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Almanlar taııh ve tep· 

çul ra harşı ş · detUi 
h ·· ır:u.ndar ya ~ııEdarenı 

SÖ)'R°':YO f r •• 
Cezayir, 7 (A.A) - Müttefik ordu

lar karnrgahnın tebliğinde yalnız hava 
harekct1crlndcn bn'h cdDmekte. vıızl· 
yette değisiklik olmadığı bildirilmekte· 
dir. 
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R1t1$!ar l'!'I aı!ingradda a, ~ erJ:ıez cephesin e de 

(Jittihçe artan Alman Uıar .. ı '.icumıarına 
ra men ilerryo lar 

Moskova, 7 (A.A) - Royter ajanrı· 
oın hususi muhabiri bildiriyor: 

Dtin merkez cephesinde ve Stalin. 
grad bölgesinde harekatın bnriz vasfım 
şiddeti gittikçe urtnn Alınan karşı hü
cumlarına rağmen Rusların yine iler
lemesi teşkil etmiştir. Rjcvin batısında 
bir Rus tlimcni 20 Alınan knrşı hücu
munu püskürtmüstür. Bu knrş1 hücum 
Almanlara bin ölüye nınl olmuştur. 

Velikilukide şiddetli mukavemet gö
ren Kızılordu bir çok mesldln yerlerl 
geriye alarak Velikilukiyi çevirme ha
reketini genişletmiştir. 

Kotclnikovonun cenubunda Alınan
h.rın şiddetli karşı hücumları püskUr
tülmUştür . 

Don • Volgn tuzağı içinde de bir çok 
karşı hücumlar yapan Almanların ~ 

(Sonu Snhife 2, Sütun 1 de) 
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Müttcfilclcrin ,Pmnl Afrikndn ynpmak· 
ta olduklnn sawş, bütün Akdeni7:dc 
lontrollannı yeniden kumıak surctıy· 
le A vnııınya ulaşmak istiycıı bir sn\ nş
iı r. Du balomdan SicUyn boğazındaki 
hrnvakliat hakimeyctlcrini kn~betnıe
ınek endişesi içinde çırpman ınıhvc.rci· 
ll'rin imdi Bizertc etrnFmda yapılan 
ınulınrebcye lıaynti bir ehemmiyet .~·e~
melerlnin sebebi meydandadır.. Çorçı1, 
Afrikaııın bir sıt_~anıa tnlıtıı ı olnca~mı 
g{;ylcmistir. 

Tunus şimendifer istasyoniyle tefrik J 
garı ve doklar bombnlannmıtır. Mihver· (• 
cilerin dört borbardımon tıı.yynresi dü
şürülmüstür. 

A a adaııl rın vergiyi defteP cr.iı asılma· 
an i ibare ıs gün«ne vermeleri azım •• • 

< Vnılık vergivi .. tesbit komisyonları 
dün ak<ıa.m lanliyetlerini tnmamlamııı
lardır. PiYANGO 00!4 CEKILDI 

T ·ü R KİYE 

Bizertcdcn nerc)c sıçrumr? 
Haritaya bakıldığı zaman bu sualin 

ıııukadder cevabı kendiliğinclcn mcyda-
rın çıknr. 

imdilik Afrikayı Avrupadan ayıran 
d,ır boünzda çetin savaşlar lapılıyor .. 
~cnl'rnl Von l\Iehringin zırhlı l."UV\'et
leri büyiik rnikdorda pike uçaklnnnm 
desteklediği cürcttrur tanrruz1nr1a Bi
rinci Britnnya ordusuna nğır darbeler 
tndirıncğc çnlısıyorlnr. Denehilir iti. 
rnihvcrcilcr. ilk defo olarak 7.amanm 
kendilerinden çok diişmanlnruıa yar 
clacn:"ını hi etınişlcrdir. Zirn batıdan, 
öoğudnn \'C cc..ııuptnıı cıınlnnnı fozln sı· 
kan bir l.ı knç iciııdedirler. l\1iittcfikler, 
hnzırlıklnrını ikmal ederek Bizerteye 
flfıkinı olurlnrsn bunun nlelade bir zafer 
olmıyacağı. riyazi bir knti.ycil~ bilin
meldcdir. Jste bu scbcplcdır kı. Alman 
h:ışkunınndnnlı~'I. bir tnr.ıffan dlişmnn
Jnnnm Jıazırlıklnrını k:ınştınıcnk hare
ketler yaparken, diğer tarnftan ufuı.-tn 
beliren tclıl!kdeıi önlemek iciıı de f ev
kalatic bnzı kdhirll'r'-' baş vunnuş bu· 
lunnınktndır. 

Bu fC'dhirll'ri c;iiylc<'e hül:isn l'debili-
rb: : 

J - Hnrhc girdiği gi.indcn beri, l>ii
yiik kayıplara ui:,'Tıynn ve işgnl alhn· 
dtıki tonrnklardn j:>ııdamıa 'azifesi gö· 
ren itnh·rın ordusunun nnn 'ntaııdn 
knlnn lcı.c;mı cok znvıflmnıc; bulmıduğun
d.,n bu ordu ile birlikte İtalv:>n millc
t'nin ar ılım mnrc,ivatını l.m;vctlcn
d'rm 1, • in 20 Alman tiinıcni ve b"r 
col ur:ıl fil lnrı it lym n g "ndcrilmi -
tır. 

·~ - itah anın tnarruı.:ı eh cri"1i olan 
kı bnnd· 1 bkİtl'!lt faoli~ eti nrlınl-

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 
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Napoli bombalanıırhen 
:uareşa Gör·rıg 
orada Emişo. 

Londrn, 7 (A.A) - Royter ajansın· 
dnn: FM radyosunun bildirdiğine göre 
Sicilyadn bulunun Alman subaylan ltal
yan komutanlğına müracaatla adadaki 
ahnlinin baııkn yere naklini istemişler· 
dir. Burada Almanların kuvvetli bir gar 
nizonu Ynrdır. 

Akdenizdeki ltolyan adalariyle Knl
panyn ve Klnbriya eyaletlerinde de ör
fi idare .ilunı Almanlarca istenmiştir. 

NAPOLI BOMBALANIRKEN 
Ncvyork, 7 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesinin verdiği bir habere göre 
Napolinin Amerikan uçakları tarafın
dırn bombalnndığı sırndn mare.ıal Gö
ring bu şehirde bulunuyordu. Göring 
cenubi l talyn ve Sicilyndaki üsleri tefti
şe gelmişti. 

Maliye vekalutinin bildirmesi üzerine 
tesbit iııleri üç ı;indenberi süratlendiril
miş. kanunun metnine ve ruhuna en uy
gun bir tarzda vergi rnkamlan tesbit ve 
tahıı.kkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 
Defterlerin hazırlanmn!lna süratle de
vam edilmekte olup bu akşama kadar 
ddterler hazırlnma İ!linin bitirilmesi 
muhtemeldir. 

E~er bu isler bu akşama kadar ikmnl 
edilirse yarın abo.u vergi defterleri ma· 
liyc şubelerine tı:ılik edilecektir. Her 
verci mükellefi bu defterlerden, varlık 
verci iyle uhdesine düoen vazifeyi anla· 
vacak ve ynpmnğa koşacaktır. 

Defterlerin tnlikinden itibaren on beş 
gün içinde verginin ödenmesi icap eyle
mektedir. Mükelleflerin bu müddet için
de borçlnnnı seve seve ödeyeceklerine 
şüphe etmemek }nzımdır. ,, 

ve 
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B. Ull.KI. A 

* HolJaııdaya büyiik bir hava akını yapıldı 
En ta ih i -.---

nu araşu: F!lıps radyo fab· 
"193465,, rıka arı yakıldı 

Lil Demiryolu fabrilıaları da a ır bir hücuma 
Ankara, '1 (Husum) - Milli Piyan- d Al ...,,.,., L fif ~L 

gonun 12 inci wrtip 2 mci keşidesi bu- uğra ı.. man "" cu u na ge'!t. 
gün (Dün) saat 15 te sergi sarayında Londn.. '1 (A.A) - Resmen bildiril-
yapılmıştır. diğine göre hava teşkillerimiz dün gece 

193465 numnrnb bilet 25,000 lirnlık batı Almanyaya hücum etmişlerdir. 

'' 
(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) Londra. 7 CA.A') - 1n.ıtiliz hava k·!v· 
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Cenevre, 7 (A.A) - Londradan bil
dirlldif'..rine ~öre Atlantikin iki tarafında 
amirnl Darlanın dunımu hak.kında ba
r.ı.l"<'ill mUnaknsalar devam ebncktcclir. 
B. Vende! Vilki Amerikan gazetelerine 
bevanntında si.mal Afrika Amerikan 
ba.şkomutanlıi'nnm amiral Darlanla val>
tığı nnla.sınavı şiddetle tenkit etmistir. 
Vilkinin temas etti!i vatlyeti Zurihte 
cıkan Novel S?azetin Londra muhabiri
nin bir telgrafı aydınlatmıstır. Bu tel. 
f!l"~fa göre amiral Darlnnın Fransız hu. 
kOmct otoritesinin milmessili olduğunu 
iddia eden bf'vanname Amerikanın mu
vn!nkati <!ısında vaınhnış demldir. Bun
dan n.nlasılıvor ki şimal Afrikada Ame
rikan komutanlır;le Darlan arasın.da 
yapılan anlaşma mahiveti itibarile bir 
askeri anlaşma hududunu gecınistir. 
Son gilnlerde Avam Knmarasında B. 
Edenin bazı münakaşolo.rda verdiği ce-
vaptan da bu nnlasılıvordu. 

Londre.da general Degol ta?llftadan 

vetleri cenup batı Alınanvada Karlsro
he şehrini bombardıman ctmislerdir. 
Düşmanın iki J?eee avcısı tahrip edil
mistir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 7 (A.A) - Teblif! : 
İnJ?iliz hnva kuvvetleri batıda isRal 

altındaki bölJ?elerc gUndüz akınları vaı>
mıstır. ln_giliz hava tcskilleri batı ve ce
nup batı Almanva zerinüde ucmuslar
dır. Halk arasından o1en ve varalanan 
olmustur. 35 av ve bomba ucalh dü...q\
rülmüstür. 3 ucai:!ımız kavrphr . 

Berlin. 7 (A.A) - Dlin ~ece Alman
vanın batı ve cenup batısındaki sehir
Jere İncil.iz ucaklıırı blicum etmfstir. 
Bllha~ Knrlsrohede hasar ve halk 
arasında ölil ve varalı vardır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

ON 
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Atmanlara gör Rus
yada hat·p vaziyeti 

Berlin, 7 (A.A) - Tebliğ : Alınan 
dağ kıtalan Tuapsenin şimalinde kuv
vetli -Oir surette tahkim edilmiş olım 
bir dağ mevziini arazinin sarplığına ve 
hnvanın fenalığına rağmen zaptetmiş
lerdir. 65 ten fazla muharebe mevzii 
ele geçirilmiştir. 
Düşman Terek bölgesinde, Don ve 

Volga nehirleri arnsındn ve Donun bU· 
yük dirseğinde beyhude hücumlarda 
bulunmuştur. 

Şimal ve merkezde Alman kıtalan 
düşmanı mUstankem tepelerden çıkar
m1ı::hr. 37 tank tahrip edilmiştir. 

rıık'lı i<ı• nl k ımnm7cmrnm amiral nar1aı lı cır.le 1 k Stı cCle bfran cıırl'l almak hedrlini qflttüğü 11erfo c7 n 
Tunusta Sf ab ıehri 

gaınp tclAkki ettikleri Darlan aleyhinde 
(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 



SAlllFE 2 

.. o~iliz ve Ruslara •• gore 
------------

(Başı, rah l ınci Sahifede) 

m. ankı tahrip edilmiştir. Rus kıtnla
rmın aşağıya doğru geçtikleri hakkın
ru. ~ abaııcı knvnnkJardan çıkan şayia
):: r ncv ;msizdir. 

