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-- Loadra 24 
tebllii ı lnwlllz 
dGa l'ece FraaH, 
manya berinde aç 
demlryola milnakal iıaa 

' . 
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Plyat:ı S Kuru•t:ur Siyası, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete 

Milli Şef 
Dün sabah Anka

raya döndüler 

Balear adala
ranıo Almanlar 
taraf.adan lı· 
rıli, müttefik 
dooanmayı Ak· 
denizde zor bir 
darama ,düıü · 
recektlr. Bu re· 
sim, bir lnriliz 
harp gemisinde 
top atızlarının 
temizleni ı i n i 

BORCLARINI ODEYEBILMELEh. 

röıteriyor ---·-- -- -- . 

Varlık vergisi miikellefle · 
ne kolaylıklar gOsterilec· 

~------------------,,;;;;;;; ______________ ___ 
Cumhurreisimiz lstan
bulda mühim bir nu
tuk lrad buyurdular 

Ankara 24 ( a. a. ) - Reiıicumbar 
lımet loönü bariln ıaat 8 de ıehrimiıe 
döaaıilılerdir. Milli Şıf rarda Meclis Re
isi AbdlUhalik Renda Ue Baıvekll Şükrü 
Saracoila, Genel Kurmay Bqkaoı Man
tal Fewal Çakmak, Vekiller, C. H. P. 
idare Heyeti azaları, Parti rrap reiı ve· 
kili, reaelkannay, milli mOdafaa erkiaı, 
•eklletler müıteıarlara ve uma• müdilr
leri, Ankara mevki, merkez komutanlara 

Vergilerinin yüzde 20 sini ödeyenlere kredi lftme 
açılacak ve ikrazda bulunulacak 

1 ahsil müddeti Daka~ 

~!~.~h~!.'!!:!!~~'!~k• kert 
tibl tutulacajı da dojru değil 

taraf ıaclan karıılanm11lardar · ... ---- Toprak a~ 
zUndan, R~ 

takibi iil( • Camburei9imlz Milli Şef lnöan, ev· 
Yelkl riln lstaabul c. H. p. koarretiade 
baz11 balanmqlar, bütiln Partilere ve bü· 
tüa Tllrk milletine hitaben çok mühim ve 
Öalli bir natuk lrad bayurmqlard1r. 

Parti konrrelerlnln, mem!•ketin ıı· 
lunb reçlrdiii rilnler• raıtladırına işaret 
eden Milli şeflmia, Parti vazifelerinin her 
aa.... farablı prtlar ve kolay mavaffa. 
klyetler içinde ifı olana•ıyacaflnı belirt-

lliflerdir. 
cPartl hlkGmetinln muvaffak olma11 

batla ıayretlerimizia hedefidir. Tenkitler, 
laep bllr.GmetİD mavaffald1etiae J•• -
..._ etmek içindir.» diyen CDmhar
rew.ız, hGkftmetio, en iyi ve 
en dotra ,olda 71ra.• için el ALEA 
dea relea yardıaa röreceiiol, .... 
~ı bir PartiniD ... ıeketl il•· 
letip ylUueltae hamletinl bu ıu
'9tle tabakk•k ettitebilecejiai IÖ1· 

le.ittir. 1 • d ·1 . il Parti koarn ena • ı erı ı rll· 
lea mll&haaalar n dileklerin ehem· 
•lyetle tetkik olaodaiDD• lf ade 
iden Milli Şefimiz cSalibl7attar •• 
iktidar aalıip&eri her mülibaaa71 ve 
dileti k11metleodirmek için dikkat• 
lidirler .• demiflerdir. 

Ba devleUa blyük fedrklrbk. 
lar llıerlne k.uraldaiaoa daima 
rözilmilaln önW.de b1tmam1Z ıo.a. 
ilana ifaret ettikten 10nra, çok 
Veciz bir ifadeyi• milli milcadele 
rtalerimbin nıfını belirtmifler, 
batün fedaklrhldarm Hlimete ve 
c.;.bariyete nrdarak ödenmit ol· 
dajıaDa IÖylemifler ve demlıler· 
dii ki: 

« Bü1ük fedakirbklar zaruri· 
dir. Barlin çiftçiye, yarın tüccara 
•• e111afa fasla klllfet yllklenebilir. 
'lıtandat• devletin taleplerini iyi 
)ilrekle ve iyi niyetle karıılama• 

bcbr. " 
Milli Şefimiz, her valandatın 

°'Uahariyet kaaanlarınıa bimayeıin· 
ele ve emalyot içinde çallfıp kaza• 
"-catuu ifadedea 10nra. tetkik ... 
)lbatlerlade ediadikleri batibalardea 
~bsetmifler, çal11maların çok ümit 
'taici oldajana, yllreklerla imanla 
dotu balandajıaaa ehemmiyetle be
lirt.qıerdir. 

Son zelzele fellketiodea bahM-
~ caıabuneiaimiz, bütün vuıta· 
a..iıe fe&iket yerinde olan hllkOm• 
!la. ydalan yavalatı ıür'atle •Y•i• 
keİdırmak için her ıey yapacatıaı 
IÖ1lemiflerdir. 

.. V atanamlZ bllr vataadaılarlD 
divır. olarak kalacakt1r. •• diyen 
'-ö.aü, IHDbaUalara Hlim •• .. •• 
~I ifadeyle nutuklarına IOG 

~iflerdlr. 

-•m•n elçl•I, bir TUrk 
lllaklnletln cen•z••lnd• 

bulundu 
Ankara 24 (Huui muhabiri· 

'-lıdea) - Ola kua neticllincl• 
=:..Alman . ıefaretl moto~c~aa 

et Allnıa ceaaae mer.,._· 
"- Almaa blyllk elfitl Foa Papea 
~-- .,..... .. , .. 

Adalarını Almanlar 
,_ 

I spangadan zorla 
almağa karar vermiş 

Mecll• ••çiminin 
r•nll•nm••• 

Ankara 24 (Ha1ui muhabiri· 
tt.lzden) - AYDk-tlık kanann ta· 

dll&t proj•inl yarıa adliye encü. 
meni mllzakereye bqllyacakbr. 

Aakarl 24 ( R.G ) :- Nov• 

l yorktan verilea bir habere röre, 
Almanlar Akdenizin rarblnde bu
lanan Balear adalarını ifral etmek 

MecU. , hlkGaetin Hvkede-

ceii bazı acele mahiyette liyiba· 

lar1 neticelendirdikten aonra, &'•· 
lecek aJln baftuında seçimin y• 
nllenmeal kararmı verecektir. 

Stadrom ı•nltletlllror 
ô;rendiiimlze ıöre. Stadyom 

olarak kollan.lan alanın etrafında 

49S ada dahilindeki 1-19 panel 

nomarab Hhalann da iıtlmliki 

.. Hhaya ekleamul müameleai 

tekemmül etmiftir. lıtimlik ifl için 

ayrılan luyaet takdiri komiayoaa 

yerinde yapbİJ tetkikler netlcetin• 

de ba &rHDID kıymetini 34930 lira 

olarak te1bit etmiftir. 

Harpten sonraki 
Polony• 

Aakara 24 (R G.) - Raıya, 
barpten aoBra b11lk bir Poloııyı-

am b .ıdatlatıaı tansyacetıaı Polon· 
ya 8qvekUl General Slkonklye 

IÔJ&.alftit. 
&v•.ace de blldtriJdlii libl, 

Geaenl Stllorıkl yakıada Al.eri. 
kadan Ruyayı ,adecek• StaUaı. 

ve Sonet devlet adaalarile r6• 
riifMlercle bahmacaktw. 

latediklerini lıpanya bikümetine 

bildlrmiflerdir. lıpanya bu iıtete 
razı olmadıiı takdirde ifral keyfi. 
yeti zorla yapslacakbr. 

Afrika ıabillerlnde lSO, Cebe· 
lllttardltan 36S mi.1 meHfede bala· 
aaa s.1 .. r adalar1, •ter ellerine 

reçene, Almanlara ıa faydaları 
nibyabWrlerı 

1 - Almanlar Akdeniz yola· 
aa keHcek bir darama i'İrerler. 

2 - Tunuı cepbeaine deniz· 
den yapdan milttefik nakliyabnı 

.arabilirler. 

3 - Cebelüttarık botumı 
daimi kontrolleri albna alırlar. 

