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Millet, bükumetile be
raber kitle halinde de
mir gibi işi ve gücile 

meşguldur 
Bana 21 (a. a.) - R.w C••h• la•et 

laöaü b«ıilll ötWea 10Dra Buaa Halknt.de, 
laoperw.rla hain hitaben 111 aatk• ıöyl•· ......,. 

c - e.nahlar, Mv,Ul hem· \ 
ıebrla.n.s 

e.,, .. talmal aramadı re· 
çficllm. S'zl, Bahmlr •• Geli&o· 
.. ,wa -,.kWnmdüi b&lr•lwl zl· 

rant etti& ııı. *'-fta fttudat· 
.................... t • 

........ slYUlr, nlaat bir ..... 
,.. ....... met, .......... 
_.._ ........ -- ilW 
.................. o. ..... 
.teki .... fey1d bir •Mel elde 
... itio. ...,..,. •ıkla ç,a.,. 
..... ··~ ............ •k• 
laaıal ppmak tlotr- dejilM de o•.... ktlnetll okhltaa• la,le
llek •lllklDdlr. 

Am. ...... .., - .. ,d_ 
evnl .. tçe ...... ılkOnıtte 

.................. ,olda çıht· 

•k•et-- blkllMt ....... 
k .. tleollllt tek .pnt u•de ı... 
limmak, .ulet bnetlala ltqlıca 

......... Soa bir laafta içlad• ..... 
klMlda ... ,..... ........ ttla. 

Milletçe Wrllk cl91r-•na, demir 
... INcle;i ..... tiınfta .......... 
Wr baldı ....... Hake .. t111 ted-
Wrleri •llpet ... ere1.r1aı ... 
.. ktecllrler. Varlık ••ıili blltaa 
•m.tla Ylcclen•cla clofn ve bakh 
hir teclblr tellkld ol11n•111tar 811 
..pia ballae kHr•tia•, içtimai 
ve lktlMdi ...... fıydah t .. lerl 
olacatı laalklll h• tabaku1Dda 
ulap....... ICaaaD8n ciddi ve 
btt olarak bb811 lçla hlkG•t 
.... ....... ..... latlaacl 
lıı.uııadtaclar. 

s.....ıa1uı aranascla retirclfilm 
.. kat rlacllD babbyar oldma. 

·Tekrar ,..._.k Gs•• •• 111..ı 
....... - IJi cllleklerlml ıö1ll,.. ......... ,. .... 

lllclaaP 21(&a)- Reisi 
-.bv ı.-t. laöDI Hl'h barap 
.......... 11111 Şet, Manya 

•ltaNk_ ....... ·--" ............... ·-·· .,. 
~ •• ...-. laatanıw ebecl..._ 
llek ..... baflan••I olu aaıbn 
,.... " plh' ... tetkik 1Jlecllk· 
- ... .....,. danalfletcllr, 

...._,.._ ..... caaUra-
-----dnMktta_.. ...... .. , ...... . 

Ko CiyanaveLavalH tler 
tarafından· kabul edildi 
LAVAL l v •• :::•::.. . 

Vişinin elinde lctı an Fran- Oy k bir 
sız ticaret gemiler ni Al- tSaaorvrtz~ 
manlara verece"li.miş 

Aakara 21 (R. G.) - Ro .. rad,,_. ttaJyu Patlat Partiltade mo ba,ı ad 1 
hla defltlklerler Japeldıtaaı bildir.ittir. e... , ... Muollal, Fatfet R 1 9 • d 
Partisi U•a•t Kltlp Maawlnlitlaı .. aryo Taraıui'yl tAJin •t•iştlr. US ar pıya e 

Putiala idare '•J•ll asaları ve aifettiflerl dıiifmiftlr. Roma rad· 
JOl9 ba detlflklltln Mbeplerlal bildl,...elı:.tecllr. t •• en•n• bo g 

ltaı,. Harici,. Nuına1a Hitlerl• rC>rOpMk için AlmınJ_aJa ••eliti um 1 1 z u-
0..ind• ebıamlptle d..a..ktadll'. General Kanllero da Kont CiJa· J 
DO ile birlikte Hy&hat •taekteclir. na ugrv attı ar 

Kont a,aao c ... ve p1Zutui ıOaa.i Hitltr tarafıdaa kabal •dil· 
mit. koa•ı•ılarda A ... n hariciye nuuı RlLbentropla Mar.,.ı Göriaı Al,..,,,, JSOOO e.V, 
te baar HJ.am111tar. Hitl•, ...,t•i ıGDD Fran11z bqvıldll Lawalla Zfl()(J öli wrdller. 
f6rllm8ttlr. Mlh..- kapakları röıllf ... ., hıkkmda ··"· bir ketual•k 
..Ufna et.ekte, banan m•tat t .. 11lardın ibaret balndaju11 bildir- Aakan 21 (R.G) Stalleıratla 
aektedit. Voron•l aramda, Roetolaa 300 

8aa tahmialen ,an, Laval, Vitialn eUnd• hlaa Fraa11z ticaret kllo•ıtre ..... ele Doa lurlade 
ı..u.rtnl Almanlara •-•k için çatınlmlfbr. Lıval Talonda batmayın bqlapa Sovpt taurulan, Sov. 
harp ,........, de Mıh .. emria• v.-.cektir. ptlerln lebt.e olmak ı ... relif-

Dft• bir ria1ete bıkalana, Fran11s Bqweklli, Fna .. da karacait . aelırlnı clena ıt .. lı:tecllr. 
J•llİ Parti bakkint:la isabat v ... p ritıalftir. R•ılarlD Boıoçar k&pril bat•· 

da bl18k bir taanlU ılrifecekl.i 
baradakl bımlıklanna bakalarak, 
ııt. IMkl•d.Ut.,cll. 