RUS HBDEFLERİ 
Ru-;lıırın üç hedefi vardır : Stalin

r,raddaki Alman kuvvetlerini yok et
mek, Kalmuk bozkırını Almanlardan 
tcm •. T.lemek ve merkez cephesinde Ve
lıkiluki - Rjcv arasındnki Almruıları 
imha elınd.tir. Bu ~ayenin tnhakkuku 
Almanı. rı Rjev - Velikiluki - Viazma 
ilçkcni ıç.ndekı aroziyi boşaltmağa 
mecbur edecektir. 

ALMAN HATLARINDA 
GEDİK AÇILDI 
Cumnı tc ~ - Pazar gecesi 90 dakika 

6Uren lotx'u hazırlığından sonrn Ruslar 
Rjcvin balı ında yeni bir hücumla Al
man ıncvzılerin.:tc gedik açmışlardır. 
Almanların ultı karşı hiicumu pi.i ,k{ir
t ü lınliştUr. 

Ö ·le lizeri üç köy geriye alınmış ıdi. 
Akşama doğru bn ka köyler de geri

ye alınmıştır. Bazı Alm ıı b.rliklcri 
tecrit edihnistir. Simdi çeVt''lnn kıtaln
rn yiyecek \ c c_phanc t sı3 n Alman 
nrJcliye uçnkların ittıkçc tc udüf edil
mcğc basJnnmıc;•ır. Bunlardan 19 tane 
C\UlUU'tcsı gUnU düstıriilmü tür. 

EN ŞİDDfil'LI SAV AŞ 
Rjev için yapılfin s.n. ş·mdiye ka

dar doğu cephe.:.mde Y• pıfon sava.,ların 
en çetin ve kaniısıdır. Almnnlar kPnd' 
kış hatlarını ve kışlnklarmı r-ıUdafaa 
ediyorlar. Almnnlnr Rjev - V azmrı-Ve
ı:k.lluki ü~l·eni içinde her biri bir alay 
tnrafmdan mUdnfan edilen :ı, ü:ı.lcrcc is
tinat noktasına maliktirler.· Bunlardan 
ha tanesi cumartc-si günü hücumia 
:raptcdilmio:tir. 

* :MİHVERİN K1\ YIPLARI AGIR 
Londra rndyo!!undnn : Stalingrad e p

hesinde ve merkezde Almanlorın şid
defü mukaveme.ınc raı.rnen Ruslar tc
rnkki etmektedirler. Son bir kaç giin
de mihverci1erin kayıplan çok artmış
tır. Duna ral!men mihvercilcr teşebbii
sü ele alamamışlnrdır. En son Sovyet 
tcbli w i •StoUngradın cenup batısında 
kıtnlanmız ilerlemektedir. Almanlar bir 
krc mevkiden at!lmıştır- diyor. 

\"F.Nt TAFSfLAT 
Londra. 7 ( Radvo ) - Rusvada mcr

kc:z Cf'Dhesindc Sovvct taarnıdarı elve
ri"li bir sureft<.' ~l'lismekfedir. Son 24 
sa~tt.'lki cctin caroıcım::ılarda dtısmanın 
on b:11 er '-'C subavı öldürülmUstilr. 55 
tıınk. 166 .sahra tonu ele ıreclrilmis ve 
va 1 hr'o cdilmislir. 

R;evdc Sovvet kıtnl::m veniden taar· 
ru74 s.rccerek dlLqnan hatl'lnnda derin 
bir !!edik acmıı l:ır ve bir kac köv i5gal 
ot11' 1ımllr. Blı2ı .Almnn birlikleri ku
satılmıstır. CevrJlmis birlikleri havadan 
ikmnle calısan tnvvarelerden 19 'zu dü
!::ilrü!milsHlr. Ruslar Velikihıkinin iha
tasını da tamamhmai!a calısmaktndır
Jar. 

STALtNGRADDA 
ALMAN HAZlRI..Iôt 
:vr > kova, 7 ( A.A) - Rovterin husu-

.si ·ıabiri bildirivor : 
StalinJ!radda Uc haftadanberi Alınan

ların bir t:ınrrtızn hazırlandıklnrı ilk de
fa olarak aörlilmilc;tür. Almnnlar Ros
tofa yeni piyad-. ve tnnk kuvvetleri 
Jletirn · 1 rdlr. Almanların burada vnP
tıkllırı bir hareket 2000 ölii vermeleri
ne ve n k cok haro mal? mı>!:i kavl>--t
m<'l r'ne sebep olmustur. 

St:ılinf!I adın !'!İmal batı ınd;;ı. R ·s bas
' .ı ı devam etmekt dir. Ruslnr Sir ır
m ~ na kad, r varmı ]ardır. Ruclar h<.'r 
el~ \olunu kuvvPtli b'rc:-r ırl'(l faa 
:n z'I h !'ne kovrr usJardır. 

., 

k. 

RUSLARA GÖRE 
Moskova, 7 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliğine göre Rus kıtalnrı Sta
:Lngrndın cenup Latısındn bir mcYzii iş
gal etmişlerdir. 

MERKEZ CEPHESiNDE YARMA 
Rjev ve Viaz.;nadn !'icldetli savaşlar 

devrun ediyor. Rus birliklerinden birisi 
J;ıcrkcz cephesinde dücmıan hatlarını 
}annı tır \C ~imdi bu hattın çuk ~eri
l~rinde saw c:""i:ıl;tndır. 
S1'ALİNGRADDA 
Moskovn, 7 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Y.ıtnlarımız Stalingradda düşmanın kar
şı hltcunılnrını püskilrterek mevkill'rini 
düzeltıneğe devam etmişlerdir. 

Bir günlük çarpışmalarda 1600 düş
mıın er ve subay: öldiiriilmiiş. 3ü tnnk 
tahrip edı1m' t'r. Stnlingradın cenup 
batı ında ile muc;tahkem mevkidc--n düş
man atılmı tır. Bin Alman er ve su
bayı i ldüriilmi.i~. 36 umk tahrıp edil
miş, 15 tayvarc düşi.irulmüş. dig<'r ye
d, tayyare hasara uğratılmıştır. 

MERKEZ C1':PH'ESİNDE 
Kıtıılm ınllz merkez cc-phesinde ba:ıı 

noktalarda ikr1cmis '~lıkilukidc nirkaç 
P <' 'Cı.n .} er g l' ye .J mışhr. H j"dn 
b.::;tı ı da dü m nm 20 kar~ı hiirmnu 
rü"' ürtıi1mti , Alm.n'ar bir kı-ç tah
l 'mli mt'vz d<'n atılm"l rdır. 

K. FKASYADA 
Ortn Kafka ~ada ıki meskun ver 

nluun..,tır. 
FA V \ KA YlPLARl 
Cumnrtc i giinü biten hcıfta za fmda 

ehi ::ının 192 uçağı dü.şürülmüstiir. 
Eunlord::m C'n az 108 i ikmal Herinde 
~ uı n•11lan ilç motörlii nakliye tayy~re
lcri lır. Bi .. im koyıbımıı 102 uç l;:t r. 

Fi( TEBLİÔ 
l\'fo ko\•a. 7 ( A.A) -- Bu c;abnhki 
bl ,c ektir: 
Stalin~radın cenup b·ıtısında b!r bir

i ğ miz Alrnnnlan tahkimli bir mevzi
den cı.kıırarak 270 Alman öldürmüş, 5 
top de geçjrmisrir. Ba '.a bir kesimde 
Al .ın tankları Rus birliklerini ayır
ır.a ~a yclten•niş ·~e de Rus top! rı f.,a
tyete geçerek 4 tank1 tahrip e•mi~ ve 
d·~C'rİcri gerive <'eJ.dlırislcrdir 

l\'IerkC'Z k~imınde Rj~\' - ,;inzrıı~ vo
lnıda üç günde bin Alman öldiir~i1~;i .. 
21 tt:nl·, 30 top ·e muh'C'lif malzeme e'e 
gcçirilmi~tir. Hava hirlikleriMfa 15 
c1ii<'m:>n uçnğını dilşürınUs.tilr. 7 tnyya
rc de ucak s:ıvarlarımızın ateşiyle ha
sr.rn uğramıstır. 

* AI ~,1ANI.ARA CöRE DURl 'M 
Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. rıajnsı

nın bildirdiğine göre Vo}ga - Don kesi-
minele ve Kaleninin cenup batı bölge
sinde 11!ddetli kar fırtınnlanna Tağmen 
çetin muharebeler deYnm ediyor. Don 
ile Volga ara:nnda Romen kıtnlarmın 
desteklediği Alman te!lkilleri muvaff a
kıyetli karşı hücumlıırına devam etmit
lerdir. Bir gün evvelki muvaffnkıyetle
rinclen faydalanan bu Alman kıtalan 
ııiddt:tli muharebelerden sonra bir çok 
RU!ı mevziini ele geçirmi~lerdir. Ru~lar 
Önceden ncele getirdiklı-ri vedek kıtalar 
in takviye edilmişti • 

ZE İ .R KÖYLfj 
ö DUIRÜiL ti .. 
İ llmbul, 7 (Yeni Asır) - Bu1hı:ınc 

köyünden Must3fo adında zengin bir 
köylü Beykozdan köyiine dönerken 
cnün" çıl-on Musa Yıldır.m ve Ahmet 
Akbs adında iki köylü tarafın 1. n iple 
bo ~ ularak öldürülmii<'t lir. 

f :ındarmno n sıkı ta ·ibab n<>faocsinde 
k t ı't'r yaknfor.mışlaroır. Mu tafanın 
para 'la t::ı nn öl "tırüldntr: t c;bil 
rd 'mi lir. 

na 
\n.:! • i k 

cek ·., ... 
N fııe hanım di.spanserden çıktı. 

El'nde i t'h yı a~an küçük şişe, gözleri
nin iı;'nde de çocu!,'ll. 

C b'nde son olarak sattığı Bakır Tep
sis'nin parası 60 kurus ... Kafa.sı o kadar 
uyucnm'i idi ki düsi.inmek kabiliyeti 
1<~ ltT'nm1!ıh. 

B itiin ıstırapları bir araya toplanmış
tı. RC'nk.stz, i imsi7. bir elem vUcuda gcl
m · ti. 

H:ısta idi, kimsesizdi. 
Par sı.zıiı, sahip izdi. 
Bu kapkarn yolda, fakat çok uzaklıı.r

da pnrlıynn yegane ümidi, yegfutr yıl· 
dızı biricik o w•lu Ali Nadirdi. 

