ger('i ~ıu ... ~olini el<" cv\·elki gi.in bu 
nufk~ı CC\ap '·ermİ"i, İtalyanın nihai za
fere- inanını hclırtnıi~ ve İtalyan ınilJcti· 
nin sonuna kadar miicadclcye dc,·am et
nıek azminde bulunduğunu bildirıni~tir. 
Fakat göze çarııan bir nokta 'ardır ki 
o da Hcrlin rad;rosunnn hu cevabı ,-cr
ftlt.•k(c 'fusı..olini~ <" tckaddiin1 e~·l~ınis 
olma'>ıdır. 

1\-liittefiklt·rin lc•trarı g(irünü~c naza. 
ran Arrika \t" .l\.kdenizdc kendilerine 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

___ * __ _ 
. Ba kaJlar da nızam 

altına alınıvor 

-*
Tespit edilen har 
hadleri piyasada 
iyi Jıar$ılandı 
Belediyenin ba~lıca gıda maddeleri 

fıyatlarıno te,pit eyledıği ve dünkii so
}"Jmızda ne redılt::n kar hadleri ve satış 
t<.ıaınülleri piyasada gayet iyi karşılan
rr.ı$tır. Zcncirleınc satısiarın sureti kati
; ede men edilmiş bulunnıası ve Kesta
IlE1 pazarı adı v~:ı.·ilen yerde yapılınakta 
elan satı<.:faı·ın n.zan1 altına alınn1ası, se-

(Sonu ~ahife 2, Sütun 5 tc) 

-*
Bıı!gar o!'dusu cıhaz-
ıancfırılacaıı 11e daha 
gen~ tedbirler 
alınacalt 
Sofya, 3 (A.A) - Bulgar Maliye Na

zırı Sobranya meclisine iki kanun 13.yi
hası teklif etmiştır. U'tyihaların biri.sine 
göre Harbiye Nezareline 3 yıl için harp 
malzemesi alınn1ak üzere 2 milyar Leva 
kredi açılacaktır. Harbiye Nazırlığı bu 
kredinin hepsini veya bir kısmını vazi
yete göre kullanmakta serbest olacak
tır. Bu kanun projesinin mucip sebebi 

(Sonu Solıifc 4, Sütun 6 da) 

L':ak ~arkta ağır ba.•aıı Anıerikan hara kııvı-etleri Kumandanlarından T11ğ 
General Vilyanı D. Bııttler Albay Vilyam Earecksonld bir arada 

_aponya sıkışık vaziyette 

Japonlar ••Gona,, 
dan tıldılar 

"Huna,, nın <la 
Mclburn, 3 (A.A) _ japonlar ' Guna

dan tamamen atılmışlardır. Müttefik 
kuvvetler Samandaki mevzilere · doğru 
ilerliyorlar. Sağ cenahta kuvvetlerimiz 
Bunanın kenar mahallelerine Sızmışlar
dır. Denize doğru süriilen japon kuv,
vetleri Mla şiddetle mukawmct etme~" 
tedirleı·. S>kışbrılan japon kuvvetlerini 

s{'mtlerine ~irilili 
!akviye i'(in gönderilen himayeli bir Ja
pon konvoyu hava hücumla:ı:ıın.ızın bas
kısı altında . çeki!m .. ğe mecbur edilniiş
tir. 23 düşman uçağı. dilşürülmüştilr. Bi
zim kayıplarımız nisbeten hafiftir. • 

Vaşington, 3 (Radyo) - Gua~~lka
narda lkincitcşrinde düşürülen j;ıpon 
tayyareleri 155' i bulmuııtur. 

Londra, 3 (A.A) - DahHiye nazırı 
Morison lıa)yan baıvekili B. Musaolini
nin nutkiyle alakalı demecinde şunları 
söylemiştir: 

- Mussolini ltalyaya karıı hava kuv-

vetlcrimizin yaptJğı akınlarda dört bin 
evfo yıkıldığını, 12 bin evin de hasara 
uğradığını söyleınİf ve lngiliz tayyareci
lerinin bilhassa Sivil halkla meskQn yer-

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

;~-==· :::=:::::=:::::=::==:::::=_~~~~~~~~--<-

Piyasada durgunluk var 1 

Biiyram yaklaşı.1 
yor,lakat lşlerazl 

1 
Ayalılıabı fiyatları bir parça ucuzladı • Pfya-I 

~· sada görülen durgunluğun sebebi ne? 

kayıplara 
uğrıyorlar 

-*Merlıezde mühim Rus 
ııuv11etlerı hücuma 
deuam edi}!Or ve dü~
man her yerde ezili~or 
Berlin, 3 (A.A) - Tebliğ: 
Kafkasyada fena havalara rağmen 

inatçı muharebelerin devam ettiği ve 
düşmanın ağır kayıplara uğradığı bildi
riliyor. 

Terek kesiminde karşı hücumlar ne
ticesinde bir çok esir ve pek çok ganimet 
a 1 lllllllŞtır. 

Kalmoklar Bozkırında motörlü Alman 
(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

tl'ç haftadan beri piyasada hissedilir 
derecede bir durgunluk vardır. Bilhas
sa Tuhafiye, Manifatura ve Ayakkabı 
üzerinde bundan e'VVel kaydedilmekte 
olan büyük işler tamamen denilecek de
recede durmuştur. Bu durgunluğun tabii 
bir neticesi olarak Ayakkabı Etışlann
da yüzde yirmi nispetinde bir ucuzlama 

Italyan şehirlerine yapılan akınlar 

görülmüştür. 
Rer sene Kurban bayramından takri

ben bir aY evvel başlaması mutad olan 
işler bu sene başlamam.ıştır. İşsizlikten 
bilhassa ayakkabıcılar bir hayli şikA
yetc;idirler. Bununla beraber önümüzde
ki haftadan itibaren işlerin başlamasına 
intizar edilmektedir. 

DURGUNLUCUN SEBEB! 
Varlık vergisi ile alAkah oldukları an

(Sonu Sahife 2, Sütun 3 te) 

1111ıınıı111111111111111111 il 111il11111 111111R1111 
~~JXc::c:::: 
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&OH D 1Ji.B:tKA.. 
,. .......... . 
ALBAY KNOKS DiYOR Ki: ___ .* __ _ 

Mihverin son 
saatı geld. 

-*-
İtalya ayafıta 
sallanıp duruyor 
Nevyork, 3 (A.A) - Bahriye nazırı 

albay Knoks s~ylediği bir nutukta ez
cümle deıııiııtfr kii : 

• - Şi.ıiidi-,fmal Afrika elimizdedir. 
Mihverin soii> :ıa~tı gelmiştir ve İtalya 
ayakta sallan{if durmaktadır. • 

il~ ıııııııuıııınmh 1 m· muıı 1 
c-:ı o~~" 1111'fiıtR11itittlll'ii'iU 11ım ı .m -' u ı nUiUll 

Siviller tl~ şehir· 
den ~ık rı ıy~ 

-Londra, 3 (Radyo) - Roytere göre 
Mussolini Cenova, Turino ve MilAno 
endU..tri şehirlerinin sivil halktan tah
liyesini emir etmiştir. 

TORlNODA TAHRiBAT 
VE P.AN!K 
Londra, 3 (A.A) - 20 - 21 1kinciteş-

rinde Torjnoya yapı\an bava altınının 
çok büyük tahribatını gösteren fotoğ. 
raflar neşredilııtlştir, Bu bombardımanı 
takip eden günlerde Torino hallu pani· 
ğe tutularak şehri terk etmekte idi. 

Son beş haftada şimali ttalyaya 1500 
tondan fazla bomba atılmıştır. 

tngiliz hava. ku.cvetlerinin bir Jt!Hıı:er endli::ıtrı ınerkezine 1ıfiMlntu 

• 
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TARİHi ROMAN Yazan: $ahin Alıduman 
••• 45 ••• 

-- Benli Y osnıa kardeşin deiil! 

Benli Yosmanın analığı Zeynep Tosun beye böy
le söyliyor ve yemin ediyordu ••• 

- Şu Jı..qJde neden bu kadar düşünce
li görünüyor sunuz? .. Siz eskiden böyle 
değildiniz Dudaklarınız da!ına tatlı bir 
gülüm.seme ile süslü görünüyordu .. 
Şimdi ben _;,;,izin yüziinüzde en ufak bir 
tebessüm nisanesi bile göremiyorum'. 
Artık genç kız kendisini tutamadı. 

Sevdiği delibnlının kendisine karşı 
gösterdiği bu derin '"Dliııı yet Benli 
Yosmayı müteessir etmişti ve nynı za
manda güzel çenginin gözlcri~de yeni
den parlak inciler belirmişti... 

Gözlerinin derin bakıslarını Tosun 
beyin yiizüne çevirdi ve benliğinde giz
lenen heyecanını if<a eden yanık bir 
sesle Tosun beye cevap verd :: 

- Sizin evvelce söylediğiniz bir söz 
beni çok iı;gal ediyor! Gece gündüz hep 
bunun n1anas1n1 düşUniiyorum! Ve ne 
demek istediğinizi anlamağa bir türlü 
muvaffak olamıyorum! 

Tosun bey: 
- Nasıl söz? .. Acaba ben size ne söy

ledim? diye sordu ... 
- Bana söylediğiniz sözü ne çabuk 

unuttunuz? .. Aradan da.ha o kadar uıun 
bir zaman geçmiş değildir! 

Siz, biribirimizi iki kardeş arasındaki 
S<ıvgiden başka bir şekilde sevmek bi
zim için çok çirkin bir hareket olacağını 
iiiylemi§tiniz .. l§te ben bunun ne demek 
oldu~nu anlıyamadığım için sık1hyo
rum ve bundan fena halde üzülüyo
rum ... 

Böyle diyen güzel çengi birden bire 
su.;tu ve o dakikada genç kızın bakir 
benliğinden kopan derin bir utangaçlık 
duygusu yanaklarını süsleyen pembeliği 
koyu kırmızı bir renge çevirmişti. .. 

Tosun bey Benli Yosmanın bu sözle
rinden çok derin bir surette müteessir 
oldu ve güzel çenginin ellerini tutarak: 

- Evet, hakkınız · var! .. diye bağırdı, 
bakınız, ben bunu hiç düşünemedim! 
Her halde şimdiye kadar bunu size an
latmaklığım icap ederdi! .. 

Bu me5eleyi ne baban1za. ne de anne
nize açtım! Buna şimdiye kadar benim
le Köse Hamzadan başka hiç bir kimse 
vakıf bulunmuyordu. Bu son gilnlerde 
onu yalnız anneme anlattım. O da işi 
hiç kimseye bildirmemiştir sanırım ... 

Mademki bunu anlamak istiyorsunuz, 
şimdi size bildireyim ... 

Siz benim haklkt. öz kız kardeşlm•i-
• 1 

nız ... 
İşittiği bu sözlerin son cümlesi güzel 

Çengiyi o kadar şaşırtmıştı ki birden bi
re yerinden fırladı ve şaşkın ~aşkın deli
kanlının yüzüne bakarak: 

- Bu nasıl olur? .. Aman, size yalva
rırım, bunun a!l1nı bana ~imdi anlatınız 
diye haykırdı. 

Tosun bey anlatmağa başladı.. Benli 
Yo=anın Nilde bulunan annesinin ha-

zin scrcncamını tasvir ettiği vakit genç 
k~zın gözlerini 5Üsleyen inci taneleri ar
tık yerlerinıle dunmıyarak yavaş ya\'aŞ 
yanaklarının üzerine doğru yuvar!an
mağa başlamıştı.. Bu dakikada birisi 
anlatmağa, diğeri de dinlemekle me>gul 
bulunan gmç kızla delikanlı o kadar 
dalmış bulıınuyorlardı ki ark.adan hasır 
kanepeye doğru bir zölğenin ilnlediğinl 
fark edemediler ... 

