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- . merıkan su· 
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sert ve güç 
talimlerle ye· 
tiştirilmek

tedir 

_Seyhan viliyetinde varlık ve, 
verecek mükellefleri bildiriyd~~0,.~/ 

l 

, 

_,·ı Varhkvergisini Ceyhan hariç, tahak· 
ödemeyenler eden vergi8,5o_4,387 lı 

Nerelerde Ça Gilodo fabrikası 610000, Yako Benyeş 550000, 1 
4 

' • lah 350000, Alber Diyap 300000, Milli Mensucrı 
hşllrllacaklar? .. tirket~. 37o55o ~i~a verece~~·r 

Ankara ıs \Husaıi muhabirimizdeıı) - Var 1 Tuccarlardan 10 kışı 20000, 6 kışı 30000, 8 kışı 500 
lık vergiıile mükeUef olan vatandaşların ba çilerden 3 kişi 20000 6 kişi 15000 2 kişi 14000 9 k 
mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri taltdirde . ' • • • ' ' ~ 
ne. aaretle çalıştır~lacak.ları.bakkınd.a hazırlınan 1 1 k1şı 12000 lıra verecek 3~ 
talım~tnıme beyetı vekılenın tasdllı.ıne ar:zoluo- - 2 inci saytamıza bakınız W..n,°\ 
malt uzeredlr. 

Bu ribilerin çalııtırılacakları yerler fUn• 
lardır. 

1 - Palo - Elizık yolu 2- Diyarbakır 
- Bitlis - Van yola 3- Erzu •um - Airı 
Transit yola 4ı- Kop - Ziğana ve Deve boy . 
nu reçitlerinin temizleomesi 5 - Maden kuyu· 
lara 

Ankara lS (Husaıi muhabirimizden) - An 
kara ve lzmir varlık vergisi listeleri üıeriode 
yapılan en ıon tetkikler de bitmiıtlr. Yarın a· 

1 
Ekim vaziyeti memnuniyete say 
Ziraat Vekili Parti 

Maresal Rommel 
Trablusgarbı 

müdafaadan vazgeçti 

ıılmaları kuvvetle muhtemeldir. 
lstanbolda Uıtelerin b•yram ertesi 
aaılacarı amalmaktadır. 

lıtanbaldı bürolar kurulacak, 
alfabe ııraıile hazırlanan defterler 
İJaraiarcia •İikahiarın htldkıne su 
nalacaktll'. 

Napolld• bUfUk yan· 
gınler çıkarlldı 

Ankara ıs [R.G] - ltalyın 
ıehirleriae hava akıoları devam 
etmektedir. Cama rünü yapılan 
bir akında Napolide büyük yan· 
rınlar çıkarılmııtır. 

bunda izahat Verdi 
Ankara 15 (a.a)- - veya 1.p. 
Bombariyet Halk I 7 k •ı • t •h ı • ./ / l t l babat 
P artisi Mttcli!i ıra- V e l lS l SQ IR J QZ a QŞ lTl ma •• iet'hJi• W 
bu Umumi Heyeti • • [ t db • [ • • h ff • la1-ttmlm&11 ifita 
bıırün 15.12.1942 Si IÇIR Q lRQR e lT erı lZQ e l bOkOmetçeaev 
saat 15 de Reiı bi tedbirler aha· 
Vekili Trabzoo mebaıa Hasan .:.kanın Reiılliiode 1 makta olduğuna dair takrlrinin m6aakere'l:oe 1reçllcU. 
toplandı. Celıe açıldıktan ve reçeo toplantıya ait Takrir sahibini müteakip ziraat weltlli- Ş..ket 
zabıt buli•aıı okunduktan ıonra ruznameye seçildi. 
Ruzoamenln birinci maddesini Barsa mebaıa Nevzat Raşit Hatiboila kilraüye gelerek ekim vaaly•tialn 
Ayasın iıpirtola içkilerle tütOn istihllklnln artmaıı \liemnanlyete ıayan oldafaoa söyledi. lıtibıalin atle 

lngiliz hava kuvvetleri Almanların 
çekili,ini çok zorlattırıyor 

Ankara 15 ( R.G. ) - lnailiz 
kaynakları, Sekizinci logiliz ordusu 
taarrazanan pllna uygun olarak 
devam ettiğini, Mareıal RommeHn 
muharebe kabul etmiyerek çekildi· 
ğini bildirmektedirler. 

ı..oodra radyoıa, Mısırdaki as· 
keri durum hakkında bugün ıunla· 
rı ıöylemittir: 

" Akla relen ıoal şu inr: Rom· 
mel El Areyla'yı niçin müdafaa et
memiştir? Bu ıuale verilecek ce
vap da ıa olabilir: Rammel pek 
iyi bilirdi ki, taarruza hazır bir 
vaziyette olan aekiziaci orda kar· 
ıııındı dayanmak ümidi hımen de 
hiç yokta. Rommel orddsa El.A· 
lemeyn'de majlOp edilmiş ve oza· 
mandanberl de takviye alamamııtı. 

Demek oluyor ki, El-Areyla 
ribi kuvvetli bir yeri müdafaa kud
retinden mahrum olan Rommel, 
elinde kalan kovvetin tamamını 

Tanaaa ıönderip Mihver kuvvetle. 
rino katacalı.tır. Roaımel, Trablas
garbl müdafaadan vaz reçmİf, Tu. 
nuaa tatmak kararını vermiıtir.» 

Mıhver kaynakları Son lnriliz 
taarruzile neticelerinden bıhaetme• 
mittir. Banlar daha ziyade Tunuı 
cepbeıi üzerinde darayorlar ve 
Mıhver vasiyetinin borada çok Hİ'• 
lam olduğunu bildiriyorlar. 

Bazı logiliz razeteleri, yeni 
ilerlıyiıin Rommel ordularını iki 
cephe arasına s1kı1ttrdıiını yazmak· 

tadırlar. 

Rommelin çekiliıi rDç bir da· 
ram ifinde vukua relmektedir. 
Kaııinrbam'ın hava kuvvetleri, Ç•· 

kllme halindeki Rommel kuvvetle. 
rin• yükleameie devam ediyor. 
ln~Ui& açak filolarının bir ınnde 
90 9ık11 1ıptıldarl baber v•rili1or• 

ken ba, loriliz hava kavvetleri 
için büyük bir baıarıdır. 

Rommel reriledlkçe, lorilizler 
de ileriye dojro atıldıkça bava du
rumu itibarile Rommelin vaziyeti 
ıi.içlotmektedir. Rommel, elindeki 
hava meydanlarını birbiri ardından 
loi'iliz hava kuvvetlerine bırakıyor. 
Kendiıi daha az elveritli hava 
meydanları o dan faydalanmak zo· 
ruodadır. 

Sekizinci lnriliz ordoıu ko . 
mutanı Mootfomeri Libya cephe· 
sine yakın şarktan yeni yeni tak· 
viye kuvvetleri almaktadır. lraktao, 
Suriyeden, Filistindeo bir çok mo· 
törlü kuvvetler libyaya sevkolun· 
moıtur. Halbuki, hiç bir takviye 
alamamış olan Rommel, El • Ale
m•yrıden kartarabildiii lutalarile 
Montıomeriye kartı dormaj'a ça· 
lıımaktadır. 

Tnnaıta Mihver kuvvetleri Si· 
dlyadan mütemadiyen takviye kav· 
veti almaktadar. Müttefikler de 
reride kalmıf kuvvetlerini ileriye 
almakla motıul ıörüoüyorlar. 

Kahire l:> (a. a.) - Mihver 
kavvetleri batıya dotru çekilme· 
ğe devam edl1or. Rommel hafif 
ardcılar kollanıyor ve bunlarıo 
mukavemeti kolayca kırılıyor. Mib· 
ver kuvvetleri milttefiklerio ilerle· 
meıini reciktirmek ümidile bir çok 
mayin ıabıları vücuda ielirmiıtir. 

Berlio ıs (a. a.) - Tuouı 
cepheainin bilUlo keaimlerinde Mib· 
ver kıtalarının hareketleri dOn de 
plln mucibince inkişaf etmittir. 
Hiç bir yerde Amerikan - loriliz 
iatili kuvvetleri Alman ve ltalyaa 
kuvvetlerinin ilerlemeılni önleye· 
memif ve her yerd• temutan bO· 
1&k bir imtina il• kafmıtlardıt. 

Buıün ltalyan radyosu hava 
akınları münaaebetile bir Alman 
razetesinde çıkan yazıdan bahset· 
mittir. Bu Alman gazetesi Çörçi· 
lin bava boqıbardımanları oıulle· 

rinin cezasını yine lorilizlerln çe· 
kecej'ini, Hitlerin rünün birinde 
intikam almak için plotlarına emir 
verecei'İoi yazmı~tır. 

Batı ve cenap batı iıtlltamet· 

terinde ilerliyen mibv6r te:1killeri 
ıimdiye kadar ne Darlancı, ne de 
Oö Golcu Fransızlarl.a karıılatmıf · 

tır. Çolr. etrafla Alman - lt"ıyan 
bava keşiflerinden alaşıldıiıoa &Ö· 

re Tonıısta ve doio Cezayirde 
bulunan lnriliz ve Amerikao kuv
vetleri iaıe, tecbızat ve nakliy• 
bakımlarından zaooedildiiioden da. 
ha çok ııluntı çekmokledir. lnıiliz 
- Amerikan atıla orduıunuo ağ'ır 

ıllih. kamyon ve dii•r lüzıımlıı 
malzeme bakımından uiradıiı ka· 
yıplar · timal Afrilr.a aahıllerinde 
ve Cezayir limanlarında bir çok 
va,purların batıralmaaı veya hasara 
u;ratalmaaı üzerine o kadar yOk· 
sek olmuştur ki bir çolr. birlikler 
techizaılanoı lamanda beldetmelr. 
zorıında bulunuyor. loıiliz ve Ame· 
rikahlar bilbaaaa pek çok hava 
kuvvetleri ve uçalr.,malzemeıi kay· 
bet mitlerdir. 

Aj'Jr ve orta bomba ıaçakları 
az oldutıı fibi ncıları da kif ı· 
yetıizdir. 

Kıyı ıehirlerinde General Ay 
zenbover büyük el koymalara ve 
istila kııvvetlerinln fena muamele· 
lerioe karıı iıyan eden balkı tala· 
bilmek için jandarmayı aaker kıta· 
larile takviye etmek zorunda kal· 
mtftar. 