:.)tti, elbbelcrini Kapalı kııı gününde bir an çıkıp etrafı 
n 11 ıi'ıı;rıı<>)erini ilik- )'nldızlıynn güneA gibi, renksiz dudak· 

ı d 1 ' ';::r'ni d'nl'\ ~ ı. p ~ıncla b r tcbr s'im bel'rdi. Mi.ist<."rih 
- ' rl • n Co':;: kan .ı. va- bir k bele mırıldandı c~özüken dağa 

YENJ AS'JR 8 ır.v. '!< A NYJN s A L ı '""" 

A 

azi ,eden ma Çiçek hastalığı ve uınuını sıhhat 

ala lara aş 

ucuz şeker 
On günden 

• • ____ * ___ _ 
yenı ç çe 

• • 
rım z erı şe 

ak as y Tevziata 31ahında 
başEaıulacalı-... 

l\k kiınun ayı istihkakı olarak memur. 
miitı-kait, cluI ve yetimlere şeker veril
mesi için ht'r tiirlü hazırlıklar tamamlan
mıştır. Beklenen şekerler getirilmiştir. 
Şimc.ü bütiin daireler bordurolarını ha
zır!umağn bMlomııılardır. Bu bordolar 
vl!"ıyetçe ta:;dik edildıkten sonrn. ':ieker
ler'n parnsı z rnat bankı:t .. ına yntuı'acak 
vı- h'"r dairc·nin müt ın di kend' mı-mur-
1 rı için lüzumlu ŞC"kcri alacaktır. 

fıi ayda görülen musap ar da 8 den ibaret, fa-
Bıa herJıesin a~ılanması ıazımdır ..• 

Sıhhat müdürU Dr. Cevdet Snraçoğ
lu, Çiçek hnsta1ığı ve aşı tatbikatı hak
kında arağıdnki iznhatı v('rmiştir : 

c - 2~ 10/1942 tarihinde Alsancak
la l\lehn l Küçi.iltdamar adında bir co
cukta ılk çiçek \ :ıkası görülmesi üze~·i
nc Sılıhnt mlidürlü"üncc esn en her ay 
y.pılmnktn olan çicck aşısına germi ve

Ş kr-rin m murl ır. satış fiy tı henüz ı ;Jmi.ş, h tn derhnl nnrnzı sariye hns
t " '1 edilmeı11İ tir. Yapılan tetk klerde tanesine ka!dırılm . hastanın evinclc>ki
b r !. ·ıo. c;l'kP-rin dt'ni.z yoliylc ıb:mirc ~a- r ve h •a ile t n a"ı sanılnnlar mec
d r nakıl m~<ırn!ı yeli kuru,., ... arn yo~ıl.e ·.uri tt'cı·•dc ve ı ıya t:'ıbi tutulmuştur. 
hı-ş kuru' o 1 u nn h<ıılmıştır. P...ı ıtı- Ik'ıncı· t" rin ._,, ndn da • 'd , a· 
1 1 1 • k'l 1 • · ı ._ .. "en1 en ; c ı lar memur ara azaMı ·ı osu •o ... u-

1 
\. k n',r· J n".,t" • 

k 'l w. 1 1 _, d "' .a ,,u u ı u., ur. 
ru,. an şe ı-r verı ec •ı nıı aşı n1ıu;.ta ır. B l d l . .. .. 

azı u ı t ar. •ı z cıvnrındn gonıkn - ----
.\h1ıa11vı.ı ilt• ticart>tle 

,, t> r ' i < • c ~ k a va 1l "'i 

-* Türkiye ilı- '\imama nrnsınd' ticari 
müb:ıdelelerin tanz.im'ne dair 9110/941 
tarihli ıınla rnanın 6 ıncı maddesinin 2 
inci fıkra•ı m ıcib 'ne.. ticari tekamül 
hadl •ıi dahilinde kalma!: sartir1e .ıvnns 
m kıcdir. 

Ticaret vck"\1etinden gt l<."n bir yazıda 
olnrnk tediyclt·rde bulunulma.,ı icap et
bu anlaşm,nın 41 milyon liralık liste
sinde verilecek serbest piyasa sipari .. le
rindc>n nzaml yüzde yirmi b<"şe kadar 
gert>k 41 milyon Ye <."Tek 55 milyon 1i
•el r'nce yapılacak sipnrişlerde b:\nkn 
rnlık listelerdt'n devlet daire ve mücsse
r:aranti mektubu muknbiünde yüzde 
otuz üçe kadar avans verilmesi karnr
ln~tmldıi:"l bildirilmiştir. .\lman firnıa
lurınca a"''as tnlcp edilirse buna gön~ 
munmele v<ıpılacll.ktır. -- ----

hu hastnlu n orcıc"an r,elenlerle temn'i 
licc inde İzmirde de zuhuru hac;ebiy

, \Jf!li E. Sabri Öne~·in fazJn alaka \'e 
ınüzahc" !yle hn lnlık çıkan ederde 
ı cburi t~crit işi jandarma komutnnlı
ın::ı tcm:n ctf.irı;ın·., ve b"lediye rci5i 

B. Rl's.ıt Lehlcbicio wlu da çok yakından 
't-kndnr ol:ır:ık b .. lcdiye sıhhat memur-

1.ınna y niden bq mm·akknt memur 
· fıvesiylc belediye sıhhi te-ıkilatımn, 
ınerkez hiikümct hekimlerinin ve sıhhnt 
ı"emurlarının elb:rliğiyle a'lt işi geniş
' etilmi.ş ve sıhhat memurlarından has
talık arnına ekipleri teşkil cdi'crek fa
r.} ete geçilmiştir. 
AŞILAPANL..A..R VE MUSAPLAR 
Bugüne kndar İT.mir merkezinde ve 

,.,illh:.ıkat •nda mel-t('pliler de dahil ol
nnk ilzere 102.:185 kişi nşıfanmıştır. 
İki aydn p,öriilcn musap ~ayısı .s('kiz 

k c;iden ibnretlir. Bunlardan veremli 
olan yalnız bir :anesi vefat etmiştir .. 
Diğerlerinin ahvali -.ıhhiyeleri iyidir 
ve hastalıkları :yi olmaktadır. Musabi
~ el tarihi itibariyle on günden beri ye-

ni vakamıı yoktur. 
Görüldüğü veçhile (\içek hastalığı 

~ atiyen snlgın mahiyetinde değıldir. 1'.,a
kal on giinden beri hnstnlığm görülme
miş olması bu ısin tamamen savuldu
ğuna dela1et etmez. Yeniden vaka çık
mnmn.-ı için bütlin vntaudasların aşılan
mak lıu. ~sunda göstermekte oldukları 
c-lukn dC'\'am <'Wği takdirde başka va
k.ılnr n c 1km1y:-c 'ğı t:ıhiidir. Sıhhtıl ida-
1·ec:ncc a1 nan sıkı ve süratli tedbirl('r-
1? ha t lı w ın tan'amen önü alınac.-a 11 

·ıuhakk. ktır. 
smı TEDBİRLER 
Vil.ı\ et ıhhat miidürlii~ü binasında 

ı · aı·<'•\ nkn da dahil olmak üıere bütü.Tt 
'-clc>d'\ <' mıntaı c larında çi(:ek nc;ı ın· 

r "Vam cıiilmckledır. Vil:tyet sıhhnt 
•üd'i lilw,i.ı mUHınkat kll2rı ve köylcriıı

de de> nyni c;ıkı tedbirlcıi tatbik ettir
mi<ıtir. B'itUn vJuvet bölgesinde aşı 
tntb1k'ne fasıln ı:r. devam "clilmektcdir 
Bu hn hb~n en tesirli korunma çaresi 
r-şılanınak ve hastalığı erken haber vl'r
mcktir. Evvelce a.şılnnmış olmak veya 
<: cek hastalığı r~<:irmi!} bulunmak, ht•r 
lı<.n"i hastrılık ve ı iınlarda hrunil<'lik 
ihtiyarlık gibi :;c1 ı'ercle aşıdan \J. -

f!eçilmec;ini icap ettirmez. 
UMUMi SIHHAT 
Villi) et bölgemizde salınn addedile

cek b·ılasıc1 ha";talık yok gibidir. Gö
tUlen her hastnlıgn karşı sıhhat idare
'> nec dcı hal gereken tedbirler alınmış
tır ve nlınmaktndır. Her türlü aşı ve 
serumlar sıhhat "cl.fll~tince temin edil
miştir. 

Dedi ; n gibi l.alkın nsı1anına husu
sunu ihmal etmemesi lt\zımdır. Aşılnn
ı"lnk ic;t:\·cnler :('in her türlü kol:ıylık 
gör:terl 1 mC'ktedir.• 

Gelenler, gi enler •• 
1zmir emnivct müd:irü B. M'th::ıt Uv

rıuc Ankar::ıdnn. M:ırd'n mC'buc;u B. Al' 
Rızn T .ev<.'Nl A vd ınd:m st>h!"i·nizc ı?cl
M 0<:lrrdlr. 

>irinç ve zeytin va·•·ı .. .,/ r-ı 
ncuzhvor 

---o---
F zla fiyatla satı$ ve 
bir ellmelı i~i •• 
Leblebinin kilosunu 120 kunıs verin"' 

140 kurusa s..'lttıi!ı iddia edflen Knr.:;ı\•n
'·nda Kcmalom;a caddesinde Leb1 ... bici 
Fcn·had tutulmustur. 

Güzelvrılı nazannrl:ı Ethem Uvsnl 
nekmezin kilornnu 120 verine 150 kuru
.. a ı:ıattıl:'l. !321 inci sokakta 30 savılı ev
de oturan \bbas oi:lu I...ntü unun kilo
c;unu 75 kuru<:fan .suttı!h iddia<';Je tııtul
nıı l:ud1r. 

t.ı.önU c.:ıd 1 c;indt> 46 l "nvılı fı-·ınd~n 
C' 'ki kart 1 ıp"lnu ile C'lrm k alm. k iste
cl'1?1 iddin olıınnn Mehmet o::?lu Ahmet 
rl<" lutıılmu tur. 

~ ----
z !\RIT.t\DA 

Beyıız b d nalı temiz küçük odacıwı 
onıı sııraylar lt dıır g Pi~ ve güzel gözü
küyordu. Sabahleyin bir şey yememişti. 
Geceden kalan ekme w-i oğluna yedir
mişti. 

Aldığı sıcak ekm kten bir parça yedi 
bunn ona en nefie bir börekcten daha 
tatlı geldi. Neden bu kndar memnun
du) 

Bir anat evvel dispanserde saç1arını 
yola yola bo~nz.ını sıl:a sıkıı. ölmek iste
yordu. Bu elem ve ız.tıraplar içinde ken
disine ruhunun ı§tth oğlu gülmüş. gözü
k .. n dıığa tez vnnlır, sabırlı ol> dc-mişti. 

Bu kı-lime irade kuvvı-tlerini bir arn
yn toplamı~. mütevekkil, sabırlı olmak 
enı-rjisini vermişti olmu!'!hı. ümit yuma
ih ile zı-hir ribi acı ked,.rlerini ı1armı . 
kalbine> bahar neşesi vermişti. Gençti, 
('lllı ırdı. 

HMtn idi l"'lmn :yi olacaktı. 
Ali Nadir mekteptt>n geldiği \'akit 

Bir tncırın Hataydnn 1:z:mirc celbet• 
m~ olduğu 400 ton çeltik pirinç haline 
knlpbedilmiı:tir. 2 15 tondan ibaret olan 
bu pirlnçJer yakııı günlerde piya~ya çı
!.nrılocaktır. 

Belediy bu pirinçlere fiynt tayin cyle
mİ•Lİr. Yapılan hesıı.ba göre bu pir:İn<;le
rin !?.mirde perakende olarak 125 ku
rusa, top•an 120 l·urusa Mttlacnğı ıı.nla
..ılmı,tır. Bir rııvn! pirinç satı1ı toptan 
t 'hıı.r cdilmi~tlı. 

Bu suretle pirinç fiyatı ucuzlamış oln
<."nktır. Aynca bir baıdc.a müessese de 

il ini ll b hl y bıraktığı gibi ne C-

'z bulm"d. G'iler l koli, nn1 nçb; öp
!:ü, doya G ya Öpti.ı. c-rıkü dok OT on 
bı~ 'n yo d ~ sti. 