Rommel kuvvetlerini taııt uçak. 
larile Tunusa gotürüyor 

KaWn 21 (L L) - Ortatark Kaa• ıec9ai tekrar hlcaa edll· 
larDb tablljlı Dilf .. n çıkll•te mittir. 
devaa e4lror. beri dempleriml• Aakara 21 (R. G.) - Şimal 
Mlbv. lw'lfttlerl ......,i,le Sal- Afttkacla Almanlar El • Ar.,lamn 
tan civaruula ._.... O.ha 192 kilometre bata11aa bclar ,.. 
.aopcla ...u.na hMf .. meel de- ldlmltl_.lr. 8a hareketin .. tejik 
... etaiftir. Mahanbe aaha11 O· bit çekilme oldwta, Alıunlaha b-
_.._ baH faallyetl .. bchat 61• Jlplara ajruudıklaft fnfilbl• ta• 
.... olmakla ber.a..r Mıtt• rafından da itiraf edllllektedlr. 
bam"9 " a• qülan Sırt. - lo•mel, 1•kdlielstt aı..1ı: ... 
a..at ,oa.e IJllrlnde Mlbw• ıa. vetlerinha •lhfm bir lı:11....a M-
flÜUlll .......... br. Jlk -· apklarlle r..... .... -.haki becl•·· 18 - 20 ketllllı:tedlr • 

Sovptler n taanaa, t•pl .. 
deki nn.tı.-.. laıtta 12 ,._ 
JaM ta..91e 2 mbla ..._, ele 
lttirlk ettlnllflerdir. 

Be tıarnıdann beclıff, StaU..· 
ntta ve Kafkularda dhlfen Mlla 
ver kHYetı.rinl ftlae .ı.akta· 
clat. 

Şimdiye kadar lular 9 p1,. • 
ele ..... ,.. .. tak ı.,.,.... .. 
, ••• •tr•t• ....... plpde tı .. ... ..... ka,.... ........ 
llrdlr, 

Al..a .. .,... 35000 1 ... 
.. 1ıta• • 

.... ""- ..w ...... .... 

...... .., ittin bir .... 
atklr old.P kadar, 
ba,ılı: tavaa. ve lDUD· 
.....,.., ,.. ... ,. örnek 
hfkil eclecek bir seki 
ve yandıllfb. Ba iti· 
barla vefata ...ı.k• 
tlmla lfhp ı•ç•ktan 
bir ka11ptar. Otl•, ar
kaclııımıa Celll Matere, 

kecl.rll alleaia• ve •••· 1 

ıeut .,c1aa1ana. bat 
aathfı diU1or, acıla· 
flU İftlrak ediJOAL 

Badan bet rh 
evvel ba7ata palıriai 
kapa7aa pir Tallt Ma· 
terla lball•• Mall••t 
K ... Ua 91karmakta ol
d.P (Jlnalacl a11r 
Tlrk pirleri) adındaki kltabıaa 
konalaak ilure Of ... &nce ••· 
...0.,h JISlp fÖad.cliii bal W• 
aemetlni apİ'IJ• •JD• dercedi· 
yonz: 

[ Dotna .. baU. Adanadır. 
Te..allt tarihim 1279 .... ram. 
aldlr. Tab.U ... anlanan ıarh, 
aahwı tecavG• .-...k IW•tile 
medre11l•cl• retlrdlm. Blaaena• 
a.,1a ,au.k bir tahlit rönalt ... •, 
ı;u.. P .. erha Maıtafa Rfftl ıf•· 
cUalD .Ut•f -11.n.- ... ... 
ptlerde bat ........ ........ 
........... ..,,., ..... kal· 
... .....,.,..., belli llddl ,,. 
• ..... bir taWe _ .. ,,uı,ett• 
mıbrua bnm11br. 

ŞU,. blaa beWIİIB, toc.W.. 
.... ........ beacle t•llrlDl .e.~· 
•itte WL Blllblre obdtfa• 
nhl•, Neftlw, Nedi..., lailll t.r-
11atlk edeWJab •h- .....
.. bllalarm fittiklerl JGl .. U 
rlmeku_ .. .,. 

:J;:1:"' ......... 
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aJannt aŞ'll~~!bl • d ~azetesinin Afruanyanın Avrupada kootro• 

Geçen amaml '• muharip lü altmda bulunan 285 milyon nü· 
ı alldara karşı ya · "e etleri hak· hıslu bloka karşı lngiliz imparator 

e denizaltı avcılcoz~ ,llede diyor loğunun 450, Rusyanıo 165 ve 
Esaıen o harb. P• Birleşik Amerikanın 140 milyon 
ilosanan ~ l •zi dev- nüfuslu bloku karşı koymakta• 

mu• ~·-·fa 1 .... d dır 
y ~ "". • run en • 

hal kal1 .. '"°,.:c Mesr~ 1 Bu rakama Mihvere harp ilin 
.I .'-:.'"'". 1 ı .an arının b A . ._ d 1 1 •• 
~.:c8 .. Of af' o· oda kay· eden Cenu i merı..a ev et erının 

• ._. ş~ ' ve Afrikadaki Fransız müstemle· 
Ta afında~ '

1 pa" 
/ 

kelerinin nüfasu dahil deiildlr. Va 
Har .~ k ,0 uynakça ÜS• 

d kıa bu rakamların aocak nisbi bir :.ı.., 6 a, Almanya ao 

A J' ıa büyük kaynak· 
- ... düşüncesi bile 

~lu • Almanyanm he· 
'.> a~ verecekti. 

4 .ıilfıarp» eserinin mil 
J ~ Lodendorf kitabında 

1mJZ1n adetçe üstünlü. 