Mevcut maldmata rore. moh· 
telif Fran11! krfileleri araaında 
çıkan bir çok kavralara Jandarma 
mlldabale etmeğe mecbur ol • 
mutt•r 

sebeplerinin neler oldatana dair takriri totkil edı. tmlmaaı için alanan ve alınac~k olao tedbirleri etra• 
yorda. Cevap vermek tızere kOnilye gelen gümrük file izah etti. Bu mevzaa dair ıoralao bir ıOale de 
ve inhisarlar, ııhbat ve içtimai muavenet ve maarif 
vekillerinin bu haaaıtaki beyanlarile bu arada ıöz 
alan hatiplerio mOtalaalan diolendlkteo ıonra; Di)ar 
bakar mebusu General Klzım SevOktekinln ekilmit 

cevap verdikten ıonra, vekilin beyanatı amamt 

be1etçe taavip olanarak ıaat 17,SO de toplantıya 

ıon verildi. 

Fr•n•ız Cumhurrelal 1 

L6br6n 
Fransadan kaçarak ta
raf sız bir memlekete 

sığındı 
Ankara 15 (R. G) - Fransa 

Cumbnrreiıi Alber Löbrön, Frın· 
sanın yıkılmaaı üzerine idareyi bı· 

ralr.mış, fakat reamen iıtifa etme· 
miıtir. Haber verildiğ'ide göre, 
LöbrÖn Franaadao kaçm11, tarafıaz 
bir memlekete ııj'ınmııtır. Kendisi 
millet tarafından seçılmlı devlet 
reisi oldoiona röre, Şımal Afrika· 
ya relecek olııraa billÜD Franıız· 
ları etrafına tophyacai'ı aanılmak· 
tadır. 

Ankara 15 [R. G) - Laval, 
Hitlerle rörütmek iııemiıtir. Mı· 
reıal Petenin de İflirak edeceii 
bu müliltatın yakında yapılması 
mubtemedir. 

Aokara ıs (R.G) - İnfiliz
ler Madagaıkar adaaıoın idareainl 
ren er al Dö Gol'• terk etmete ka· 
rar vermiılerdir. Ba kararın lori· 
fü:lerle Amiral Darlanın aralarını 
daha ziyade açacatı aaoılmaktadır. 
Amiral Franıız denizaıırı toprak· 
larmıo ıefi olmak iddi&1ıodadır. 

General Dö Gol radyoda bir 
nutuk vererek demiıtir kiı 

• c - Mıdaraıkarı biıe iyade 
etmekle, doat Britanya araaındaki 
&Dlaımaya rlayetklr oldujana bir 
daha iıbat etmittir. » 

Ankara 15(R. G)- Laval, Al· 
manya ile iıbirliii ıiyaaetane çahı· 
maktadır. Yeniden 15000 amele 
Almanyaya s-itmek ilzere yola çık· 
mııtır. Berliodeo haber verild•iioe 
röre, 1imdl1e kadar Franaadao 
Almaııyaya rideo ltçl taf111 
22Sooo i bolmqtar. 

Şundan Bıuından 

Ebedi sulh 
Ebedi ıulh diyorlar. Doğıuıu hiç de inanmıyorum ve inanmadıftmı 

da şu rakamlara, fO iıtatlıtiklere iıtinat ettiriyorum. Bakınız, 
miliddan 1469 seneıindeo önceden zamanımıza kadar 3118 harp HH• 
ıioe kartı 290 ıolb aenesl yaşanmııtır. Yine bir Roman profeıö riaia 
heaab1oa göre lsadan ısoo aeoasinden Öoc ı860 tarihine kadar 8000 

ebedi ıulh maabedeıi alttedilmiı, fakat bu muahedeler ortalama hetapla. 
ancak ikiıer aeoe müddetle htbikat aahaaında kalabilraiıtir. 

1918 den ıonra insanlar yine ebedi ıulb hayallerine kapılm11lardr .. 
Artık harp olmıyacak, boiuıma vakubalmıyacak ve düoya Milletler 
Cemiyetinin kararlarile sulh ve ıilkOn içinde yapyıp fidecekti. Fakat 
aradan ancak yirmi bir aeoe reçebildi. Dünya yane tarihte bir mwi rö· 
rülmeyen kanlı bir facia ile karşılaştı. Şsimdi bafaciaaın içinde yaııyoraa. 
Heoüz d•ha ue katmerli, ne korkunç ıabnelerile, manzaralarile karııta. 
ıacaiımızı da bilmiyoruz. Fakat yine ebedi aalb edebiıatındaa bahHt• 
me..ten de kendimizi alamıyoruz. Yarınki ıalbuo ıarUarını fimdldea 
konaşuyora:r. Amma borünkü kararların yarınki hidiıelerle dejifeceiiai, 
bozalacaiını biç de dilşünmüyor 1110 yaz? . 

Harp tuhaf bir ıeydir. Müşte- leri vardır. Bular bazan •kıl •• 
rek dllıman karııııoda kolaylıkla mantık 61~ülerine 11idmlamazlar .. 
birleımeler tarihin daima röıter- Onan için bis ebedt ıulha inana,. 
diii olaylardır. Fakat muharebe yalım. Bia keadlmizi ba edebl1atıııı 
biter de, dOımao matlOp olarsa, cuibeıioe kaptırmayalım. 
ranlmet taksimi, toprak ihtirası ve Çonkll ebedi aalb reçmlıte 
bencil dOıünceler ortaya çıka11a, tahakkak etmediti tribi, l'•lecekte 
o zamana ne olar?.. Bu defa da de tabak kak edemlpcektir. Mület• 
ortaklar birbiriH dOıerae. ben ve leri ne taoltlarıo kocamam, •• ta,. 
ıen mücadelesi baılraa, ebedi Hl· yarelerin debıet 11çan pik.ı.t ve 
ban satlam şartlarıa tatbik etmek toolak bombaları ve ae de yeni 
kolay bir iı midir ? Balkan maha. icat olanaeak harp vaatalan mq. 
rebıi ve birinci cihan harbinden faat ibtirealanadaa alakOJ•J•Cak. 
ıonraki loriliz ve Fraaıız rekabeti, tll', Eter tarihin MJriD• bakanak 
Amerikanın darılıp Avrupa itlerin• her r•l•D devrin ........ ., •••• 
karıımam&11, mevzaamaza ıilzel Hran io1&alan 61Gadea kork•t .. 
misaller tetkU etemuler mi? Vakıa cak ılllblar orta11 lr.oydajııaa 16 
ha harbin benOz oe ıekil alacatıoı rtırtla. Tq devriodekı harp vaıı. 
ne ıekilde ıona ereceiinl bilmıyo· tatil• .taoç. d~rindeki ıillbları, .. 
ruz. Fakat farzedelim ki bitıaiı ta ça1rdaıu ıilihlarla oo ıeklzlad 
oltan. yarın da aJaı badileleria a11rdakl harp tekoiiini ve birinci 
tekerrür etmlyec•i•Dİ ld• •araatl dllnJa barbındeki ıiı&hlarla ..... 
edebilir ? Mıi opaarU. birletecek nımıadald teokı, topa, aç 
falip devl•t çıklDIJ&C&tıaı ve Of• mDUJ81e etaete halı.la Yat 
taldana• kartı vasiyet alma yaca• F akıt IDtanlar Ye mW.aler 
tmı kim olma• bir ı•r dlyebllir? h• ıamaa deiiıtikte ı.o~ jl( 
Meofaat vı polltik.aaa ıcıJip cllvı· - De•••• tıa.oMe -



1 

-·Le -r---.. , ·zdeki 

-ır'l~AZ 
ı1 f.uzlarında 1 

f//fakiget şansı· 
fjarda görünüyor 

1 
~" 

(ÖZ• 

parolası; Sov. 
• .,, bale ( onsc· 

!l".-<llli3•ıOri1 ılbuld bir de· 

ride ekseriya duralama oluyor, Al. 
maolar Sovyet ilorlomesioi önliye· 
biliyorlar. 

Sovyetler geçen seneye nazaran 
daha kesif taarruzlar yapıyor· 

lar. 
Geçen kıt taarruz hareketi 

hemen bütün cephe b:>yunca ya• 
:rıld j'ı halde bu aene Stalinınd 
etraf .oda ve Moak.ovanan §İmali 
rarbisinde olmak .üzere ilı.i mübim 
prup halinde toplanıyor. 

Ôyle anlaııhyor ki Sovyet ta• 
arruzu ffc;an aeneye nazaran bayla 
ral şıne ıöttererek daha büyük 
•• vaffakiyetler röıteraiii halde 
biltün kuvveti bir mıotıltaya top. 
lıyarak Almanların 1942 yazında 
Har kofta yaptıkları yarmaya ben• 
ser bir hareket yapmaktan henüz 
uzaktarlar. 

Banda belki kışın da teıiri 
wardır. Kabul etmek liz.mdsr ki 
kıt mevaipıi, bizz .. t Sovyetler için 
de dört yanı mamur bir taarıuz 

mevıimi olamaz. 
Bu eebepteo bil yük Sovyet ta• 

arrazlarını da daha zıyad" önümüz. 
deki yazda belılemek dorru oıur. 
Met•r ki ıimdideo tabmın edilmi
yea bir amil Almanların her hanri 
bir çephe parça1ında büyük ınik· 
1aıta çözülmesini icbar ede ( Al· 
aao cenap kanadının tashihi .zara· 

reti ribı). 

Alınanlar hllen bOyük So~· 
yet taarruzları karı11ında 

1914 .- 1918 harbinde tatbik et• 
tilLleri derialiie müdafaa ve « kilit 
mevsileri = RieıelıteUaor• ıiıte· 
•ini takip ederek ba taarruzları Ön· 
ı.,ebllmektedırler. (Aoadola alan. 
M, ıeteakt bir haberinde ba tabiri 
• llrrü mevzii :ıt olarak tercüme 

..-.u. 
Vakıa kelime itibarile Rieıel 

ılfll mloa11aa da ıelebilirae de 
tabkba tekaitiade baaa «kilit:. adı 
taJulmqbr. 

Kilit mnlltrl birbirine \ti 

_,...,, paralel olua~ ua1111 

müteaddit mevzilerin cepheye amut 
mevziler ile parçalar•, şematik ola
rak karelere ayrılmasıdır. Cepheye 
amut bu yan mevzilerine « kilit 
mevzileri :ıt deoir. 