C: Y h r an ~lın tencere 
1 yf1n 1e 1 oynny kmı• gibi tıkır tıkır 

~ııyor. lçind k p ''..rtnı oyn t:ın kuv
,..t>t1' h"h ır <'ıkarnk od '!\lJl ic'ne yayılı
yor. tenetfü'! Pd nlı-rin burun lanndan p,j 
rcrek mi" va kuvvet vı- i'lhha veriyor
du. Ali Nadir koşarak mnn"alrı hasına 

'tti, k P ~ını nçm d n kokladı. 
- BiJdim, bildim. bnaz et, nohut ttı. 

bernhf-r dı:-w•il mi) Oooob .. 
Manga!ın başında bir kaç defa hop

Jndı. 
Bu tnncerede knynayan yem~ iki 

gün yediler. Tahtasını kurt yemiş. delik 
delik olmuı pencerenin içinde hb"ha ilil
cı bir kah\ c ka .. ığı ile berab r duruyor
du. 

Fakire yardım; İ!ıte iştiha 118.cı 1 Fakat 
yiyeer-k, çnlışacnk kuvvet nerede) 

60 kuruş b'tmişti, satacak bir ıeyleri 
kalmamıştı. Çalışmak iç.in iş bulamıyor
du. Çamaşırn, süpüreeye kuvvet ye
tişmiyordu. B kkal bu gece gaz vennt'Z
se yakacak gazları yoktu. Lambanın 
iç'rıdeki gaz ancak bir saat yanabilirdi. 

Hava kınardı. Lambayı yaktılar. 
Bir tab ğın jçindı- iki dilim ekmek, 

bir nz pevnit. alt• ıeytin tnııı·<ıİ Ali Nndi
rin öniinc ,eldi. 

- An1le<."iğinı, beraber yemiyecek 

---------------
-

şece 

120 ton pirinçi yakında satı~a çıkaracak
tır. 

Bu pirinçlerin mıı liy<':t fiyatına göre 
per kt-nde olarak 120 kuru§tan satılacağı 
nnlaşılmuıtı r. 

YAC FıYATLARI 
Zeytinyağı fiyatlarında bir durakla

ma vardır. Satışlar hemen tamamen dur
muş gibidir. Bilhassa hir buçuk asitten 
yuknn olan ynğlann akısı n7.dır. Fiyat· 
l.ınn diheceği söylenmektedir. 

Zeytin yaF,ı fi>•ntlannın, piyasad ki 
umumi durg ınl .. l<la alak sı olduğu nn-
1 "ılmaktadır. 

miyiz';) 
- K rnım tok, bug\;n çok y~m " m 

gnlib . ~ n ye çocuğum. B zen e.n 1 ı-r 
yer, Ço t klarn ııüt olur. B,,zen çocuklıır 
y T, nnl"l re ktIV\-et olur. 

Ali "l <l'r kt n ı ı-lc-n co ltun, t tlı bir 
çoeuk '"le bawırdı: . 

- Ah berum ciızel ann m. •ı-ker an· 
nem. 

Nafi enın gözii l"mbnda idi: 
- H }di f.lı. yem .. -:.iıi c;: '•ık 

sonra e n'nle yatakta konusuruz. 
Ali Nrıd:r ekme~'nin hepq:ni yemed' 

K ru p ynir kmnhlnn, bir tane zeyt'n 
tanesi k lmıştı. T bak küçük penceTe
ııin irine iııtilıl\ ·1: cınm yıınma kondu. 

Ali N dirin dleri, yiizii. ayakhrı yı
kan-:lı. \ocuk gecelik clbise3İni dı- giy
di. 

- Ali hemnn yatağa 1 
- Annı-ciğim, sana dersimi okuya-

caktım. 

- Oğlum, canım, va.kıt geçimıe, gö
rüyorsun gnzmız yok, lnmbamız sönü
yor. l.Amba söndü. Ali Nadir yatakta 
nnnesini bt-kliyordu. 

'nfizc ahnım istihn Hacının yanınd ı 
aç midesinin nğnsını peynir, ekmek kı
nntılariyle durdurmafra çalışıyordu. 

Nafize hanım karanlıkta ağzını çalka 
bclı. Bir az su içti. Sonra çocuğunu kol

•na aldı. 
-BİTMEDİ-

• 
ızerte 

arb · nİA 
he • • 

ır ye ı 
----* 

~t:\'l\.E'I HILCL\i 

(Hn~tarofı 1 ınci Sahifede) 

fında (inemli ııcıicdcr do[:uran hir dö
ııüm nokta ı olubilir. 

Bir kere şurn ı muhakkak ki, mütte
fiklerin en ela Bizerte.rc sonnı orndno 
A nupa~ a uz:mmak istiycn tclıditkU.r 
bır <lıırurn ~ nr:ıtmıli olnıalan, Alnı:ınya 
\'c orhıklarmın ortık Doğuıla istedikle
ri lmdnr lm\'Yctli olrnal::ırına imk:ın bı· 
rnlomyacaldır. Almanl:ınn Rıısynda 
fı:ı,·a km·vetlcrim en ~ok nmlıtaç hu· 
lıınduklnn l>ir wnıancla bu ccııhcdcn 
Alcdcııize gönderilen kuvvetler ornd 
mıhlmıını~!nrtlır. lfülilsa Alcdenizdeld 
lıaskmın doğu Qlvasl.&n iizerindc teı:iri
ni siddctlc gii tcıdit-indcn artık sliphe 
c<lilcnı<'z. Görüııiişc g(irc miitt<'!ikler 
lm strntcji lıer ıberliğiııin a\'nntnjfanm 
miimkiin oldıı!u kod:ır gcni~lctınek ıı1!
mimlcdirlcr. ~on r,ünlcrde birinci ve 
ekizind Bı if.nm a ordulnrının knnı, ha

'P. lmrn:n donları He ruııirnl Kaningnm 
'c "Cnernl Ay7.cnhovcriıı miihim mft
z:ıkt'r<'lNdc hulıınduklat'ı hnber veril-
1•1~1ir. Yine hu hı>berlerle ilgili olnrnk 
Rm l<'r'n Ttmu~tn müttefikler umumf 
hrarı(hı nc?c11ndcki muhabiri Tnbur
ha yı kınlnrıııd:ı toplnnnn müttefik or
dnlnr kunııınclnıı1nnmn 1'unus c:eferinin 
">011 ı:arhrı mı gö7.<1eo gc~ircrek müşte
rek hir lıarckct lınzırlnclıl(lannı bildiJ'.. 
mistir. 

Bıı miişlc.c~k l•arekctin mnhi~·eti n&

dir? 
Hidic:c•1cr lıı•nu göstemıektc J:C<'..İk

miy<.'ceUir. 

BlLG 
-- -c *"'AN--

Ü TURP.& K 
Gazino a9' lıış 
gecelePi de açılı .. 
H. lkımııın lus ınevsiminde de Küi

tiim:ırktı:ın ı!ece ve eündiiz istifade edı.-
bUmesi iciıı Kiiltiimnrk. Funr ve Tu
rizm miidtirlii1i:iince lüzum1ıı t<>dbirler 
nlınmıc.otır. Külti.iruarktaki kaoah Fuıır 
ı:ru-1nnsu kısın clt'vammca her ı:ıece aeık 
bulundunıfacrk ve müzik de buluna
ı"l'.ktır. Dif!er !!az'nolar da avni sekilde 
.,cık o1acaktır. 
Halkımız KUltUroarkı her mevsimde 

i.c;tifad!" edilir bir \"~r olarak kabul et
mektedir. Bi.· cok aUelcr cocuklannı 
KUltUroarkt.nki co.:uk hah<!elerine $?Ön
-lermektc ve buradan i.c:tifacle temin ey
lemektedir. Kültürpark. hak.i.laıte.n bir 
aifük kavnai!ı olamlt benimsenmuür. 

-~-_._..,, -------
Pi YANGO ~ÜN ÇEKiLDi 

l Basturab 1 inci Sııhücde) 

l.ıüyiik ıkramiycyi kazanmıştır . 
HÜYÜK hi:RJ\i\lİYm.ım 
Oıınr bin lirn kazıman nurnnralnr 

unlardır : 
244313, 295021, :~G5182 

Bc.::cr hin li rn kanm:uı numaralar 
şunlardır: 

21582 2423( 203895 251591 327271 
İki er bin lira kazananlar şunlardır : 
20734 26984 33564 48071 79611 88499 

116585 119581 132617 146147 1809M 
199387 227004 27G837 ~08468 336105 
351075 3~9522 ~77824 3~9797 
BİNER URA KAZ.ANANLAR 
Bıncr lir isabet eden numaralar 

unlardır: 
ro2 o~ C042S7 015041 018790 021r.sa 

O? 9 !l 044005 0d5764 055042 63960 
122s1 77323 s5oı-s 99651 ıon530 

114 ıl 14152J 141749 170677 172996 
184210 191781 2055S5 2 221 
212G81 2HVi97 2 olS 2J3180 
2 41"') 2r.. ö>l 2 4147 
2' 3 ı 271612 279131 

30 68 
l 7i34 3rı2705 

8 35 ... 136 
372 71 ·s0 4~ 4 3~ 221 39657 

DlCF.R KAZ '\NA"'lLAR 
40 l 4656 ve 6072 

r yilz 
rn, 
Son iıc; ra a nı 842, 9 ile ruhayetl 

nnı hıl tl r 'V ü r lira, 
Son üç rakam 508 927 ve 807 ile ııi-

havet l('nt>n bil r elli er lira, 
S n u-. raka 1 049, 240, 647, 652 v 

GO ile nihav t bulan numaralar }>innı
r r 1 ra 

Son i :rakamı 55 ve 65 ile nıhayet 
lıul n bil"tler onar lıra. 

Son rak mlan 5 veya 2 ile nihayet
• (' "n 80 bın b·ıet te üçer lira mükafat 

lardır. 

J3 :va lE!"" oı ! 
rı l,,a &c g·~gni-s .. 

Şikago, 7 (AA) - Son Guadcll.nnar 
muharebelerine iştirak eden Ameriknn 
ceniz er1erinden birinin 13 yaşında ol
duğu nnl<cıılrrur-tu-. Bu çocuk önce yaşı
nı gizlemi se de sonradan öğrenilince 
eeriyc gönderilmiştir. 



YENIAS'JR S&HİFE J 

TUNUS HAREKETLERiNDE 
OURGUNLUK 
(BaştarafJ t inci Sahifede) 

ahire, 7 (Radyo) - Tun ustan ge
len haberlerin çoğu şiddetinden bir şey 

.. kaybc•tnıe\•en hava faaliyetini bildirmek 
ı dir. 

~imal \frika mütteikler karargahının 
tebliğindr fıınusıın ~5 kilometre batı
sında Tahurknda şiddetli çarpışmalar 
oldu~ıı. zırhlı birlikl<'rİn h;tirakiy}e mu
hım•hew clevcım edildiği bildirilmekte
'dir. 

Miittcfik uçakları 3 düşman tayyaresi 
l hrip eımiQlerdir. ileri müttefik üsleri
ne akm1arda bulunan mihver tayyarele
Yinden bt>si düsürülmüstür. Mih,·ercile
rin üsleri ve .inse volları borbardıman 
edilmistir Sf .ık h""' a meydanı büviik 
hasara"' uğr .. tı 1mıı;tır. 

BIZER fF.YF. I WCUM 
Cezny\r, i (A.A) - Miittefik Layya

ıeler Bizcrı dok1arna günd'iztin hücum 
etmişlerdir. Mnrı::ındiz trenleri, istasyon 
biM lan bombalnnmıştır. 

Bir hava teıı1kili ltalyanm cenuhnnda 
Reciyo tayyare meydanına hi.icum et
mi$lerdir. 