G114langıçta harbi tevk 
memiz işioi tesadüfe 

• diyor. 
kumandanlıiı geçen 

lthal~bde, kuvvetlerinin en 
Y•Pr'~~mını doru ve Batı ceplie 
ey~de, muharebeye ıürürek uzun 
lrtJcek bir mücadele için ihtiyat 

kuvvetleri saklamamıştı. 
Bugünkü Almanyanın askeri 

ricali, geçen umumi harbin dersle· 
rinden ve haftalarından istifade 
ederek, - io111.n kaynaiı kendi 
istifadelerine yarayacak surette 
- planlarını tanzim etmişlerdir. · 

Sovyet Rusya ile yapmış ol
dukları aaldarmazlık paktı, Alman• 
yayı i~i cephede çarpıştırmak me~ 
buriyetinden korumuş ve kuvvetle 
rinln bir kısmilo ve ıırasile Polon· 
ya, Fransa ve Balkanlar seferlerini 
iyi bır ıonuca bağlamayı temıo et. 

mitti. 
1939 senesi eylO'ünden 1941 senesi 

hazıranıoa lr.adar uğranılmıı olan 
zayiat, yeni 91oıfları ıilab a.ltına ça· 
tnmak ıuretile geniş bir ölçüde 
kapataldlktan başka müstakbel ha· 
rekit için birçok yeni birlikler teş. 

kil edilmiıti. 

Eier nüfusun yüzde onu, ıilih 
altına çağmlabileceii nazariyesi 
kabul edilirse Almanya, 9 milyon· 
lak bir ordu çıkarabilir. 

Rusya seferi başlayıncaya ka• 
dar ihtiyat kuvvetleri meHlesi, Al 
manyaya müşkilat doiurmuyordu. 
Almanyanın in1anca kaynakları 
pık büyük olmakla beraber, ~talya 
Slovakya, Macaristan, Hırvatıstan, 
Finlandiya gibi umumi nüfüsları 
94 milyonu balan müttefiklerin or· 
daları da kendi kendilerine katıl· 

mııtı. d'l • 
Bundan başka lşral e ı mış 

olan memle~etlerin 101 milyona 
balan nüfusundan azçok ehemmi· 
yetli rönüllü kuvvetler bugün mik 
tara 2 milyona balan işçiler temin 

•dilmlıtir. 
Ziraat iılerinde kullanılmakta 

blao esirler, bu miktara dahil de 

tildir. 
22 baıiran 941 tarihinde harp 

~ıta harbine iokılibetti. Japonya ilo 
Blrleıik Amerika ara11oda 7 blrio
ciklnao 1941 tan1ainde mahuama· 
batın baılamaaı, kıta harbini cihan 

tbitıı ı;eYltdi. 

O tarihtın itibaren lnıan kay· 
ı-ıfı mMtlesi derin ., tabavviilo 

qrıclu 

kıymeti vardır. 
Zira adet, harp endüstrisinin 

faaliyeti ve orduların haiz oldukta 
rı tllim vasıtaları nispetinde ebem 
miyeti haizdir. 

Fakat bu pasif insan kaynağı, 

zamanla aktif bir kaynağa kalbedi· 
le bilir: 

O zaruan bunun ağırlıiı iki ta 
raf kuvveti arasındaki müvazene 
kefesini bozabilir. 

Harbin bu yeni safhasında vu• 
ku balan ıey de işte budur. 

B. Hitlerin de bizzat aöylediği 
veçhile, müşkllit bakımından Al· 
man komntanlığının bütün tahmin· 
lerini aşan Rusya seferi. Alman as 
keri ricaline ihtiyat kuvvetlerini 
aaklamağa imkin barakmıştır. 

3000 kilometrelik bir cepheyi 
tatmak ve aşaiı yukarı 180 tü· 
menlik bir kuvveti beslemek, zıp 

tedilen topraklan kontrol etmek 
için elde mevcut en iyi kuvvetle· 
rin büyük bir k11mını kullanmak 
mecburiyetini doğurmuştur. 

Alman ordusunun hücum kod· 
reti, Rus devinin hakkından gele· 
medi. 

Bugün ise Alman ordu•ile Sov· 
yet ordusu arasında bir kuvvet 
kadrosu muharebasioe şahit oluyo· 
ruz, 

iki taraf da yekdiierioi, ihtl· 
yat kuvvetlerini tüketinceye ka• 
dar muharebeye yeoi kuvvetler 
sürmeie icbar etmeğe uiraıı• 
JOr, 

Kurmay heyetleri, plinlarım 
bu nevi hesaplar üzerine iıtiDad 
ettirirler. Ağlebi ihtimal Mareıal 
Timoçenko da Staliorraddaki son 
taar ruzuou, Almanlar Afrika cep· 
hesioe göndermek içio Doiu cep· 
huinden kuvvet çektikten ıonra 

yapmıştır. Mamafih şuna da kay· 
detmek icabeder ki, Berlin askeri 

ı mahafilleri, tehlikenin ciddiyetini 
tasdi~ etmekle beraber, muhare· 
nin kati neticeıi hakkında nikbin 
bulunuyorlar. Çünkü Rus taarruzu 
alelacele toplanmış, 40 yaşını ıeç· 
mİJ ve noksan bir talim ıörmüş 
olan genç askerler tarafından ya· 
pılmaktadır. Bundan, Rusların ıon 
ihtiyat kuvvetlerine el attıkları ma. 
nası çıkarılmaktadır. Ruslar da 
geçen haziranda Mareşal Von 
Bock'uo taarrıı:ılarından ovval r•nç 

1101flara mensup Alman esirlerine 
bakarak b'?na benzer bir müşahe· 
dede bulunmu~lardı. 

Bununla beraber taaaruz bil· 
yük bir şiddetle yapılmıştır. Geniş 
bir hinterlanda ııabip olan bir düı· 
manın asker mevcudunu doğra o· 
!arak bilmek daima güç birıeydir. 
Bundan ba~ka dilşmanı yanıltmak 

aanatı bu muharebe esnasınd• re· 
Dİf bir öliüde tatbik edilmlttir. 