Bu tertibat ve mevziler hpkı 
büyük zırhlılardaki bölınelere ben
zerler. Mayin, torpil veya t'>p mer. 
misi Z" hlınm gövdesinde delik aça· 
rak su içerisi dolmaya bııladı mı 
bu bölme tertibatı sayesinde ge. 
minin ancak zarar gören bir kaç 
bölmesi su ile dolar, diierleri ka 
palı olduldarındao bot kalarak. ge· 
miyi 111 üstünde tatarlar. 

Bunun gibi cephe yarılıp düş 
mao birinci mevziiden içeri daldı 
mı, gerideki cepheye muvazi ve 
amut mevziler, bu içeri dalmış 
düşmanı cepheden ve yaodan tara 
rak mevziin reriılnde yayılmasına 
ve ilerlemesine mini olur. 

işte Almanların bu yaz bulduk 
ları müsait zamandan istifade ede· 
rek bu çeşit derinliğe ve blribiri 
ardınca müteaddit mevziler İnfa 

ettikleri, sonra bunları da kilit mev• 
zilerll• biribirlerine bağlıyarak mev. 
zlin geılsinl bölmelere ayırdıkları 

aolatılıyor. 
Geçen bir Alman tebliil, Al· 

man başkumandanlıiının bu anane 
vi slsteır:ıl tatbik aayesinde Sovyet 
taarruzlara akamete airattıianı Ö· 

verek anlatıyordu. 
Müdafaa mevzilerini bu tarzda 

• 
yapmak her türlü taarruzu kök iln· 
den karmıı bulanmak demek. değil 
dlr. 

Müdafaa ve taarruz hareketle
ri de herıeyden ev rol ba müdafaa 
ve taarruz yapan kıtalano kabili· 
y•tine bailıdar. 

Nitekim bu çeıit müdafaa 
mevziinin en mü"emmel oümonesi 
olan Sıv.ıtopol müdafaaaını Al· 
maolar biraz fazla oiraımak ve 
fazla zayiat vermekle beraber, pek· 
ili dilşürebilmiılerdi. 

Sovyetler de Almaolaran Sı· 
va1topol öoündeki fedakirhk ve 
kabiliyetlerini gösterdikleri yerler. 
de onlar da çetin olmakla bera· 
bor bu çeıit mevzileri dütOrebi· 
lirler. 

Buraya kadar olan araşhrma-

lar gösteriyor ki gerek Sovyet ta· 
arruzlarıoda rerekae tahkimata ve 
iyice yerleşmej'e vakit bulmaların· 
dao dolayı Alman müdafaaııoda 

ayol tekimüller vardır, neticeleri 
nin de ba kıt dahi geçen seneye. 
beo,emeıi, yani Sovyetlerio t'•çeo 
seneye nazaran biraz fazla ilerle 
mekle beraber umumi hat Üzefio· 
de dordorulmaları en fazla ihtimal 
dahilinde olan bir haldir. 

Manevi veya ıiliha taalluk 
eden bir üıtünlük meydana gelme
dikçe bunu böyle kabul etmek, ra· 
liba en doira bir hareket olar. 

Ôaümüzdekf yaz taarruzlarına 
gelinceı Almanlar ve müttefikleri 
geçen yaz muz1tffer olmak İiin im 
kin dahilinde olan bütün kuvvet· 
lerini terazinin kefesine atmıf bu· 
luoduklarına, Sovyetlerin iıe blll 
rerileriode brpıl toferber edilme· 
mİf 120 milyonluk bir kütle ve ay 
rıca teairleri rittlkçe artaD Miltte· 
fiklere (logiliz ve Ame.tikablar) ma• 
lik olmaıı haline nazaran mııvaffa· 
kiyet ıanıı daha ziyade Sov. 
fit ltr&flD& JIÇIDif JÖrilDilyorJ 
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Bekarlık vergisi 
Sofyada ~ıkao Dnevnik ga• 

zetesinin yazdığına göre, 
evlenmeği teşvik için Bulgaristan· 
da bekirlara verıi kooması hak
kında bir kanun layihası hazırlan· 
maktadır. 

Varlık Vergisi vere
cek mükellefler 

Şimdilik bekarlar, bu verıriyl 
birkaç güolük mesela dokuz gün· 
lük gelirleri nis'betinde ödeyecek· 

1 
lerdir. 

Bulgaristanda çok çocuklu 
aileler için de bir kaoun layihası 
hazırlanmaktadır. 

• 
Asfronomlar ltalyada Roma 

k .. .. ıehrioe 22 ki· 
ogu lometre meta· 

fede Frascati yakınında bir Ast· 
ronomlar köyü yapılmaktadır. Bu 
köyde Avrupanın en büyük ra· 
1athanesi ioıa ediliyor. 

loıaatta Alman ve ltalyan 
ameleler çalışmaktadır. 70 metre: 
ozunluğıında olan asıl bina ve 
kobbeıi bitmiş gibidir. Kubbe 10 
metre yükseklilı.tedir. 

Buoıın merkezine 5 ton ağır• 
lıj'ında büyük bir teleskop yer· 
leştirileceklir. 

Astronomlar köyündeki bina· 
larda bir çok laboratuvarlar, kü· 
tüpbaoeler, çalışma daireleri ve 
icabında milletler ansı astromon
lar kongresinin toplanması için 
büyük. salonları olan bir bina bu· 
lunacaktır. 

• 
Su, benzin 
gerine kul· 

1
, Üç Portekiz 
kimyageri, bııl. 
doklara bir ci-

_ı_a_n_ıl_a_c_a_k_ .. bazı mükem -

melleştirmlşlerdir • 
Bu cihazla Sil benzin yerine 

kullanılacaktır. Yeni bulunan cHid· 
ralln• lsmiodeki madde suya kon· 
duiuoda suyu lnbilill attirecektir. 
Bundan sonra su bahar haline 
relecektlr. 

Bu ameliyelerin icrasında bu
hardan silindirlerde iıtifade edi
lecek, böylelikle silindirler bahar 
makinesine dönecektir. 

Diğer yandan evlerde benzin 
yerini tutacak «Termolio» lamin· 
deki yeni madde de yakında pa· 
zara çıkarılacaktır. 

Bu yeni bulanan madde de 
Terementi esansından elde edlle· 
cektir. Bu eaaos da baılıca Por· 
tekizde baluomaktadır. 

• Merih -yıldı
zında neba· 
tat, hagoa· 
not var mı? 

Harbe raimen 
&1tronomlar , 
Merih yıldızın· 
da hayat, ne· 
batar, hayvanat 

olup olmadıiı hakkında araştar· 

malaraoa devam ediyorlar. 
Son olarak Moo Blin t•pe

ıiode kain Pik dö midi raaatha· · 
nHindeo üç Fraoaız illmi, Merih 
yaldızının renkli bir reımini çek
miılerdir. 

Fransız matbuatına göre bu 
reıimde Moribte bir deiitiklik 
rörülmüıtlir. 

Fakat henüz müsbet olarak 
Merihte nebatat, hayvanat olup 
olmadıiı tesbit ~dilememiıtir. 

• B a l 1 k 1 Bu harpte ıim· 
d e r i • i diye kadar deri 

sana1iinde kul· 
lanılmayan hayvanların da deri. 
lerinden istifade edilme1i isten· 
melı.tedir. Bu arada köpek, do
maıı: derilerinden ayakkabı ya
pılmasıDa başlanmıştır . .Son ola
rak Daniaıarka piyasa11na muh· 
telıf renklerle boyanmış balık 

derileri çıkarılmııtar, 
ltina ile iılenen bu balık de· 

rilerl rüoeı ziya11oa ve ıuya kar 
fı fevkallde dayanıklı imiı. Da· 
nlmarlla'da 1941 yılında üç mil· 
yoa parçadan fazla balık doriıi 
lıtibaal edilmiıtir. 

Adana vilayetinde varlık ver- • 
giıine tabi tutulacak çiftçi, tüccar 
ve bina sahiplerinin isimlerlle ve· 
recekleri mik.tarı bildirir liste dün 
ilin edilmiştir. Ceyhan kazası ha. 
riç olmak üzere vilayetimizdeki 
mükelleflerin aay111 1057 dlr. Bun
lardan 508 l tüccar, 512 si çiftc;ı, 
37 si bina ve arsa sahibidir. Cey• 
han hariç olmak üzere, vilayette 
tahakkuk ettirilen varhk vergisi 
miktarı 8 milyon 504,387 liradır. 

Kazalarda talıakkak ettirilen 
vergi şudur: 

Kadirli 300775, Kozan 100300, 
Osmaniye 35150, Karaisila 16200, 
Bahçe 12500, Saimbeyli 14500,, 
Feke 500 lira. 

Vergi listesi Abidinpaşa cad· 
deıiode Maliye tahıil şubesine asıl· 

mıştır. 

Okuyocularımıza, Varlık ver
gisile mükellef tutulan vatandaşla· 
rımızın isimlerini bildiriyoruz: 

( Çiftçiler ) 
20000. Lira 

Madam Marl Sorauk20000, 
Rıza Ôzşahin 20000, Avoi Ôzıa· 
bin 20000. 

15000 Lira 
Hacı Mehmet Ôzgiray 15000, 

Tevfik Kadri Ramaıanoğlu 15000, 
Zeki Ener 15000, Recai Tarımer 
15000, Ali Karabucak veı kardeş· 

leri 15000, Damar Arıkoilu 15000. 

14000 lira 
Mustafa Rifat Gülek 14000, 
Mahmut Gülek 14000 

12000 lira 
Aliye ve ktzı Fe~bı Yerdelen 

12000 lira, 

10000 lira verecekler 
Zeynel Bilici 10000. Ali Galip 

ikiz 10000. Müşerref Boıoa ve ço
culdarı 10000 Niğdeli Remzi 
Erman 10000. Salih Zeki Bu· 
zay 10000. Ha,an Atıl 10000 
Emin Gökçe 10000. Hasan Ak· 
soy 10000. Ahmet Kurttepell 
10000. 

6000 lira 
Koaacı Ahmet Ramon 6000. 
Mecit Kihya 6000. Bekir Sap• 

maz 6000. Aptalkadir ve Ahmet 
Pakıoy 6500, Niyazi Babaoğlu 
8000. Müezzin Z .. de Bekir Aıtrü· 
oeş 7500. Hacı Mehmet Alamur 
5500 Abdulkerim or. lbrahim Ka
yadelen 6000. 