MtY'ITE.f'IKLF.RIN TEBLiôi 

Borsa 
ÜZÜM 

6-19 İnhisarlaı 
142 Kaptan :man 

55 
51 

58 50 
75 

87 P. Klark N. Mi. 
69 H. Elbirlik 

5~ 61 
5!.l 50 5!) 50 

53 Yns.at Şi. 
50 Ali Dirier 
36 M. Besikçi 
36 Necati Börekçi 
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lZMıR ASLiYF. IKlNCi I IUKUK 
l IAKll\tl .tClNDE.N : 

r-x~;/trady;ı 

1 BUGÜNKüNESRIYAT 1 
~..,.G."'"/.~..J""~//~~..r..r..r..rJ.: 

7.30 Program. ve memleket saat aya
rı 7.32 Vücudumuzu çalı~tıralım .. 7.40 
Ajnn:s haberler 7 55 - 8.30 Müzik (pl.} 
J~.30 Program ve memleket saat aynrı, 
12.33 Mi.izik pl. 12.45 Ajans haberleri.. 
13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve fürki.Her 
18.00 Program ve ınemlckut saat a,·rırı, 
18.0~ l\füzik : Radyo salon orkestrası ... 
18.45 Mii:1.ik : Fasıl heyeti.. 19.30 Mem
leket ı::aat ayarı \re ajans haberleri rn.45 
1\'Ii.iıik : Halkev1eri Folklor saati.. Niğ
de 1 falkevi.. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik pl. 21.00 Konu~ma (Evin saati..) 
21.15 Mi.i,ik pl. 21.30 Kommna (Sağhk 
s~.ati .. ) 21.45 Miizik : Klflsik Türk ın ü-
zıği.. 22.30 l\fomlckct saat ayarı ve 
ajans lmberlcri 22.45 - 2'.!.50 Ynrmki 
progr<ıın ve kapaıuş .. 

iZMiR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAl IKEMESiNDEN : 

Kahire, 7 (AA) - Tebliğ: Tunu- h:mirde Alsaııcak çeliker sokak 30 
sun doğu ı:ul rında ı:;İmale do!ru giden nolu evde oturan ZevnPp Yeqök tara· 
mihver nakliye ucnkhrına hücum edil· fından Sinopta yeni sokak jand •rma 
~. bunlardan iki,i t h İp edilmiş. hir knr~ısndıı 6. B. nolu evde oturan Ahmet 
çıoklan hasara uğratılmı'ltır. Necati Yergök afoyhine ikame edilen bo 

lzmirde Kar:;ıyakada Alaybey cihan 
sokağında 1 nu:naralı ha.nede ikamet 
ed»n . \li iffet kızı Fatmanın aklen 
malul bulıınduğuynu İzmir memleket 
hastane i heyeti sıhhiyenin 2/ 12/942 
tarihli r. pordan anla,ılmı~ olmasına 
mebai hacrine ve vesayet v:ı7Jfcsini -ifa
ya ehliyeti tahakkuk eden ayni numaralı 
evd<' mukim eniştesi Cemal oğlu Sait 
Soydamın vasi nasp ve t.•yinine 4/ l '!./ 

Sus \•e Sfaks d miryollan bina lanı sanma dav. sının icra kılınan mahk· me• 
rnitwl ·öz ntcsiyle tarnnmıştır. Petrol si sonunda: medı-ııi K. 134 ve 138 ve 
depC'l"rı bombal nmı tır. Sfaks tayya~e 142 ve 150 inci macldelerinr. tevf'kan 
meydanın \'e Suc: açıklarında b'r ~emı- tarafların bo anmn1arına ve knbahatlı 
ye taan-u edilmistir. olan müddt"i leyhin bir sene müddetle 

Sicilyada Ceyln tnnare meydanına evlenmemesİ•1c ve haki}e hüküm h:ırcı 942 tıırihinde karar veri]dıği ilan olu· 

tam isabetler kny?~dilm;ştir. , .. olan 300 kunışla nıasraıf muhakeme 
.B~ hArekattan ıkı tayynrem•z donme- olan 30Hı kuruşun dahi miiddei::ılevhe 

nur.. 6898 (3123) 

rruşAtiLr.MANLARA CöRE tahmiline te~?'izi kahil olmak ü~ere 2 7 / meçhuliyctine binaen hükiim ihbarname 

B li 7 
AA) T t 

6 
.,k k~. 1 l /942 tarıhınd(' davacının v1cahında sinin müddeialeyhin iknmetgahınm meç 

d
er hn, k. -

1
-. ~nusd t kl d'~' ve miirldca'alev'1in gıyabında. karar ve• huliyeıine binaen mahkeme kordomna 

~n n avak·uvvet,erının k ese' ld 1:}~ rildiği ve u~ulen tanzim kılınan ihb<1r- talik kılındıi:'l tebliğ makamına kaim ol• 

haasmanı tan !topçu ansmı arşı kslm· e ı name .. inin müddein1evhin ikameto;nhının mak üzıore ilan olunur. 3891 (3122) 
ücum ar vapı mıştır. avaş uça arımız · -----------------

7 nk kanunda Fi1ipvı1 liman tesiııleriııi 
yakmıştır. 

Avcılarımız Akdc-nizde 6 düşman 
uçağı düşürmiişll"rdlr. Bizim h0

ç kavıbı
mız yoktur. 

Berlin, 7 (AA) - Tebliğ: 
Tunusta dü mnnın tnni: ve kamyon 

topluluklı:ırı şiddetle bombalanmı~tır 
Alman hava teşkilleri dün gece Bon ve 
Flipvil limanlarını bombardıman etrni~
ilerdlr. Akdeniz hülgc-s:nde 6 düşmrm 
uçaR:ı düşürUlmU17tüt. 

IT.t.J...YAN TEBLlôl 
Roma, 7 (A.A) - ftalyan tebliği: 
Teburboda 1 ilk kanundan 4 ilk ka· 

nuna kadar devam eden ~iddetli muha
rebelerde 1100 esir, 8 top, 3 7 3 mlınl
yl>z alınmıştır. 

Hava muharebelerinde 7 düşman uça 
iı dO"'OrlJlmU tür. Bizim 3 uçağlmız ka
)'lptır. 

* LIBY ADAKt HAREKETI.E.R 
Kahire, 7 (AA) - Tebliğ: 
Dün devriyelerimiz Elageylıı. olayla· 

ıinda faaliyetlerine devam etmiştir. 
Uzun mesafe avcılanmız mihver ta

!}İtlımna hUcum etmi§, bomba ve av 
uçaklarımız da Marsa Brego ile Tames 
hrasındak.i çevrede batarya mevzilerini 
bombalamıştır. Hava faaliyeti a.z oln1U$
bl1. 

~JII !VER TEBUC.LERt 
Bertin, 7 (A.A) - Tebl"ğ: 
Sirenaikada topçu devriye faali~·eti 

artmıştır. 

Roma, 7 (A.A) - Tebl'ğ: 
Batı Slunalkada topçu ve devriye 

laaUyeti olmu tur. 

KİNOVİNOL TEGE: 

Müzmin sıırnanın ve isli hsızlığın Hacıdır. Nöresıenide 
umumi adali yorgunluk ve zaliycıte. bilhassa ateşli 

has!alıklardan yeni kalkanlarda kullanılı r. 

Her eczanede bulunur. Fiyalı 100 kuruştur. 

j L A. H 
ESK.iSEHiR VA.LİLİGİNDEN : 

- Ebiltm~ye konan iş Eski~ehir - Kütahya yolunun ( 4+600-6+360) 
kilometreleri arası şose vt.ı sınai imalatı olup keşif b edeli (25019.21) liradır, 

Huııusi şartname mucibince rnyjçte husule gelen yiik!\e1mel~ müteahhide ay
rıca ödenmektedir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ~unlarclır: 
A) Eksiltme şlil'tnamesi 
B) M ukavele p r oje,,i 
C) Bayındırlık işleri genel ~aıtnamMİ 
D) Şose ve köprüler fenni ~artnameııi 
E) Hususi' şartname 
F) Ke,if cetveU, fiyat bordrosu. Metraj 
G) Ocak gr.ıfikleri olup bu ~artname ve evrak bedelalz olarak Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

3 -- Eksiltme 28/ 12/942 tarihine müsadif pazartesi giinü 11aat 14,30 da 
vilayet makamında toplanan daimi encümence yapılacaktır. 

4 - Eknllıne kapalı zarf usuliy1e yapılacaktır. 
5 - Eksi1tmeye girebilmek için isteklilerin : 

a) 18 76.44 liralık muvakkat teminat vermesi 
h} En az 10000 liralık bir fo~aat i~i bnfardı~'lna dair bir bon.!ervisi ve 
hu İ§i idare ,.debHecek mali iktidan haiz olduğunu mü~·ır bir banka re-
feransı ile eksjJtmenin yapılacafb günden en az üç gün evvel bi:r istida 

i1e vilayet nafia müdürlüğüne mÜTacaat ederek alaca'-11 bu ekgjltmeye iş· 
tirak vesikasını ibraz etme.~i şarttıt'. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü madcledc yazılı saatten bir saat evve
line kadar vilayet mııkamma makbuz muknLilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mcktuofarın nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar gelml§ olması ve 
dış zıı.rfların miihiir mumu jle iyic.e kapatılmıs olma~ı laz1mdır. 

Postada ol C.'ll.: gecikmelc-r knbul edilmc7. 6 6 1 O 12 66 76 (3115) 

288 
ü•H~u.ııı;a~E 

Zira bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarru1 besaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara ~nede 4 de1a çekilecek kur'a ile aşağıdaki plilDa göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 LJ.ralık LOOO Ura 
' • 500 • 2.000 • 
• • .2bO • LOOI • 

40 • 100 • LOOG • 
ıoo • se • s.ooo • 
120 • ... • 4.800 • 
ıso • ze • UOlt • 

DiKKAT : He..'8planndaki paralar btr sene lçhıde ~ liradan aşalı dllpl· 
yenlere ikramiye çıktıA:ı takdirde yüzde ZO fazla.siyle verilecdctir. 

(Kur'alar senede 4 deta, 11 Hazıran 1 t Eyl6l, 11 Birlnc:ıkinun 11 Mart 

tZM!R BELED1YEStNDEN: 
1 - İsmet Kaptan mahallesi 1334, 

1335, 1362, 1363 ve 1370 sayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre murabbaı 
kesme taşlarla döşeme yaplınlması 

Valilifı Daimi Encümeninden : 
İzmir ilkokulları için yaptırılmasına lüzum görülen 80 tane ders sıraa 1 S 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmmtur. Muhammen bedel 2000 liradır. 
Nümunesi ikinci beyler sokağında ilkokullar müzesinde, fenni ve huııust tart· 
nameleri de Maarif müdürlüğünde her gün görülebilir. isteklilerin ehliyet T &

~ikalan ve 150 lira teminat makbuzlan ile ihale günü olan 1 O birinci kinun 
1942 per~embe günü saat 15 te encümenimize müracaatları 

ve 13GO, 1361 !"ayılı sokaklarda mevcut 
1025 metre murabbaı di.isemcnin kesme 
taş1arla esaslı tamiri ve 'ı362 sayılı so-
kakla yeniden 150 metre boyda kanali- ~ 
zasyon yaptırılması i~leri fen işleri mü

30 8 6627 (3040) 
~_,....,...~. ~.#'..r..rJ"..r..o-..c:oc:r..r~~~ 

di.i rliiğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile blr ay ıni.iddeile Pazarlığa bırakıl
m.Jştır. Keşif bedeli 20039 lira 15 kuruş, 
muv·akkat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle 9/12/942 (dahil) 
tarihinden 2:1 12 942 tarihine kadar haf
t:ının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 16 da encümene müracaatları. 