· DAHİLİ HAB E'RLER 
. . • 

Londrada aske
ri üniformalar 

VARLIK VERGiSi 
L ondra, harbden evvel as· 

keri noiforma• a pek az 
rastlanın bir şehirdi. Y alna: Kr~· 
lıo sarayı unüodeki nöbetçilerlD 

i stanbul 330 1 Adana Muhtelltl, Kay· 
seri muhtelltlni 2·1 yendi 

değiştirme saatlerinde ~ura~a 
muhafız kıtasıoa men.sup bır muf· 
reze görünürdü. Başlarında bü· . 
yük kalpaklar bulunan bu iriyarı 
askerlerin geçişi birçok kimseler, 
bilhassa çoculclar tarafından ala · 
ka ile seyredihrdi. Bdzan da has· 
sa süvarileri Hyde Park'tan ge · 
çerlerdi. 

milyon verecek 
Bayramda bit maç yapmak ü• 

zere Gençlik kulübü reiıi Ahmet 

Bahadırın başkanhğında Kayseriye 

giden takviyeli Demir Spor kulü • 

bü futbolcuları Kayseri muhtelitile 

yaptığı maçı 2 - 1 kazanmıştır. 

T aknaımız bilhassa enerji itibarile~ 
çok takdir görm.üş ve hemen he· 

men bütün oyun müddetince ha· 

klmiyeli elden bırakmamıştır. Ta· 

kımda bilhassa Muharrem nazar 

dik.kati celbetmiştir. Goller merkez 

muhacim Ha•an tarafmdan atdmıı· 
tır. 

. - İstanbulda vergiye ta- -
logilizler eski askeri kıyefet· 

lerine çok bağlıdırlar. Bu ıebep· 
ledir ki geçen harbde lıkoçyah . 
)ar (Kilt) adı verilen kısa fistan· 

- bi mükelleflerin sayısı 

60000 i geçmektedir -
larile muharebe meydanlarında çar· 
pışmışlardı. Almanlar bunlara «Ce· 

henoemin kadınllrı• adını ver
mişlerdi. lskoçyahlarla bilbaua 
Bavy~rahlar arasında göğüs gö· 
ğüse muharebeler o kadar şid· 
detli olmuşta ki bunlardan çoğu 
muhariplerin kamilen ölmoıile 
neticelenmişti. Bo harbde gerek 
İskoçyalılar, gerek diğer lngiliz 
kıtalart lngiHz barb kıyafetiyle 
harekete iştirak ediyorlar • 

Lond'rada lngiliz askerleri 
hep bir kıyafatle görünmekle be· 
raber diğer birçok üniformalar 
göze çarpmaktadır. BunJar Ame· 
rikahlar, Fransızlar, Çekler, Po· 
looyalılar, Danimarkalılar, Norveç 
liler, Belçikalılar, Sırplar, Hırvat· 
lar ve Y ıınanlılardır. lngilterede 
teşkil edilen bu kıtıların ekseri· 
si kendi mnnfaatlerindeki üni· 
formayı riymektedirlor. Bir kısmı 
lnriliz üniforması giymekle bera· 
ber göğüslerinde bayraklarının 
renklerini taşıyer. • 

So/gada ga· 
ıeteciler 

için kurs 

Sofyada gaze. 
tociler comiye· 
ti tarafından 

BoJgar gaze. 
elleri için kurs açılmıştır. Bu 
kurslarda zamanımızda razeteci· 
liği ali.kadar eden 10 mev.zu Ü· 

zerine konferanslar verilecektir. 
Kurslar gazeteciler cemiyeti 'rei
sinin bir başlangıç hitabesile a-
çılmıştır. hk derste okunan mev· 
zu: "Eski zamanlardan yeni za· 
manlara kadar gazetenin tarihi11 

dir. Oiier dersler bu ay içerisin· 
de verilecektir. 

İstanbul varlık vergisi komİs· 
yona da çıhşmalarmı bitirmiş ve 
mükeUeflerin listeleri Maliye ve 
Belediye tahsil şubelerine asılmış· 
tır. ·Mükelleflerin sayısı 60000 i 
geçmektedir. Tahakkuk eden var• 
hk vergisi tutan 330 milyondur. 

Gemi armatörleri Barzilay vo 
Biojamen kumpanya11 2 mllyon 
lira, Halil Ali Bezmen Manifatura 
idhalit ve ihracat firması 1,5 mil· 
yon lira, Gislaved lastik limited 
şirketi 1,200,000 lira, Çikvaşirli ve 
aileıi 1,600,000 lira, Dilber zadeler 
1,212,000 lira vereceklerdir. 

Bir milyonla dok112: yüz bin li. 
ra arasında bir, doku yüzle sekiz 
yüz bin lira arasında sekiz, sekiz 
yüzle yedi yüz bin lira arasında 

iki, yedi yüzle altı yiiz bin lira 
arasında on altı, 500 • 600 bin 
lira arasında on iki, 40J • 500 bin 
lira arasında otuz beş, 300 • 400 
bin lira arasında kark dokuz, 200· 
300 bin lira arasında seksen üç, 
100 200 bin lira arasmda doksan iki 
mükellef bnlunmaktadır. 

Tramvay ve elektrik idareıl, 
müe111ese namına tarbedllen 674, 
149 lira vergiyt bütün mükellef. 
lerden önce ödemiştir. 