5000 lira 
Aziz Pamu~çu veresesi 5000. 

lıa Candan 5000. Tabir Pamuk
çu 5000. Cappar Koyuncu 
5000. Hacı Kadir o. Ka11m Eker 
5000. Apti Pamukçu 5000. Ha
•an Gülek 5000. Vahdet Temir 
Ateıok 5000. Aziz Köseoğ'lu 
5000. Mahmut Kıbar 5000. 
Cappar Kibar 5000. Ali Dayı 

ve Kard 5000. Yasin Bılıci 5000 
ısahaettio Zade Mostaf a Akdai 
5000. Hafız Ôı.ner Kordak dama• 
dı lbrahım Ethem 5000. Mehmet 
Soytıirk 5000. Gani Zade O.s. 
mao 5000. Hasan Pamukçu ve· 
re.eıi 5000 

Şaban o;lu Daoyal ve Şaban 
Danyal 5500. 

(Tüccarlar) 
En güle.sek vergi vere~ek 

elanlar 

Bu yeltıloun bir k11mı ibra· 
cat itin ayrılmıı, kalanı da hal· 
kıa ihtiyacın• bııtıdilmiıtir. 

Gilodo ve o;hı 610000, Yako 
Benyef vo oğolları 550000, Mılli 

Monıucat Lımıted şirketi 370550, 
Mılli Mensucat anonim şlrketi 
325450, Mabarrom Hılmi Remo 
250000, Ömer Sabaocı 275000, 
Bekir Sapmaz 90000. Alber Diyap 
300000, Muıtafa Özrür 320000, 
Nuh Naci Yazgan 270000, Nuri 

1 
Haı 250ıı001 Salamon Beny~ı 72000, 

Jori Luthıllab •• o;ıu Viktor 
.__,_ ___ ....,.._....._..ııı-i...,_'rii;ııtl 1 350000, Mu.tala Gazi 250000• 

50000 lira 
İbrahim ( Milli Mensucat müd.) 

50000. Ahmet Necati 50000. lbra
him Nuri oğlu Simoo Nayman 
50000. Davit Yakup Tüter 50000. 
Salim Serçe Dr. 50000. Gaston 
Mizahi 500JO. Salih Zeki Bugay 
50000, Hasan Atıl fabrikatör 51000. 
Ergirler fabrika11 40000. Mehmet • 
Şaşmaz 41000. Ihsan Gülcan 40000. 
lbrahim llyas Dehpur ve Davut 
Dehpur 44000. Ali Galip ikiz 40000 

30,000 lira 
Salıh Boına veresesi 30000. 

Ahmet Tahir ve Şefik Toplar 
30000. Masa Muşa ve Mehdi Bas· 
t!ıacı ve Rahim Gülcan 35000. 
Süleyman oğlu Zereycan 301.00. 
lımail Hakkı Erdem 30000. Derviş 
Acı 37800. 

20000 lira 

Mustafa Berilı.mao 20000. An· 
tuvao Brazafolli 20000. Aziz Naci 
Gülrülap 20000. Alber Bahar 
2000. Ali Rıza Kelleşeker ve 
Halil ve Aptullah 20000. Hüseyin 
Aila 20000. Mustafa Ağla 20000. 
Ahmet Turan Tüzmen 20000. Mol 
la Zade Mehmet 20000. Mustafa 
Ôzyümüm ve Bekir Başeğmez 20000 
Yuiıııf Çerçi 25000. Mehmet Nuri 
Sabuncu 25000, Mıııtafa Aldağ 

27500. Dolr.tor Marko ikiz 30000. 
Habip Karazincir 25000. 

Saip Ôzbilen 18000. Mehmet Ba· 
kıroğlu Zekeriya Bakır 18000. Vi
talls Eskeoazi ve ıerlki Ermitren 
18000. 

10000 lira 
Milmtci Güler 10000. Hacı 

Sani Sağlam 10000. Muıtafa ve 
Mahmııt Akkoyuo l 0000. Har gül 
Gülcan 10000. Danyal Simento 
10000. İranlı Davit İşal ve llyas 
10000. Pma1 oğla Yakup Dolmaz 
10000. Fettah Aytaç 10000. Jak 
Kohen 10000. Dimitri Kokmacı 

10000. Ahmet Mürşit Görgün 
10000. Abidin Ramazanoğlu 10000. 
Mehmet Y ağlıcı 10000. Salih Bos

na (fabrikayı işleten verese) 10000. 
lbrahim ve İsmail Burdaroğlu 10000. 
Mehmet Has Emin Özgür 10000. 
lıımail Hakk1 ve Nedim Kozıcıoj'lu 
Tevfikoğlu Hüsnü Ergüven 
12000. Ali Karabacak ve kardeş· 
leri 12000. Salim Semre ve Ab. 
durrezzak Şayan 15000. Ahmet 
Toraman 14000. Akarcalı Hafız 
Y aşartürk 15000. Antuvan Dıyap 

15000. Lutfü Klaioila 12000. 
Mustafa Sürmeli 15000. 

8000 lira verecekler 
8000 Celilettin Seyhan, 8000 

Nurettin ve Seyfettin Ataçlar, 
7500 Mehmet oilu O.sman Topar· 
lak, 8000 Ali Ô.ıkan, 6000 mimar 
Semih Temel, 6000 BoborA İsrail • 
7000 Ad .Sudi Karataş v:t oilu 
Mehmet, 8000 Mıbail orlu Simen
to, 8000 Mayer Tüter, 7500 Mah. 
mut Malaz, 7000 Hıdayet oğlu Ah· 
met, 6000 Mehmet Sabancı, 7000 
Emin Ôzaöz ve Salih Sarıkelle • 
6000 Cumali ÔJ.türk, 6000 Siril 
Has, 7500 ,Emelcikli lsmail ve 
ıeriki Nuri, 7000 İbrahim Ethem 
Soyerrin, 7000 Yusuf Sami Ünlü 
çerçi, 9000 Mehmet Ş,şmaz da· 
madı Cabbar, 9000 Mnzaffer Lok
man. 8000 Mamik oilo İsa, 8000 
Pünhıtı ve hya1, 601)0 Tahir Sö· 
zütok, 6000 lamail Çort, 8000 
Ahmet Sapmaz, 8200 Türk neba. 
ti ya;ları fabrikası. 

5000 Lira 
Ahmet Cevdet Çamurdan 

5000, Nu1ret Toysal 5000, Asım 
Ôzbilen 5000, Moiı velıak Mizra. 
hi 3000, Muiı Meşulam 5000, 
Mehmet Fahri Ôzaltm 5000, Ömer 
Lutfi Eliboş 5000, Şükrü Saracoj'· 
lu 5000, Tabıin Salih Muratla 
5000, Hahlıl Yalman ve Mustafa 
Yunuı 5000, Mes'ut ve Seyfettin 

Nardallı 5000, Süleyman oilu 
lsa ve Haııan İş 50GO, Jorj oğlu 
Apostol 5000, Veli Ôzkan Meb. 
met Ali Ekinci 5000, Ha1an Hü· 
seyin Ôzkozacı 5000, Zıya Akso· 
gan 5000, İsa Candan 5000, Si
mo~ Zirek 500(, Nesim oğlu Ye· 
doııye ve Harun Güodoğan 5000, 
lsak oğlu Şemail 5000, Nisan Ar· 
man 5000, Yusuf inandı 5000 
Ömer Başeimez ve Kadir Ha~ 
5000, lbrahim Eııdirkaş 5000, 
Jorj Zablit 5000, Muhittin Ay· 
nos 5000. 

4000 lira 
Mahmut Naci, Hilmi Oımrn 

oğlu Ahmet Gürsoy -4000. Mab· 
mut ve oğlu Ömer - 4000. Ah· 
met Turan Güvenç - 4000. Jak 
Natuı ve Çernyak - 4000. Soy• 
h~n ekmek fabrikası - 4200. Ali 
Bıodebir, İhsan Bindebir - 4500. 
Zekeriya Ôzkan -4000. Herman 
Yaosen - 4000. Nıyazi Toraıaan 
ve Hüseyin Hasan Ô.zkozacı -
4000. Zaro Bavel Simon - 4000 
liyas oğ'Ju Harun 4000. Mustafa 
Koçak - 4000. Ha1an Ôzerrin 
ve kardeşleri Talat ve Mahmut -
4000. Karamanlı Hüıeyin lki:ı: ve 
oğlu Hüsnü Sabri - 4000. Cu· 
mali Büyükdeniz - 4000. Mahmut 
Aladai ve Tabir - 4000. 

3000 Lira 
Davit oğ'lu Samuel ve Nete• 

mel llyaı oğJu 3000, Kısacık Kol· 
lektif Şirketı 3000, Zıya Sevindik 
3000, Kazım Akçal 3000, Avni 
Atoz 3000, Raşit Ener 3000, 
Şaban Zade Bilal Şalkim 3000 
Abidin Altınbüıum 3000, Lüo~ 
Mizrab 3000, Abdüsselam Altın. 
bülten 3000, Ô.ıner Saygunç 3000 
Mehmet Nevres 30ıJO, Ahmet vu: 
ral ve oğulları 3000, Hüseyin 
Aşlamacı vo kardeşi Hüseyin 
3000, Ahmet Muhtar Göçmen 
3000, Hüseyin ve Veysel Ô.ıkan 
3000, Neıim Danyal ve Hayim 
lpekel 3000, Hıscı Mnstafa Kib· 
ritoğio 3000, Lozar Mordohay 
Asya 3000, Simon oğlu Sadİ)e 
Rahim 3000, Mehmet vo Mahmut 
Arpacılar 3000, Halil Kocaman 
3000, Simon lsık oğlu Leir Simon 
~ooo, Mehmet Tanrıverdi 3000 
Akif Çelik 3000, Ahmet Kurtte~ 
peli 3000, Mahmut Mühür Bira· 
derler 3oı;ıo, Aziz Köseoglu 3000 
Mehmet Özbozdoj'anh 3ooo, Dev: 
let Pos Ormanlar ltletmesi 32oo 
Gülek Limited Şirketi 3500, Fe~ 
keli Şükrü Güven 3500, lsa Şa· 
kir 300. 