2 - Şükrii 8araçoğhı bulvaı·ının, İs
met paşa bulvadyle Kfızım Dirik cadde-
si arasında1d kısmının ve Neccti bey 
caddesinin, Gazi ve 1sınet paşa bulvarı 
ar::ıc::ındaki k:snıının parke ta~lariyle ye
niden yapılması ve ŞilkrU Saraçoğlu 
bulvannın Gazi bulvarı ile Kazım Dirile 
caddesi arasındaki adi taşlarla döşenmiş 
kısnuıun parke taşlariyle esaslı tamiri, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve ~art
namcsi veçhllc bir ay müddetle pazarlı· 
ğa bırakılını~tır. Ke~if bcclr'li 3G088 lira, 
:~s kuruş, muvakkat tcıninatı 2706 lira 
60 kmu~tur. 'l'aliplerin teıninah iş ban· 
kasına yatırarak ma.kbuzlariyle!l/12/942 
(dahil) tarihinden 23 12 9·12 tarihine 
kadar haftanın Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma pihıleri saat 16 J enci.im~ne mü
racaatları. 

3 - Kumnşı beledı• eden verilmek 
üzere 13 takım odacı ve hademC'l re el
bise yaptmlması, ynzı işleri müdür!ü
ğündeki şartnnmC'si veçhile açık eksılt
meye konulmııştur. Mııhamme.n bedeli 
260 lira muvakkat teminatı 19 lira 50 
kw·uştur. Taliplerin teminatı ~ banka
sına yatırarak ınukbuzlariyle ihale tari
hi o1an 9/12/9,!2 Çar~amba günU saat 
16 da encümene ıntiracaatları. 

25, 2fl. 3, 8 6639 (3012) 

* 1 - Kırk adet Otobiis dış lastiğinin 
tamiri, yazı isleri müdürlüğündeki şart
namesi vcçhile açık ek.-,iltmeye konul
mustur. Muhammen bedeli 1200 lira 
mu~akkat teminatı !:10 liradır. Taliple
rin teminatı i~ lJankasına yahrarak malt
bu;dat:'iy1e ihrle lnrihi olan 23112/1942 
Çarş.1mba günii ı::aat 16 da enc'imene 
müracaatları. 

2 - Temizlik 4leri memur ve mü..,._ 
tahdemleriyle sıhhiye tephir memurla
rma 17 takıın elbise yaptırılması, yazı 
işleri müdürliiğündeki şartnamesi vcç
hUc açık eksiltmeye konıılmuştnr. Mu~ 
hammen bedeli 340 lira muvakkat te
minatı 25 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş banka~ına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarjhi o!an 23/12/1942 
Çarşamba gtinll ı::nat 16 da encümene 
mliracaat1arı. 4, 8, 12, 22 6820 (~101) 

* Beled iyemizin v aridat scrvbind,. açık 
olan memuriyetlere müsabaka ile me
mur alınacağından orta mektep mezun
larından askerlik filli hizmetini bitirmi~ 
olanlann imtihan günü olan 1O/12/942 
tarihine mfüadif perşembe günü öğle
den sonra saat 14 te evrakı müsbitele
rile birlikte riyaset makamınil miirncaat-
lan ilan olunur. 6900 (3124) 

·~_,.,,....C~'!'cr~/.r.,.;.r..r..r~.e-,.,..ıee~~q~ l\ 

DR. OPERATÖR 
SEDAT BELGER 
Doğum \ c lrndın Jı:tst:ılıklan 

Mütehassısı 
Birinci Kordon Gnzi l:adıclar oto
bfu dW'ftğı No. 288 de ha.cıtalarını § 
kabul ve tedavi eder. TEL. 4116 § 
7"...e:.CO-J...ı"'J.;.:::f".J."'~J'J7/A-:t:?....e ,,. ,.. 

T. iş Bankası 
Küçiilı tasarruf hesapları 1942 ikramiye plcinı 
Keşide1cr : 2 Şubat. 4 MaJ,s, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır •. 

ı 9 9 2 iKRAtMİYELERt-
ı adet 2000 Liralık 2000 Ura 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet 750 Urahk 1500 Lira 
3 adet 500 Lirahk 1500 Lira 

1 O adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Lirahk 4000 Lira 

;;o adet 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 18 Liralık 2000 Lira 

DAHA KİM GENÇ 
GÖRÜNMEK İSTİYOR ? 

"Bu Yeni Kesif Ben i 10 • 

Yaş Ge n çleştir di. " 

sörlerlnden ~ 

St.eJskal taratıı:ı.• 

dan keş! ve lt'~ 
mali itina ile set 
çllmlş genç h.a~ 
''anların cl!d hU• 

Bayan PJmard yuıyor: •Ken- ce.vrcltrlndcn lstıhrnç ı-dUen bıt; 
dfuıl gençıe,mlş, bu donuk ve çir- cevher ~imdi BIOCEL naını altıııda 
kln tenden lrnrtu!m~ ve dnha 15 elit.! gıdası olan pembe renk~k.1l 
'gün evvelblne kadar yüzilnıu kap- Tokalon kreml terk.bine \thıı.l edUy 
lıı.yan slya.h noktalarla buruşuk· mlştır, Bu kremi her akşam yııtı. 

luklarım tamamen kaybolmuş ol- nıa2dan evvel kullanınıt.. Slı uyur
dugurru gormcxre 'l'mrınJ ve aynı 'Ren clldlnlz bu kıymetli unsurıarı 
zamanda hayranım Bugun c!ldlm.j mııssedcr, her sabah daha açıkl 
bUtun ın~ada~:arımın gıp~a na- d:ıha yumuşu, daha taze ve da• 
zarlarını çtkecek derecede a.çılt, ha genç bir clld !le uya.nırsını~ 

Y\lmı.:ş!'k H caziptir. Clldı genç- Ounduılerl için de <beyaz - yağsız' 
lc~tırır.ek için meşhur bir doktor Tokalon kremini kullamnız 

'tararındlln keşfedılen yeni ~!r cev-ı Teminatlı, muvalfakiyelli nellcelt~ 
ht!r hakkında ynzılan maka.eyt !lk su basit ve kolay t.arrı tedul' 
defa okudu~um va.kit bizzat iten- sayesinde bugi.ın her kadın ıo yaı. 
dlmde şayanı hayret bir tesir •e kndar gençle~eblllr, ve genç kır• 
semere göreceğimi asla tasa vrnr !arın gıpta nazarlarııe bak.aut.') 
edemiyordum.> ı blr 

Sız dt boyle yapabılırsıniz. nermlrı ve yumuşak b,r c:Hd ve 
Clld hilceyrelerlnden istihraç ten U:lnin edcbl!lr Yegane cll4 

edilen bu yeni ve kıymetli cevher gıda.ıu olan Toltalon lt.remlertnJn 
sıhhatli ''e genç bir kızın clldln!n muva.ffakl;ıetll neLlcelerl ltat'lyeQ 
ı.engln ve t.abli unsurların:ı ml!şa- garnnUUdlr Aksi t.akdlrde para .. 
hlhtlr. Vlya:ıa Unlversltesı Prote· nı2 bllQ. sual ll«ie olunur 

Hali."! Platin pırlanta ile miizcyyen ve 1943 mocleJlcri a~t•nda~ pırlanta \' .f.' elmasla mi.izeyycn Bayan kol .... 
Ieri, bayan yüziiğii ve şövalye, Khps, ç.ıçek ve pliikfan, kiipclerı 

•• ~de u 
sında 1 

it0 bar 
Jtuma a a 

zalar 

'T 1 c ar çarşı· 
T 

B tarihlerinde çekilecekth.) 
"'nı 5 « 

, 
m 
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iKi TARiFiN MALZEMESi 
* 

""{'' _.. _____________ -jlWll _ _______ _ 

ltalya"' Avrupanın en da- Amerikan 
yanıksız memleketidir savaş malze -Almanya alJloJıaya Jıarşı harpten tince çoJı hazır 

lanmıştır:; falı at mihueri yeneceğimiz $iip1ıesiz.a 
7 (AA) - Dün Poesb;dc İTALYA PE ( HAZIRLIKLl DEGİL 

· lı:ven iktisadi harp nazır
üst ş .rı demiştir ki: 

et af.ndaki abloka daha sıkı 
. ·r rıle ektir. 

Al 111A. 'YANIN DURUMU 
A · r geçen harpteki tecrübe eri-

ne d ar k huzırlıklannı, İngiliz ab-
fok nı he~ ba katarak yapmışlar 'e 
Alm nyaya harpten evvel çok büyük 
stoklar yığmıştaı·dır. İşgal altındaki 
bölgelerde de aı:ami istihs~l elde et
mek için her çareye baş vuruyorlar. 
Bazı ham madde]eri sun! olarak istih
sal ediyorlar. Bu hal bizim işimizi uza
tıyor ve güçleştiriyor. Fakat Almanya• 
Yl sonunda yeneceğimizden şüphemiz 
yoktur. 

c nun kacl r el • l ı ız 

lek t yoktur. .ı. • urmul z . !· Jtalya
nın y, t wı ıtha atın ) z "' 75 ! deniz 
a ırı m nl kctlerd n geli ·. Şimal \fri
ka ı ı>I leketierinden ge enler de bu 
.} eI ... uııc d hildir. Müttefikler .Ahl nizi 
mihver için kul1~nılamıyacuk b"r hal 
gctiı d kçe ve İngiliz hava kuHetlc>ri 
botı Alınnnya damiryollarım tahrip et
fkçe İtalya c!rafındakl abloka çenheri 
daralacak ve Ita!yan milleti memleketi 
mukavemete hazırlarnanan bu harbe 
sokan hükümctinin ne kad:il' büyük 
bir delilik yaptığını anlıyacaktır. 

"Amerika intikamını aldı" 

"Uğradığı zarardan faz
lasını Japonlara ödetti 
Almanya .Japonyayı Amerilıaya hücum ettir· 

mehle lıendl mağlubiyetini hazırladı deniliyor. 
Va§İngtOn. 7 (Radyo) - Amiral 

Mimiç, Pearl Harbur baakının yıldönü
mü münasebetiyle beyanatında demiş
tir ki: 

c - Amerikan donanması Pearl 
Hatburun intikamım almıo ve uğradığı 
Clarbelerden fazlaamı Japonlara ödet
mi~tir.> 

lNGlLIZ GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI 
Londra, 7 (Rai:Jyo) - Gazeteler bu

gÜnkü baı yazlarını Pearl Harbur baıı
'ınının yıldönümüne tahsis etmiılerdir. 
Taymis bir •enelik hadiseleri gözden ge
'1rerek diyor k.i: 
Amerikanın bu harp eınasinda başar

Clığı büyük iıler bir çok askeri muvaffa
kıyetsizlikler arasında yapılm1'tır. Müt
tefik devletlerin ıtratejiai gayesine doğ-

ru ilerlemiştir. Şimdi i§e kaybedilen yer
leri geriye almak ve harbi dü.,man mem 
leketlerine sokmak için devam ediyo
ruz. Amerika ve dostları yer yüzünde 
yaşayan bütün insanların mukadderatı
na dair müşterek bir mesu1iyeti omuzla
rında taşımaktadırlar. 

AMERIKANIN HARBE 
GIRtŞl VE TF..StRLERt 
Niyoz Kronikl diyor ki: B. Hitler Ja

panyayı Amerikaya hücuma teşvik et
mekle kendi maölıibiyetini hazırlamıs
bı. Bu kumatda Nazilerin ne kadar za
rarlı çıktıkları Amerikanın havsalaya 
sığmıyan imalatına göz gezdirildiği za
man daha iyi anlaşılı:-. Bunun neticesi 
bütün harp cephelerinde, Pasifikte, Rus
yada. şimal Afrika cephelerinde görül
müotür. 