Bu gölğe Benli Yosmanın annesi ZPy
nepten başkası değildi!.. 

Zeynep te o sabah Benli Yosma gibi 
erkenden uyanmıştı .. 

tık önce kızının odasına koşmuştu. 
Benli Yosmayı bulamayınca merak et
mişti. Gil7.el çenginin son günlerdeki 
düşünceli vaziyeti kayıkçının karmnı 
e!'asc-n üzüyordu ... 

Kızı kö>kte bulamayan ihtiyar kadın 
bahçeye çıktı ve orada. Hurma ağacının 
altındaki kanepede delikanlı ile çengi
nin oturduklarını ve baş başa konuştuk
larını gördü ... 

Benli Yosma ile Tosun bey arasında
ki sevda münasebetinin ilerlemesi ve 
rıeticede her ikisi ara.cunda bir evlenme 
bağlılığının husule gelmesi ihtimali ka
yıkçının karısını öteden beri sevin
diriyordu Gördüğü manzara onu pek zi
yade ilgilendirmiştL 

İki sevdalı ara..ında konuşulan sözle
ci gizlice dinlemek hevesine kapılan Ka
hireli kadın Benli Yosma ile Tosun beye 
hiç S<'Zdirmeden onların yanına yaklaş
tı ... 

Aman Yarabbi! .. Tosun bey neler an
latıyordu!' Bu adeta feci bir masaldı' 
Fakat hayır! Bu sözlerin hiç birisi doğ
ru değildi... Tosun beyin anlattığı bu 
meraklı masalın en esaslı noktaları ha
kikate l\sla uygun bulunmuyordu .. 

Ve ihtiyar kadın bu yanlışlığı ortadan 
kaldırmak için kendisinin müdahale et
mesi 15.zım geldiğine kanaat gctirmi~U. 
Buna birden bire karar verdi .. 

Tosun bey anlattıklarını neticeye 
bağlar bağlamaz kayıkçının karısı he
men meydana çıkarak kendisini göster
di. Bundan derin bir surette şaşıran 
Benli Yosma ile Tosun bey ayağa kalk
tılar. Kayıkçın1n kanaı onlara kuvvetli 
bir sesle dedi ki: 

- Hayır! .. Bu doğru değil! .. Siz biri
birinizin l<ardeşi değilsiniz!.. 

Tosun bey: 
- Fakat bu nasıl olur? diye haykır

dı ... 
Zeynep anlatmağa başladı: 
- Evet! .. Vakıa kocam bundan yirmi 

sene evvel Nil nehrinin kenarında altı 
aylık bir kız çocuğu buldu ve bunu ala
rak bana getirdi .. Fakat o çocuk Benli 
Yosma değildir! .. 

-BİTMEDİ-

Büyiik Millet Meclisinde müzakeı·e l t-r -

::ııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııı:ı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

1 ŞEHİR HABERLERİ i 
:::22::1:1:11::11:1 : 1:11rrııııııı:ıııııııııııııırıı:::ı!ııı:ı:::::ııı::ıııııııııııııı::ııtJ:::ı:ıııı::::::ı:::::::ı:ıı::::~\\\\\tıııı:: 

Kvrbanlık ko
yun fiyatları 
bu yıl yüksek ____ * __ _ 
Yaklaşan kurban bayramı münasebe· 

t:le Orta Anadoıudan şehrimize mühim 
miktarda kurbanlık getirilmek üzeredir. 
Buı~lar yola çıkarılmıştır. Yakın günler
ce Izrnirde bulunacaktır. 

B yıl kurbanlıkların fiyatları bir 
h<.ylı yük<cktir \'e 30 . 60 lira arasında 
tieğişebi1ecektlr. 

Türk Hava kummu İzmir şubesi kur
bı.n bayramı mün°aı;ebetilp hazırlık yap· 
r .. aktadır. Herkes kesecekleri kurbanla
rın derilerini Türk Ha\·a kurumuna tes-
1-m edecektir. Bu suretle hem dini bir 
\.CCibp yerine getirilmiş olacak ve J1cm 
de kurban deri1erinin ~ahşından elde 
edilecek hasılat!~ Türk havalarına yeni 
ç•lik kanallar iltihak edecektir. -----·----
Sab:t .~elirlilere 

ucuz şeker 
verilivor ____ * ___ _ 

Memurlar ıeJıerıerini 
dairelerinden; nıüte· 
fıait, dul ve yetimler 
mahaJlelerinden 
alacalılar 

İzmirdeki sahil gelirlilere tevzi edil
mek üzere ayrılmış olan şekerlerin yola 
çıkarıldığt vilayete bildirilmiştir. Vila
yet makamından bütün dairelere gönde
rden bir tamim le her daire muten1edi
nin şeker almak üzere memurlannın 
bordrolarını hazırlaması ve peşin para 
iıe kilosu 140 lcuru~tan verilecek olan 
(tekerler için her men1urdan beslemeğe 
nıecbur olduğu nüfus sayısına göre yar
raışar kilo hesab•le para toplanınası bil
dirilmiştir. 

Şekerlerin yarın İzmire getirilmiş ol
ması mümkündür. Bu takdirde her da
ırcnin mutemedi pazartesi gününden iti
baren Ziraat banka.sına baş vurarak şe
ker satın alacaktır. 

Miltek.ı:Ut, dul ve yeliınlerin şeker is
tıhkaklarını manallelerdeki halk dağıt
ma birlikleri tevzi edecektir. Mütekait, 
dul ve yetimler ıçin fişler hazırlanmak
tadır. Bu fişler, kendilerine yaoılaeak 
çeker tevziine ve diğer dağıtmalara e!las 
o!acaktır. 

üç aylıfı maaş alanlara 
pamuJdu fıuponu 

veriliyor 
Mütekait, yelim ve dullara üç aylık 

maaşları verilmekte, ucuz pamuklu sa
tın alabilmeleri için kendilerine ma&§
lariyle berab.,... kuponlar da tevzi edil
mektedir. -----·----

Tüti" n rekoltesi ne kadar? 

Bu yılın g ülyağı istihsa
latı 90 kilodan ibaret 
BiR KiLO GÜLYAGI 1050 LiRA TÜTÜN REKOl TESI 

65 Mil YON KiLO MU? · YENi SATIŞLAR 
~~-----------

İstanbuldaki İngiliz Ticaret Odasının ittir. Fiyat şimdiki halde kilo başına 
ayhk bültenine göre, bu yıl tütün rekol- 1050 liradır ve daha yükselmesi müm
tesi 65,000,000 kiloya baliğ olacaktır. kündür. 
Bu rakam umum Türkiye istihsaline ait- Bu yıl Almanlar bir mikdar Gül yağı 
tir. alacaklard1r. 
İzmir (Ege} 33,500,000, Bu!'sa YEN! SATIŞLAR 

5,000,000 İzmit . Yalova l,500,000, Hen- Son bir ay içinde memleketimizde 
dek 1,000,000, Düzçe 2,500,000, Samsun Slovakyaya ve MacarL•tana çeşitli mad-
3,500,000, Bafra . Alaçam 4,500,000, Si- deler ihraç edilmi~tir. Muhtelif memle
nop 1,100,000, Taşova 5,000,000, Trabzon ketlere yapılan Üzüm, İncir, Pali'imut 
3,000,000, diğer yerler 4,400,000 kilo. ve Valeks ihracatı mühim bir rakama 

GOL YAÖI FtY ATLARI baliğ olmuştur. Son üç hiftada takriben 
Bu sene Ispartanın Gül yağı istihsali\. yarım milyon liralık üzüm ve bu mik

tı takriben 90 kiloyu bulacaktır. Gül va- tara yakın İncirle mühimce mikdarda 
ğı fiyatları her gün yükselmeye mü.sa- Palamut ihraç olunmuştur. 

Spor işlerinde - . 
ıyı daha çahşuıa laı· 

Altınordu - Göztepe ma
çı çok heyecanlı olacak 
lfıi talıım da birbi r leri n i yeneı:eJılerinden emin 

Beden Terbiyesi bölge başkanlığı !z. KUVVETLER Mtl'TEV AZIND1R 
mirde spor işleriajn daha iyi bir surette Göztepe takımı son bir sene içinde !z-
yürümesi için zengin bir çal!§ma proğ- mirde hiç yenilmemiş bir takımın galip 
ıamı hazırlamıştır. Senelerce spor sa- ruhunu muhafaza etmektedir. Bu takım 
halarında cereyan etmiş bazı kavgalar bütün hatları itibariyle kuvvetlidir. Ta
yüzünden spor sahasına devanı eden se- kımın bütün oyunculan, şimdiye kadar 
yircilerin azlığı nazarı dikkati celp et- yapJlan maçlar itibariyle formundadır. 
miştir. Bilhassa hücum hattı, daima sayı çıka-

Beden Terbiyesi bölge başkanlığı kav- racak bir kabiliyettedir. 
ga gibi müessif hAdiseleri külliyen ön- Altınorduya gelince; bu sene ilklerde 
leyici tedbirler almış bulunmaktadır. B f 1 le.arşı.sına çıkan takımları yenen Kır-
veü~;rc'::ıı;'uh~~:-'ı!:1~~d~~e~!~!is~d1;:'. mızı Lacivertliler, kadrolarını takviye 
cek ve maçların daha zevkli geçmesi te- etmişler, mevcut aslarını antrenman 
min edilecektir. yaptırarak çalıştırm!§lardır. 

Bundan sonra !ık maçlarına takımla- Göztepcnin karşısında Altınordu ta-
rın daha kuvvetli, kadrolarla çıkmaları kımının n1uayyen bir oyun sistemi bu
ve daha temiz,bir spor ruhu yaşatmaları lunduğunu hat1rlad1ğımı.z zaman Pat.ar 
temin edilecektir. günü uğleden sonra yapılacak maçın * ehemmiyeti meydana çıkar. 

GöZTEPE • AL'l'INORDU MAÇI Göztepe bir mağlfıbiyeti hatırına ge-
önümüzdeki Pazar günü İzmir şam- tirınediği gibi Altınordu da mutlaka ga

piyonu Göztepe takımı, !zmirin eski lip gelmek azmiyle sahaya çıkacakur. 
şampiyonu Altınordu ile lik maçında Her iki takımın maddi ve manevi kuv
karşılaşacaktır. Sarı Kırmız1 ve San vet ve meziyeleri hemen hemen tamam 
Lacivert takımların bu sene lik maçla- bir tevazün göstermektedir. Kaldı ki 
nnda karşı karşıya gelmeleri senenin Altınordulular, öteden beri kendilerine 
en büyük spor lıadi...,,i sayılmaktadır. ait olmakla gurur duyduklan İzmir 
Takımların futbol kabiliyetleri ve şampiyonluğunu ellerinden kaçırma-

k;ıvvetleri ne olu')'B olsun; maçın temiz mak, daha doğrusu bu defa şampiyon
bır spor arkad~lığı şeklinde geçeceği luğu Göztepeden almak için her şeyi 
muhakkaktır. Her iki takım da giinler- yapmak isteyeceklerdiT. 
den beri bu maç için haı.ırlık yapanşlar- Bu mühim maçın galibi, ilk maçlan 
dır. birinci devresinin şampiyonu olacaktır. 

lnhisa rlar n .. Üt eda vİ} ser- Fna.~ hazırh~ı ve Kül- Bir ameleyi oto- Yeni ihtikar i dd iaları 
turparkta ıoşaat ra ··ıd·· d.. ve noksan ekınek . • tt l * yo uru *·-rn ay es) ar 1r1 l y 0 r İzmir Enternasyonal Fuannın 943 yı- * Buca da İstasyon caddesinde bakkal 

İzmir rıhtım tifıreti idaresinin eslıi hesapların· 
dan biri de ta sdifı olundu 

Ankara, 3 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi dün Refet Canıtezin reisliğinde 
toplanmıştır. Altı vilayette mevcut örfi 
idarenin bitimi tarihinden itibaren altı 

ay daha uzatılm~sına, iş ve işçi bulma 
teşkilatı kurulması hakkındaki kanun 
layihasının geriye verilmesine dair baş
vekAlet tezkeresı okunmuş ve kabul 
tdilmlşti.r. 