K•d••troau J•Pll•c•k 
mahalleler 

Villyet makamJnca tapo ka· 
dutro amam müdürlüiüne yapdan 
maraoaat üzerine, Tapo kadutro 
amum mndnrlnteaden viliyetlmi• 
Kadutro müdllrlllilln• relen bir 
emre röre belediye badatian da· 
bilinde bulanan Mıdık, Miraa Çe
lebi, Akkapı, Cambariyet, Seyhan, 
KöprnlO •• Karııyaka maballele-
~ rialn de kadaıtroıa yapdacakbr. 

------------------------
Şehrimizde 

V•rllk vergl•lnl 
6dlrenler 

- Ye ... ı lldn•I_,• -

Ankara 24 (R. G.) - Barin Maliye VeklH Faat .Ajnbnın Bat· 
kanlaiında, banka mildürlerinln lftirakile bir toplantı yapdmııhr. 

Maliye V ekiletlnden öirenildiilne röre, varhk verpl mllkellefle 
rlnln verrl borçlarını ödeyebilmeleri için bankalardaa qaj1dakl 

kolaybkları röraeleri temin edilmiftirı 

1-Bankalar, varhk verrlli mikeUeflerlne tahdit olanan ticari kre
dUeri fevkinde de her türlü ticari kredi açmak bnıaıanda serbett bı· 
rakdm11lardsr. 

2 - Ziraat, lı, H Osmanlı baakalan ve ba baakalar10 ıabelerl, 
•arhk verrllerlnin yllzde ylrmilini ödemlf olanlan meakal mal rehini 
aukabilinde ikrazda balumak Gzere tertibat alm11lard1r. Ba bankalar 
7apacakfar1 ikraz mılublJinde % de yarım faiz alacaldard11. 

3 - Emllk ve eytam bankan, verrllerlaln yllade ylnalıial öde
yenlere rayri menkal makabillade ikraz 1ıpmafa amadedir. Ba baaka da 
yapacafı ikraz mukabilinde ayda yQzde yanm faiz alacıkbr • 

'1 - M.rku, Ztraat, lı ıbaak.ıan dahili iltlkrıs talarileriul ıabD 
alma;a devam ettikleri rfbl, ba tahYiller ~ bulae boooları mabbi· 
llade yllzde 90 niıbetlade anDI vermei• amadedlrler. 

5 - Sllmerbaak, f abriblar1nm imallhaa maktazi pamac, deri 
ribi iptidai maddel..ı •• Meaıacatla dijer lllaamla maaallh ıaba 
almaia taliptir. Türkiye Cambariyetl ziraat banka11 da toprak mabıal
lerl ofiıi aamana zahire mllbayaa11aa dHam etmektedir. 

v arbk verriıi tarbiyabaın tekrar tetkike tabi tatalacatı. tahlil 
milddetinln uzatdaca;. ıayialarınıa asıl ve uuı olmadıtı maliye mata. 
fillerinde temin oluamaktad1r. 

Ruslar Voroşi
lo f sk 'u aldılar 

Son bir haftada 
Alman kayıpları: 
43000 610 36000 

7 - 8 tOmenlik • 
esır, 

asker kadar yaralı! 
Moskova 24 (ı.a) Sovyet teb

Uji: 
Gece kstalarımııt StaUnrrat 

bölretlyle merkt• cepbeıinde ve 
orta Don bölruinde ewnlki i9tika· 
metlerde taanuzt ,aavaılarıaa d• 
vam etmiıtir. 

Moıkova 24 (a.a) - Sovyel 
ıebliiin• ektlrı Stalinrrat Hnayi 
mabaUeılnde kıtalaramıa diltmaaın 
iki kartı bllcumuna pilakllrtmllt-
tlr. 

Stalinrradın cenap batıımda 
kıtalar1mıt dllfmanı meık11n bir 
yerdea ııkarmıı, 1000 den fala 
Almanı yok ederek 15 taak n 53 
top tahrip etmlftlr. 

Orta Don iberiade kıtalarmtz 
bazı metkGn yerleri uptetaiftir. 

Çekilmekte olu dlf•aaı ta• 
kip edeD wtkUlerillla bir ....... 
tllaeoialD birli kı.tDI bo&ra• wt• ,. ....... 

Ba tiimeain kamandan1 ve 
1000 kadar ıabay ve er nir edil· 
ıU.tlr. 

Bqka bir ketimde kıtalarıma 
IL.ttUn bir ,.r1 ... refirmlftlr. 

BerUn 24 (a.a) - R ... t teb
lltı Abun lutaları din Terek böl 
r..ıade ve Kalmaklar boalL111ada 
dilfmanıa tiddetli b&camlaruu, k•· 
diaiae atar kaJıplar vercUnnk pll 
klirtmllftOr. 

Hatlarımszıa arkumda aD1111a 
rörlllea bir dllfmu ıllYariaİ lef• 
kiline bacam edUmit H datıtd· 
qbr. 

V olra Ue Doa aeblrlerl 11 
ııada Almu kıtalan bacamı 
fwek 600 elir ..... • -
tahrip .a.ittlr. Ralar 
camlara Unlmıfbr. 

Doa bllr•inde & 

pddetU ••barebeler J 

rafm, buu alr 
-. .. MIA• 

Berlin 24 ( a.a 1 
teblii: Tanuta Al..J 
mevzii mavaffaldyetlel 
tir. Dütmanan, bir kat \ 
ka1bettiii arulyl kwta. 
yaptıjı teıebblller Ki• 
nlmlftll. 

Din rece Almuı 1a 

lan Bınrazi liauuadakl 
ve Ubyaam aabil b61ı.--.t. 
u ..... boa ............ 

laailiz bava unetlld. 
if ral alt11ada bal9ae• 
baza ,........ M.htlwııııua. 

Hollanda aabiliacle 8 d ........ 
j1 dlifllrilmiftlr. 

Kahire 24 ( a.a ) - Ortquk 
tebliii: Otla kara kavntleri MU
mmdaa bitdirUecek bir.., .... 
dı;. &'ibl. mahanbe • bölpli .... 
rindekl bava f..u,.tl de klflk 
ölçllde olmqtv. 

Giritteki ha•• ••1claalanaa 
22-23 llkklnaa feceei ... affald. 
yeti• hilcam edl ....... 

Don bati dojuada U.U,. 
blr ticaret r•kh• bombe " top. 
la hllcum edlbalttir. Bir bomba 
vapana orta yerin• dDt•lt. Wi
lik ve yurmlar oı. .. tw. 

Ankara 24 (R.G) - ı..,..., 
, ..... Afrikada ao •••• k•vnlllrl 

ııln bıli ko .. laamakta oWııWaa, 
iddia etmektedirler. 

Londradaa •..O• ........... 
topraim lrısa.b olaa•.da clel9Jlli 
kovalanmum aivfattat1111 ~ 
mektedir. 

Ankara 24 (R.G) -
Afrikada Frauı•lana ,. ... , .... ~;e 

kımıldamaja bafladıldan ı.a. 
berlerdea ulaplayor. 

Ba, Framıalarm Aaalo -
ıonlar tarafmclma techis edl-lldlll~i 
oldıjıana ,-..ektedir. 

Bildirlldliiu röre, 
ldar Dallara uk• 
dw. 