Diğer taraftctu, lzmir villyetln· 
de varlık vergisi yekQou 4577 mü· 
kellaf üıerine 27,147,760 liradır. 

lımirde, Şamlı Şükrü ve kar· 
deşleri, lbsao Neclboğlu, Nafiz 
Mustafa Delen 700 bin, Nuri Se· 
vil 650 bin, Sağıroilu Mehm< d 
Süleyman ve Ahmed 600 bin, Ro. 
peo Politi, Alber Danon ve More· 
no Erganato, Edmon Jiro, 500 
bin, Gomel ve şeriki 400, Manifa. 
turacı Nuri ve:Hüseyin Avni 350 
bin; Tarika halefleri ve Tanca tü· 

tün tüccarı, ithalatçı Hüınü ikbal, 
Anadolu inkişaf tirketl, lzmir şir. 
keti 300 bin YOo mensucat şirke
ti 273 bin1 ihracatçı Ali Haydar 
250 bln, Tanun biraderler, Hüıe
yin Fatari ortakları, Süleyman Ka. 
racaaulu, ·Mnsta~a Haydar Nazlı 
200 bin, Endüstri şirketi 185 bin 
Hakkı Balcı 172 bin, tütün ihra
catçm Aziz: ve Ahmed Burvah 
170 bin, Şark aanayii 145 bin, 
Ahmed Ragıp, Rahmi FiHbeli ve 
kardeşleri, maoif aturacı Adil ve 
izzet, Fehmi Simsaroğlu, Mayer 
Ardiol, Sasım Ardini, lsak Kohen, 
Daooo ve Danüb, Alber Jozef 150 
şer bin, Ferid Remzi 122 bin, Ya
da Alkolomilt, 120 bin, tütün tüc
carı Tavel şirketi 84 bin, yağ tile· 
carı Sabatay 80 bin, Mahmut Pı. 
nar 60 bin, Şark halı 63 bin, 
Yerli ürünler 28 bin, Sadullah 
Koşada11, Ahmed Kuloğlu, Muiz 
Şeo, IJya Şen, çuvalcı Muiz, çu· 
valcı Bohur Terara Binyamin Na. 
om, Artur Lafon ve mahdumları, 
Manifaturacı lıak Kohen, deri tile• 
carı Salamon Çarda; çuvalcı Ha· 
yım, çuvalcı lsak, yün tüccarı Bo. 
bor EtraiJ, derici Mişel Arditi, lb. 
rahim Karfiçeli, Sezai ~erki, Yu. 
suf Kırarözoğfo, Talit Erboy, 
Çolak zade 4irketi, M. Satamam, 
Baba Arman, HAnri Jiro, Tevfik 
Veysi Payari, deri tüccarı David 
Sidi 100 er bin lira; çuvalcı Sala. 
mon, Burla biradarler, komisyon• 
cu Alalof, tüccar Mustafa Kara· 
oğlan, lbrabim Karaoilan, Ya• 
kınşark Türk Anonim şirketi, Ka· 
z:ım Taner, Lfitfl Krom 75 er bin 
lira vergi vereceklerdir. 

- Devamı üçüncilde -

1 ~ 
~ ~ 

Kayseri Muhteliti ikinci Kanu

nun ilçüucü haftasında bir rev11nş 

maçı yapmak üzere şehrimize ge. 

lecektir. Futbolcularımız cuma gü• 

nünden itibaren antrenör Cevad 

Diblen'in nezaretinde bu maçlara 

hazırlanacaktar. 

Bu pazar günü Kay.teri muh· 

telitine çıkarılacak takımla talebe 

muhteliti arasında bir hazırlık mı· 

çı yapdma11 düşüoülmekteldr. 

Mahdut gellr lller için 
Ceyhana buAday geldl 

Ceyhan (Hosuıi ) - Mahdut 

ğollrliler için kazamıza gelblesi 

iki aydauberi beklenilen buğday• 

lardan nihayet iki vagonu gelmiş· 

tir. Bu buğdaydan Kadirli, Feke 

ve Saimbeyli memurları için de 

bir miktar ayrılmışbr. 

Karuelerln bir an evvel dafı· 
tılarak, mabdot gelirlilerimizin pa· 

halı ekmek yemekten kurtarılma• 

laranı ve mütebaki buidaym da 

acilen celblni alakalılardan memur 

vatandaşlar edıua rica ediyoruz. 

Ceyhanda memurlara 
• • ker daGıtddı 

Ceyhan (Haıuıi) - Memur• 

lanmıza; Btrlncikinun istihkakı ola• 

rak yaramşar kilo şeker daiıtıl· 

mıştır. 

Batmak istemiyen zırhlı 
lnıilizlerin , Japonlar tarafından batarılao « Yorlı.tavn• zırhlısı ikinci · haber veriyordu: 

kaptanı lrving Lay Vilıi, gomiıinin batışmı şöyle anlabyorı - - Gemi alabora olacak Sir. Bunan önüne geçmek için hiç bir :'ıey 
«Topçu ıubayı Ernest Dav111, megafonu yakaladı ve her sabah ol· '1 yapılamaz, . . • 

duğa gibi ağar ıeaiyle haykırdı. «Talim için top başmal» Ara~an. b!.:Jcaç sanıye geçb. 
Subay, erleriyle beraber belki yilzüncü defa olarak uçaksavar ha·... Yem bır ışarot: Telefon artık lılemiyor. 

taryalarla atıı talimi yapıyordu. . . Y orktnn arbk batacakb. Komutın Buk Master bana döndü ve kati 
Birdenbire uzaklarda, göğ'üa çok yilk•eklerlode beyaz duman bu· bır seıleı • . . . 

lntla~~· önümüze doğru reliyordu. • - ~emıyı terk emrı veraniz. 
Üzerimizde Japon bomba uçakları varı Yorktavo ID avcılan tarafın· Dedı. 

dan ateı açdan uçaklar.. Saat tam üçtü. 
Komutan tekrar borusunu aldıı -.Talim bitti, hakikt ateş başlıyacak» Denize tok bir sandal bile indirmek lmkln11z. 

seai yine eıklıi ıibi aju ve aakin. Fakat küpeıte üaerinden denize yüz sandal atb. Bunlardan her bi· 
Olup biteni anlamaia başhyoroz. Avcılar biı.e bücam için ilzeri~~H risi 40 - 50 er alabilir. .. 

relen yirmi Japon uçağı gördüler. Av uçaklarımız bunlardan OD bırı~I Akşama doiru bütün yaşıyanlar kurtaralmıştı. Uzerinde alındığımız 
düşürttü, diğer dokuzu avcıların elinden kurtulup üzerimize kadar geldı· dıstroyor tekrar torpillendiğimİ7. yere döndü. 
lor, biraz ıonra bize saldırac:aklar. Yorktavn hali 11u üzerinde idi. Gemiye tekrar çıkmaia karar verdik. 