Bundan sonra birnci kanun 1941 şu
bat 1942 aylarına ait divanı muhasebat 
raporları üzerinde cereyan eden müza
kerat neticesinde hükümetçe ittihaz olu
nan karar me\•zuuna maksur olmak üze~ 
re kabul olunmu.ştur. 

İzmir rıhtım şirketi muvakkat idare
sinin 11/1/932 - 15/3/934 tarihin., ka
darki müddete ait hesabının tasdikine 
d&ir kanun layihası da kabul olunduk-
den sonra inhisarlar umum müdürlüğü 
mütedavil sermayesinin 63 milyon lira
ya çıkanlması hakkındaki kanun IB.yi
lıasile devlet demiryolları nakliyatında
kı zıya ve hasarların tazmin suretine da· 
ir kanuna ek k.ınun layihasının birinci 
müzakereleri yapılmuı ve mebw seçimi 
hı..kkındaki kanun llylhası da teşkilatı 
e<asiye encümenıne verilmiştir. 

Meclis cuma günü (yarın) toplana
caktır. 

BUGÜN 
MATiNELERDEN 

İ TiBAREN 
Y•ni O~nya sinemacılığının yeni ve kuvvetli <..RETA GARBO'au 

İNGRİD BERGMAN 
Tarafından şahane bir güzellikte ıbda edilen ... Beyaz l'Crde edebiyatının 
sayılı fırtınalarından ... SEVENLERİN ... SEVİLENLERİN ve AŞKI 

TANIYANLARIN filmi 

İŞKENCE 
Diğer ro ilerde 

ltOUEttT MONTGOMERY GEORGE SANDERS 
Sean.şlar · Hcrgün - 1,15 - 3.15 - 5 ,15 . 7 ,15 ve akşamları tam 9,15 te başlar 
Cumart.•sı ve Pazar sabah 11,15 d~ başlar. 
DiKKAT · Haftanın her gününde ilk seansların başlama saatlerine ka
dar ;ütün mevkiler ucuıdur. SALON 30 KURUŞTUR. 

lı ağustosunda '<çılacağı ve Ticaret Ve- Dün sabah saat sekiz buçukta feci bir Sabri Berberler yüksek fiyatla tw: ve 
klletinin bu hususta hazırlık yapmakta tren kazası olmuştur. Kıır§ıyakadaıı ı,,.. peynir sattığı, İsmet paşa mahallesinde 
oldu~ Ankaradan gelen haberlerden mire gelmekte olan 5106 sayilı Otoray bakkal Ahmet Erkoea dükkanında mev
anlaşılmış bulunmaktadır. Bayraklıya yaklaştığı zaman Bayraklı cut pirinçleri yüksek fiyatla sattığı, 

Kültürparkta yeniden bazı inşaat ya- mezarlığının karş,.ındaki hat üzerinden Mahmut özcan, Şimoil, Sabri özen ve 
pılması mukarrerdir. Bu arada şimdiki 
biiyük Fuar Gazinosu yıktırılacak ve yürüınekte olan 60 y~ında Muhittin Yako adlarında dört kişi 231 kuruşa sa-
Sergi Sarayı bütün heybetiyle meydana Çetin adınde. biri görülmüştür. Oradaki tılması icap eden çimentonun torbasını 
çıkacaktır. Sergı sarayının üst katı bü- taş ocağında amele olan Muhittin Çe- 10 liraya satarak ihtikar yaptıkları, Na
yük bir Gazino şeklinde inşa edilecek- tin de Otorayı görmüşse de hat üzerin- mazgAhta bakkal Halit iğlu Fehmi yük
tir. den çekilemediği gibi Otoray da çok kı- sek fiyatla ·bira sattığı iddiasiyle yaka-

Maarif Vekllleti İzmirde yeni bir mil· sa bir mesafede duramaml§tır. Ianm!§lardır. 
ze binası inşasını e.sas itibariyle kabul Otorayın altında kalan Muhittin Çeti- EKSİK EKMEKLER 
ettiğinden İzmir müzesinin Kültürpark nin başı Parçalantnl§, her iki ayağı diz- Karantinada fırıncı Şevket ve Meh-
dahilinde inşa edilecek olan binaya nakli !erinden kesilmiştir. Zavallı adam hemen met Bulutun fırınında belediye memur-
mümkün olacaktır. 'o'lm" .. u"r, 1 af d 1 f d ...,. an tar ın an yapı an te tişte 154 a et 

-·- Yapılan tahkikat neticesinde Otoray ekmeğin noksan vezinli olduğu görill-
Pirinç satı.şiarında makiıUsti Şükrü Aibunın suçu tesbit m!4 ve bunlar müsadere edilmiştir. 

ilıtiJıtir var edilememiştir. -·----
Yapılan hesaba göre, lzmirde bazı ta- -·- KAR HADDiNiN TE$PITIN· 

cirl.erin bakkallara l.CO ve 160 kuruştan Yerli mallar h ft 
satın!§ oldukları pirinçlerin mallyetı en a ası DEN SONRA 
fazla 110 kuruşu geçmemektedir. Bu sa- yafılaştı 
tışlarda açık bir ihtikllr olduğu meyda
na çıkmışttr. Bu suretle ihtikara sapan 
tüccar hakkında kanun! takibat yapıla
caktır. 

P İ YASADA DURGUNLUK VAR 
(8-şt.vafı l inei Sahifede) 

laşilan bazı büyük müesseselerin bi!D.
hare ödeyecekleri mükellefiyet tutarını 
hazır bulundurmak ve bu borçlarını 
devlete gününde ödemek için bilhassa 
tstanbulda piyasada fazla mikdarda mal 
çıkardıkları doğrudur. Ancak .bazı kü. 
çük i§ sahiplerinin bu vergi bahsinde 
kendilerine büyük mükellefiyet tevee>
eüh edeceğini sanarak işlerini k1M11aları 
çok yanlış bir hareket tarzıdır. 
Durgunluğun sebepleri arasında baş

ka oir nokta da tesir yapmaktadır. Her
kes ve bilhassa orta derecede geliri olan
lar giyim ihtiyaçlarını kış mevsiminden 
önce temin etmi.~ bulunuyorlar. Kurban 
bayramı işlerinin geçen senelerdekinden 
daha az olmasıRda bu hazırlıklı d3\·ra
nışın da tesiri vardır. 

On çüncü yerli mallar haftast bu ayın 
12 nci Cumartesi günU başlıyacaktır. 
Yerli mallar haftasının devamı müdde
tince Ankara radyosunda ne~riyat yapı
lacak. iktisat _ve yerli malı mevzuu yur· 
dun her yennde elde edilen başanlar 
anlatılacaktır. 

Tasarnıf ve yerli mallar haftast için 
İzmirde de bir proğram hazırlanmakta
dır. Hafta içinde Kültiirpark ampilifi
kasyon merkezinde talebeler nutuk söy
leyecek ve gazeteler n"friyatta buluna· 
~aktır. 

--- o- --
İzmir Olıulları Spor 
yurtlarının töreni 

Yarın saat 15 te Alsanc. k stadyom un
da İzmir okullannın Kız ve Erkek İzci 
ve Atleri yeni ders senesi me.saisine baş
lama töreni, daha sonra Futbol, Hend
bol, voleybol müsabakaları yapılacak
tır. 

Duhuliye yoktur, herkes töreni >eyir 
edebilecektir. 

- *-
(Baştarafı 1 uıci Sabi/ede} 

hepsiz fiyat tereffülerini önliyecek ted
birler arasında yer alm.-tır. 

Kestane pazarında vücut bulan fiyat· 
!arın ekseriya gıda maddeleri fiyatları
nın yükselmesine sebep olduğu görül
mekte di. B undan sonra Kestane paza
rında yapılacak satışlarda ayni satıcıya 
hem toptancı ve hem de peı·akendeci ka
r.a verilmiyeceklir. Her madde için tes .. 
pit edilıniş olan kar hadleri makuldür 
ve umulduğuna göre piyasada normal 
muamelelerin y•pılmasını temin ede
cektir. 

Belediyenin tespit eylediği Mr hadle
r!nden sonra tahaddüs eden yeni bir va· 
ziyet, bilhassa bakkaliye mağaza ve 
dükkanlarını alakadar etmektedir. Bak· 
kallar bundan sonra belediyenin hazır
ladığı formül dahilinde fiyat koyacak
lar ve kuvvetle tahmin edildiğine göre 
satcılarında en ufak bir fiyat ilavesıne 
cesaret edemiy~ceklerdır. 

Harbin 
Agırlığı 
Harbin ağırlığı şimdi 
İtalyanın üzerine 
çölımelıtedir. Bu mem• 
lelıet münferit bir 
sulh yap;ıbilir miı 

(Uaştara[ı 1 ıncı Sahifede} 

taın bir hakinıi:yet temin eyledikten son
ra Avruılada ikinci bir cephe açınak ,.e 
ıuücadeleyj Avrupa topraklarına intikal 
cttirıncktir. Nihai zaferin AvTupa top• 
raklarında elde edilebileceği biiti.in ınu· 
Jıarip ınenılcke:Uercc jtiraf olwıan bir 
hakikt!ır. 

Afrikaya en yakın olan ıncınleket le 
İtal~·adır. · 

l\1üttefik1crin harp plfınlarını bilıni
)Otuz. Bunların bilinnıesine de inıluin 
yoktur. Fakat duşüniilebilir ki Afrika· 
da1ı Avrupaya atlamak için en yakuı \C 
en ıniisait mcnılekct İtalyadır. 

Bu bakm1dan ikinci cephenin ağır ha· 
\'2. hiicuntlarınd<.ın Sonra İtalyada açıl
ması biiyük bir .ihtimal dahilinde görü
lebilir. 

İtalya bu harbııı hararetli taraftarı ol
nıadığı gbi Fran"innın yıkılması üzerine 
de ~-anJıs bir hcsaJJla b~ badireye sürük .. 
It~uınis bir ınenıJckcttir. ;llüstemlekeleri 
elinden ahnnu~. deniz ve kara kuvvetlc
rj a~ır darbeler" maruz kalm~tır. 

Buraya Jıa,·ad.ın yaıulacak hücuuılaı 
da uınuıııi cfkiırda geniş akisler ve 
ınenınw1iyetsizliklcr yaratacaktır. 

Yine Ronıa r.:ıdyosundan öğreniyoruz. 
ki Torino şehrinden üç yüz bin kişi baş
ka yerlere naklolunmtt"jtur. Bu vaziyet 
lıava akınlarının ağırlıiıw iCade eder. 
Yanıp yıkılan ~ehrin vaziyeti bir tarafa 
bırakılmış olsa, yiizbinlerce insanın kış 
kıyamet :ününde muhacerete malıküm 
edilmesi az bir •ey deiiJdir. 

Nerede kaldı ki Tunusa ve Bizerteye 
yerleşmesi mulıtemel olan miitte(i.k 
uçakları hemen her gün İtalya üzerinde 
çok geniş harekatta bulunmak imkan· 
!arına sahip olacııklardır. 

Çörçilin nutkunda bahsi geçen ağır 
hiicumlann da bu olacağı tahmin edile
bilir. 

Çör<;il ihtarını yapıuı~hr. 1\1ussolini de 
buna parlak cüıu.lelcri ihtiva eden ceva
bını vcrnıiştir. 