2000 lira 
Salih Boıoaoilu Mehmet 2000 

Süleym~o Sırra Özüdoğro 2000: 
Kazım Ôaltı 2000, Ziya Ahmet 
Dura 2000, Mehmet Pışmiş 2000, 
Mustafa Dolar 2000, Halis Koyu• 
turk ve Mahmut Bozer ~000 11• 

hak MıdiUi 2000, Abdullah Gün· 
yaşar 2400, Eski aıuaUimlerden 
Muhlis Muhris 2000, Hılmi Ça· 
murdan 2000, Nebi oğlu Ömer 
Pehlivan 2000, Abdüssoat 2000, 
Osman Bozkurt 2000, Hamdi Oaar 
2500, Mucit Ak.demir 2500 Efgan• 
lı Mahmut Ôzuyrur 2500
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Zeki 
o;ıu Kadri ve Suphi Asım~il 2500 
Alımet .~e oilu Ziya Karttepeli 
ve Ali Ualü 2500, Ayash Hüseyin 
Avni Köseli 2000, Ali Tevfik Se· 
rezli 2000, Abdullah Akdeniz 2300 
hyaaoj'Ju Abraıe 2000, Satooy• 
ve Mu1a Basm-cı 2000, Kadir Se• 
ven 2500, Remzi Morbeo 2000 
Ali Gevheri ve M111tafa Akçay 
2000, Abdurrahman Durukan 2500 
Ahmet Yumurtac:a ve lorahim 25o0 
Hakkı Salih ~aratla 2500, Çoban 
Ali 2500, Oıman Akdai 2500, Ô• 
mer ojla Mustafa ve Mehmet 
D.ıaymaz 2000, Ham Şaşmaz, ô111er 
oılu Hanefi, Mehmet ojlu Y uıuf 
2000, Şevket Yayılmaz 2000 lı· 
mail Ôzıür, Ali Gür ve lbr~biJO 
2000, Mustafa Vural 2000, Ab· 
dullah Gücüm 2500, MD1tafa Çaa• 
talı 2500, Ali l;oeci 2500. Kadri 
Şefik 1750, Ali R Akkao, AdU 17~0 

- Devamı ÜiÜucüdı ::: 
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Bir Oliim, 
1bir hatıra 
~ı l~:::~i:::~~: 1 
~ hoıamız «Faik 

Üıtünidman:ıun ölümünil öjrendi
ilm zaman sanki bizim neslimizi, 
ıeoelerce tatlı ıakaları, alayları ile 
ıııklandıran bir gQneı birdenbire 
ıönmüı gibi yüreiimi bir zulmet 
kapladı. 

O, bir hocadan ziyade bizim 
arkadaıımtzdı. zinde, kavi vüco· 
dondeki hafif ruha bir türlü yaş 
hııdudunoo lüzum gösterdiği aiır 
balılık çemberinde kalamıyor, çap 
kın bir mektepli ıakraklıi'ı ile da
iına onu aramıza fırlatıyordu. 

O uman 0 sevimli simasında, 
çocuk bıkıtlarında sonıuz kahka
ha ıimıekleri çaktırarak bize alay 
icat etmede ön ayak, olurdu. 

·Zaten Galatasarayda «barfikı, 
trapez, barparelel» gibi her türlü 
iletleri tamam olan jimnaatikbane· 
ye rağmen bu ders hepimiz için 
bir teneffüs zamanı demekti. 

Jimnastik meraklıları bir taraf 
la meşıul olurlarken o da bizi ba 
ııoa toplar, tatlı f.J"ılar anlatır, 
rüler ve güldürürdü. 

Her sene tatil aylarından ıon· 
ra mektebe reldiiimiz zaman iki 
ay aç kalan tahta korularının hü· 
cumandan Jimnaatik dersinde bir 
aiızdan makamla usul tuttur•· 
rak: 

- Öf ne f enıl Pöf! ne f enal 
Tahta biti, ıivrisinek ... 

Diye şikiyet ettiğimiz zaman 
o da «Koro» ya katılır, bir yaııdan 
bizimle beraber ıöyler, bir yandan 
da: 

- Aman çocaklarl Derdi, faz 
la baiırmıyalım, öbür ıınıflardaki 
hocalar işitip ejlencemize mani ol 
lllasınlar ... 

Bir rün kendisine Kadıköy lı· 
keleainde raıladtm. 

Beni hasır arabasına aldı; ta• 
ınir edilmekte olan iskele cadde1i· 
ne doiru yürüdük: 

- Hocam, dedim. Tamir var, 
yolu keımişler, arabalara ya. 
aak. 

Hiç bozmadı. Yalnız yohm bo 
zıık k11mına relince: 

- Şurayı geçinceye kadar lae-
liml dedi. 

Arabadan indik. Birden haaır 
arabayı, kuvvetli kC'lları ile kav• 
radı, kaldırdı. hayvana: •Deh» de· 
di. 

Maniayı reçtlkten ıonra yere 
koydu; tekrar bindik; yolumuza de 
vıım ettik. 

Faik Oıtünidmanın yetiştirdlii 
bir çok talebesi meyanında bllhaı· 
ıa Ra'na Tarhanla, edib Menemen 
il zade Tahir Beyin oila Necatiyi 
ı.ikredebiliriz. 

Ra'na Tarhan bir müddet ii•· 
nastlk dertlerinde boca1ına vekllet 
'tmiştir. 

Necatiye rellnce: Kendisini 
Uk•defa Direlderaratında Erzarom 
kıraathaneılnde bilardo oynarken 
r5rdüm. Necati ağ•r bilirdo mata· 
ıınıo çekeceii ckolpo» ya m6ıait 
olmıyan bir yerde bolandaiano 
rörüace elinden 11takayı b1rakll 
ve kim bilir kaç yilz kilo sıkletinde 
olan ağır maıayı rayet tabii bir 
tavırla bir ıicara iıkemleai ribi 
yerinden oynatarak ona iıtediti 
tekli verdi ve oyanaaa yaptıktan 
ıonra yine yerine koyda. 

Faik Üstüoidmao'a bir gün 
ıordam: 

- Hoca, Arada dem çekmek 
llıatadınız mıdır? 

Söz6me • doirodan dotraya 
cevap vermediı f akıt biç bir :ıa· 
naan taraveti kaybolmıyıo temiz 
'te açık na1i1•1iade çaplun bir gü· 
ltım11me (GDefl pulatırak tlDDID 

)air Nda Ue haykırdı: 

- Allah cümlemizin taksifa• 
tını affetainf 

Galataaaray liseıinde aene ıon· 
larında tedriı devr•lnin hocalarına 
muhtelif liaanlardan birer nutukla 
teıekk6r H veda etmek idettir. 
Gelecek 1enekl jimnastik hocamı· 

zİn da o olacaiınıa hepimizce nia
IOm olmaaına raimen son derste 
ooa diinyada mevcut bütün lisan
lardan batta oydurma olmak şırtile 
Eskimoca Hotantoca ve çinrenece 
natoklar okurduk; o da bu şakalara 
nutuk okuyanları kargatolumba et
tirmek ıaretile mababele ederdi. 

Zavallı hocamız! Gençliiimizin 
mektep hayatımızın neşveli güneşi! 

Sana her sene veda nutukları 
okurken bir rün gelip de hayat 
teıbihinin batıra tanelerini 11rahya
caiım121 ve roban• fatiha okuya· 
rak veda edeceiimizl o zaman hın· 1 
gimiz düşünmiiştllk? 

(Tandan) 

• Kırtasiyede şekil ti-
tizliğini ihya etmek 

lazımdır 

------. 
YAZAN 

Eskiden Av· 

rupada at· 

YA-NO kerlerin ünİ· 
forması yok 

mu1. Her ferdin sırtında ayrı çe· 
şit elbiıeler olmak ilzere, iki yana 
insan kalabalıiı yıiılırmış. Kılıç 
kılıca gelirken, kendi taraftarla· 
rını, doir11mamak için, göğüsleri

ne ya bir dal, ya mavi, kırmm 

vesaire renklerde bez parça!arı 
takarlarmış. - Aynı devirde mun 
lazam kılıkh ordu biz Türklerde 
varmış. Yeniçerilerin bu hoıuıa 
ne derece riayet ettikleri mah\m. 
dur. Galebelerinin bir hikmeti de 
ihtimal boyda .• 

Modern aıkerlikte ise, mare
şabndao erine kadar her 1ab11n 
ne kllıkta bulunacaiı, na11l otu
rup kalkacaiı, ne rlbi ersak, 
maaı vesaire alıp ne zaman terfi 
yahut terhis edileceii, ne ıeraitle 
hastaneye gireceği ve ne derece 
basta oluna çürüğe ç•karılacağı 
inceden inceye tesbit edilmiştir. 

Her türtü reımi daireleriml:ıe 
bir röz atacak olarsanız, evrakın, 
defterlerin, dosyalımn, dolapların, 
masaların ilh eıkl ordulardaki o 
acınacak ıekll ve ıemail karraıa
lığında balanduğııoa anlamakta 
güçlük çekmeuiaiz. 

Meaeli kiiıtlar ... Kimi el ka· 
dar... Kimi koıkocaman... Kimi 
saman renri, kimi parlak, kimi 
matbu bir cetvelin arkaaından 

koparılıp üstane li.übalice, reımi 
muamele yürütülmiif... Bunların 
hepıi doıyaya ıirecek... F al!.at 
bu intizamsızlık, o mükemmel 
dosya mefhumunu bile altüıt edi· 
yor. Parçalar düıilyor, kaybola. 
yor. - Zaten duıyalar da yQk. 
nasak değiL •. 

Defterler de bu vaziyettedir: 
Aynı tarz muamelenin yürütüldü· 
iü filinca defterin 1910 yıhna 
ait olanı 40 aantim boyunda 1941 
lnki 43. 1942 nloki 37 ... 