C.pbenla ..-.. 
kıtalanmaa bir tok 
ve mabanbe .. vlilni ••~•~ 
•ittir· 

D1taıu1a batla 
lanaı pllknrttlk. 

llm• ..allllı'.•" 
da d._... 
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i .· - ~\~ te;fk, - tı . =-
s ~ aJ v ~ ~ ,.~------------. ~ ~ 

I -,~~ırDük 1 

EN 
l C'iLCt r - . 1 'il!J;ı .,'.·•ver 

';11;,~su [elden 
/. ~lmak istiyor 

' , .,.,.:- ÇUnkU 
H-

•1: ;· :ı:>i;"; F<r u N u s 
··~:.~~~,, 1';~,anın müdafaasında 
~üoq, of raf~/ e" . 
~e bulaou,,.._,?-

alarıoı a~~ "ibi ._, 
Ge en umum1 d 

eoi altılara karşı ya " 
ve denizaltı avciliz• 
u. Eaaıen o barb ... p ' 
.fılo aoon _,,. . askeri hareki-

muş e • .. f ' ·11 •. t • .• • hal kal ~ ! 1 Jlfl ı er ros erecerıoı 
.J 

1 
• 

1
• ge. ı- .ıt flİ .ımdır. Herkes Tu· 

• or.!fo..- 1 .. ı 1 · ı· A 'k .. sof o~ ... ngı ız, mer1 an 
mo Ta afmda :ı~ i1:/•<uvvetlerinin ilorleaae-

HJ6ii~, "ı weğini beklerkoo, bura· 
..4 aarruza g eçti, ufakto· 

A '"':;- > dyetler do elde etti. 
~ rşıhk Büyük Sirto kör-

• 1 ıesinde Rommelin bir 
-.tt•k :.>~ 0 

., e, öteki yanını batak· 
cerL " ) .ırak çetin bir müdafa· 

ı. J ~u acağı tahmin olunorkeo, 
~atta eaash bir lngiliz taz

ıml;ıadan, Rommelin kıtaları 
fi .. ae başladı. Hala da rlcat Ü •• 

'i-· 
" .Duaların minası nedir ? Niçin 

ithal t~ bütün fedakirhkları göze 
yapwıı.h ,ak direnirken, şarkta düşmao 
C) ~ıiki olmadan çekiliyor? Merak 
~ edilecek ,meseledir. 
; ' Garptaki direomeoin sebebi 

' daha kolay aola.şılır. Bir çok de· 
falar izah ettiğimiz. gibi, Tunus yal· 

kuvvetleri geceleyin geri çekilme 
imkanını da buldular. Eier Alare· 
hila movkiiade verilecek şiddetli 

bir muharebeyi müteakip yapılauş 
olsaydı, çöl içinde bir fehketle 
neticP.)enmesi pekala 1Rümkün ola· 
bilecek bir çekilmeyi, bu suretle 
Rommel muvaffakıyetle başarmış 

oluyor. 

Çöl içine giriş, 8 inci 
~ --- ~ ~ 

ordu için t e h li k e l i 
~eğildir 

Yaloız şurası var k;, bu çe· 
kiliş ancak böyle mahdut bir 

kazanç temin edebilir. Yoksa aeki
ziocl ordunun garbe doğru attığı 

hor adım müttefiklerin Şimali Af· 
rikadakl durumunu kuvvetlendirir. 
Mihverin harp vaziyetini güçleşti
rir. Çüokü rarba dokğ'ru her iler
leme lnriliz deniz filosooun hare• 
kit sahasını biraz daha genişletir 

ve ooa deniz barokitmda biraz da· 
nız Şimali Afrikaoın değil; bütün ha serbesti temin eder. Tobruk ci · 
Akdenizio mııkadderaboda ve bat. 
ti ltalyaoıo müdafaaıında hayati 
bir rol oynıyacağı içio Mibvorciler 
ve Almanlar buraıı eldeu çıkar• 
mağa kolay kolay razı olmular. 

Onun için bu büyük fedakir
hiı yaparak, havadan ve bütün 
tehlikelere r.aimeo denizden asker 
geçirerek Tuouıu müdafaa etmek• 
todirler ve odecoklordlr. 

Sona karşılık Şimali Afrikada
ki takatleri muayyen bir sovlyenin 
ültüne çıkamıyacaiı için bu ordu 
ilo do mahdut sahalara müdafaa 
etmek zarureti vardır ve binaena· 
leyh şarktan da garba doğru top
lanmak liizımdar. 

.Elagehiladan çekilişin manası 

da budur. 

Çöl ortasında ~ir 

kovalamaca 

S ekizinci lngiliz ordusu, bu 
mevziin önünde taarruz ıçın 

hazırlanıyordu. Bu maksatla 20 25 
rün dı vakit geç irdi, Her halde 
Rommel bu huırlık devresinden 
ıonra yapılacak taarruzda tutuna· 
mıyacağıoı hesabotti ve piyadesini 
hayli uman evvel geriye çekti. 
Çünkü henüz esasla bir takviye 
almadıiı muhakkak olan kendi 
.ıirhlı kuvvetleri (zira Mıhverio Af· 
tikaya aovkedeblleceği bütün mü
hiaı kuvvetler her halde Tunu1a 
ritmiştir) aokizinci ln1riliz orduıu 

.. 111nda bir kere daha mağlOp 

ı-..'*'9-ılıııllııliıı ... llı"ıi.a"iıi"ıö:.k ·~· t. pi y adolorio i gene 
ıene büyük ka-

••• ••••••'iiiıııiııiı8Bunun için 

LolD pi 
•~a:!.!11· 

varında, Giritteki Alman hava üı· 
lerinio baıkm altında buluoao ln 
giliz ordusu Sirto körfezinde iler. 
ledikçe, bu teairdeo kurtulmak· 
tadır. 

Hor oe kadar Rommol, bu
l'Üokü ricatile aekizinci orduyu 
600 kilometre gooi~liiinde bir çö
lün içerisine çekiyoraa da, mHola 
Sirto lim•nmın ele reçirilmoılle, 

İngilizler bu ordunun ikmalini Bin
razi . Sirto üzerinden hayli kolay. 
lıkla yapmak imkioını da bulacak· 
larıodan çöle girmekle, onlar için 
tehtiko, zanoedildili kadar büyük 
olmıyacaktar. Deniz filosu bu (ÜÇ• 

lüğün mühim bir · k11mıoı yene· 
cektlr. 

Buna karşılık 1200 kilometre 
sahil maotaka11odao 700-800 kUo. 
metre bir 1alaaya k11tırılacak .olan 
Mihver orduıu iH, bir taraftan 
şarktan gelen ıokizinci ordunun, 
di(or taraftan garpteo gelen müt
tefik ordularan müşterek tazyiki al· 
tma girecei'iodeo, durum daha 
güçleşmiş olacaktır. Mamafih aleyh
te olan bu vaziyete rajmeo, Rom
aaelln, ordosuouo harekat uhaııoı 

daraltması da bir zaruret ve akıl 
kin idi. 

Ô yl• anlaıılıyor ki, petrol kay· 
naldarı Romanya, Polanay ,Almanya 
ribi uzak yetlcırdo bulunan ve deniz 
sıı.hilioo gelmeden mü bim kara nak · 
liyatı istlyoo Mibvcır ikmal .sevki· 
yatı m•hdut bir hadde kalmağ"a 
mahkOmdur. Keza yiyecek ik1Dali 
dolayııile Şimali Afrikada insao 
mevcudu da bir haddin (meseli 
200 · 250 bin kitinin) üıorioe çı

karılıyor. 

Kuvvet böyle tabdidelioco ve 
j)d _yandao da tehlike belirince ınu 

·Dr. TAH N / .. ' . . ER,e 11ha1ını tahdit etmek.ten de 
.L ' ".ey olamaz. Hııliaa olarak 

...,. r L~lıket Haıtaooai Böbrek idrar. yonarı ve Teoaa Rommol de ıtoo çe• 
,,/.:tle 1W ~ Avdet ile : Abidin ,pa,a tile bunu yapıyor ve 
·iaki ı..;..-a 1 Haatalar1nı kabule ba,Lll alacak 111bada top-

flk bur•' ıır bulaouyor. 
leı;ıoı 

· DAHİLİ HABERLER 
Bombalar ne 
işe yarar? 

lagilterede yapılao bazı tet• 
ldklerden anlaşıldıi'ıoa g öre ha· 
va bombardımanlara tavukların 

yumurtlama,.ıoa sebep oluyormuş. Bu 
yumurtaların kabuklara taroameo 
sert deiilmiş. 

VARLIK VERGISi IAHSILATI 
Mersinde 15 glinliik 
mühletdiin sona erdi 

Bu sebeple tavukların korku 
dan vaktinden evvel . yumıırtla 
dıkları aal•şılmaktadır. 

Mamafl bu yumurtalardan 
pek güzel iıtifade edilmekte· 
dir. 

Bazı tavuk yeti~tireoler sulh 
zamanında bundan istifade etme· 
i i düşünüyorlar. 

Bunlar sulh teosaüs edioce 
kümesler yakıoında bombalar pat 
latarak tavukları yumurtlatmak is· 
tlyorlar. 