Esasen bu nutuk diiellosundan daha 
lıa~ka bir netice beklenemez. 

191~ harbinde Alınaııyanın müttefiki 
olan Italya taahhütlerine sadtlı: kabna
ıııı.ş, İngilizlerle an laşarak Almanyaya 
karşı harbetnı~tir. Belki İngilizler bu 
lıarpte de İtalyodan böyle bir hareket 
b~kliyorlardı. l..ak.in Alman ya ceçen 
umuoıi harbin tecrübesinden der alnus 
1'ulundıığu i(iıı bu defa nıilttefilcini ia~ 
ha sıkı bir şekilde yanında tutacak çare
lere de ön~cden baş vurmuştur. 

!J~giin ~talya hava meydanlarının en 
ıttuhımlerınde ~.\lnıan hava kuvvetleri 
~er alın ıştır. Alman kara kuvvetleri de 
l(alyada bulunmaktadır. İtal>an ordu
lannın bir kıı:mı da Rus cephesine ı:ö
tiiriilmii.jtilr. İtalya mevcut şartlar için
de kendi ha. ına karar nlaı:ak bir ınevki
cic değildir. Rinacnaleyh İtalyanın mün
ferit bir sulh teldilinde bulunması veya 
kendisine bu şeki lde yapılacak bir ba
rış projesni tetkik edebilm~i bahis mcv-
7UU olamaz. 

Ancak İtalya müttefik i~gali allına 
alınabilirse bu takdirde Fransada bug-iin 
me,·cut vaziyetin İtalyada da do~ası 
beklenebilir. 

İtalya hakkında hükiim vermek için 
söylenen nutukların ~iddetine ve söz
lerin kuvvetine değil, Afrikada cereyan 
eden hadiselerin sonuna kıyınet vemıek 
ltl.znndır. 

Yalnız ~imdiden gizlenemiyen bir ha· 
kikat vard1r ki ltalyanın her gün biraz 
daha harbin ağırlığını üzerine cekmekte 
bulunduğudur. , 

HAKKIOCAKOGLV -----·----
Şiddetli zelze-

lele r oldu 
----*----

Kastamonu, 3 (A.A) - Dün saat 22 yi 
QeŞ geçe Orta şiddette bir yer sarsıntL'1 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Çankırı, 3 (A.A} - Evvelki gece saat 
22 de şiddetli bir yer sarsıntısı olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ordu, 3 (A.A) - Evvelki alqam saat 
22 yi 6 dakika geçe 2 saniye süren bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

Silah altına çağrılanlar 
İzmir Askerlik Şubesinden: Aşağıda 

kayıt numaraları yazılı Yedek Subay ve 
Askeri memurlar silah altına çağrılmış
lardır. En çok 6 günoiçinde şubeye mü· 
rrcaatları 1izımdır. Gelmiyenler hak
kında Askeri ceza kanununun 64 ncü 
maddesi hükümleri tatbik edilecektir. 

Sicil Veya Kayıt Numaraları: 36332, 
21771,23560.49514,45283, 49813,934-308, 
31762, 49366, 47758, 49290, 49319, 35902, 
48626, 23312, 31107, 16906, 327-67, 321-8, 
325 • 46, 331 . 50, 332 . 17' 339 • 9, 330-49, 
29078, 46524. 41285, 48845. 49144. 

* !zmir Askerlik Şubesinden: A.~ağıda 
künyeleri yazılı erlerin acele Yerli As
kerlik Şubesine müracaatları .. Gelmed'k
leri takdirde hal<larında kanuni muame
le yapılacaktır. 

Erözkcnt Hasan Hoca mahallesinden 
Hasan oğlu Ahmet 316 Ahmet ağa ma· 
hallesinden Sabit oğlu Feyzi LüsHi
vaT 323. 



.,. ILK KAHVH C V M A 1942 YENi A.SIR 

r 
t 

Borsa 
UZUM 

31 O inhisarlar 
) 10 M. j. Taranto 
98 P. Klark 
68 F. Özyurtsever 
49 H. Baki o. 
30 K. Abdullah 
25 K. Halil 

55505750 
60 60 
56 60 
60 61 
57505750 
59 64 
59 50 59 50 

20 H. Nazmi Ö. 
719 yekun 

2251 39 dünkü yekun 
225849 umum yek' · 

No. 

56 56 

55 50 
No. 
No. 
No. 
1'-

lNCiR 
1 23 incir T. A. S. 
1 2 1 M. H. Nazlı 

45 H. Levj 
30 Yusef Arslan 
5 A. Riza H. 

324 yekun 
24025 dünkü yekun 
24349 umum yekun 

8 57 
9 58 50 

10 63 50 
11 yok 

78 
74 
56 
62 
70 

76 
78 
56 
63 
70 

1300 kilo 
Z. YACI 

118 118 

37 136 kumdarı 
65 fa•ulye 

ZAHiRE 

1 mercimek yeşil 

37 
50 
66 

5 1 50 
66 

~~;~~~=;~~~~~;~! 
1 BUGlıNK~ NES.ı. YAT 
_.._........,...__..__._.,../_...~__,.___._,...ce 

7,30 yrriğram ve memleket saat ayarı, 
7,32 vücudumuzu çalıştıralım, 7,40 ajans 
haberleri, 7,55 - 8,30 müzik (Pl.), 12,30 
proğram ve memleket saat ayarı, 12.33 
müzik (Pl.), 12,45 ajans haberleri, 
13,00 . 13,30 müzik: Karışık makamlar
dan şarkılar, 18,00 proğram ve memleket 
saat ayan, 18.03 mi.lzik: Fasıl heyeti, 
18,40 müzik: Grieg - Sonat, sol minör, 
19,00 konuşma (iktisat saati), 19,15 mü
zik: Saz eserleri, 19,30 memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19,45 müzik: 
Klasik Türk müziği proğram, 20.15 rad· 
yo gazetesi, 20,45 müzik (Pl.), 21,00 ko
nuşma (evin saati) , 21,15 temsil, 22,00 
müzik: Radyo salon orkestrası, 22,30 
memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar, 22.45 • 22.50 yarınki proğram 
ve kapanı!'. 

1ZM1R BELED1YEStNDEN: 
1 - Kırk adet Otohlis dış lilstiğirun 

tamiri, yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 1200 Ura 
muvakkat teminatı 90 liradır. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 23/ 12/ 1942 
Çarşamba gUnü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

2 - Temizlik isleri memur ve müs
tahdemleriyle sıhhiye tephir memurla
rına 17 takım elbise yaptırılması, yazı 
işleri müdlirlüğündeki şartnamesi veç
lıile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 340 lira muvakkat te
minatı 25 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 23/12/1942 
Çarşamba günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 4. 8. 12. 22 6820 (3101) 

* - Dairemizde 50 lira aylık ücretle fen 
i~leri takip memurluğu mUnhaldir. Aşa
~ıda gösterilen şeraiti hfiiz jgteklilerin 
7/ 12/ 942 tarihinde saat 10 da yapılacak 
ınüsabaka imtihanına iştirak etmek üze
re evrakı müsbiteleriyle birlikte istida 
ile müracaatları nan olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Orta mektep mezunu bulunmak. 
3 - Askerlik fiili hizmetini ve ihti-

YENi NEŞRIY AT 1ZM1R 1 NC! !CRA MEMURLU-
CUNDAN: 

HAVACILIK VE SPOR - Bu güzel İzmir Birinci Süleymaruye mahallesi-
ınecmuanm 323 üncü sayısı çıkmıştır. nin K amil paşa caddesinde kain 1683 
-----------------, ada 11 parsel eski 5 yeni 3 kapı nolu 

! LAN 

Nazillinin Yıldıztepc mahallesinden 
Yusuf karısı Ayşe Pırtı tarafından aynı 
mahallede iken ikametgilliı meçhul kalan 
kocası Yusuf Pu·tı aleyhine açtığı ihta
rat d3.vasında yapılmakta olan n1uhake· 
ınede müddeialeyhin ikam etgahı meç
hul bulunduğundan hakkında iliinen gı
yap kararının tebliğine karar verilmiş 

olduğundan muhakeme gunu olan 
19/ 1/ 943 tarihine müsadif Salı günü 
saat 9.30 za talik kılınmış olduğundan 
yevm ınuayyende ya bizzat gelmesi ve· 
ya vekil göndermesi olmadığı takdirde 
muhakemenin gıyabında bakılacağı ilan 
olunur. (3087) 

evdeki 17 / 80 hissesi İzmir birinci icra 
dairesinde açık arttırma suretiyle 
W/ 12. 942 Pazartesi günü saat 11 de 
kıyn1eti muhaınınenenin yüzde 75 şini 
bulduğu takdirde satılacaktır. Aksi tak
dirde art11·ma temdit edilerek 7 / 1/ 943 
Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte 
en cok artırana ihale edil ecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer a''\. 
kadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını evrakı müsbiteleriyle 15 gün 
içinde dairemize bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu siciliyle sabit olmayanların 
salış bedelinin paylaştırılmasından hariç 
bırakılacaktır. Daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 942/1079 nolu dosya
mıza müracaatları lüzumu nan olunur. 

HALKEVİNDE 
Fenni fil.imler •• 
Halkevi salonunda üç liafta müddetle 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 20 de başlamak üzere fenni filimler 
gösterilmektedir. Parasız olan ve görül~ 
meğe lfiyik istifadeli bu filimlerden hal
kımızın .istifadeleri tavsiye olunur. 

_- KİRALIK DEPO ~ 
lkinci Beyler sokak Abidin zade 
hanında Sümtrbank yerli Mallar ' 
pazarının sall~ deposu olan daire '. 
bilUmum eşyayi tüccariye deposu 
olarak sene :-r:t.Şından itibaren kira
ya verilecektır. 
Taliplerin İ L.ın i r P amuk Mensucat 

T. A. şirketinde Metin Şamlıya mü
racaatları rica olunur. 

3 4 5 6 (3073) 

İzmir Tramvay ve Ele lıtrilı Şirlıetinden 
llkkô.nun 1942 ayında şebekede yapılacak ameliyat için cereyanın 8§ağıda KARŞIYAKA 

gösterilen aektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere MAKBULE KEBARE 
ilin olunur. 