SMUTSUN* SOZLERI 1 SON ZAF~RıN YOLU 

Büyük Britan-
1
Müttefikler ara-

ya sistemini 
methediyor ••• 

Cenup AfriJıa IHqueJılll· 
nln sözleri ue tngUlz 

gazeteleri •• 
Londra, 7 (Radyo) - Cenup Afrika 

birliği başvekili Mareşal Smuts Büyük 
Britanya baJkma hitaben bir konuşma 
yapmıştır. Mareşal Smuts demiştir ki : 

• - Bqyuk Br!tanya milletler camia
eının meşruiyetine memleket ve mille
timin bu harpte bilfiil oynadığı rolden 
daha kuvvetli hır delil düşünülemez .. 
Bugünkii Büyük Britanya sistemi tarih 
karşısında varlığının meşruiyetini gös
termiştir. Bu sistem Uısanuı uğrunda 
eeve seve canını feda edeceği bir sem
boldür .. • 

DENİZ VE HA VA İŞLERİ 
Mareşal Smuts denizaltı harbinden 

bahsederken bu sahada çok mühim mu
vaffakıyetler elde edildiğini, havacılık 
istihsalatında Stafford Kripsin mesai
mnden büyük şeyler beklendiğini söy
lemiştir. 

B. ÇÖRÇİLE DAİR 
Çörçilın şahsından bahsederken de

miştir ki: 
• - Büyük Britanya başvekili gö

rUşlerinin açıklığı ve sarsılmaz azmiy
le zaferin en kuvvetli yapıcılarından 
bıridir. • 

DEYL MEYL DİYOR Kİ : Harpten 
sonra B 'ik BrHanya kendi cAmiasına 
men up o -ın m·ııctler!e bu camia dışın
daki nı·ı tleri daha yakından birbirle
r·ne :>, ' tnma '<. çalışacaktır. Bu mu
nzz.am ı«ı bnc:arm k hususunda havacı-
1: w ı · 1 ı b"r rolü olacaktır .. 

sında iş birli~i 
artn..alı 
-*-

Atli ile Sumner Vels 
hemen hemen ayni şey· 

ıerl söyli~orlar-
Vaşington, 7 (A.A) - Hariciye mUs

teşarı B. Sumner Vels müttefiklerin 
millıtelif cepheleı deki kazandıkları mu
vaffakıyetleri sıkı işbirliğine atfederek 
demiştir ki: 
•- Son zafer bu işbirliğine bağlıdır. 

Muhtelif cephelerde işbirliğini devam 
ve inkişaf ettim.ek Iazımclır. » 

B. A TLİNİ NSÖZLERİ 
Londra, 7 (A.A) - Bi~ nutuk söyli

yen dominyonlar nazırı bay Atli Bri
tanya milletleri camiasiyle birleşik dev
letler ve Sovyetıer birliği arasında iş 
birliğinin ehemmiyetini belirhniştir. B. 
Atli umumi menfaatlere aykm bir ıi-

~aset takip edcbılecek büyük monopol
ların kontrolü luzumunda ısrar ederek 
demiştir ki: 

- Harpten sonra sosyal emniyet ln
gilterenin ve bütün dünyanın istihsal 
kabiliyeti üzerinoe kurulmalıdır. 

--~~ıwwttıww-----

((PETEN)) VE «DARLAN)) iN 
VAZiYETLERi 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mücadelelerine devam edit;orlar. 
DAKARDAKt 
FRANSIZ F I OSUNUN DURUMU 
R bat, 7 (A.A) - Fas ve batı Ceza

irdc1<l Frans z kuvvtl rine kuman~la 
eden general Noges Royter aj nsına 
aşawıdaki beyanatta bulunmuştur: 

c - Dakardaki Fransız harp gemileri 
Fas sularında bulunan deniz kuvvetleri
nin komutanı amiral Müzelyenin kontro 
lü altındadır. . 

MARESAL PETENIN VAZIYETl 
Ben şahsen mare~al Petenin bir harp 

esiri Vil7lyetinde bulunduğu fikrindeyim 
Mareşalın bazen yapmak mecburiyetin
de bulundu;;u je tlerin sebebi kanaatim
ce F ran"ız haltın ve esirlerine karşı 
Alın nların mi illeme tedb"rler~ni önle
meve matuftur. Emin°m kt maresal ta-

~ .. ~:..r~~J'"..r...ocı""~:.::.r..o.:§ mamiyle bizim ·bi dr ünmektedir ve 
Amerı ada asfıerı § b. imle b raberdir. 

s rvisJere 500 bin § . -•--
J!tr~ 11.aJJ verildJ..

1 
S Amerılıan kay~pların· 

Y n n, ı (A.A) _ Ordu ve da~ COğU esfr •• 
• a sıhl ·e daırelerinin verdi- .. Vaşın~ton, 1 .. {A.~) .-. Ayan mec-

_1 • ·u ta ~öre Amerikan zıı 1" bahrıyc encumeru reısı B. Valk kay-

ıı~esi üstün 
-*-

Ar. ERİKAN lSTlHSALATi DA· 
HA z,y OE ART!\CU< 

Va "ngton, 7 (A.A) - Salithiyetli 
bir z t Amerikan ordu. unda kullanıl n 
harp ı ı lzeın,.. iyi mihvercilerin hnp 
malze i ııra ında bir mu'. yese yapa
rak dem· •ir ki: 

- B;.ı:iın tanl.larıınız mukavemet
leri, l s km vctlcri bakımından Alman 
tanklarına faiktir. Uç klarmuz da muh
telif s, v slarda ti tünliiklerini isbat et
mi,c:lerdir. 

1 l nü k ti bir Ü ttinhik elde etmemi
ze yetec k kadar silah ı.-e cephaneye 
malik olmadığımız doğrudur. Fakat is-
tihsal ettiğimiz harp malzemesinin yük
sek randımanı çok ümitli bir yol Üzerin
de olduğumuzu gösteriyor.> -----·----ROMA.P."l!'A • iTALYA 
Arasında ticaret •• 
Roma, 7 (A.A) - İtalya ve Roman

va ara mdn )<ıpılnn yeni ticaret anlaş-
ma ı eşya mübııdele nisbetlerini fazla
la~tırmaktaıhr. Romanya İtalyanın muh
taç bulunduğu petrohı, İtalya da Ro
manyanın en mi.ihim ihtiyaçları arasında 
yer alan mcnvucat w• ilaclar yollayacak
tır. 

----m----
Amerikada u7" 
lıarp ~emisi 
daha yapıldı 

---*·---
A31rıca bir ta;yyare ge· 
misıi denize in.ıH11'ildi 
Vaşin,..ton, 7 (A.A) - Amerikanın 

doğu kıvı1~uında bir dr:ıniz tezgahında 
veni bir Am r· ·"n uçak gem.ic;i denize 
indi ·ilmistir. Son d .. rt avdan daha nz b\r 
zaman zarfında dc-nizc indirilen bu döı
düncü ucak ~emisidir. 

At1ı.-nt11rin dowu kıvısında bir liman
da da 7 harp ,ı?emisi dC'nize indirilecek
tir. _______ , __ _ 

HOLLaNOAYA BÜYUK BiR 
HAVA AKINI YAPILOI ----Hl·---

(llaştaralı 1 ınci Sahifede) 

Düsmanın 23 tayyaresi düşürülmüs
tür. Diğer di.i ürülcn 5 u~k ile düşma
nın kavıbı 28 ucağı bulmustur. 

Mans denizi üzerinde hava muharebe
lerinde 2 ucak düşürülmüstr. üc Alın"n 
ucafu kavıptır. 

Bcrlin, 7 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : İngiüz bomba uçakları Al
manyanın cenup batı bölgesine izaç ha
rc:ketleri s apını_lardır. Hasar azdır. Beş 
<lii man tayyare.:.i dü üri.Umüştür. 

Berlin, 7 (A.A) - İngiliz uçakları 
batıda işgal altındaki arazi üzerinde uç
muşlardır. Avcılarınuzın ve uçak sa
varlarımızın mukabelesiyle 11 düşman 
tc..yyaresi düşüriılmüştür. Bunlar ara
sında iki dört motörlü uçak ta vaı-dır. 
FİLİPS FABRİKALARINA HÜCUM 
Londra, 7 (AA) - Hava nazırlığı

r:ın tebliği : İngıliz bombardıman uçak
ları Hollandada Aynhofende Filips tel
sız ve radyo fa!>riknla.rına taarruz et
mişlerdir. Hollanda haJ.l.-.ının mümkün 
olduğu kadar az zarar görmesi için sa
hilden yüz kilometre içeride olan bu 
fabrikalara taarruz gündüz yapılmıştır. 
Uçaklar alçaktan uçmuşlardır .. Büvük 
Yhngınlar çıkarılmır;tır. Hedef mmtaka
s·nın hava hücumlarına karsı fevknlfı
de müdafoalı olnıası hasebiyle bu taar
ruzda 12 bombardıman ucağı kaybedil
mistir. 
LİLE HÜCUM 
Amerikan uçan kaleleri Lilde Loko

motif ve vagon ımalttthanelerine hUcum 
etmislcrdir. Büyük tahribat yapılmış
tır. 

Baska teskiller Abvıl tayyare mey
dnnına hücum etmişlerdir. 

İngiliz - Amc-ikan avcıları bu hare
ke 1erde bombardıman uçaManna rc
f-k t etmi lcrdir. Yedi Alman avcısı 
aü ü ülmU tür. Lil ve Abvil taarruzla
rında ikısi bombaıdıman, b

0

risi avcı ol
mak Uzere üç ta varc kavbettik. 

HÜCUMLAR PEK ŞİDDETLİ 
Londra, 7 (Radvo) - Havacılık eks

peı le ·ine göre rr.üttefiklerin Hollanda
cıaki Filips fa•:n·ikalarına ve Lildcld 
f..ıbr kalnra yaptıkları son hücumlar 
haı bin ba ından beri i <tal altındaki top
rd-.1 rdıki hetl0 flere ,.anılan en s 0 ddet· 
li nlc1nl.,rc1ır. Çünkü yalnız b;r nolda
da :ı, üzde 1 f, z ıı hnfif İn iliz bombar
d•mmı uçaw,l faal·, cltE.' buluıımuslur 

Lond · . 7 ( R d'i o ) - Hollandı.- da 
F tos f br·k 1 rma k<>rsı vapılan bü
viik taar. uzdn lOO bombardıman uc;a
fanı 400 mütt f k avcısı himave etmiS"
tir. Eu akınd n sonra yapılan kesif 
uçuşları fabrika binalarında vukua ıte
len e;en·~ hasarı teSPit etmisür. 

Filips fabrikalarında onbcş bin işçi 

Z& .& -UZAK OOGU MUHAREBESi ~ 
---*·---

Bunadaki 
Japonlar 

çevrildiler 
---*---

JAPONLAR ÇINDE DE BiR 
NOMTAOA SIKISTflAR 

Melburn, 7 (A.A) - Cenup Pasifik
te reni c·nenin şimnl doğusunda Buna 
ve Cunada çaı:pışmalar devam ediyor. 
Müttefik kuvıı etler Buna köyünün bu
lundu w u plaja varmış ve dü~nıanın mu
J,ıwemet hnttını tecrit etmiştir . 

HAVA HOCUMLARI 
Geceleyin bomba uçaklarımız yeni 

Bıitanyudn Rabol hava meydanını şid
detle bombnlamışlardır. Bir çok infilak
lar ve yangınlar çıkmıştır. 