Davis emir verdi. «Ateşi• Süvari Bukmaster, ben, yüz kadar ıubay var. Sandallarla yaralı tekneye 

Atış mükemmelı bir düşman uçagı gemiıııizin ateşiyle zedelendi, 
bir kanadı ve koyroiunun bir parçası koptu. Bu parçalanan 

uçağıo pilotu, ölüm karşısında bilo vazifesini unutmamış ve üç bomba• 
ıını üzerimize bırakmıştı; bunlar gemiye isabet etti. 

Çarpışma on dakika sürdü. Bu ömrümüzün en uzon dakika11dır. 
Erler vazife başında, mütemadiyen ateş ediyorlar, dokuz Japon bomba 
uç~gından beşi bize biç bir zarar vermeden düşürüldü. ötekiler bom· 
balan attaktan sonra iaabot aldılar. Bu uçaklardan biç birisi Japonyaya 
dönmedi, fal.. at Y orll tava da alevler içerisinde. 

Bir kazan patladı. Makine daireıi derhal duman ve gazlarla doldu. 
Ateşçiler maskelerini takarak çalışmakta devam ettiler. Geminin ıürati 
arttı. 

Saat bire kadar yeni bir hileuma utramadık. Fakat btt ıırada ufuk. 
ta yeniden on tekiz Japon uçağı ıözüktü. Dört avcı uçaiımızdan biri 
dilşmanı karfılamak ı,in havalandı. 

Korkuof bir ıademe remiyl baştan başa sarstı; sonra bir ikinci 
Kaptan köprüsü üıerine tıktım: İki torpil yemlıtlk. Bir ıubay komutana 

yaldaıtık. 
Borada ilk iıimiz, ölülere soo hürmet borcumuzu yapmak oldu. Sü· 

vari ölül.ri, ağır aiır okudoiu bir nutukla selamladı. Sonra birer birer 
denizin dalgaları ara11nda röaıdük. 

A lman destroyeri de bize yardıma geldi. Yeniden bir bUcumı 
uğradıiımız vakit saat beı olmuıtu. Sa içerinde beliren bir 

torpil izi rördüm: Bir Japon deaizaltııımn attığı dört torpilden birincisi. 
Tam ortasından bir i1abet alan Hamman derhal battı. Soya gömülürken 
eephaneliii de ayni zamanda patladı ve süvariyi i'emiden çok uzaklara 
attı. 

Kaptanı dalralar arasında kurtardıiımız vakit henüz kendine gel• 
memitti, fakat denizden kurtarmak lıtedlii iki bahriyeliyi ,.m ııkı tutu• 
1ordu, halbuki ba zavallılar çoktan ölmüılerdi. 

Yoıktavn yilzmekte dev11m ediyor. Ertoıi rün fafakla deniıo gö· 
müldü. Gemi batarken Bukmaster torpidoda yam batında idi, Sessiz b•· 
tan gemiye bakıyordu. 

Gözlerini ıon dakikaya kadar remislnded ayırmada. Soora .... ,,. 
dôodü ve at11 •i•r uzaklaıtı. 
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VE EN GÜZEL FİLMLERi GÖSTEREN 

1
METANET ZERAFET. Hassasiyet 

ve TAN 
Bu Akşam ·DAD~o 

// 
,. , ,, ' , , 

Türlc ç~ Sözlü Ş a heserler Ş~heseri SAYJN MÜŞTERILERlM/ZE MÜJDE 
B A Ş R O L L E R D E ·: 

Muhasarası filminin Kahramanı VE Bir Türke Gönül Verdim fl1minin Güzel Hlcran'ı 

En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 
BATARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

acele ediniz. FOSCO GIACHETTI DORlS DURANTl 

TAN'DA İLAVETEN: 

Zafere Uçuş 0MER BAŞEGMEZ 
Pek Yakında 

Ömür Böyle· Geçti 
dt 

VE ŞERiKi MÜESSESESıw 
1 Telefon: 168 Telgraf: BAŞIE:GMEZ 

• 
rşı ya ce , ................................... ... 1 Z' w 

E ..... : ~::~ P· ·" A Sinemada 
filosaoun W l 'ı 

m e ~A.,J, ıı ;t,, BU AKŞAM SUV ARE 
hail kalır• 't.c Mesr~. 

8
,
30 

.. ..................... 1 ........ , .................... --'! 