Tabiatlle hanların fİreceği 

dolaplarda intizam olamıyor. Zira 
defterlerin çoğu bodur kalıyor, 
kimi içine riremiyerek katlanıyor, 
tepeye konulayor, yahut zorla 
sokula çıkarıla cilt bozuluyor, H · 

bifeler dökülüyor ... 
Kullanılan D1Urekltepler çeıit 

çeılt ... Akhoa esen korııın kalem
le bir emir kaydedlverlr,.. Y abat 
kırmızı kalemle... Y ahııt ıtlloıu· 
nun yetil m6rekkeblle... Ve kayıt 
aamaraaının, tarihin, havalenin, 
ikinci, betloci, onancu ha'lalenin 
ııere7• 7azdma11 iktiza ettlji ma· 

BUGON 

Varllk vergisi verecek mükell~. 
- Baştarafı ikincide -

1500 Lira 
Cemal Saracotlu 1500, Ömer 

LOtfi Selçuk 1500, Salıh Berkao 
ve baba11 1500, Derviş ve Hasan 
Dilmaç 1500, Pamuk iş Limited 
1500, Maatala Karabacak 1500, 
Maıtafa Gücük 1500, Numan i<ad· 
ri Güreli 1500, Şevket Çekmeğil 

1500, Hatan Güorör ve Mehmet 
Hilmi 1500 Hüseyin Çakar 1500, 

Fettah Hızal 1500, lbrahim Ökten 
1500, Nedim· Kavazlo 1500, Kamil 
ve Şefik Horozo;ro 1500, Salih 
Baykan Sadık ve Mahmut 1500, 
Ihsan ve Saphl Arıel 1400, Neıim 
Eıkirıazi 15CO, V ufi Güıar 1500, 
Yusuf Kızılkaya 1500, Kimil Gü· 
ven 1500, Rıza Alkan 1500, Hafız 
Belı..ir Kınay 1500, Zahit Süleyman 
Zerek 1500, Nevzat Çökmez 1500, 

Seyit Çavaş Kara 1500, Hasan 
oil'1 Remzi Eınral 1500, Mehmet 
Ziya lbıan Anac 1500, Ahmet 
Şükrü MatlurOn 1 ~00, Hacı Ali 
Saracoğla 1500, Ziya Tümgöreo 
1500, Ali Naim Ôzgener 1500, 

Ahmet oila M. Sabri Berkman 
1500, LQtfi oğlu Naci Eren 1500, 
Zihni Mutlular 1600, Ali Ôzduran 
ve Abdullah Sayar 1500, Pesah 
Erman 1500. 
Kemal Çelikkol 1600. M. Elte 
1750 

1000 lira 

Fatma Atlas ve Şükrü 1000, 
Mustafa Saygan ve Faal Onat 
1000, Mahmut ve Emin Boga ve 
Kamil Batman 1000, Ahmet Bura 
ve Yusuf izzet Aykan 1000, Aziz 
Pamukçu veresesi 1000, Mustafa 
Çelik 1000, Mahmut Albayrak 
1000, Yoooı Nacıti Seyhan 1000, 
Mustafa Ciier 1000, Muıtafa Veli 
1000, Muıtafa Çelık 1000, Şevket 
Tatlıtui 1000, Mehmet Şirin Ba
k11 1000, Barab.lç 1000, Mehmet 
Bağdatlı 1000, Moıtafa Engel 
1000, Horoz Mehmet Çokdoymuı 
1000, Mustafa Yetmez ve lıa 1000, 
Ahmet Öz.o 1000, Tevfık Pamuk. 
ço 1000, Apto Kaya 1000, Meh· 
met Sadık Taıkıran 1000, Şaban 
Günay ve lbrıhlm Beyazyürek 
1000, Mehmet oilu Mehmet 1000 
Ali Ünlüer 1000, Ceaail Erbuy ve 
Hüınü Sertdemirel 1000, Otman 
oğlu Ziya SarJ'ı looo, Ahmet Gün· 
düz looo, Beldr Yılmaz looo, 

lOm deiildir. Bunlar kih metnin 
üıtüne ıürıarj suretinde yazılmak· 
tadır ... Bulmak için saatlerce ara 
dar ..• Heyeti umumiye bakkal def· 
terinden beterdir. 

Kullandıiımız çoio mürekkep 
bir kaç sene sonra uçacak cins
tendir. Reımi kayıtların yarım 

aı•r sonra mahvolmasından kor· 
kular. 

Kitibin yazısı her türlü fan· 
tezileri ihtiva eder: Arzu ettiii 
yere mıjüıküller kondurur, teokl· 
te riayet etmez. Has isimleri mi 

nüskillle cızırttırıverir; k'leri, f'le· 
rl, r'leri gönlünün dilediii ribi 
resmeder. - ökebilene aıkol 

san ... 

Daha sayayım mı? 
Müesseaelerdeki lntizam111hk· 

lar, recikmeler ekseriyetle bütüh 
bunlardan ileri geliyor. Halbuki, 
modern bir orduda askeri sahala 
rın kıhkları ve hareket şekilleri 
rihi reımi evrakı da tabir caizse 
«Üniformaland11mak» milmkilndür. 

Bojdayın, patatesin. kuru 
üzilm6n staadardize edlldlil bir 
a11rda reımı müe1Seselerin evrak•, 
devterlerl, dosyaları, dolapları 
birkaç muayyen tip içine ıokala· 
maz mı? Bareme tibi memurlardan 

bir takım yazı tekniii formalite• 
!erine riayet istenemez mi?.. El· 
bette hepsi mümk.ün... Yeniçeri 
orduıundaki intlum ribi, devlet 
kıttaıiyeainde de bir ıekilper11t· 
ilk vardı. (Heyhat, bu da edeblya· 
tımı:tıo alay mevzuu olmuıtu. ) 

Likin şimdi bunun, büyllk 
bir titizlikle yeni ihtiyaçlara röre 
ihyaıı iılerimizl pek kolaylaıtlra· 

caktır. 

(AkfUD'daa] 

Mahmut BüyükgQrel looo, Bekir 
oğlu Mehmet ve Oıman Oğuz 
looo, Zahit oilo Ahmet Zereycan 
looo. Kimi\ Karazencir looo, Hil· 
mi Çimeli looo, Daran Arpacı 

looo, Ahmet oilu Sabri Pala looo 
Mahmut Güler, lloo, Abdarrab· 
man oğla Emin Yılmaz looo, Hü· 
aamettin Termen looo, Ahmet 
Mahmut ve Bekir Tarım 1000, A
rif Kızılkaya looo, Danyal oila 
Budak looo, Hacı Sait Dindar 
looo, Hüıeyin oğla Muıtafa Öz. 
mudur looo, Mehmet oğla Osman 
Göncü looo, Mehmet Çetin looo, 
Hacı Mehmet oilo Ahmet Temel 
looo, Mehdi o;ln Avranı Yahya· 
ni, looo, Veli Sever 1000, Cama· 
li Şındemit 1 ooo, Snleyman o;la 
Sıllh Sertkaleci looo, Havyar 
oğlu Mehmet Tan 10001 Naci 
Berkman looo, Sapbl Andak looo, 
Hasan oilu Abdullah Ançan 
looo, Mehmet kızı Medih' Çapar 
looo, Mıbail otla Refail Le .. ı looo 
Arıcı o;la Ôo11er Sıtlu Ar1cı looo, 
Ali Raif Dioçkök looo, Taiııio 
Ôzdal looo, Bişara Aburun looo, 
Aptulkadir Kızfır 10001 Fazlı 

Turga looo, Nesim Kabara looo 
Aptolkadir, lımail Usla ve Oıman 
Nuri Doğra looo, Ahmet laa ve 
lbrahim Y alç·nkaya looo, Mehmet 
TUlavi ve Ali Sabcdar 1000, Er· 
zincanlı Ahmet oğlu Yunus Polat• 
kılıç looo, Bllil oilu Mehmet 
Coşar looo, Mehmet oilu Arif 
Kanon looo, Yürük Mustafa Te. 
kin looo, Çakşırlı Hasan looa, 
Şevki Ôztürk looo, Salih oilo 
Muıtafa Özgür 1200, Mazhar Tol· 
ga 1200, Ahmet oilu Hakkı Bnl
bül 1200, Mehmet E"tan 1200, 
Hüseyin Baykal 1200, Fevzi Dural 
1250 Mustafa Türen 1200, Rüıtn 
Sakat ve Nazım Benin 1200, Se. 
lim Çelik ve Maaa 1200, Ahmet 
Cevdet Çamurdan 1350, Kaddaıi 
Doiro ve Kazım Selvi 1200, 

800 lira ve daha aıaiı 
vergi verece/eler 

Ömer Başeimez 600, Erib A. 
Hayer 500, Abraham Kötkeryan 
500. Davit Y ahaan ve Pitolis Eı
klnazi 750, Umberto Massa 500, 
Rifat Kabak ve Moetafa Baıar ve 
Ali Alkaya 500, Ali Çalfa 500, 
Dtyap Gizir 500, Ahmet Bozdik 
ve lımail Rahim 500, Nazlı ve 
A\i 500, Süleyman Sırrı Baia 500, 
Abdurrahman Batman 500, Ahmet 
Tarhan 500, lbrıhim Baltacı 500, 
Salih Özcandan 500, Ahmet Rem· 
zi Deren Salih Oo 500, lbrahim 
ve Mehmet Bora 500, lbrahim 
Erres 500, Ali Darbuıa ve Salim 
Dıplen 500, Kahveci ŞOkrü ve 
Salahattin 5001 Mustafa Tekin ve 
ortak•arı 500, lbrabim Tekin 5oo, 
Seyfi Pekyürek 500, Şevki Damar 
500, Klmil Gülmen 500, Ali ve 
Mehmet Hoza 500, Zaide Güraoy 
500, Halil öiretmen 500, llyaı 
karı11 Mıne 500, Mehmet Ôzpai· 
da 500, Muıtafa lbrabim Kell91e· 
ker 800, Cavit Oral 500, Dr. Ba. 
haettin Y eoria 800, Maıtata Çay. 
lak 500, Ômll Kanral 500, Ha. 
ıan Kibyalır 600, Hüeeyin Toıon 
ve Hacı Mehmet Ôzmete 500, Şa
ban Kamışçı 500, Hüseyin o;la 
Habip ve Ahmet Acar 500, An
tepli Mehmet ve Nakil oila 500, 
Mehmet Selçuk 500, Mehmet Ba. 
lat 600, Muharrem llkkaracan 500, 
Nuri Karacan Soo, Sey't oilu 
Mıııtafa Bayraktar 500, Kemal 
Çelik furuncu 500, Haıan otlu 
Mehnıet locehoca 500, Seyit Şen 
Soo, Muatafa oğlu Refik 1'ermen 
600, Mehmet o;la Masa Kizım 
Özveren 500, Bektaı orla Adem 
Arlı 600, Salih Akdan 600, Karı 
Kihya vı Mehmet Tuçel Soo, 
Ment91 oğlu Abbaı ve HGaeyia 
otla İbrahim Soo, Ômer otla Oı. 
man Ôolüler 500, Oımaa Kaya 
Soo, Ahmet otlu Mehmet Diler 
300, Masa o;lu lımail Çankaya 
600, Moıtafa Çolak Soo, Halil 
Ôıbek 500, Mehmet Cevdet Gü
ner 500, Abdurrazak Küraai 6oo, 
Hamit GClnaydın ve Çelik Maıta· 
fa 500, Ahmet ve Mabmot Gtırael 
6oo, Dinkçi ude Ahmet Biçer 
5oı>, Oaman Yilceıoy ve Mablttia 

.. 