1) 13 ve 2 7 ilkkô.nun 1942 paza1"arı saat 9 dan 15 c kadar: Dikiş yurdunda tedrisat başladı .. 
1 Darağaç E Karşıyaka Kadroya göre daha bir kaç talebe alı-

11 Tepecik Bornova nacağmdan kayıt muamelesi bir hafta 
il! Alsancak Buca temdit edilmiştir. İstekliler derhal mü-

iV Basmahane racaat etsinler.. 8/ 12/ 1942 salı günü 
lX Eşrefpaşa kayıt kapanacaktır. 
XV Kültürpark Beş ayda maarif müdürlüğünden mu· 

2) 6 ve ilkkanun 1942 pazarlar saat 9 dan 15 e kadar: saddak diploma verilir. 
V Çarşı Xl Gazi bulvarı Kaylı saatleri : Pazardan maada her 

Vl Bahribaba Xll Mezarlıkbaşı gün sabahleyin 10 • 12 arası .. 
Vll Karantina Xlll Asansör ADRES : Kaf'ıyaka Yeınişçipaşa so-
Vlll Güzelyalı XlV Gazi bulvarı kak No. 5 
X Konak XVI Gümrük 1 3 - 4 - 5 - 6 (3072) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İzmir Defterdarlığından: 
Satış 
Na.su 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

913 Hasan hoca M. Bakır bedestanında 337 ada 44 parsel 23 M. 
M. 30 numaralı dükkan 600 00 

9 14 Mersinli Bornova caddesine giren 15 64 cü sokak 1463 ada 5 
parsel 920 M. M. 40 taj NoJu arsa, baraka, dıım 800 00 

9 1 5 ikinci karantina M. Kayseri sokak 781 ada 7 parsel 204 M.M. 
numarasız arsa 30 00 

9 \ 6 ikinci karantina M. Kayseri sokak 781 ada 6 parsel 211,50 M. 
M. No.suz arsa 31 00 

917 ikinci karantina M. Şerbetci yolu 1777 ada 4 parsel 215 M. 
M. No.suz arsa 32 00 

918 ikinci karantina mektep istikbal sokak 775 ada 16 parsel 250.25 
M. M. No.suz arsa ' 00 

919 Bayraklı 1614 cü Vişne sokak 2004 ada 18 parsel 175 M. 
M. 6 tajlı arsa 30 00 

920 Bayraklı 1618 ci Nergiz sokak 201 \ ada 5 parsel 180 M. M. 
14 No.lu arsa 30 00 

921 Bayraklı 1618 ci Nergiz sokak 201 1 ada 4 parsel 180 M. 
M. 12 No.lu arsa 54 00 

922 Bayraklı 1 618 ci Nergiz sokak 20 12 ada 11 parsel 2 70 M. M. 
1 1 tailı arsa 45 00 

92 3 Bayraklı 161 6 cı Sünbül sokak 201 1 ada 1 1 parsel 2 12 
M. M. 13 tailı arsa 35 00 

924 Kestelli M. 924 No.lu sokak 192 ada 1O1 parsel 73 M. M. 
15 tajlı evin 88 hissede 2 1 hazine hissesi 7 1 7 00 

925 Toraman M. 828 inci yüksek ookak 424 ada 9 parsel 53,75 
M. M. 41 tajh ev 600 00 

926 Toraman M. 827 ci birinci asmalı mescit 403 ada 11 parsel 
200 00 

ZAYİ 
Kızım Falına Zebraya ve tol'unlarım 

Tomris ve Aysuna ait Eskişehir nüfus 
idaresindP müseccel üç adet nüfus tes
kerelerini kaybettim. 

Yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Alsancak Şerafettin bey caddesi 1484 
üncü sokak 13 no. evde Emekli yüz
başı Mehmet Aytaç. 

~ô~i:i~~'O;;~~~;:~===·ı§ 
RAİF AKDENİZ 

2 inci Beyler sokak inhisarlar kar
şısındaki sokak No. 71 

TELEFON : 2923 
Evi : Karşıyaka 1 

Banka caddesi No. 30/ 1 
>CCoıx>-J.JO"'"AOOCOCQCO~.-OCO:CQ.t" 

SAHiFE 3 

Manisa 
dan: 

Defterdarlığın-

4305 numaralı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca varlık 
vergisine t8.bi tutu1an mükel1eflerin isim ve adres]eri kendilerine tarh edilen 
vergi miktarını gösteren cedveller 26/ 11 / 942 tarihinde defterdarlık maliye 
şubesindeki nan levhasına talik edilmiştir. 

AlB.kadarların bu HinlaYı okuyarak vermeleri li.zım gelen borçları talik ta• 
rihinden itibaren on beş gün zarfında şube veznesine makbuz mukabilinde te• 
lim etmeleri rica olunur. 26 29 l 4 1-4 (3018) 

İLAH 
Eslıi,ehir Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konan İş Eskişehir -Afyon hududu yolunun 64+220-
79 + 920 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve inşaatı olup bedelli (29267\. 
40) lira olup hususi şartname mucibince rayiçte husule gelen yükselmeler müle• 
ahhide ayrıca ödenmektedir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık i~leri genel şartnamesi 
D) Tesviyei turabiye şose ve köprüler fenni şartnamesi milli ~o°'e-ler umu-

mi istikşaf ~artnamesi 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, fiyat bordrosu, ffietraj 
G) Ocak grafikleri olup bu şartname ve evrak bedelsiz olarak Nafia mü

dürlüğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 16 112 / 942 tarihine müsadif çarşamba günü saat () 5) to Na

fia müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 
a) ( 1545 7) liralık muvakkat teminat vermesi 
b) En a z (80 ,000) liralık. bir inşaat işi ba~ardığına dair bir bonservisi ve 

bu işi idare edebilece k mali iktiradı haiz olduğuna müş'ir bir banka 
ref ernas. ekliyerek eksiltmenin yapılacağı günden en az Üç gün evvel 
bir İstida ile Nafia müdürlüğüne müracaat ederek alacağı bu eksiltme
ye iştirak vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evve-
line kadar l'!afia müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönd 
erilecek mektuplaırn nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 18.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 4 7 1 O (305 1) 

İzmir Defterdarlığından: 
1 - 2 79 78 lira 19 kuruş keşif ve muhammen bedelli İzmir hüküm et kona· 

gı tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 2099 lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeb 

üzerinden ~h 15 şe iblağ edilecektir. 
3 - Eksiltme 7/ 12 / 942 tarihinde pazartesi günü saat 15 te lzmİT Defter

darlığı milli emlıik müzayede salonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 14 de kadar İzmir Defterdar· 

lığında müteşekkil komisyona tevdi olunması veya gönderilmesi icabeder. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - lstekliler, keşif tafsilat ve hulasa cetveli ile hususi fenni şartnameyi, 
her gün mesai saati dahilinde İzmir, Ankara ve lstanbul defterdarlıkları milli 
emlak müdürlük1erinde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye i~tiTak edecek olanlar, 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu 
maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti gösterir vesikalarını komisyona ibraz etme-
ğe mecburdurlar. 26 4 6489 ( 301 4) 

Manisa Vilayeti Nafia Müdürlüğünden : 
12003 lira 35 kuruş keşif bedelli Akhisar Kırkağaç yolunun 4+ 189 ncu 

kilometresinde 6X6.00 metre açıklığında n'ledar köprüsü inııaası 27/11 / 942 
pazartesi gününe kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış ise de talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine tevfikan iı1in bir ay için
de pazarlık etmek suretiyle intaç edilmek üzere Manisa nafia müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 6813 3098) 

Urla C. M. Umumiliğind en : 
Urlada kilosu 7 kuruşa satılması kararlaşmış olan kömürü yedi buçuk ve on 

kuruştan satmak suretiyle ihtikardan maznun Naipli n1ahallesinden lsmail 
oğlu Ali Şakarın Urla asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşmasında : Sa
bit olan sUo01undan dolayı milli korunma kanununun 31 /2 ve 59/3 ve T. C. K. 
nun 75 ve 76 cı maddeleri mucibince 1 O lira ağır para cezası ile tecziyesine ve 
14 gün müddetle dükkanının kapatılarak bu müddet zarfında ticaretten menine 
ve hüküm hulasasının neşrine dair verilen kararın katileştiğ: ilin olunur. 

(3088) 

yatlığını yapnuş olmak. 
4 - Hüsnühal varakasiyle sıhhat ra

poru ibraz Ptmek. 4. 6 fi822 (~094) 

Lise ve Orta Olıullar Satın Alma Komisyonundan : 

* - Karşıyakada 1679 nc11 sokakta Ay-
şeye ait 17 sayılı evin heyeti urnumiyesi 
tehlikeli oldulu görülnıüş ve yazılan ih
tamame sahibinin İzmirde bulunmama
sı yüzünden tebliğ edilememiştir. 15 
gün içinde ev tamir edilmek suretiyle 
mahzur izale edilmediği takdirde yapı 
ve yolJar kanununun 44 ncü maddesine 
göre belediyece yıktırılmak suretiyle 
mahzurun giderileceği tebliğ makamına 
kaim olmak U7.ere ilin olunur. 

A~19 13095) 

* 1 _ 16 ' 11/1942 neşir tarihli ve 4306 
numaralı (devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası hakkında kanun.) 

2 - 16111/ 1942 nesir tarihli ve 4307 
numaralı (Nebati mahsulleri ve pirina
yı tas.ir ve tasfiye eden sınai müessese
lerden muamele vergisinin aynen ahn
ması h .. kkında kanun) belediye cümle 
kapısındaki ilan tahtasına talik edilmiş-
tir. Herkesçe bilinsin. 6823 (3096) 

r. ·H. Kuruma İzmir Subesinden: 
Kurban bayramında toplanacak kurb ~n deri ve bağırsakları müzayede ile sa

tJlacaktır. 
ihalesi 11/12 / 942 cuma günü saat 15 te kurum binasında yapılacaktır. 
istekliler şartları öğrenmek üzere kuruma müracaatlan rica olunur. 

26 30 4 10 6634 (3015) 

Türlı Hava Kurumu Çine şubesi tarafından : 
Şubemizin bu seneki kuıl:ıan deri ve bağınaklan artırmaya konmuıtur. 
ihale 8/ 12/942 salı günüdür. Talip !er hava kurumu ıubelerine müracaatla 

şartnameleri görebilirler. 
Ve her türlü tafsilatı alabilirler. 29 30 2 4 6 716 ( 3044) 

ıgac==~~c:cca========o=ccccccacco==================== ccaao: 

SODA ''Berk,, :dır .. 
KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ETİKETLİ (BERK) tsMİNE 

DİKKAT EDİNİZ .• M 

:ca=cc:occ:ccc:::c'ı;ccc:cc::cccc:ca:cccccccccc:cc=:cccc:cococ 

VHô'11>t Dnimi En(:Untıe ninden : 

'J,,.., No. 
Y. E. 

Dü~.kan 8 8 
Dükkan 6 6 
K~hvehane 52 46 
D•:I iı.'in 41 / 39 49 

Kazas 
Urla 

c 
c 
c 

MahallMi 
Yeni 

c 
Yenice 

• 

Sokağı 
Demirciler 

c 
Kemalpaf& 

c 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 
250 00 
250 00 
600 00 
500 00 

Teminat 
rnikt.a.rı 
L. K. 
16 7S 
18 75 
60 00 
37 50 balen 39 ve 

'41 nolu iki 
dükkandır .• 

Dükkan 11/\2 37 c Hacı İsa l<öprübatı 500 00 37 50 
Dükkatı 9 35 c ·c c 500 00 37 50 
Dükkan 7 33 c < c 250 00 18 75 
Dükkan 5 31 « c c 250 00 16 75 
1 - Yukarıda evsaAarı yazılı Urla kazasında ki.in idarei hwnısiyei vilayete ait 6 parça pyri meıııkulün mülkiyetine 

ıaJip zuhur etmediğinden 2490 numaTalı kanunun hükümleri mucibince 1/12/942 tarihinden itibaren 1 ay içinde pa
ı:arl.1:1a satılması te.karrur etmştir. 