' 
lthalatcı ve lhracatcı Birlikleri Umumi 

' Katioliüinden : 
Mersinde bulunan : 

:1.J.I ol'". ·lof' c 1 .rı : zengin proğram iki şaheser birden 
meP BOi ~ , 

Ta afındar{1 il P8 '" { - 1 -
Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve cenup 
viliyetleri canlı hayvan ihracatçılara birliklerile ; 
Manifatura 

DOKTOR 
Turgut S©>yer 

Hergün Haıtalarını HükQmet Civarı lıtikamet Eczaneıl karş111oda 
çık.mu sokak. içinde oo 121 de kabul eder. HaYfl~ k .n ürkçe Sözlü ve Türkçe Şarkıh 

Z~~runureşidin Gözdesi A 
;.>{lıı • en kanlı bir aşk faciası Bu filmde Üstad 

Madeni Eşya ve Malzeme 

Deri kösele ve deri Sanayii yardımcı madenler 

Çuval kanaviçe Jüt ve Mamulatı 
-.tt•~ u B 

cer'- .- •1 Kaynağın beetelediği (Yolculuk var, ayram 

... ~ ~:, ~) ve sekiz müntehap şarkı Müzeyyen Seııar 
Çay ve Kahve 

İthalatçı Birlikleri senelik idi umumi heyet toplantısını 
yapmak ve aşagıdaki ruznamede yazılı mevaddı müzakere J '- Tarafından okunmuştur. 

=~ Ga•;;z - 2 -
... 'I Dünyanın en sevimli artisti Jon Prömiyeri 

eylemek üzere 7 /1 /943 tarihine müsadıf perşembe günü saat 
10 da birlikler binasında toplanacaktır • 

Bu toplantıda yukarıda adları yazıla birliklere dahil aza
nın iştirak eylemeleri rica ve ilin olunur. ~ ONE PÔWESİN Linde daronll Besil Rathbone 

ithale· i:Seraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

!t ... ,,- Zoronun işareti 
RUZNAME 

1- Birliklerin bir senelik faaliyeti hakkında idare heyeti 
raporunun okunması. 

l Bayramdı\ bergün 2 30 da Matine 
r .:,,sRi Sinem "'l Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

2- Birliklerin muhasebe ve muamelatı hakkında Mura• 
kabe raP.orlarının okunması. 

3 - f da re heyetlerinin ve murakıpları ibrası, 
4- Bir senelik bütçe ve kadronun tesbiti. 

li 

5 - Yeni idare heyeti saçilmesi. 

6- Y~ni murakıp seçimi. 2838 16-18·22 

......................................... 
o. o. Yollan s. isletme A. E. kom isyan 
Reisliğinden: 

KADIN ONDÜLACI ZeLIHA 
1 - Mübaya"sına talip çıkmayan 135 m3 kereste tekrar ihaleye 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 19575 lira olup muvakkat teminatı 1468 

lira 13 kuruşlur. .. 
3 - ihalesi 7-1 943 perşembe güaü saat 16 da İşletme komisyon Yeni getirdiğim en son sistem Ondülasyon makinesil~ 

binasında yapılacaktır. altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
4 _ Şartname ve mukavele projesi parasız olarak Komisyondan süslemekteyim. 

tedarik edilebilir. 
5 - Talip olanlar muvakkat teminatı yatırarak Ticaret odası vesi- 1 ADRES : Has1rpazar1 mahallesi No. 251 

kas~ nüfuı tezkere~ ve i~ametgib vesikalarile birlikte ihale saatinden ~~~·~~~~~~~~~ .. ~ ........ ~~~ .... ~ .. ~ 
bir saat evvel Komisyonumuza müracaatları lazımdır. 

2852 18-22-26-31 

Salih Bosna Un ve cncır Fabrikasından: 
1 ' 

Fabrikamızda çektirilmiş olaa pamukların uzun müddet kaldırılma· 
maııı, başalarımmo fuzuli oiarak işğal edilmeıi neticesi çırçnlanmızm 
faaliyetine sekte gelmektedir. 

Binaanaleyh şimdiye kadar çektirilmiş olanların tarihi ilindao itiba· 
ren 15 rüo urfında ya bizzat sahipleri ve satılan' olanlarında satıo 
alanlar tarafındaıı fabrikamızdao kaldırılmadığı taktirde bütün masarifat 
sahiplerine aıt olmak ü:zere pırese ettirileceğini ve badema çekilecekle-
rin de koçad tarihinden itibaren yine onbeş gün içinde kaldırılmadığı 
ıurette ayni muamolonin tatbik edileceği sayın müşterilerimize sayğı 
ile bildirilir. 18-22 2851 

Ziraat mektebi Müdürlüğünden 
ı- Ziraat ve makinist talebeleri için beher çiftinin ınu

haınmen bedeli (1750) kuruştan 169 çift siyah iskarpin 9/12/942 
tarihinden 23112/942 tarihine kadar oçık eksiltmeye konul-

muştur. 

2- Eksiltme 23/12/942 tarihine müsadif çarşamba günil 

saat 10 da hükumet binasmda ziraat müdürlüğünde toplana-

cak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3- İstekliler cuma ve pazardan made hergün ıartname• 

yi ve iskarpin ·nümunesini mektep müdürlüğünde görebilirler. 

4- Taliplerin % 7,S nisbctinde dipozitoları ile mezkur 

gün ve saatte kd~isyona müracaatları ilin olunur. 2819 

10-15-19-22 
h.!!l!!!!ııiıı!!!!!!!!!!!!!!!l!l!ı!e!i!l!!!!!!!!!i!!!!- ~···~-~-~!!!!l'!~~~-!!!!!!!··~-~· ~--~~~!lıİıı!!!!!!ll!!!!!~··· 

l Rıfat Y AVEROCLU 1 lmtlfaı S.Abibl ı CAViT ORAL 
U. itr1 ı lıHdlrlr Ankıl B11ddıiı '"' IJUGON Mıtl~• • 

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

üroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rtısı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 -

Ceyhan Belediyesinden : 
Açık eksiltme ilanı 

Ceyhan Belediyesinin 33 numara(ı sokakta; (34-35 numarah sokak· 
Iar arası ndakl ) 115 metre tuldeo ibaret ham yol sahasında yaptıracağı 
Moloz taşiyle adi kaldırım ve yaya kald1r1m inşaatı ( 6519 ) lira (97) 
kuruş ke4if tutarlı olup 23-12-942 Çarşamba günü saat 15 de açık 
eksiltme suretiyle ve Belediye encümeni tarafından ihale edlleceiindon 
isteklilerin, yüz de 7,5 muvakkat teminatı ve Ticaret odası kayit mak· 
bozu ve Nufüı tezkeresi ile Seyhan Nafia müdürlüğünden istihsal edil· 
mit milteahhitlik vesikalariyle birlikte ihale gün ve 1&aboda Ceyhan 
Belediye salonunda baıtr bulunmaları ilan olunur. 