• 
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3,055,377 lira 
tahsil olundu 

ı- Şehrimizde 
Varlık 
vergisini 

ideyenler 

Nezaketsiz- Almao poliıl 
Şverin şehrin· 

liğe karşı de hürmet.iz· 

Şehrimiz varlık verrisi mük•l· 
leHeri vorgileriai ait oldukları y•• 
re yahrmağa devam ediyorlar• 
Düo de bir çok çiftçilerimiz vet• 
gilerioi Merkez t.abıil şefUj'ioe ya• 
tırm1şlard1r. Adlarıot yazıyoruz: 

Mersin 24 ( Ha1111i m11babiri111izden ) - Varlık vergisi mükellefle· Y aıio Bilici 500, Mustafa H•Y' 
rine borçlarını ödemeleri ,için verilen 15 rünlük mühlet bugün bitti. Ka. bat 1200, Mehmet Mirza 500 Mefl· 
zalarile beraber Meninde tabakkok ettirilen 6,173,206 li'4om 3 milyon met Ali Şimşek 800, LO.tfi K~lai'· 
55,377 liraıı tahsU olundu. Kazalara röre tahsilat nisbeti şudur : otlu 3000, Celil Özler 3000, b· c e z a lik, nezaket.iz· , __________ ... 

lik ve aaygısızhğa karşı reniı 

mikya9ta tevklflor yapmıştar. 

hak Yılmaz 600. Mehmet Sisli 
Merkez 2 milyoo 5,850, Tanulta 1 mllyoo 18092, Anamurda 17610 200, Müıerref Bosna vo çocukları 

Silifkodo 9775, Mutta 3500, Gülnarda 550 lira. 10000, lımail Emelcildi 1500, Os• 
Bir tüccar, gebe bir kadma 

karşı hürmetalzlik ve nezaketsiz
lik l'Öıterdiiindeo her cumarteıi 

günleri tevkif edilerek ancak pı· 
zartosi g ünleri sorbeıt bırakılmak 
tadır. 

lstanbol - lstanboluo varhlc ve ikinci hafta için yüıde iki zam man Ydmaz 500, Silleymao KıbÇ 
verrisi tatarı, mulb.katle birlikte olunur. 1500, Süleyman kızı Vahide 5001 
344 milyoodur. lstanbolda vorriyl Talik taribindeo itibareo bir Madam Mari Sorsof 800, MadaOJ 

ay zarfında borçlarını ödomlyeo Mari Sorsuf 20000, Ali Keklik 
ödemek içio teıplt edilen l5 ı-ün · mükellefler, borçlarına tamameo 800, Bekir Turrut 500, Mehmet 
lük mühlet 1 lkincikinun cuma ödeyioceye kadar memleketin her Yeni 500, Şeyh Salih Mahmut 900ı 
rüoü bitecektir.- hangi bir yerinde bedeni kabiliyet· Ahmet kızı Zebra 500, Abmıt /\• 

Ôdımo milddotlae dair varlık lorine röro aıkori mahiyeti baiz danalı 1000, Kamil Ünal 800, Fettah 
Bu 'co-ıa, üç hafta devam ot· 

miştir. 
verrlıl kanununun 12 od maddesi olmayan umıımi hizmetlerde veya Bayram 500, Hakkı Ceooet 20001 
şudur: belediye hizmetlerinde çalıştırıhr- Mustafa Üolü 2000, Ah. Turkay 1500 

• c Mükellefler vergiloriol, talik lar. » Vergilerini düo ve evvelki :ıüll 
tarihinden itibaren 15 güo içinde Türkiyode tahakkuk ettirilecek maliye tahsil .şubeaioo yatıran tiiC' 

Lüzumsuz 
saatte 

doğmuşlar 

Geçen teşri
nisani ayımn 1 
ve 2 oci rünü 
nü bailıyau ge 

mal 1andıima yabrmai'a mecbur· varlık vorrisioio yarım milyarı bu~ car, esnaf ve bina sahipleri de 
durlar. lacarı tabmio oluomaktadn'. şuolardır: 

15 rüolük müddetin geçmesi. Mustafa Bayraktıt.r 500, Dr· 
oi beklemeden mahallin on büyük Memurlara pamu~lu Vasfi Gütar 1500, Bahri Deni:& 

cede taat 2 ile üç araaıoda yeni 
doğan 15 çocok tescil ettirilmiş· 
tir. 

mal memuru, lüzum gördüiil mü· mensucat verlllror 500, Tahslo Ôzdal 1000, Kuddu•i 
kelleflerln mook ul ve gayrı men· Dorru ve Kazım Selvi 1200, Arif 
kul mallarile alacak, hak ve men- Sümorbaok Yerli mallar pazar· Kamın 1000, Oımao Kaya 500, 
faatlerinin ihtiyaten lıaczioe karar ları Adana maiuasında memurla· Nori Karacan 500, M. Aladağ"' 
verebilir. ra 20 şer m11tro pamuklu mensu- Tahir 4000, A hmet lsa ve lörahllll 

Doianlarao bir çeyreği. clü 15 günlük müddet içinde ya· cat verilmesioo başlanmıştır, Ôğ· Y alçıokaya 1000, Rıza Algan 1500 
zumsuz saatte» doğmuılrr denile tmlmıyan verfilorin tahıili emval rendlğlmize röre, memur ekmek Muzail tiirışık 500, Muiz bilakmıo 
bilir, çünkü bu aaatte yaz aaati kanununa tevfikan tahıilioe teves- karneleri de Vekaletin tebliğler 500, Mahmut Güler 1100, Abdal• 

ıül edilmekle beraber vergi mik· dergiıindıki tarifine röre doldu· lab Akdeniz 2500, Jorj Zablit 
kış saatine çevrilirken ıaatler bir tarlarına müddetin dolmasaodan rulacaktır. Karneler vilayetçe ve. 5000, Emlo Ôzsöz, Yuııuf Sarıkcıl• 

'::ı=a=at:::r:o:ri:=al=ın:m:=ıı:tı:r:. ::::::::.::::.:..• ~i:ti~b:a~re:n:_:b:ir~in:c:i~h:•:f~t a:_::iç~i:o~y~ü:z:d:•_:l..:_,;;rHecektir_. ____________________________ ~ __ D __ ev_a_m_ı __ ü_çü_n_c_ü_d_e_~ __ _,, 

Şeker meselesi bugün düoyaoıo en ziyade 
alakadar olduiu büyük bir mesele halini 

almışlar. Bu şekilde gösterilen alikanm başlıca 
aobebi iounların ekmekten sonra en mübrem 
bir rıda maddeıi olmaaıdır • 

Harpten evvel şekerin fazla istib1al edil· 
meai ve dünya piyaıa11nı boimak istldadıoı 
göstermesi bir moHle olmuştu. Simdi ite azlıiı 
ve ihtiyaçlara kifayetsizliii ile bir dünya me· 
telesi olmuştur. 

Şektr mHeleıi geçen umumi harpte de 
Avrupaoın on büyük gailesi olmuştu. Çünkü 
abluka, ihtiyacının mühim bir kı•mmı donfzaıı· 
rı memleketlerden ve şeker kamışı yetiştiren 

kayoaklardan temin eden Avrupaom karasını 

müşkül bir duruma ıokmuıtu. 
Fakat bundan alman ibret deni, ba defa· 

ki harbin Avrupanan karaııoı rafil avlamuına 
mani olmuştur. Çünkü geçen cihan harbinden 
sonra Avrupadaki bütün memleketler kendi 
ihtiyaçlarını mümkün mertebe dahildeki iıtlhsa. 
lat ile temin etmek için büyük şeker 1aoayil 
kurmuşlardır. 