MUHASARL\ TA~IAMLANDI 
Mclburn, 7 (A.A) - Yeni Ginedeki 

Royter muhabirinin bildirdiğine göre 
Amerikan kuvvetleri Bunanın doğusun
da sahile varmı,1ar ve buradaki Japon 
mevzilerini tamamen çevirmişlerdil'. 

GUADELKANARDA 
Melburn, 7 (A.A) - General Mak 

Artür kararg;Junın tebliği: Salomon 
adalarında Guadelkanann dağlık ve or
manlık bölgelerinde Amerikan ıilah 
endazları düşman hedeflerine hücum 
ederek 400 Japon öldürmüşlerdir. 

ÇtNDE 
Çungking, 7 (A.A) - Tebliğ: kuv

vetlerimiz Kienski şimalinde Huçiskayı 
znpt etmişlerdir. Düşman ağır kayıplara 
uğraınıstır. Suyanda bir çok Japon kam· 
yonu elimize geçmiştir. 

&! 
22_ -

SON HABER 

Varlık • • 
vergısı miktarları 

Bütün yurtta listeler 
ilin edilmek Üzere 

Bir Jıaç firmanın lfltis talebinde bulunmaları 
ehemmi~etıe nazarı dBJıfıati felıti". 

Ankara, 7 ( Telefonla ) - Varlık varından sonra ilan edilecektir. 1:stan1 ul 
verj?isi mi.ikelleflerinden alınacak vergi haric olmak üzere memleketin her ta
miktarını tespit icin vamlan calışmalar rafında bu listelerin önümiizdeki hafta 
vurdun bir c;ok verlerinde sona el'mis zarfında asılnus olacağı tahmin cdilivor. 
olduğundan listelerin komisvonlarca Bazı şehirlerimizde bir iki firmanın 
il~n edilmek Uzere olduğu habeı· alın.- iflas talebinde bulundukları sövlenmek· 
mıştır. tzmfr, Bursa, Adana ve Mersin- te ise de bu teşebbüslerin ver~i tahsi1Atı 
de listeler buj?ünlerde asılacaktır. An- arifesinde baş vurulmuş bir hile volu 
karadaki mUkellefleri ~österir isimler olması aynca ehemmiyetle tetkik oluna• 
de mensup oldukları tahsil şubelerinde caktır. 

Tasarruf haftası Başve· 
kilin nutku ile açılıyor 

'J'lcaret ue Ziraat ueııııııerl de lıonfe· 
Panslar uereceJıler ... 

Ankara, '1 (A.A) - Başvekil B. Şük- konferans ve aralarında ticaret vekill 
rü Saraçoğlu 13 Uncil Tasarruf haftası- doktor Behçet Uz ile Ziraat vekili Ra
m, Halkevinde çarşamba günil saat 15 şit Hatipoğlu da bulunan zevat tarafm
tc irat edecekleri bir nutuk He açacak- cian çok kıymetli konferanslar verile
lardır. Bundan sonra Halkevinde bir cektir. 

--~~~taııww--~---

Za iı·epte uzun Türk parasını koruma hakkın· 
sokak çarpış- da yeni layiha hazırlandı 
maları oldu 

----*---
Eshi Yugoslavya lelıiıı· 
de tezgd!ürler ~apıldı 
Lonclrn, 7 (Radyo) - Zağrepte bir 

haft<ı e\ vel sokak carpışmaları olmus
tur. Yiizlerce üniversiteli Pavelic alev
hindc ve eski Yugoslavva birli~i lehin
de tezahürat vaomıslardır. Bir kac saat 
süx n caroısmalar olmuştur. 

--~ıw-~~-~--

FilO]IU tu•an FFransız 
amiralı nasıl serbest 

bıra1ııldı1 .. 
Vışi, '1 (AA) - Bahriye mızırlığın

dan tebliğ edilmiştir: 
Filonun kendi kendini batırması üze

rine işgal makamlan tarafından neza
ret altına alınnuş olan yüksek rütbeli 
bir çok subaylar Fransız bahriye kıta
Jannın terhisini milteakip serbest bıra
kılmışlardır. Yalnız açık deniz filosu 
kumandanı amiral Dö Labar serbest 
bırakılmamıştır. 

Bahriye nn?.ın işgal makamlarına bir 
mektup göndermiş ve bu subayların 
uncuk aldıkları '!mirleri üa etmiş olduk· 
farını ve sadakatlerine itimat edilecem.
ni bildirmiş, bunun üzerine amiral da 
serbest bırakılmıştır. 

-~--·llWWltfı~--
Kanada baıvekili 
Amerikadan döndü 
Vaşington, 7 CA.A) - Kanada baş-

vekili Makenzi King birleşik devletler 
re:isiylc temaslarım bitirerek Kanadaya 
dönmüştür. Makem.i King B. Ruzvelt
le temaslarının iki memleketi ilgilendi
ren meseleler ve harp sonrasına ait fa
ı?liyetler etrafından cereyan ettiğini 
söylemiştir. Kanada başvekili Amerika 
hariciye nazırı Kordel Hulle de uzun 
boylu görüşınelerde· bulunmuştw-. 

~·----Vişi kabinesine 
girmesi beklenilenler 
Londra, 7 (AA) - Vişiden gelen 

haberle!e göre Fransız halle partisinden 
Doryo ~e .~arsel Deanın yeni teşkil edi
lecek hukumete girmeleri muhtemeldir. 

~·----İSPANYA ELÇİSİ 
Be~linden ayrıldL. 
Berlın, 7 (A.A) - Hükümeti tara

fından geriye çağrılan lspanyol büyük 
elçisi burndnn hareket ederken siyasi ve 
a•kc 1 bir çok c-ahsiyetler tarnfından 

st r. 
--,.,,,,.,.,@----

)fACARiSTANDA 
Yeni bir demiryolu 
Budnpeşte, 7 (A.A) - T ransilvan· 

yayı ?rta ~acarıstana bağlıyan dcrniryo 
lu 5 ılk kanunda merasimle açılmışhr. 

-----9--w---
R s Ordusunda 
Terfiler ... 
Mo 1.ova, 7 (A.A) - Stalin 250 

albayı enernlliğ_, 12 korgenerali orge
neralliw e terfi etmiştir. 

emniyet nazırlığının tebliği : Cenup İn
giltercnin bazı bölgelerinde dün gece 
hafif ha\·a faali,}"eti olmuştur. 
Bazı mahallel,,re d~cn bombalar ev

lerde hasara sebebiyet vermiştir.. Üç 
k!şi yaralanmıştır. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Türk pa
rasının kıymetinı koruma hakkındaki 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ltıyiha meclise verilmiştir. 

L§.yiha müstaceliyetine binaen Mali
Ye vekilinin bugünki,\ mecliste vukubu-

lan teklifi üzerine muvakkat b1r enc:tl
mene havale edilmiştir. Encümen yum 
(Bugün) toplanarak liyihayı tetkik 
edecek ve Iayiha meclisin çarşamba 
günkü içtimauıda mtuakere olunacak
tır .• 

~emurlara kumaş verilmesine 
bir ay sonra başlanılacak 

İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Memurla
ra dağıtılacak parasız kumaşların do-

kunması resınt ve husust fabrikalarda 
devam edilmektedir. İlk partide kadın
ların giyecekleri kumaşlar dokunmak-

tadır. Bunlann doknmnası on gUne ka
dar bitirilecek, bundan sonra erkek ku
maşları dokunacak ve bunlar da yirmi 
günde ikmal edilecektir. Tevziatm bir 
ay sonra yapılacağı ve on günde ikmal 
edileceği söylenmektedir. 

~~~~,.ı<;:::~~~~<::>'">'"="':::::::..c::::::,.;~;::,..<;~~::,.ıo:;::~><;::~~~~~~~~ 

lstanbulda ambar sıkıntısına 
karşı tedbirler alınıyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Son za• 
manlarda hissedilen antrepo ve ambar 
ihtiyacını, bu hususta artan sıkıntıyı gi-
dermek üzere tedbirler alınmasına de
vam edilmektedir. Bilhassa Avrupa 
hattının açılmaaiyle yollarda hirikmiı 
olan ithalat mallannın etokuna baılan
muı, bir taraftan da yeni mallann gel
mesi lstanbulda antrepo sıkmbsını art-
brmııhr. Tüccar ewasmm gümrük am
baTlannda uzun müddet kalmaması için 
son alınan kararlar üzerine tacirler mal
lannı çekmeğe başlamışlarsa da bu ted-

birde sıkıntıyı önlemeğe kafi gelmemek
tedir. Devlet demiryollannın müracaab 
üzerine Ahırkapıda bazı binalann am
bar olarak kullanılabileceği anlll§ılmıt 
ve hu yerleri elinde bulundUTaD daire
lerle yapılan temaslar neticesinde bura
lara mal konma11 temin edilnıitm. Sir
kecide yine bqka idarelerce kullanılan 
bir kaç bina da antrepo ittihaz edilecek
tir. Buna rağmen ihtiyaç tamamiyle kal'
şılanamıyacak olduğundan elveritll eli· 
ğr binalar da aranmaktadır. 

Yeni antrepo binalan inta1ı da tetkjk 
olunuyor. 

~~::><~~:y:;;:,...:::~:..c;;::~~~~~~">'~~~~~~~~~~~~ 

Parti Meclis grubu bugün toplanıyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Parti Mec lıs grubu umuınl heyeti yamı (Buglhı) 
saat 15 te toplanacaktır. 

Ders saatleri değişmiyecek 
Ankara 7 (Telefonla) - Mahrukat- den evvel tedrisat yapılacalı şek1;nde

tan tasarruf için okullarda tedrisat sa-ı ki haberlerin aslı olmadılı anlaşılmıt
atlerinin değiştirileceği ve yalnız öğle- tır.. . 

üzümden şeker imaline çalışılıyor 
~---------,---------

:Ankara, 7 (Telefonla) - Şeker fab-

1 
tadır. Gelen haberler tecrübelerin mu-

ı·jkalarımızda üziımden mayi halinde vaffakıyetle net:celenmek üzere oldu
şeker istihsali için tecrübeler yapılmak- ğu merkezinded:r. 

Kömür lstillsalcitı 
Ve stofıu artıyor .. 
Ankara, 7 (Telefonla) - Son günler

de Zonguldak havzasında kömür istih
sali günde dokuz bin tona yaklaşmış ve 
kömür stoku da 60 bin tonu bulmuş
tur. 

--~o----

Ru~ltzf' ifd Alman 
gemisini batırdılar 
Moskova, 7 (A.A) - Şimali: Fiıılan-

<Lyadan açık dc11ize açılan iki Alman 
nakliye vapuru Rus kıyı bataryaları ta
rafından batırılmıştır. 

---o----
Çehosıoualıyada 
lllr ayda J28 
fıbi nsılmıı .. 

RUMENLERLE 
Yeni ticaret müzalıe· 
relerine baılanıldı 
Ankara, 7 (Telefonla) - MUddeti 

bu yıl sonunda bitmekte olan anlaşma
D!n yerine yenı bir ticaret mukavelesi 
akdi için şehrinııLde bulunan Rumen 
reyetiyle müzakerelere bugün hariciye 
vekaletinde başıanclı .. --o---
Sofyada1li ıeuJılfler 
esnasında ~arpış· · 
maıaa• da oldu.. 
Sofya, 7 (A.A) - Bulgar gazeteleri 

5 ilk kanunda ilan edilen örfi idarenin 
payitahta oturmaları tehlikeli olan p-
hısları bulup meydana çıkarmak için ya
pıldığını y.a?.mak~adırlar. Evvelki akşam 