2 - Muvakkat teminat mikdan her gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. Talipler bu miktar teminatı muhasebe-
yi hususiye veznesine yatırarak makbuz lannı encümeni vilayete ibraz edeceklerdir. • 

3 - Şeraiti: müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün vil.i.yet daimi encümeni kalemine ve bahçeliler hanında muha 
1 

... i husus.iyr: varidat müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenlerin de vilAye.t encümeninin toplandığı her pazartesi ve t>eT 
• gtinloıri saat 15 ten 1 7 ~e kadar encümeni vil&ycte müracaatları ilil.n olunur. 6756 (3090), 

Alümünyüm kaynak çubuğu 
Pirinç çivisi muhtelif 
Ayar! rayına No. 3 
Ayarlı rayına No. 4 
Büyük çelik tornavide 
Bezli zımpara kağıdı (Avrupa) 
ince muhtelif cıvata 1/ 4, 3/16 
Çekiç l:ıir kiloluk 
Bakır levha 0.25, 0.40 m. 
Fosforlu Pitişç tel 
Pirinç layner O. 1 O, O. l 5 
Antifri kasiyon metal 
Kilingrit levha 1 -2 m. 
Fiber levha 
Mandiren 
Cerrisckol 
Diş tarağı 
isti! 8 lik 
isti] 20 lik 
Bakır boru 3/ 8 
Bakır horu \. 1/4 -
Zımpara taşı 8X250 
Mandiren 
Zımpara taşı 1 75 m. 
Zımpara taş 15 O m. 
Zunpara taşı 250 m. 
Saplı toTnavide 
Bakır pirinç rondelah 
Çekiç O. 7 kiloluk 
Çekiç 1.5 kiloluk 
Çekiç 2 kiloluk 
Varyoz 4 kiloluk 
Maden kaynak tozu 
Bakır çekiç 
Y ağdanlrk No. 4 
Galvonizli tel 

Alümünyüm kaynak müstahzan 
Kelebek somun l /2 

Miktarı 

10 Kilo 
150kilo 

\ takım 
l takım 

80 adet 
\ 000 adet 

100 kilo 
35 adet 
50 kilo 
20 kilo 

140 • 
15 • 
50 • 
47 c 

6 adet 
2 c 

15 • 
9 « 
6 • 

58 metre 
27 c 

8 adet 
3 c 
5 • 
4 • 
3 c 

50 • 
1 O kilo 
28 adet 
19 • 
12 • 
16 c 
1 O kilo 
1 O adet 
20 c 
30 kilo 

4 kutu 
200 odet 

Fiyat 

1100 
125 

17500 
22500 

250 
15 

200 
400 
450 
825 
615 

1200 
450 
650 

2400 
7500 

450 
450 
620 
150 
350 

1l50 
3000 
1 750 
1000 
250 

95 
625 
350 
460 
490 
320 
550 
520 
190 
150 
600 

10 

Tutar1 

Lira K. 
\ 10 00 
187 50 
175 00 
225 00 
200 00 
150 00 
200 00 
140 00 
225 00 
165 00 
861 00 
180 00 
225 00 
305 50 
!44 00 
150 00 
67 50 
40 50 
37 20 
87 00 
94 50 
92 00 
90 00 
87 50 
40 00 
75 00 
47 50 
62 50 
98 00 
87 40 
58 00 
51 20 
55 00 
52 00 
38 00 
45 00 
24 00 
20 00 

4993 60 

ilk teminat 

Lira Kuru~ 
8 25 

14 06 
13 13 
16 88 
15 
11 25 
15 
10 50 
16 88 
12 38 
64 56 
13 50 
16 88 
22 91 
10 80 
11 25 
5 06 
3 37 
2 90 
6 52 
1 80 
6 90 
6 75 
6 56 
3 
5 63 
3 56 
4 70 
7 35 
6 56 
4 41 
3 84 
3 13 
3 65 
2 65 
3 75 
1 60 
1 50 

374 84 

Mevcut ve yeni açılan bölge sana.t okullarr için sabo alınmasına lüzum görülen yukı;1.rıda cins ve müfredatı yaz.ili 
38 kalem muhtelif maheme 15 gÜn müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. Şartnamesi her gün maarif müdürlüğünde 

görülebilir. Bu malzemeyi vermeğe talip olanların ihale günü olan 16 birinci kanun 1942 tarihine düşen çuşamba 
günü ehliyet vesikaları ve teminat makbuzları ile birlikte Cari bulvarında mektepler muhasipliğinde toplanacak olan 
komisyonwnuza müracaatlar~ 4 1 3 6724 ( 3091) 
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Harp vaziyetlerine asker gözüyle bakış .SON HAVA AKINLIRI · 
---* ~ 

._. 
1 

UN .. ......_$ .. 

Merkez cephesindeki . Frankfurt 
Rus kuvvetleri çok üstün bonıbalandı 

- *-
Rndyo gazete~ir.e göre doğuda Alman 

SoV) et muharebtsi şu şekilde devam 
edi~or : 

Stalingrad ve Don bölgesindeki harc
ı :tta bır ıki gtindenberi heıhnngi bir 
ı;el" me vukubulmamıştır. Hareketler 
her ıkı t, rnf için de yıpratma muharc
beleı i cklmı aln.ıştır. 

Alman kıtalarının Stalingradın bi.ı~ ük 
b.r kı mını hala ellerinde bulundurduk-
1.ırı görülmektedir. Alman koridorunun 
Sm; ;y etler tarafmdan daraltıldıgımı da
ır henüz sarih haberler yoktur. MarC'.şal 
Timoçenkonun Stalingradın 150 kilo
metre cenup batısında bulunan Kocel
n1kovaya yakın şimendifer hattı kısro"ın
dn Almanlara karşı bir müdafaa harhı 
vermek ihtimalini düşünerek tahkimat
ta bulunduğu bıldiriJiyor. Yüzbine ya
km Alman ve Rumen askerlerinin bu
lunduğu bu yerde bir Alman taarruzu
nun vereceği neticeler, Sovyetlerin bü
yiik bir dikkatle hazırlandıkları planla
rını alt üst edebilir. 

Timoçenko er veya geç Almanları im
ha için kıtalarını topladığı bu yerde mü
dafaa tertibatı nlmaktn haklıdır. Bu 
mıntaka bir çok yolların toplandığı ve 
kavuştuğu bir yerdir. Almanların bura
ya, böyle mühim bir netice almak için 
Ü tün kuvvetler toplaması ihtjpıal dışın
da de~ ildir. 

MERKEZ CEPHESİDE 
Merkez kesimir.de Rjevden 250 kilo

m tre uzanan bır hat üzerinde gay t 
ş ddetli savaşlar olduğunu her iki tar, f 

itiraf ediyorlar. Almanlar burada daha 
ziyade müdafaa harbi yapıyorlcır. Muta
arrız vaziyette olan Ruslar i e baslıca 4 
nokta üzerinde hedef aramkt .dırlar. 

Rjev, Piyeli, Veli ve Viyeli Luki şe-
h?rleri etrafında \0 ok büyük sa\'aslar ol
maktadır. Fakat bu cephede d henüz 
c~aslı bir gelışme olmr.ınıc;tır. Bununla 
beraber, Sovyetler çok üstün kuv\·etlcr
lc hareket ettikleri icin belki zamanla 
netıce elde edebileceklerdır. 
YENİ Rt.::S TAARRUZU 
Sov~ etler dahn şimalde hemen hemen 

İlmen gölünün cenup doğusunda yeni 
bir taarruz daha yapmağa başl:ı.mışlar
öır. Bu hnreketin bir nümayiş ve Velo, 
Viyeli, \'iyeli Luki şehirleri üzerine ye-
ııi Alman kuv-. dleri gönderlmesine ma
ni olmak içın y~pılmış olması muhte
meldir. 

AFRlKADA 
Şimal Afrikada L.ibynda lngilizlerin 

faaliyetleri artmıştır. Bu hal sekizinci 
lngliz ordusunun yakında taarruza baıı
]amak üzere olduğuna de]ildir. Bu ha
reketin önümüzdeki hafta içinde başla
ması mümkündür. 

T unustan gelen haberler birbirini tut
mamaktadır. Bu sebeple harekut hak
kında bir hüküm vermek knbil değildir. 
Jngilizler Tunus sehrine bir derece daha 
yakla tıklarım, Almanlar ise mukabil 
taarruzlarla yen a~zi parçnları aldık
] rını öyliiyorl r. Hakiki durumu ancnk 
b · r kaç gün sonra görmek mümkün ola
caktır. 

Akdenizde çarpı~nıalat· artıyor 

iki tarafın haberleri 
birbirini tutmıyor 

~-~---·""""""'~-----
Londra, 3 (A.A) - Bahriye nazır

lığının tebliği: 
1 /2 ille kanun gecesi kon ter amiral 

Harbör kumandasindaki hafif bjr deniz 
teşkilimiz Tunusa gitmekte olan bir mıh 
"Ter kafilesine hücum ederek 4 ticaret 
gemisi ile 4 himaye muhribinden ikisi
ni batırmıştır 

Kafile gündüzün uçaklarımız tarafın
Clan tesbit edilmiş ve geceleyin donan
ma tarafından vurulmuştur. Çarpııımn
da 4 taıııt ve 4 muhrip ) a batırılmış ve 
ya yanar bir halde bırakllmı tır. 

ALMAN TEBLlöl 
Berlin, 3 (A.A) - Tebliğ: 
Akdenizde London sınıfından bir in

Kiliz kruvazörüne 2 torpil jsabet etıirH-
m~ti~ • 

Cezayir kıyıları açıklarında bir İngiliz 
muhribine bombalar isabet etmis ve 

mürettebat gemiyi terketmiştir. 
i, 1CtLIZ KRUVAZöRO BATii Ml? 

Berlin, 3 (A.A) - London sınıfın
dan 1 O bin toniliıtolk bir ağır kruvazö
rün batırıldığı, bu kruvazörü Akdenizde 
ki Almnn denizaltılarının batırdığı aske 
ri bir kyanaktan ö~rcnilmiştir. 

tT AL YAN TE.BL!ôi 

Roma. 3 (A.A) - hah an tebliği: 
1 /2 Hk kanun gecesi hafif bir İtalyan 

deniz teşkili jJe düşman harp gemileri 
arnsındn muhnrebc olmuştur. Bir ltalyan 
muhribi batını tır. Diğer bir ltalyan muh 
ribi bir hafif kruvazörü torpillemiştir. 
Bu kruvazör havaya uçmuştur. 

Alman uçakları §afak sökerken çeki
len düsman gemilerine hücum etmiş, bir 
hafif kruvazör batırılmış, bir muhrip 
hnsara uğratılmıştır. 

Anglosa 
ya nasıl 

·ar Afrikason 
asker cikardı? 

' 
Londra, 3 (A.A) - Bahriye Nazır.ı 1 kndan Knzaplankaya, iki kafile de 1ngil

Avam Kamarasında yaptığı beyanatta tereden C zayire ve Orana gitmiştir. 
şimal Afrikasını işgal için gönderHen İngiliz filosu tarafından yapılan koru
kuvv tlerin 3 kafile halinde hareket et- ma İ!lini Kanada filosiyle Hollanda ve 
t ler ni bildirmi tir. Bir kafile Ameri- Norveç gemileri de desteklemiştir. 