Son zamanlarda A \'rupa denizaıırı memle-
ketlerden yalnız kesme şeker ve şekerleme 
imalinde kullanmak ve pancar şekerinden yapı· 
lao mamulatın cinsini yükteltmek üzere kamış 

şekeri ithal ediyordu. 
Bu ıuretlo ltleoen şokerlerio mühim bir 

kısmı ihracat maddoıi halini aldıiıodao hariç. 
ten getirilen kamış şekeri · için verilen ecnebi 
para11, ihracat ilo temin olunan para ile kapa• 
tılmakta idi. 
•• 
Uç harp Hoeılode Avrupa mımleketletibln 

4eker Hnayii verimi azalmamıı ve .. ki 
vaziyetini . muhafaza et~fttir. Klfi derecede 
tekeri olmıyao sayılı birkıı memlekette dahi 
pancar yıtittirilen 111halarin renitlomesi ve iı· 
tilılildo tah<tidl ilı mavaıen• temin edilmek· 
tedlr; · 

Avrupanm en az ıeker yetiştiren memlo• 
ketleri Norveç, Finlandiya, İsviçre ve Y uoa
nistaodır. Bu memleketlerin ihtiyacı Orta Av
rupanın büyük şeker 1aoayiinin maha lli ihtiyaç· 
tan artan ıtokları ile temlD olıınuyor. 

lıpanya ile Portekiz şeker ihtiyaçlarını 
Portekizln müstomlekelerindto yahut Küba ada· 
sındao temin ediyorlar. Kendi remileri ile bun· 
larıo teker getirmelerine abluka mini değil· 

dir. 
Geçen yaz Avrupanın teker için en fona 

mevsimi olmuştur. Şimali Avrupada kıı mevıi
minio uzıın ıürmeai ve ilkbaharın geç gelme.i 
pancarıo yetişmesini müteessir etmiştir. Avru
paoıo cenubi şarkisindeki memleketlerde ise 
yaz mevıiminlo 1rok kurak gitmesi pancarın 

kafi derecede yetiımesine mini olmu,ıtur. 

Fakat Orta Avropada mahsulün bol olma
ıı Avropanın 1942 - 1943 mevıiminin ihtiya· 
cıoı tomio etmittlr. Önümüzdeki 1enelorde de 
şeker lıtihsaliodo 11kıntı çekilmiyecaii tahmin 
oluouyor. 

Düoyanıtt eo çok pancar şekeri yetiıtireo 
memleketi olan Sovyetler Birliiindo ıim· 

diki harp başlamazdan evvel 193 toz şeker ve 
15 kesmo ~eker yetiştiren büyük fabrika var
dı. Bu fabrikalar senede 2,500.000 ton şeker 
yetiştiriyordu. 

Fakat harp inkişaf edip Almaolarao Vol· 
raya VO Kafkaıyaya kadar ilerlemeleri üzerine 
Sovyetlerln oekor ıaoayiinio yüzde doksanı •· 
lloden çıkmııtm 

Elindeki fabrikalar Ruıl.,ın ihtiyactoı te· 

ıııiodeo tok ıızaktsr. Bunun ic;io Sovyetlor ha. 

rlften milyonlarca ton şeker ithal etmek zo. 

ruodı bu luouyerlar. 
811 ıokerltiri aoci.k Amtrik• •ırebtllt. Fa. 

~ıt AlliıfilJ• füııret gımlloritil hırıe1üıd iV· 

vel harp malzemesi nakline tahıiı etmiş buluo· 
duiuodan Rusyaya kifi derecede şeker röndo• 
recok gemi bulması bekleniyor. 

logiltereyo gelince, şimdiki harp baılayuı• 
caya kadar düoyaoıo en çok şeker sarfedoıı 

memleketi olan Büyük Britauyanm şeker ihti• 
yacını temin eylemeli oazik bir me1eledlr. 111· 
gilterede adam bqma aarfoluoao şeker iki 
mislidir. 

fngilizlerin on mühim bir fıda maddeıioİ 
şeker teşkil ediyor. 

Büyük Britaoyada pancar tekeri ıauayii 
yeni birşey olup ancak geçoo harptoa sonr• 
tesis edilmiştir. Bu aanayiin verimi lnrHtore11iıs 
bütün şeker ihtiyacının oo çok bqte biriOİ 
kapatmaktadır. 

logiltore, şeker ihtiyacıoıo büyilk bir kı!I' 
mını Küba, Hayti ve Cava adalannda külliyet· 
li miktarda yetişeo şeker kamışı hasılata ile te· 
mio etmekte idi. Harp başladıktan ıoora ecoe' 
bi parası tedarikindeki zorluktan dolayı daha 
ziyade Moris adası ve Aotil adaları sibl 
kendi müıtemlekılerinden ıekır kamlfı ıetirt• 
meie başladılar. 

Fakat ı-emi hacmindeki taHrnıf Jiizuıotı 
hariçten şeker ithalini zorlaıtardıiındao lafil· 
terede iltiblik vesika uıulü ilı tahdit ediler•k 
aırari hadde indirilmittir. 

Amerika Müttehit hükQmetleri do dünyıoJO 
en ~ok ıeker aarfeden bir lllkeaidir. Barad
aenede 7,000,000 ton ıeker ıarfobıouyordll• 
Bundao üçte biri memleketio dıbilintlıki pao~ 

çar ıelteri hasılatı ile kapatılmakta ve Oft• 
ikiıi Küba Y8 Portorika ve dijer adalard•11 

temin edilmekte idi. 
Ticaret g"emiıi bubtant bu adalardan iıı-• 

bildlii kadar ıeker ithaline mioi oldııfuad•d 
Amtırikada dahi ~ekor lıtiblikl "YHikl il• tab• 
dit edH••k mecbori7ıtl h11d olmuıtur. 



2.S 8. Kinun 1'942 

·-m-ınoo:1 1 

·~•n•J 
Lokantalardaki ıssızlık 
y A Z A N Lokantalarda tabldot uıul6nlln pürütilmesi, yemek 

çefİtlerioin azalma11 ve kartlı, yahut kart11z ekmek 
· R E F 1 K verilmeaiain tiddetle yaıak edilmeai hakkında devam• 
H A L 1 D h ıekilcle yazılar yazJıiımı okayacularım, h•tırlarlar .. 

Derdim ki: .. Erer banlar yapıhraa ziyan ve aavarranlak önlenir, kötii 
laraf röreaekleri azabr. Hatti erkekler daha fazlı ••lerlne bailaodık· 
iare fihi aile ıofruınıa batm• geçerek çoluk çocujıanun yedli'fne kat·; 
lanaak zoranda kalecakları için aile mutfaiı bir derece daha düzeltir 
eşitlik, yani müHvat kurular. ,. Bütün ba fikirlerimde haldı çıklıiıl."\ı, 
dojruya yazdığımı (Ak~am) daki. dikkate deter bir ıoraıtarmadlD an· 
ladım. 

Maharrir, bir sürü lokantaya ajnm11 ve her 11naftao lokantacılarla 
1&011uş••1; şöyle diyenler olmuı: " Gerek lokantalara ekmetiai retir· 
aaek mecbariıeti, gerek tabldot uıulüoln ihda11 borasına düık&o •e 
aile sahibi müılerilerimid lokantadan çekmiı balnomaktadır. Onlar için 
faydah bir kararder bv... Çüaldi bem ev halkı ne yiyoraa o da ona Ji· 
yor, hem de lokantaya fizuli 7ere bırakbiı yemek para11 yanına kah· 
yor. ,, Bqka bir lokaotacıoın anlattıiına röre lt.zdarı ekmeklerini .,,. 
1&.n çıkarken paket yaptıkları uman " mademki elde bir paket taşı· 
yorum, yanına katığını da koyar, karnımı yazıhanemde doyuraruml,, di. 
yorlar ,,. lokantalara urramıyorlarm11o Hatti bOUin bu aebeplerde do· 
layı müıteriler pek aı:al•lf, ıiadi lokantaya relenlw yerU ve e.li olan· 
lar defil, yolcalar ve bekirlarmql Böyle old•iu içindir ki bir lokan• 
tacı: H Çeıitlerla aulma11 hakkında tıkacak koordinaıyon kararı bize 
ıararh ahluyacakhr., demektedir. 

Maharririo buıün dOkklolarda uydıiı yemek çeıitleri 50 · 60 a• 
ra11ndadır; 1ani çoktur, P9k çoktur. Bu hal bir zlyankirhkbr ve harp 
d•rumaaa biç ay .. mazhktar; bele tatam laaftaııoda yak11ık11z bir i1raf 
1Daanra11dır. Meaeleain aldıi'ı iyi, faydah .. kle bakılıaca artık durma· 
ta. ke,elemejoe lüzum kalmadıiı anlqılır. KaordiDUJOD heyeti lokaa-
1acılara ve mBftwller• - memleket içla de hayırb - bir yllbaıı h•· 
dlyeai olarak yemek ç .. itlerinin aultılmHı kararını biran önce rön. 
dermelidir. Görllliyor ki alan razı, veren razı! 