Urbacı Soo, Halil Yücelen Soo, 
lımail oila Ali Ertan 800, Mueta
f a Alçoray 500, lbrahim otla Ab· 
met Şahin 600, Rifat Ekmekçi 800, 
Şükrü oğla Hakkı Güven 500, 
Mükremin Narallab Yiğit 500, 
Şükrü Dağlı 500, Osman Sipahi 
600, Mehmet oilu Ahmet Yılmaz 
500, Burhanettin ve Ömer Memill 
5001 Y aaaf Halim, Halil Ôzkurt 
kardeşler 500, Abdurrazak Şayan 
ve Ali 500, Esat Erancan 500, 
Kimil Uğurla 500, Muıtafa Ôrüo 
500, Ramiz Aydın 500, Şaban Do· 
iutekia Soo, Abdülhadi bağdat 

500, Borlu Nuh Tufan 500, Bedri 
Yahya Dönmezer 750, Faik Gör· 
rnn 500, Artla Cebidelik 500, 
Tevfik oğlu Sıtkı Bilrin 800, Ya· 
saf Ozkor 500, Ali Galip Üoal 
500, Halil Kazan ve Abdurrahman 
500, Abmet Can bol at ve Kuddusi 
Soo, Oımaa Altıkolaç ve Süley• 
maa 500, Haaan oilıı ŞükrQ 500, 
Meh111et Veli ve Ômer Özdel 500, 
Selim Sım Akrül ve Salih 5001 

Muıtafa Fevzi Tilrkkol 500, ibra· 
him ve oğla Sarıdojan 500, Şa · 
hin Alıcı ve Abdullah Erat 750, 
Kadri Gani Gökdil 500, Namık 

Yarman lbrahlm Sağdöi'en ve Hı· 
aan 500, lbrabim Deren ve Mürıit 
500. Gafar ve izzet 500, Vilr.tor· 
ya 500, Rasih Ôıren 500, Süley
man Kontalp 500, Reşat Atamerlç 
Soo, Dr. izzet Bilger 500. Movaf · 
fak Emten 500. Ahmet Erdem 
ve Mehmet Gökıeo 500. Yusuf 

Şa 

de 
5t llaaa • 7~ •IY' 

Veı 

M 
Sabon 
si 675 
39660. r-.; 
Nari Hu yet. 
Limited tir~ f\ beli 
Soo. Kadı köyr ~t• 
banka~i ve Gilod'" 'f 0 
Ômer Sabancı 5~ 
500. Muharrem he y 
Saip Ôzbilen tiıin ofk 
2400. Ali E.ror taraf. 
4000. Ahmet ' av eti 
Ramazanoğlo .j 

sim Yurtman • 
Zade Moatafa 
lo lıa Şakir 5o 
lim ve ortaiı 11~ 
lo 2o5o. Seyit TV
Tekin 500. Mi ki • 
naki 2000. Sami Y-
raat ba:ıkası 7o 
Soo. Evkaf 13 
12600. Franaız l 

Mustafa Ô1güri 
ma!l 6090. Bek' 
Sani Sağlam 2 . 
dim. Kozacıoğla 3o 
Edvar Şaıatl 2000. 

Gürdal ve Arif Şener 800. rüoen bu ıilAhlar, in 
Sabri Evrendilek ve ortakları 500, lerl hsrp feliketiod• 
Mustafa Gizir .500, Muıtaf a oilo ve kortarabılmiş mi 
Ali Nuri Tan11l ve Mehmet Toğtan da böyle olacakbr. 
500, Moiz Termln 500, Salamon harp vaaıtaaı icade~~ 
Darayeı 500, H. Maro SOO,. Biıara bir taraftan d11 korun 
Anri 500, Moiz Amado 500, Al· bulacaklardır. Belki fÜD 
ber Amado 500, Meri Kori 500, dünyanın üstünde olar 
Molz Amado 500, G. Aefekyan vaz reçecekler. Şehirler_ 
500 Ş k• N· "t A t 11 h 500 lar, köyler topraiın altın 

' a ır umı ve p 0 a ' lacaklardır. lnaanlar, mili~ __ ,.. 
izzet Haydın 590, Ka11m AltanrOI .:JMo 

Ô 
tün bu fedakirlık.lara kata-

600, mer Müaal 600, Refika Tü· !ardır. Fakat onları lbtiraıla • 
merkan 700, lımail Hakıu Kalai· vaz reçirecek, onlara blrbirlenle 
oğlu 500 Haıan Doiadaa 500, insan bi11lyle. in1&n olarak r•çia 
Yunaı Uıas 500, lbrahim Ôzıür mek ve yaşamak ıekilleri, çareleri 
ve Bezmettin 500, Mehmet Demir bulmak çok güç olacaktır. Ç6nıı.Q 
500, lbrahim otla Bahri Deniz Soo, inıanlaun yaratılıtı badar. Çtıokl 
Moiz Blakmaa Soo, Yaaef Termin intan ana11nıa ILarnından bile mü-
Soo, Mezaif Biricik 500, Yako cadele ile çıkmalı.tad1r. 

Şa halde ebedi aalh için .,,.. 
E.liyen Soo, Şabın Simai 500 Molz vela tabiat kanonlarını deilftirmek 
Şobaa 500, Yaaef Kori 500, lsrafil lbımdır. Buna imkan olmadıiıaa 
Baba 500; Alb•r Cıvanoila 500, göre, ebedi ıulha da imkin yok 
Olci Baba 500; Jozef Kokas 500; demeıttir. lıte 9ocoklarımızı, oeıil· 
lsa Elpek 500; izzet Erojan 500; terimizi bu kaideye inanarak yetiı· 
Neaim Amado 500; Edvar Matalon tirmeie vo onlara h;ç bir ıeydea 
500; Makmeat Kim il 500; H ılil yılmıyan, onları yumaıakhta Ulf• 
Ôıbayrak ;oo; Abbat Melik 500; maktan korayıcak sert, oiraı .cı 
llya Bahar 500; Feyzallab Cemali ve milcadele edici bir ruh, bir ter-
Erşia 500; Sadık Aldatmu 500; biye verme(e çalıımalıyız. Çünldl 
Mahmut ve Cabbar Ôzsoy 500; Türkliliü ebedil91tirecek yer&oe 
Feyzullah oila lsmail Hakkı 750 çare işte bodur. 

\ Toros Limited Sirkati Orman lsletmeslnden 
Cam kereste Satısı : 
' Müfredata aıatıda yazılı çam kerestesi matlup fiat bulan· 

dutu takdirde satış yapılmak hakkı ıirkette olmak prtile 
ıirketin Mersindeki Bürosunda 22/12/942 tarihine milsadif 
salı gilnü saat 14 de açık arttlrmaya çıkanlacaktar. Depozito 
maktuan 2000 liradır. 

Telgraf Adresi : 
Telefon 

Torman 
139 

Mersin 

" 
Ebadı Adedi Kerestenin bulunduiu Mahal 

--------------------------12x24x400 
16xl8x400 
10x20x500 
t0x20x600 
14x28x300 

22 SO T arıuı Paçköprü depoıunda istif de 
soo 

50 
50 

150 
3,000 

.. 
,, 

" 2837 16-18 

Halkevi Reisliğinden 

.. 
,, 
" 
" 

Kinunıani ayı içinde evimiz tarafıadan bit mandolin kuraa 
açılacaktır. Arzu edenlerin Halkevi büroıuna ka11t olmalan 
rica olunur. 2839 

Satılık Ev 
Veni Salcdaı mahallesinde 240 ncı ıokak ve üç No. e• 

300 artın araa Gleriade ili odalı ve ahıap mutbatı ile aıea
kün balaaan ev aablıktır. Milracaatı Belediye Salonu 

2840 16-17-18 



BUGON 

,.,_ !ZERAFET Hassasiyet 
'.A5k' 

iLAN 
Seyhan Defter-

C"iLcj 
-111! I 

t ':t 
# ı·· 

·llAD~o 
// , , , , , 

darlığındaın "& 

Varlık vergisi komisyonun·_ 

ca tarh edilen vergileri muh· 

tevi listeler Abidin paşa cad· 

desindeki Maliye tahakkuk 

ve tahsil şubesinin kapuıuna 

astlmıştır. l'lıMÜŞTERILERiMIZE MÜJDE 
f' ... -:uz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı tfi. ).Y ~~I radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

"-- lı&•iınız. 

ER BAŞEc.iMEZ 

Vegilerini ödemek isteyen 

mükelleflerden bina ve arsa 
sahiplerile kazanç ve ticaret 

erbabının isimleri hizalarında 

gösterilen vergi borçlarını ma

liye Tahsil şübesine ve büyük 

çiftcilerin de hükumet kona· 

ğında meakez veznesine ya· 

tırmaları ilanen tebliğ olunur, 
ŞERiKi MÜ ESSESESI 

168 Telgraf: BAŞEGiMEZ 
2836 

~4c1~~0C- OPERATÖR 

ve Belsoğukluğu 

~ Askerlik Şubesinden : 
:J(lıa 

Jı'Si ... .-~:\ Doğumlular ve bunlarla muameleye tabi (Sıhhi 
." dolayısıle ertesi seneye terk edilen 338-337-336 vt: 

Asri Sinemada 
SUVARF. BU AKŞAM SUVARE 

8,30 
iki Müstesna ve göz. kamaştırıcı şaheıer birden 

8,30 

-1-
Dünyanın en sevimli artisti Jon Prömiyeri 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone 
l:Seraber fevkalide bir tarzda yarattıkları 

Zoronun işareti 
-2-

Sinema Semasının en parlak Yılaızı , .. 