So vetlere •• g re arp vaziyeti 
~~~~~-~~~~~~-

e RJe\ n bat ında 
n d noktası z pt dil

n er ve subayı ôldiirül-

ni bildirmistir. 
ŞtDDETLt SAVAŞLAR 

Mosko\ a, 3 (A.A) - Sovyet radyosu· 
şu h beri vermiştir. Rjcvin cenubunda 
s·dd tli sava lar oluyor. Her vasıtaya 
baş vuran dti man Viyazmn - Rjef dc
miryo unda tarafımızd n i gal rdilen 
kısmını geriye alma a çalışıyor. Son 24 
c:aatt uc klarımız dü mnnın asker top
luluklarını, d m·~olu te islerini ve tah
k. l "ni ·aa tle bomb lamı !ardır. 

ÇEMBERE ALINANLAR1N 
tK.tNCt MÜDAFAASI DA DELtNDJ 
Moskova, 3 (A.A) - Cepheden gelen 

son haberlere ore Sovyet kıtalnrı Sta
lingradın simal batı ında çember içine 
alınan Almanların ıkinci müdnfaa hattı
nı da delmişlerdir. Bu hat küçük tepe
ler silsilesi üzerine kurulmuştur. Al
manlar karşı hücumlnrln gedikleri tıka
ma~n te bblis etmi 1 rse de püskürtül
müşlcrdir. 

* KAFKAST AK1 ALMANLAR 
TEHLlKEDE 
Londra radyosundan: Sovyct kuvvet

leri ileri hareketlerine d vam etmişler, 
Kotelnikocadan 12 kilometre ileride bir 
noktaya varmL5lar ve merkezi Kafkasya. 
da bulunnn Alman kuvvetlerinin geri
lerini tehdit nltına almı lardır. 

MERKEZ CEPHES1NDE 

B i r Alman uçağı d a 
ingiltereye bir bomba 
atti. Hasar az, ölen yolı 
Londra, 3 (A.A) - İngiliz uçakları 

dün gece batı Almanya üzerinde uçuı;
lar ) npmışlar ,,.e F rankfurt şehrine hii· 
cum etmişlerdir. 

Berlin, 3 (A.A) - İngiliz bomba 
uçaklnn 2-3 ilk kanun gecesi Almanya
nın batı kısmı üzerinde izaç uçu')lnrı yap 
mışlardır. Hasar ehemmiyetsizdir. Sim
diyc kadar alınan malumata göre 4 f n
giJiz uçağı düşürülmüştür. 

Londra, 3 (A.A) - Tebliğ: Dün 
Caskonya körfezinde hava kuvvetleri
mizin ke if faaliyetlerinde sahil kuman
danlığına mensup üç uçağımız kaybe
dilmiştir. 

Londra, 3 (AA - Bir aydanberi ilk 
defa olarak bir Alman uçaih lngilterenin 
cenup bölgesi üzerinde dolaşmış, bir 
bomba altmıştır. Bir ev hafif hasara uğ
ramıştır. f nsanca kayıp yoktur. 

Berlin, 3 (A.A) - Savaş uçakları
mız 2 Hk kanunda lngilterenin cenubun
da uçmuslardır. ----·----Yu an·sta da 

ye • va.b· e 
ruldu ___ * __ _ 

Eslıi b şvelıi mih!l1erıe 
• !Jiır iği 31apdacağı 
·mi ·n e 

Atina, 3 (A.A) - Başvekil Çolakoğlu 
sıhhi sebepleı le istifa ettiğini, yeni te
sekkül eden hi.ikümetin Mihverle işbir
liği ycprcağı i.imidinde olduğunu söyle
mistir. 

Atına. 3 (A.A) - Yeni hi.ikümet Lo
getopolosun Başvekilliği altında teşek
kül etmi tir, Başvekil aynı zamanda 
Sosyal yardım ve Maarif Nazırlıklarını 
deruhte etmiştir. Mııliye ve tktisat Na
zırlığına Koçamatis, Münakaifıt Nazulı
gına Motosis, Dahiliye ve Emniyet Nıı
zırlığına Tagolasis, Müdafaa Nnzırlığına 
General Dakos, İs Nazırlığına Kalovııs 
getirilmiştir. 

-~-~----~~ AFRiKA MUHAREBELERl 
(Baştara(ı 1 mci Sahifede) 

p;yade mevzilerini mitralyöz ateşine 
tutmaktadırlar. Yedi diişman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 
Şimal Fransız karargahından verilen 

en son tebliğe göre Britnnya harp gemi
leri Tunusun doğu kıyılarında müttefik
lc-rin harekatına yardım etmektedir. Ga
bes limanına karşı Fransız devriyeleri 
faaliyette bulun.nuşlardır. Bu devriye
ler Gabesden Tunusn uzanan esas yolu 
l::esmişlerdir. 

HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 3 (A.A) - Tebliğ : 1 - 2 ilk 

kanun gecesi Biz~rt ve Gabes bombardı
man edilmiş, yerdeki uçaklar mitralyöz 
vteşine tutulmuştur. 

Ayni gece şimal Afrika sahili açıkla
rında cenuba doğru ilerleyen büyük bir 
sahrınç vııpuru bomba uçaklarınuz ta
rafından torpillanmiş ve yakılmıştır. 

Bütün bu hareketlere iştTak eden 
uçaklarımız üslerine dönmüşlerdir. 
MİHVERİN :CENİZ KAYIPLARI 
Londra, 3 (A.A) - Amirallık dairesi 

Tunusa giden hır düşman kafilesine ya
pılan hücum sırasında 2 destroyerle dört 
ticaret vaurı,ınun batırıldığını bildiriyor. 
Salı akşamı yaılan savaşta Kenten des
troyeri kaybedilmiştir. 

TUNUS HAVA 
MEYDANININ' TAHRİBİ 
Londra, 3 (A.A) - Şimal Afrıka 

müttefıkler karargahının tebliği : 
Amerikan uçakları Tunus hava mey

danını 48 saat Z<lrfında beş defa ziyaret 
ctmislerdir. Bu r>.kınlarda yapılan tahri
bat çok büyi.ıktur. 
İŞGAL SIRASINDA 
AMERİKAN KAYIPLARI 
Vasington, 3 (A.A) - Bahriye nazır-

ı gı "mal Afrikanın işgali sırasında beş 
Amerikan askeı· nakliye gemisinin kay
l:,edıldiğinı bildirmiştir. Diğer 3 nakliye 
gemi i ,ıe bir torpito muhribi ve bir des
h"oyer hasara uğrnmışlardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 3 (A.A) - Tebliğ : 
Tunusın mevzii çarpışmalarda 200 

esir aldık. 
Şımal Afrıka:h.ki düşman ikmal li

manları hnva kuvvetlerimiz tarafından 
C.:evnmlı surette bombalanmış ve burn
l&rda mühim tai.ribat husule getirilmiş
tir. 
İTALYAN TEBLİÖİ 
Roma, 3 (A.A) - '.I'ebliğ : 
Tunustn mihver kıtaları 20 esir almıq

fordır. Bunlnrın arasında bir İİngiliz pa
ı nşütcü mi.ifreze":iı vardır. 

Dü manm 34 tankı ve 6 zırhlı otomo
h li tahrıp edılmi tir. 

Mo ov cephesinde kı:z.ıl ordu taar
ruzun d "am ('t · tir. Rjevm batısın
da ı dunde 700 Alman oldtiriılrni.isliir. 
Vf.' ı L k d müteadd"t yer a1mmı , 
600 A ı ô du ı.il'llüstur. 

LENtNGRADDA 
L n n ad bolgc inde ık undc 800 

A m, n oldürülmü tür. 
M 'O\ a. 3 (A.A) - Mo kovn radyo

su Sovyet kuvvetlerinin Rjevin cenup 
batı ında düşmanın önemli bır mukave
met merkezini zaptedcrek ılcrlediklcri-

M rk z cephes"ndc Rjevin batısında 
iki gunlük çarpışmadn Almanlar 800 ölü 
vermislerd·r. VelıkilukidC' Ruslar bir 
çok müstahkem mevki daha zaptctmiş. 
600 Alman er ve subayını öldürmi.is, 16 
top igtinam etmişlerdir. 

LİBYA HARPLERİ 
Kahire, 3 (A.A) - Orta şark tebliği: 

Dün Elagcyla dolaylarında devriyeleri
rı- izin faaliyeti devam etmiştir. Sircna
ıkada düşman hava fna1yetinde hafif bir 
pı tma kaydedilmiştir. Aveılıırımız bir 
l1iişmnn bombn uçağını düşürmüştür. 
1 't'aksavadarınuz Meseışiınit 109 tipin-

Rjevin cenup batısında düsmaıı tara
fından tutulan mukavemet meı·kezine 
nüfuz ediJmiştir. e bir uçak tııhrip "etmişlerdir. 

iTiL.YADA CEZALAfl 
< * 

''Ölüm,~~ce- · 
zaları arttı 

-*-
Katilt ırza tecauüz ue 
hırsızlılı suçluları 
idam edilecelıler ••• 
Roma, 3 (A.A) - Son teşrinde neş

redilen bir kanunla ceza mevzuatında 
t..diller yapılmış ve i:ıir çok suçların ce
ı:nları harp zamanına mahsus olmak 
iizere artırılmışcır. Katil, ırza tecavüz, 
kuvvet kuHanarnk hırsızlık, tehditle 
adam soymak, bir kimseyi hürriyetin
den mahcur etmek ölüm ceznsına çarptı
ı ılac.ıktır. 

Işıkları karartma :saatlarında hırsızhk 
idıım cezasile tecziye edilecektir. 
Diğer bütün ('Ürümler için kanunwı 

tayin ettiği cezala harbin devamı müd
detince iki misline çıkarılmışhr. 

~~~~11--~~~ 

'l'ulondan bir uapur 
Cezaire lıaçtı 

Cezayir, 3 (A.A) - Cezayir radyosu 
bu sabahki yayımındıı 1920 tonluk Ele· 
ono vapurunun '.l\tlondan kaçarak Ceza
yire geldiğini bildirmiştir. 

----~~taNWOır---

F ransız zarar-
ları telafi 
e ılecek 
---*---

Fi'ansızıar mihuere 
yal'ayacafı her şeyi 
tahrip etmeli ••• 
Nevyork, 3 (A.A) - Nevyork be

lediye reisi l..aguardiya muharip Fran
sızların burada çıkardıkları La Viktuvar 
gazetesinin abam ziyafetinde Fransızca 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

- Amerika Fran~ız imparatorluğuna 
her türlü yiyecek ve harp malzemesi 
gönderecektir. Ana vatan Fransasında 
hiirriyetlerini hasretle bekliyen Fransız
lar müşterek düşmanın işine yarayacak 
her ~eyi tahrip etmelidirler. Fransa kur
tarılınca Amerikanın bütün zararları te
Jfifi edeceğine emin olmalıdırlar. 

--~~.aııww--~ 

HARPTEN SONRASI 
_;...--~*·----

y oksulluk vese-
f alet ortadan 
kalkacak ı? -·İngiltere mefhur 
llıtisatçısının planını 
tatbilı edecelı 
Londra, 3 (A.A) - Meşhur İngiliz 

iktisaıçısı Beveriçin harpten sonraki 
dünyaya dair planı cihanın 'bir çok yer
lerinde büyük alaka uyandırmıştır. 
Şimdiye kadar Sosyal ıslahat bakımın
dan hiç bir memlekette bu mahiyette ve 
bu çapta bir adım düşünülmemiştir. Be
vcriç plfinmın hbuliyle BüyUk Britan
ya halkına B. Ruzveltin bir nutkunda 
bahis mevzuu ettiği dört hürriyetten isti
fade etmek, sefalet ve yoksulluktan ma
sun olmak gibi bir bahtiyarlık temin edi
lecektir. Plan yeni bir hayat hazırlama
ğı hedef tutmaktadır ve yaratıcılıkta 
gayet iyi bir örnektir. 

Planm faydalarından istifade icin Bü
yük Britanya halkının daha fazla çalış
ması gerekecektir. 

~~-~tt--~~ 

ALMANLARA GORE 
(Rncıtarafı ı inci Sahifede) 

birlikleri bir çok Rus kuvvetlerini tecrit 
ederek yok etmistir. Rus tank ve piya
desinin hücumları aknmete uğratılmı§
tu. Düşmana ağır kayıplar verdirdik. 

Volga - Don nehirleri arasında 60 Rus 
ıtankı tahrip edilmiştir. 

Kalenin kesiminde düşman 106 tank 
knybetmi{tir. 
Şimal Buz denizi cephesinde Mor

mnnsk ve Kula şehir ve limanlarına ha
va hücumları neticesinde ağır hasarlar 
verdirilmiştir. 

Rus hava kuvvetleri 11 ISontesrinden 
30 Sonteşrine kadar 309 'uçak kaybet
miştir. 

MERKEZDE DURUM 
Berlin, 3 (A.A) _ D. N. B. Ajansının 

bildirdigine göre Kaleninin cenup batı
sında, Tropez kesiminde miihim Rus 
kuvvetleri hücumlarına devam etmişler
dir. Alman kıtalarının karşı hücumlariy. 
le bunlar püskürtiilmüştiir. 90 Sovyet 
tankı tahrip edilmiştir. 

1 - 2 ilk kanun gecesi ağır bomba 
uçaklarımız Trablusa hücum etınislcr
dır. Rıhtımlara tam isabetler kaydedil
mistir. 