• 
Kübik camiler 

Anadolaoan 
Y ,AZ taa ortumda bir 
y A- mahall• içinde re· 

lif ll'üzel doleıı· -----JOrdum. 
Hiç bir rüzelUti olmamakla 

in,.na istarap veren ıolraldar •.• 
Yerler çamar, binalar ve dHar· 
larda da çamur reori. .. 8a etbi· 
çimUlik lnHnı baoaltıyor. 

Ara ıera çölde, vaha ribl, kar· 
tıma bir Sel911k blaw çıkaakta
Jabat bir Oımanb mioarni, Evka· 
f, bayriy• Ç9f•..._ Ba anıtlarla 
tiadild -ia....&an•mm kendilerin• 
ren :s6nillderi 1apdar arumda 
•• teut-

.Bulan dGtb•ek 7Grllyor· 
a ... 

Aaımo, bir köıe b.ıında, be. 
ton, kGbik bir bina rördilm. Kom· 
ıalanndan apayrıydı. Yayvan pen· 
cweı.ıa., acayip kapıli&. dikkati 
cel~•· içinde de bol 11• ... • 

c - ŞOphnis, mahalle ara· 
11na aokalmajı kirle Hym11 bir 
pratıa,.a doktoran evi olacak .. » 
111,e 4iifl.clllm. 

Danııp baktlm: 
Kap111D1 IAINll tekilde iterek 

içeri firen Jireae.. Bunlar, ıenl•· 
rini dirHkleriae kadar 11Vamıı hem· 
terile1... Kuketlerinln rilneıUk k11 
1111 da n11lerine çevrilmif... Bir 
.._ aenlduıp kapıdan dalıyorlar .. 
a.ıu ki, Malı: aptel almıflar ... 
~caba doktorun laay .. waldni .... 
lit f din aa olmtayor? .. 

Köp bqında daraa bir adam, 
elnl pkatına koyarak nan oku· 
"-i• bqladı. Ben menleyi henüz 
._.., •• _4tım. 

- Bara11 ntreıi?.. diye ıor

llam Ilı•• reldl. 
- Camii • dedikleri ı:amaa 

bUe buaa hekllr.at olıbileceiini 
• u .... 1edinmedı • .• 

SHdiye kaçkını ba plij bin~· 
ıı cami olabilir ml7di ? .. 

Miaarni yok, ıadaravaaı yok, 
"llHl'ciai 7ok, alltba JOk- yok, 

JOk-~ 
içeri pdim. Davarlara ac• 

•I hattatlar, AUahıo, Pe11amberin, 
liön ilk h.HI.... İliÜrİDİ Hİf 
btcGf JH•lf· Yerlerde Demirci 
baıalan... 

Bir k&blk yaYarlak dolap rör· 
....... Pml pwll yajll bofe... Ka· 
.,., ardı. M .. m .Wri aprak 
ltiodea kaybolda .. M..... rertler· 
.. lldavl Wr ,.... kat ..taba var• , 

(Taa'daa) 

• Kavakların 
kerameti 

Yazan Bundan ıu 

kadar rün 
a. felek ev.ret bir kömür 

leh ederken bu 
Hoe kııın hafif olacaiını 0Ka•~k
lardan ri•ayet• haber vermiftim. 
Belki hahnnızda kalmamifbr, dl· 
yivereyim: Bir buçak, iki ay olu· 
yor. Ankarada balandaiam ııralar· 
da k•diaioi ai7arete rf ttijim kö
mlr teni mlelHHli aildilril ar· 
kadqımıs Sadreddin Eover, bua 
kö•lr iflerimlı: hakkında malOmat 
••rirk•, peocer .. inln öailade c.,t 
dede yGkae&en kavaklara ıöıter•· 
rek ı 

mıı. (Kadınlara mabau k111m n• 
.laden). OraJ• da ba k übik ••· 
di•eaden çıkıbrmıı ... 

lıin l'Hibl tadan 

Mepr ba ne.ı H•il•r bao· 
dan ibaret detllmlf. Daba pek 
çoklare varlDlf da ben fukmda 
detilmlfba. 8iriacllial rönae• öbilr· 
leriae de dikkat etm•• Hbep t .. · 
kil etti: Nitektm, bir kaç ,O• met-
re ileride baoaa qıiı pkarı bir 
benzerini, biraz ötede bir diieriai 
rördüm. 

Biz T&r&ler ılvll mimari de
nen, d6oyevt ihtiyaçlara ait bina· 
lara pek •Mmaai,.t ver....qiz. 
Fakat cliai •• iftimai 7epal.n-. 
dalma rödl okpr, dalma bir kıJ· 
met ifade ederdi. 

Methar mimar profoaör Sae 
bir fÜD baaa fÖJle demitti ı 

- Eo ..... laalk bile, .... i 
binalarua zerafet yalaat ildi .. .. 
bir ibtlyacmı tatmin eder. Şehirle· 
re, yükıek mimari e11rleri onan 
İ~ln lbımdar. 

Eekl çeımelerlmi&, Selçak ve 
Oımanh ibidalerimiz ba ihtiyacı 
bol bOl tatmin ecli1orda. Mektep· 
................... ., •• bi.aları, 
lbldevari olmaktu •ifade pratik , 
yapılardır. Halkın, keadi paraılle 
btr cami yaptanrkn, Allıhın evini 
doktoran ••İcae bmsetmni cidden 
acıoacak bir aevk d8fkthal6iidilr. 
Btlban• dini •i-.. ci• ba derece 
mGkemmel bir ananeei olu bir mil· 
let ipo... Handa da, '«hGkOmet yol 
fÖltenla I• di1ecek dejili&... Ml
mautl• ,1lldu lııer tuafma aa. 
mllteoabi 7ayılmltt1r • M.d...W 
para Mrfedlli7or, llJOI ıpua le mil• 
a. .. u.r1a1 ,., .... 1ı; i91n hiç 
Wr llMep 7Mt11r. 

( AktHı'dıa) 

.Bir ADman 
seyyah onun 
maceralara 

ııı===========nı 

Polioezyablaran ölüm danıları 

en vahfl, en coıkun •• en hazin 
daoılaredır. Polineı:yalılar ôllalln 
mezarı baıında da bol bol kova 
içerler ve yemek yerler , V • 
bandan aonra hayatla ölüm, n• 
ile keder ve iltırabın birbirine iki 
zıt nl l'ibl kavnştaiu 1'5rülflr ki 
ifte ba zaman ölilm dao11 bqla· 
m1tt1r. Ba iptidai lnaaamın ölüm 
heyecanı karıı 11nda na11l anlatıl· 

maz ve karııık bir iıt ırapla coı· 

taklarını bllyült bir merhamet biı- ' 
.U. &'Örmemek mOmklln dejildir. 
Fakat bir Polioezyalı ıayet .,,inde 
ölmeyip ve keodi evinden uzakta 

Yunusta 
- Bqtarafı ikincide -

Rommel, ordusunu, en 
..........,._., -
can alacak yerde 

1 .......... ..,.. 

topluyor 
Ba ıaba nereıi olabili!? B•· 

nan normal badatlar1 Trab· 
laırarbın 200 kilometre kadar ıar• 
kıodaki Miarata kuabiaile Tunnı 

taki Biıert• mOıtabkem mevkii ola. 

- Ba aene kıı az olacak di· 
ye amayoram. Çüokll Anadoluda 
kavatın yapraklare alttan l&rartrH 
kış hafif olar derler. Bak bizim 
ba vaklarm tepeleri bili yemy .. il. 
Demişti. Ben de bu ıözO, bôyle 
ahvalde kalbe kavvet •erir bir ri· 
vayet diye ba ıltaolara yazm11tım. 
Güç beieDirliii, topyekGn her , .. 
ye ltiru etmek ıeldinde beliren 
bir kalem .aıka~••mts ba ıu• ay· 
va •• keatanenio çcık olmuından 
bahıederek beni • daha dojruıu 
kavakları - c Bakahm kavaklar 
mı doi'ra ıörl&yor, ay•alar mı? » 
diye tebip etmek iıtedi. Mevılm, 
hava, politika f\b1dir. GllnO rOnn: 
ne aymaz. Ooan için ne ben ka· 
vaklardan riv.yet ettlilm ba lddi· 
ada 1rar etmeliydim. ne de bialm 
arlr.adq ay•• n k•tao.,i kavak· 
taa daha mevıak uymehrdı. 