15~18--22 2830 

Toprak mahsulleri ofisi Ceyhan ajansından 
Ofisimizee mübayaa edilen çeltiklerden çıkacak darıcan 

ve ince kepek açık arttırma suretile satabğa çıkarılmıştır. l. 
hale 251121942 cuma günü saat 15 de Ceyhan ajansında )'a• 
pılacaktır. Fazla tafsilat almak isteyenlerin Ceyhan ajansına 
müracaatlara. 2832 1S·17·18·22 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları faldı•lore mec· 
cani bakılır. 

2355 

........................................... 
ÜROLOG Operatör 

Dr. TAHSN ERNART 
Memleket Haııtanesi Böbrek idrar yolları vo Teoasüli hastalıklara 

mütehassııı. Avdet ile : Abidin paşa - mUslim 
apartmanı No. 11 Hastalarenı kabule başlamıştır. 2787 

Adana as. satınalma komsiyonundan: 
1- 400 Ton odun kapalı zarf usulile eksiltmeyt. konul

muştur. 

2- Muhammen bedeli 18,000 lira ilk teminata (1350) 
liradır, 

3 -ihalesi 8/1/943 cuma günü saat 15/ 30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir • 

S- İsteklilerin arttırma, eksiltme kanununa uygun olmak 

şartile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatıudan 
behemhal bir saat evveline kadar komsiyona vermiş bulun• 
maları lüzumu ilin olunur. 

2853 22-26·31-5 

----------------------------------------------------
iberik bloku kurulacak 

ispanya hariciye naz1rı niçin Porteklze gitti ? 
Aakar a 21 (R. G.) - lspan- ziyafet vermiştir. 

ya Hariciye nazırının Portekize nl- Portekiz ba~ı~ ve radyolara~· 
çio rlttiti artık anlaşılmaktadır. da, [~panya Harıcıye ~a~ırmı bır 
Nazır, Portekiz hükOmet merkezi· «~berık» ~-l?ku ~ıı~mak ıçıQ Porte-

. kıze geldıgı belırtılmekte, bu blo• 
ne varmış, Başvekıl Sal.ızat' tara- kon, harbin lspaoyol yarımadatıo• 
fından kabul edilmiştir. Portekiz slrayetioe mani olmak hedefini gilt• 
devlet reisi. nazırın şerefine bir tı:iiü ifade olonmaktadır. 

-----------------------------------------------·--.---Büyük bir Sovyet taarruzu bafladı 
- Baştarafı birincide -

84 tank, 1102 top, 1729 maki· 
neli tüfek, 28000 tüfek, 2720 kam 
yon, 300 motosiklet elde edilmiş; 
88 tank, 120 top, 500 kamyon tah. 
rip olnnmoştur. 

ÔJü miktarı 20000 dir. Bu ta· 
arruzlar neticesinde Ruılar 70-120 
kilometre detinlij'ine varmışlar-

dır. 

Mıhver, bu kesimdeki muhar•· 
beler hakkında sükOtu muhafaza 
etmekte, cephenin öteki kısımların 
daki ağır Rus kayıplarından bab· 
seylemektodfr. 

. Bazı küçili mihver kaynakları 
Almanları todafui durumda göster 
mekte, muvaffakiyetli Alman ıno. 
lı:awemetindetı bahsetmektedir. 

Mesela Bulgar radyoıu «Al· 
ananlar, Ang-lo - Sakıonların om 
dnkları gibi mag:up olmanııılardır.• 
diyerek Alminların mağlOp olma· 
malarını bilyük bir galibiyet tek
linde göstermektedir. 

Moskova 21 ( a.ı ) .... Sovyet 
tebllil: Stalinrradın ıimal batası~· 
da kıtalarımıt harekatı fı-1 bjr 

suretle devam etmiştir. Bir kesim• 
de Almanlar 6 karşı hücum yap· 
mışlarsa da hepsi püskürtülmüştür. 
Düşman 400 subay ve er kaybet• 
miftir. . 

Stalingradııı cenup batııınd• 
bir Rııı birlijfoin topçuları bir Al· 
mao piyade taburunu hemen taın•· 
mile yok •tmiıtir. Başka bir keslıo• 
de kıtalarwmız Almao:karıı hücnaı• 
larını püskürtmüştür. 

Oıta Don çevresinde kıtaları
mız taarruzlarına mnv•ff akfyetl• 
devatb etmiştir. Almanlar kıtaları• 
mmn · ilerilomesini dardurmai'• 
çalışmışlaru da aj'lr kayıplar ""' 
rerek çekilmek zorunda kalmıılar 
dır. Müteaddit meıkOn yer zıpete· 
dilmiş, mühimmat depoları, 19 tapı 
bir miktar esir alınmııtar. 1300 Al• 
man ôldürülmüıtiir. Ba4lı:a bir k•• 
simde kıtalarımız bir Alman ıat· 
nizonuoa çevirerek bir lı:öyQ b{I .. 
cumla zaptıtmiı ve 300 dOşmıtl 
öldürülmüştür. 

Merkez eopbosinde kıtılarıoıtl 
zaptedilen ıııevzileri tahkim ve tı• 
arrua bırekitıoı dtvım ıtmlttlr• 