Bu hareketler1.. ıştirak eden uçakları
mız. üslerin\! dönmi.i lerdir. 
MİHVER TEELİGLERİ 
Bcrlin,?. (A.A) - Tebliğ : Batı Sirc

nuikte mihver !ı.l\'a kuvvetleri düşma
rın motorlü arabalarına miihim kayıp
ı,,r verdinııiştir 

Tobruktaki liman 1esisleri bomhalan
mıştir. 

Roma, 3 (A..A) - Tebliğ : Sirenaik
te mutedil bir 'aaliyet ka rdedilml ir. 

w 

söN .. H.ABER 
. -

Amerikanın harp masrafları 

Bir günde "130,, milyon 
dolar harcediliyor 

Amerilıa gemi inşaatında relıorıar lııl'dı 
Nev~ork, 3 (A.A) - Bnhriye Nazırı 

Albay Knoks bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

mikdar günde 130 milyon Dolar demek
tir. Gelecek yıl aynı masraf 70 mily.ır 
Dolara varacaktır. 

c - Hükümet 942 yılı içinde yalnız 
mühimmat ve harp imalatı için 46 mil
yar Dolar sarfına karar vermiştir; ki bu 

Gemi inşaatında her bakımdan rekor
Jar kırılmıştır. BugUn Amerika donan
masında 150 tip gemi kullanılmnktadır.> 

~~~~~~.<::::..<::::~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lcra VekiJJeri Heyeti diin toplandı 

Ankara, 3 (A.A) - lcra Vekilleri Heyeti bugün (dün) saat 15,30 da BaşvekA
lette Başvekil B. Şükrii S1rraçoğlunun reisliğinde toplanmıştır. 
~y:; :--,..< ~ <::v:...""'><-.-.,..:;..,'w<......,.,.,~..,....:'Y'><..~ 

Et sarfiyatının azaltılmasına doğru 
~~--~-.._,,.-~-~--

İstanbul, 3 ( Yeni Asır) - Şehrimiz- iızel"inde durulmaktadır. Kesim yapıl
cie et sarfiyatının tahdidı için yapılan madığı günlerde lokantalarda etli ye
tetkikler ilerlemiştir. Mezbahada hafta- mek katiyen bulunmıyacktır. 
da iki, en çok üc gün hayvan kesilmesi 

ucuz şeker tevzii başhyor 
_,,_,,,,,~~--·---~-

İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Şehrimizde memur, miitekait yetim ve dullara ki
losu 150 kuruştan her nüfus ba ına 600 gram Şeker tev:t.iine Pazartesi günü 
başlanacaktır. 

MUSSOLİNI FERYAT EDiYOR 
----*---
(BaştarafJ 1 inci Sahifede) 

leri hedef itt.ihaz ettiklerini iddia etmiş
tir. Halbuki lngiltereye karşı yapılan ha 
va akınlarında Lutvafe yalnız Londrnda 
9 ayda bir milyon 150 bin ve bütün in
gilterede 2, 7 5 O, 000 evi hasara uğrat
mıştır. Bunlardan 15 bini o derece bü
yük hasara uğramıştır ki tamamen yıkıl
masına ihtiyaç hasıl olmu§tur. 

Eğer Jngiliz tnyyarc1erinin hücumları 
sivil meskenler hedef ittihaz etmiş ise 
ne.aha Alman hava kuvvetlerinin bu tah
ribatını Mussoliniye göre neye atfetmek 
lazımdır} Bu da gösteriyor ki bizim ha
vacılarımız aradıkları askeri hedefleri 
bulmakta çok iııabetle hareket etmekte
dirler. 

İngiltereye hava akınları yapılnken 
biz KSimizi çıkarmryorduk. Halbuki 
MUMOlinİ şimdi feryat ediyor. 

DAHlY ANE ILERLEYıŞ , 
Roma, 3 (A.A) - Faşist parfoıinin 

idare heyeti çaroamba günü Venedik sa
rayında Mwıaolininin başkanlığında top
lanmıştır. Parti umumi katibi Bidisoni 
baovekile kara gömlekliler adına son 
beyanah münasebetiyle teşekkürlerini 
bildirmiş ve ~unlan söylemiştir: 

Millet ~efinin arkasında dim dik yü
rümektedir. Çünkü Dahiyane bir surette 
iler~diğine kanidir. Bütün İtalyanlar 
son zafere kadar devam etmek ve hiç 
bir fedakarlıktan çekinmemek hususun
da birleşrni§lerdir. ltalyan milletini yok 
etmek gibi gülünç bir hayale kapılanlara 
karşı mücadele azmimiz sonsuzdur. 

Roma, 3 (A.A) - Bütün gazeteler 
iaveler çıkararak Mu.ssolininin teşrii 
mecliste söylediği nutku neşretmişlerdir. 
Mütalea yürüten gazeteler harbin bugün 
kü devresinde ltalyan milletinin vazife
sinin metanetini muhafaza ederek müca 
deleye devamdan ibaret olduğunu belir 
tiyorlar. Jurnale Ditalya diyor ki: Mus
solini İtalyan milletinin sarsılmaz imanı
na tercüman ohnuştur. Ahnanya ve hal
ya ile diğer Avrupa milletlerinin im~lln-
11zlık ve 'kölelik durumuna uzun müd
det katlanıp katlanmıyacnğını bu harp 
tayin edecektir. Avrupa milletlerinin 
mıikadderah bu harbin neticesine bağ
lıdır. ltnlyan milleti Çörçilin tehditlerine 
azimkU.r bir cevap vermi:ıtir. Bi.ı cevap 
sonuna kadar mücadeleye devamdır. 

Londra, 3 (A.A) - Bu sabahki ga
zetelerin göze çarpan başlıklariyle Rus· 
yadaki askeri dunun, müttefik taanzu
nun elverişli ııurelte geliııtiği Tunus ha
reketleri Pasifik çevresinde dahi vaziye
tin müttefikler lehinde olduğunu göste
ren tebliğlere en iyi yerler ayırmı lardır. 
Mussolininin nutku ikinci planda kal
makla beraber gazetelerde bazı tefsirle
re yol açmıştır. Taymis diyor ki: Mus
solini nutkunu harbin ilk 30 ayının a!l
keri ve siyasi beyannamesi olarak vasıf
landırmıştır. Fakat nutkun mühim kısmı 
Büyük Britanyaya ve bilhassa Ba .. vekil 
Çörçilc hücumdan ibarettir. Bu harbin 
Mussoliniye göre kısa ve ltalya için mu
vaffakıyetli olması lazım gelirken otu
zuncu aydan sonra Duçenin milletine 
verdiği bir şey zafer değU, kin olmu tur. 

Deyli Mcyl diyor ki: Mussolini mille
tini sürüklediği felaket karşısında kendi~ 
si için mümkün olan en iyi tavru takın .. 
dı. Fakat Duçenin şikayetlerinde güldü· 
rücü hiç taraf yoktur. 

ak·neve 
• a er r en 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
ıtKDENrZOE BATIRıLAN 

Gı:'MILER 
Loııdra, 3 (A.A) - Tunus ile Sicilya 

arasında hareketlerd(' bulunan hafif de
niz kuvvetlerimiz gündüzün hava ke
şifleri neticesinde tesbit edilen bir dilş
man gemi kafilesiyle 2 ilk kfınun gece 
yarısına doğru temasa geçmişlerdir. Düş 
man gemi kafilesi taarruza uğrar uğra
maz duman bırakarak değılmıştır. En 
az ikisi asker nakliye gemisi olmak üze
re dört ticaret vapuru ve üc torpito 
:muhribi batırılmıştır. Bu siddelli deniz 
çarpışnıasına istirak edecn deniz kuv
vetlerimiz amiral Harcourtun kumanda· 
sı altında idi ve kruvazörlerle torpito 
muhriplerinden müteşekkil bulunuyor
du. 

MiHVER TAARRUZU 
PÜSKÜRTÜLDÜ 

Londra, 3 (A.A) - Şimal Afrika 
umumi karargahının tebliğinde bildiril
diğine göre Tunusta mihverin Taburba 
yakınlarında geçen salı günkünden da
ha geniş ölçüde yaptığı ikinci knrşı 
taarruz da püskürtillmüştür. Tunus ve 
Bizerteye yeniden gece ve gi.indüz hava 
akınlnn yapılmıştır. 

JA PONLA~t CARPISl\ıl 
Vaşington, 3 (A.A) - Amerika bah

riye nazırlığının tebliği: Cenup balı 
Pasifikte bir ilk kanunda ordu ve bah
riye uçakları Gudelkanar ndnsındaki 
düşman mevzilerine karşı gündüz taar
ruzlanna devam etmişlerdir. 2 ilk ka
nunda Amerikalı bahriye askerleri 60 
askerlik bir Japon devriye koluna yu
kan Lunga yakınlarında hücum etmiş
lerdir. 35 düşman askeri öldürühnüş ve 
bir miktar mühimmat ve silfıh ele geçi
rilmiştir. Matanikau çevresinde Ameri'
kan ve diİ.;,.cmıan devriyeleri arasında 
vukubulan bir çarpışmada da 20 Japon 
öldürülmüştür. 

;:..._____ __ _ 
AL TEBLIG! 

Bcrlin, 3 (A.A) - D. N. B. ajansının 
askeri muharriri yazıyor: Dlin doğu 
cephesindeki vaziyette kaydc değer bir 
değişiklik olmamıştır. Ancak Alman ko
mutanlığının karşı tedbirleri gittikçe 
daha belirtili bir hal almıştır. Bundruı 
dolay1dır ki Bertin askeri mahfilleri 
bolşevik taarruzlarındaki muvaffakıyet
lcrden bahseden ve fakat müphem bir 
ifade ihtiva eden bolşevik haberlerini 
biiyük bir alaka ile kaydetmişlerdir. 
Filhakika bu haberlerin muhteviyatı o 
derece mulheındir ki Alınan karşı dar
belerinin şumuli.i hak.kında dUşman ta
rafından hissedilir bir kararsızlığın baş
hımış bulunduğunu sezmemek kabil de
ğildir. Bununla beraber geçen kış zar· 
fında vukubulan bolşevik taarruzlan 
hakkında verilen haberlere loyas edi
lirse düşmanın elde ettiği muvafiakıyeı 
ler hakkında tahminler yürütmekte da
ha çok ihtiyatlı hareket ettiği g rillmek
tedir. Bunun sebeplerini ise Sovyetler 
birliği haricinde aramak lazımdır. 

TRAB-ll-JS JMaNİN-A A-KINL P BULGAR HAZIRLIGI 
Kııhirc, 3 (A.A) _ Orta şark Ameri- (Baştarafı l inci Sahifede) 

kan umumi karargahının tebliği: Liber- bugünkü milletler arası clurum dolayı· 
tor tipindeki uçaklarımız 1/2 ilk kanun siyle Bulgar ordusunu cihnzlandıracak 
gecesi Trablus limanına ve liman teste;- tedhirlerin alınması mecburiyetidir. 
lerine taarruz etmiştir. Trablus liman FEVKALADE VERG1 
tesisleı·inc ve oradaki gemilere bundan !kinci l:Uyihada fovkaHldc bir vergi ih· 
evvelki üc Amerikan hava -akınında 6 dası hakkındadır. Bu vergi ithaHit ve 
ticaret gemisinin ağır hasara uğratıldıgı ihracattan sulh devresinde binde a.<,5, 
~ ts~nyol rrhtımında bir büyük depo- harp halinde iSe binde beş olarak alffın
nun tahrip edildiği şimdi teeyyüt etmic;- cak ve bu yeni verginin tutarı Bul" r 

t , kızıl ha ·ına vcrilecektir. ________ ~-
~ır:::.:__· ~~---~-..;._---~---ı ~ 