Bekledik .• Bal'iııe kadar r•· 
çen fÜ raf er ~· ~ daha doirDIU 
ka,,.klara- bak verdi! Barüo bl· 
rincikioanan 7arı11nı reçıraik. Ham· 
dolaan bavalar açık fİdıyor. Kv 
ban ayı açık aircaitiae rör• dalaa 
oa bet &'Ün b . valar böyle l'idecek 
de••ktir. 

• 

YEAYD Z O i NSAN 
' ESRARI L ı ... 

teıv' 
.ızı· 
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meHli kırda öl6r veya da bir kaza 
aeticeainde öldGi'ü taktirde Po· 
lionya yerlilerinin ba öliim karıı· 
11oda r•y•t rarip bir itikatlare 
vard1r. Ba ltikata röre ba ıaretle 
ölen bir imanın nbaoun bir bay · 
wan ıeklinde öliaüa etrafında do· 
lqbi'ına hükmedlUr. Oaun için, ba 
ıekilde ölmllı bir adamın dfı ama 
bir mllddet kaldınlmaz 1alnıs ölü· 
nün üzerine bir Topa kamaıı örtO 
lür ve ruhaa relmeıi beklenir. 

Ôlünüo yaaıaa ber baarf bir 
hayvan bir böcek veya bir kannca 
reldii'f uman ba hayvıaı tatarak 
ölüyle beraber derhal meura rö· 

merler. Bu .....tle Polia•IJ• yerli· 
lerialn itlkadma &'ÖN ölll ile bwa· 
ber rabnnanda l'örillmlq olda· 
jaDa kanaat r•tirlrl .... 

Ölü bu t.dbir 1a,.tnd• Ma· 
bata deailea öbBr il••• rer•k 
kendllinln .. r•reb• aileli ıefra· 
dının tam bir bip itminanı içiode 
röçmüı olar. 

Polinuyalılar ölllm dünyanın 

methali olarak Savva7 ada11ndakl 
Volkanı• apaaı kabul ederler! .. 

Polinuyada bir kabile reW 
öldOtO uman ,.pı1aa matem tyinl 
fevkalidedlr. O vaklt ölloOo be· 
ııaa yaloız aile efradı dej'il blltln 

kal. 
kabile) 
•at•• 
olu. Ve kaı.. .. 
ret, harp, buıOme. 
lerek bütün ba lr.
blrden b6y6k reiaial 1 
iıtirak ederler. Slat 
rak r:• .alkredMet 

o,.Utre kralı a 
iü uman ba adaları 
ilin ettikleri matelr' 
balktaa biç biri ~ 
kadar en nfak bto 
ıürm-it veba 
clakl b&Jlk ,. 
Ulla et.İfl9" 

., 

bilir. Ba m ... fe de takriben 750. fik ordu ara11oda karadan irtibat 1 
800 kilometredir. Vakıa 200 • 250 teuıüı ederek ••idan ıola ve IOI· 
bin kiti tahmla edilecek. Şimali dan 1ai'a kavvet .. malzeme kay· 

••hrlml 
glela 

- si 
Afrlkadakl Mihver orduıa için ba dırme11 lmkiaı baııl o&eblleceti 
kadar meHfe de fasleder. iki 7an• fİbİ ltafyamn bava taarrudarma 
dan relecek tazyik altında baaaa karı• müdaf .... baluawıdan da ba 
daha daraltdmaaı ve hattl belki par mevzlia tatalmuı ile bir fayda 
)alnız Tanuaa ve lSO • 200 kilo· temtn edltmlt olmu. ltalya için 
metrelik bir ıabaya ha1radllm11i tehlikeli olan en yakıa baft 'h-
de kabUdir. Fakat Mihver harekit lerialn difmaa eline reçmeaioe 
mıatakuı ba kadar dar ıabaya ia. ..anı olmak içia Mib•erln ,.karıda 
blHr ederH, o vakit müttefiklerin ifaret ettiilmls 700 . 800 kilomet• 
tazyiki çok artacaiı H iki mlltt•· relik bir Mbayı eliede t•tma11 

--ı rerektir. 
~alha edenek öa6m6zde an· Mihver mldafaa •huınıa prp 

cak lld ay karakqımız kaldı. lıtaa· b d d nı....--a • •-k'l ..a 
balda bir &'Dntlk açık havan• . a a ana - •ma -. ı et. , 
1000 toDl•k bir kömür tuarrafa ba mevkiio evvelceden müblm ıa· 
demek oldajana ıöylerHm ıiz de rette tahkim .dllmif olmumdan 
benimle beraber aeviniuinis. Bea dır. Ş.rk hadadandaki Mi1rata be 

e demiyorum ki 'Martta ıojıak va 1 
kıt olmaz. Hayır bu fikirde defi· bir taraftan nl'ill•lerln içerbioe 
Um. Fakat Martta, Niaanda rüaler diltürülmeıi iıtnilen çölün l'•rp 
uzar. Güa91 üzerimizde daha faala kenarındadır, ıoora da Mhili takl· 
darar. Bir l'Üoliik açık bava her bed biri ıL ı b L---
yeri 11ıtır. Bütün bulara bir de en c .. yo 80 

• .. ._ba il• 
ıoababar .. ilk k11ın açık rlditl rlılode miidafaa edu-i çln tek-
dolay11ile ekim itlerinin pek ljl aik imklalar warder • Yani harada 
ritmlt olma11n1 da llive ederaek da mevd bir yanı deoıs •• bir 
seçen HDe çekilen uhaaeti ba ••· yanı bayH azuo •e dolaıdmuı flç 
ne Ulatanrenın uovtturacatını am-. bir bataldatı dayumaktadar. 
mıy• ,.r vardır. Hele ba aıkamra 
ve torik akını da böyle devam Ô1I• rörOaGyor k1, Mi&ver 
ederıe •-•ldllr ki ba 7ıl oiıp•· barada da Mkiziacl ordunan haıer· 
ten rahatça bir kıı r•çirelim. laama zarureti dola711Ue lnrfllzleri 

Bitin bunları Jaı: .. lda ıia hayU opahyabUeceldlr. f•kat Sirtı 
r•rçi maddi bir ıey kaunclsr•ıı 
deiili•. Likia ae-.ıli okayacalanm llmanıam ele •eçirllmeaiaden ,,. 
bD&'ÜDe kadar feçeo rllnler ye azan HbiUerİD Mib..rdea a..izlen 
l'ilzel havalar kavakların 1r.er.... meıi dola11.Ue, larlllı: deniz filo· 
tıni doira çıkardı. Hem bana or- ıaoan kaaaacll}ı ıerbutlikten •• 
t•ya atmak, hem de ılzinle biru 
ferahhk llfların etmek arı:uıaaa denizden ınkiyat imklaı dolat11ile 
dayanamadım. ba ordaaaa r ...... -irtllt.haı t•la 

Cumhurlret'tea etm .. loe pek uni ola•ıyacalttlr, 

le 7000, Oıf 
R•t Atame 
-man vwain 
375, Cavid 
Ermltren 16itı,, 
3000, Yaıaf G 
E.skinaz' veaaire 
can ~. Ga'1!~_\;.._ ~ 
leJIDan Sun ~ 
talp 500, Şevket TI 
ŞGlıı:rO Saracotla so( 
dim Kozacıofla ~ 
kı 10000, Abdallab ( 
Miiılllm Çekme;tl ~ 
6000, F eysallah C-1 
Rama:ıwaoi'la 3200, /IJ 
otla 10000, Ahmet 
Mehmet Ô•paida 5l 
Mehmet SOO, M. Veli \ 
Kimil Gülmen 200, M 
1000, Ômer Sabanca t 
bidin Altıoblkea 3000, 
GücOk 1500, Ahmet TaJal 
fik Tof>!ar 15000, M. Tala 
K~ım Ôzaltı 2000, Ala••t 
1000, Dimitri Kokoaakl -~ 
han Ekme'k F. 4200, Al~ 
17511lira17 krf, Azi& Nac:t~ 
rütalp 7500, Ahmet Ta,.. 
••Ç 4000, Elektrik Şirk•ti 1 
&.la Yılmaz 1000, Hıcı Seıt 
1000, Mehmet Eke 1750, M.bir 
Taoçd .. mir 500, Uıta Kimü 500 
Halil Ôzbayralr. 500, Hııe1in .~ 
V ey Hl '3000, Hilmi Çimeli 1000. 
Ka•aklbya n Meh•.t Taao4 
5000, Ab .. t T•u Tüsmea 3000. 
Naci &erir.men 1000 Mehmet, Zi
ya, lbaao ısoo. Meh••t Dtlw SOO 
Maabar T.ıl'• 1200, Hluaettim 
Tatman 1000 Nevzad Cökm• 
1500, Albw Ctnnotla 900, Ati-

- Devamı dördloclde -

lınumz uçaklarının ı İtalyanların ''muhteşem 
ltalyada baş lı . J J.. 1_ 1 • ,.., 
hedeflerinden biri şe ır ,, ueuı1eıerı ._,enova 
Cenova, aon umanlardı, lari· 

Us bomba afaldannın 11k 11k hüca· 
mana apayor. 