16 B. Kanun ?. • 

Vatan Kurtaran Arslan - Kleopatra - Çalınan Taç 
Kanlı Saltanat ve Alkazar Muhasarası 

Müstesna Filmleri Gibi 

~ DEMiR TAÇ~ 
TUrkçe SözlU Şaheserler Şaheseri de 

Alsaray ve Tan 
Sinemalarında 

Halkımızın Fevkali :le alakasını celbetmiş oldoiandao birkaç 
gün daha rö-terilmesine devam edilecektir 

Ciddeo Sinema Aleminin en Muhteşem filmlerind4'n biri olan 
DEMiR TAÇ ' ı görmiyeolere tavsiye ederiz 

PEK YAKINDA 

Alkazar Muhasarası filminin Bir Türlre Gönülverdim 
Feda kir Yüzbaşısı Filminin Güzel Hicranı 

FOSCO GIACHETTI DORIS DURANTI 

Mevıimin en Müthis Maceralarla Dolu Aık ve 

ihtiras Filmi Olan 

- YEŞiL KORSANIN Kili 1 TÜKÇE ŞAH 4SERI YAR o\TMIŞLARDIR 
......................................... 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesilt 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin baılarıda 
süslemekteyim. 

ADRES : Hasırpazarı mehallesl No. 251 
.......................... llliıııiiııııillıiiiiiiİllİİİİiııİI .. 

--------------------------------------------------
T. iŞ BANKASI 

Küç!ik Cari hesapları 
Jfl1>ğumlularında ille ve son yoklamaları '23/12/942 tari· 

G
;şlanarak 6/1/943 akşamına kadar devam edecektir.) 
ıten sonra gelen yerli ve yabancı 3.40 doğumlu er· 
nlarla muameleye tabi olan erler yoklama kaçağı ta

HEDDY LAMARR - COMES STEVARD 
Tarafından iddia edilen., edebiyat dünyasının en büyük eseri 1943 iKRAMiYE PLANI 
AŞK YILDIZI ı KE,IDELER 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

- tarihlerinde yapılır. 
·-~· haklarında kanuni muamele yapılacaktır. 

2- Bu müddet yani yoklama günlerı aşağıda yazılı ol
dutu veçbıle mıntıkalara ayrılmıştır. Bu mıntıkalara ait mü· 
messil ve köy muhtarları gösterilen günlerde 340 doğumlu 
erlerin cüzdanlarile birlikte şubeye geleceklerdir. Askerlik ka 
nunu11un ~5 inci maddesi bu hususi sureti katiyede emret· 
mektedir, 340 doğumlularla beraber şübeye gelmek mecbu
riyetmdp olan muhtar ve mahalle mümessillerinden gelmeyen• 
ler hakkında kanuni muamele yapılacaktır. 

Yoklama gUnleri 
Mıntıkalar Yoklamanın Sona erdiği 

başladığı tarih gün 
Merkez nabiyesioe bailı köyler ve mahalleler 23/12/942 26/ 12/942 
Misis nahiyesine bağlı köyler 28 121942 30/12/942 
Karataş nahiyesine bağh köyler 31 / l:.ı! 942 2/1/943 
Tuzla nahiyesine bağlı köyler 4 1 943 6/1/943 

3- Her mıntıkanın 340 doğumlu ve bunltılr muame
leye tabı olan erler 6 1/943 akşamına kadar muayyen gün· 
lerinde yoklamalarmm yapılması için askerlik meclisine gele• 
ce~lerdir. 

4- 340 doğumlu talebeler mektepte müdavim okur ol
duklarma dair mektep müdürlüklerinden aldıklau vesikaları 
ukerbk meclisıne getıreceklerdir. Bunlar arasında mezun o
lupta henüz askerhkledne karar alınmayan yüksek okul ve 
Lıse mezunlarından 339 338-337-336 ilahirj doğumlu mek· 
tep mezunlarından şimdiye kadar şubeye gelmeyenler yedle
rindeki vt:sıkayla kısa hızmetli olarak askerliklerine karar 
verilmek üzere askerhk meclisine müracaat edecekler, etme· 
yenler hakkında kanuni muamele yapılacağı. 

S- Mahalle ve köylerde bulunan 340 doğumlular ve 
bunlarla muameleye tabi yabancılarda aynen yerliler gibi 
haklarında muamele yapılacak ve bunlarında yoklamaları ya· 
pılması için şubeye müracaat etmtleri. 

6- 340 doğumlularla bunlarla muameleye tabi erlerin 
namına davetiye yazılmış mahalle ve köylere dağıtılmaktadır. 
Bu davetıyelerde künyesi olsun olmasın bütün 340 doğumlu 
erler mutlak surette yoklamalarını yaptırmak ıçın askerlik 
meclisine ielmeleri İl An olunur. 1S-16-17 

Droloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane ...... T enisül 

ffadalıklan Mütelıu1111 Yeni ·Poatahane k•rtı•ı 
ler ParuıS muayene edilir 2716 

.--------------------------~------1943IKRAMIYELERI------. 

DOKTOR 
Turgut sover 

Herrün Ha.talarıoı Hük6met Civarı istikamet Eczaneıi karş111nda 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanm Sah ve Cama günleride öğleden ıooraları fakldere mec· 
cani bakılır. 

2355 

......................................... 1111!!!! 

ÜROL06 Operatör 
Dr. TAHSN ERNART 

Memleket Hastanesi Böbrek ldrar yolları ve Tenasüli hastalıkları 
mütehassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUallm 

apartmanı No. 11 Hastalarını kabule başlamışt1r. 2787 .. .......................................... ~ 
Ziraat Vekaleti Pamuk Uretme ciftliül 
Müdürlüğünden: ' 

Çukurova akala ekicilerine 
1 - Pamuk islibı kanuna bükümleri dahilinde 943 yıhoda akala 

bölgesi olarak tayin ve ilio olaoan, Seybao • Ceyban nehirleri ile Ada
oa Misis demiryolu ve Akdeoiz araaıoa i11bet edeo 1abanın tobamlak 
ihtiyaçlarına kifayet edecek milı.tarda Akala tohumu satın ahnmıı ba 
laodu;ondan 13 • 12 • 942 tarihindea itibaren Müdüriyetimizce çiiit 
mabayaatına soo verilmiıtir. 

2 - Mezk'1r bölre dahilinde bulanan ve haleo tobumlaia olmayao 
veya baoa temio edemiyen Akala ekicileri Müdüriyetimize müracaat 
ederek ihtiyaçları olıbetinde dökme akala çiiidini 12 kuruştan ve eleo· 
mlı akala çliidioi 14 kuruıt"n mubayaa edebilirler. 

3 - E.ıinde ihtiyaçtao fazla akala çiğidi olanlar kendi tohumluk 
lbtlyaçlarından artan kısmıoı milHHH malOmatı tahtıada bölge dahi. 
liodekl ekicilere yemlik ve tohumluk olmak üzere veya kaoaoi abkim 
dahilinde yağ fabrlkalarıoa satmakta serbesttirler. 

4 Müessoaece muobuıran ekilecek tohumluklar aelektörden geçiri-
lecektir. Çijidioi Hlmamıı balunao çiftçiler iıtedlkleri taktirde Üretme 
Çıftliiina müracaat ederek yaloız ekecekleri miktarı eletebilirler. Ba 
aaretle eleneo tohamloian ve aelaktör alhrıın kaldırılması doirudan 
doiraya çijıt sahibine aittir. Y alon~ selelL tör iflet111e masrafı üretmece 
derabde oluoar. Mal sabipleri eleamiı çiiitlerioi ve Hlektör altıoı çtt · 
vallamak ve kaldırmakla mllkelleftirler. Mllracaat etmiyen çiftçilerio çi . 
j'itlerl elenmez ve kaldırılmayao telelı.tör altılarınıo kızııma ve bozal · 
maaındao mesaliyet kabul olunmaz. 

5 - Akalayr tabıiı edilen f.brlka ao~arları dolmaıtur. Yakında 
yerli koza çırçırlanmaıına ba4lanaca;ıodao mal 11biplerinfo çijitlerloi 
kaldırmaları, akıi taktirde fabrikalar tatili faaliyet mecburiyetinde kala· 
caklarıadan ma1rafları keodllerine ait olmak llzere fabrikalarca baıkı 
ıa~arlırı aaklıttiriltcıJi ıllkılılıra illa olaour. 28.t9 

18-lS-l6-17 

Adet Llrehk Lira 
1 il 1999 

" - 1999 
" 1 .. 999 

" - 999 ,, 
1 ti 888 ,, - 888 

" 1 
" 

777 .. - 777 .. 
1 .. 666 

" - 666 .. 
1 " ~55 

" - 555 ,. 
1 ,, 444 .. - 444 ,, 
2 ,, 333 

" - 666 
" 10 " 222 

" - 2220 
" 30 ., 99 " 2970 
" 60 " 44 

" 2640 
" 250 ,, 22 

" 5500 il 

334 " 11 ,, 3674 •• 
TUrklye it Bankaaına para yat1rmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
~•111•11d• t•lllnlzl d• d•n•111le olur•unuz. 377 ----
lthalatcı ve lhracatcı Birlikleri Umumi 

' Katipliğinden : 
Mersinde bulunan : 

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve cenup 
villyetleri canlı hayvan ihracatçıları birliklerile ; 
Manifatura 
Madeni Eıya ve Malzeme 
Deri kösele ve deri Sanayii yardımcı madenler 
Çuval kanaviçe Jüt ve Mamulatı 
Çay ve Kahve 

lthalitçı Birlikleri senelik idi umumi heyet toplantısını 
yapmak ve aıağıdaki ruznamede yazılı mevaddı müzakere 
eylemek üzere 7/1 /943 tarjhine müsadıf perşembe günü ıaat 
10 da birlikler binasında toplanacaktır. 

Bu toplantıda yukarıda adlan yazılı birliklere dahil azı· 
nın iştirak eylemeleri rica ve ilin olunur. 

RUZNAME 
1- Birliklerin bir senelik faaliyeti hakkında idare heyeti 

raporunun okunması. 
2- Birliklerin muhasebe ve muamelatı hakkında Muraıı1 

kabe raporlarmın okunması. 

3- idare heyetlerinin Ye murakıpları ibras•. 
4- Bir senelik bütçe ve kadronun teıbiti. 
5- Yeni idare heyeti saçilmeıi. 
6- Ycı:ni murakıp seçimi. 2838 16-18.22 
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