Ceoova ltalranıo • bll70k t• 
hirlerindeo biridir. baruı bll1ük 
bir sanayi merkezi oldaktan bqka 
a7ai ...... da mGbim bir deniz ve 
ba,,. 611üdür. 

Gnovaya J•pılan t&al'nl• med 
di bakımdan oldaia kadar ma 
newt ba .. ımdao da b678k teair 1a· 
paoakbr. 

Çllnkü bu fehlr ltalranın •• 
tlmaliade, FraaH hadaduaa pek 
7akm bir yerdir. 

Cenova Akde~iz Hbiliode, ay 
ni ilimde ki körfuln nibayetindedlr • 
Bara11 Fran11s (Cote d' Aı:•re) 
adea aonra ..... yaa ltalyan (Cote 
d' Aaare) iaila ıon nokta11dır. Şeb 
rln manur1111 çok 1'0aeldir. Yillr.· 
Hk dailarıa .tejioe aerpiftlrilmiı 
olan Ceoova ıtahile lıı;adar asar. 
iklimi ıoo clerece mllkemmeldlr. 
Her taraf portakal ,,. burma •taç 
larll• doludur. 

Barada da, Fran11010 aice ı•h· 
riDM old•ia rlbl, k1110 ha.. tok 
mutedildir, 

C•llO•anın aOf •• 650 blaclir. 
Şebrin biri •ki, diierl ,.ı oa..k 
ilıere iki bQıQk liaaaaı YardJr, -81 

11 .. alar, harpten e•vel, daima ri· 
rlp çıkan r•mllerle · dola idi. Bir
çok ltalyao vapar kumpınyaların1n 
blllıaua Amerika ve Afrilr.aya H• 

fer yapan N .. irulone Generale 
ltaliaoe bOyllk vapar kampanya11• 
oın merkezi Ceno,,.dır. 

Ceaovaya ltalyaaın Marsilya11 
-derler. 

Sarada b61lk utrepolar, ak 
lar da balua .. ktader. 

Cnova,. lta17anlar cMabte· 
, .. ıehlrıt adını vermlılerdir. c .. 
no•a, tabii mevkii, içiadekl lblde· 
in fOkla;a, ltalyanıo en büyOk 
ticaret merkeal olmak itibarile ba· 
kik•t•n çok ımuhteıemdir. Şehrin 
rentt caddeleri, Mkl Hnylan, bir 
ço~ l11ymetli Abideleri vardır. Sa· 
ray&.r ıra11ocla 1260 ıeoe1lnde la· 
ta edllmif ol• Saiat Georrea ıa• 
rayı ile ıs ve 16 acı ulf'hrda la· 
.. edllmit Cıtaldl, Doria, Spiaella 
Balbl, Darauo aaraylara, be7as 
•• kermısı ıaraylar pek m .. har· 
dar. 

Bundan bqka .. birde .. ki bir 
tok ldliteler, mtseler, •arder. c .. 
DOYaDID beledi7• dalreai de toll 
rtl.••• bir binadır. 

c.DOft .. - .............. . 
d~•a Wrt d• C-ro JeMo 

• Stqlleao adaadaki mmrhtı· 
dır. 

B..... MDkl .-arlık delil, 
bir heynltnilık --.ilidir. Her 
mezarın ıüserlade • büylk .... t. 
Urlar tarahndaa yapilmıı bir bey· 
kel vardır. 

Mezarbk mahtelif k111mlara 
ayrtlmqbr. 

Her lr.11t•da ölü defnedecek· 
ler, O'""._ için tap ediJea U• 
l'•r1 bedelden qajı olmamak Oı:e· 
r• bir aaoat ... rı yapbrmai• mec ......... 

Birçok rüz•l .... tlar ...,,.,_ 
lau, 11rf ba meurhktakl ülıılelari 
rörmek için Ceoovarı flder· 

••• 
C enovaoıa kOltllr balumından 

da bl7tlk .ı.....ı,.t1 vard1r. 

Sarada bDytlk bir llnlverıite, bir. 
çok emtitlller, yOkHk bahriye 
mektebi bolanmaktadır. Şıbrln 
parkları, me7daolar1 çok r ' 
Son ıeaeler urfıoda Um 
14, 1' bth bllftl~ ,,. 

~ada tabii 
llD&t lbldelertnaea 
..... ,. ba,. .. 

&tat,nan -.. w,lk --fi .... 
dlr. M9fbar A11Mldo d.Uı inpat 
mllwıeaeleri a...ad.tar. ltalp•m 
birçok harp r..Ueri iMi Amtaldo 
t .......... ,.. .... 1 fibl bua· 
da batka ••llllıllw lçia ele 
harp remilwi bap edilirdL AJDJ 
:aamaada C•OYacla .......... 
4eker, Uiıt. k......,.., IUJliaf~ 
1aban, çini fıbrikalan vardw. E.-
kl aamaolarda C..o•aaın moWl,a 
•• kadlf9 ....,u ~ ....... . 
Şehirde ella ba Naatlarla ... ... 
olu ve çok Mfiı ..., )'apul M• ....... ........ . 
U _, ........... c.o. 

....... , ....... balwau 
toplaa ... br. 10 DİIU 1922 
19 maJll 1'22 ı.IWae L,...ı._.;~._.., 
riln ıllnn ba koaf, _ _..., 
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BU AKŞAM SUVARE 
8,30 

J Bayramda : zengin proğram iki şaheser birden 

-1-ımı ' :1 Gaı;· 
, f Harunureşidin Gözdesi 

Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı 

lthaı ı Tarihte en kanla bir aşk faciası Bu filmde Üstad 
yap,,.,~k ;sadettin Kaynağın beetelediği (Yolculuk var, Bayram 

Gecesi) ve sekiz müntehap şarkı Müzeyyen Senar 
Tarafından okunmuştur. 

- 2 -
Dünyanın en sevimli artisti Jon Prömiyeri 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone 
Beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Zoronun işareti 

Droloğ OperatOr 
DOKTOR 

Suphi Senses 
Böbrek - Mesane - T enisül 

Haatahkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r•••• 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 :. ........................................................ , ... ... 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesila 

altı aylak öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin baflarıda 
ıüslemekteyim. · 

ADRES: Has1rpazar1 mahallesi No. 251 

fıilıiı ... İİlllİ .................. l ....................... -..ıı 

DOKTOR 
Turgut sever 

u ... lllllİll ... ......_~ 

SAYJN MUŞTERILERIMIZE MÜJDE ------------------------Kalağoğulları 
fabrikasından: 

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

Fabrikamızda bulunan acele ediniz. 

ÖMER ·aAŞEGMEZ 
Kle vland ve Yerli pamukla• 
rım koçan sahiplerinin Hin 
tarihinden üç gün zarfında 
kaldırmalarını, Kaldırmadık• 
lan takdirde bilcümle masa• 
rifah koçan sahiplerine ait 
olmak üzer~ pamuklarının 
prese ettirileceğini ilin ede-

VE ŞERiKi MÜ ESSESES~r 
Telef on: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

riz. 2858 25-26-2!_.. 
l .................................................................................... 

ÜROLOG Operatör 
Dr. T AHSN ERN ART 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

Burüne kadar rörülen Macera seryal Romanlarının 
en müthişi , Kahraman bir l'encio en meraklı 

Sergüzeştlerle dolu ha atı .• Blnblr Entrika 
Binlerce Firüranın iştirak eltii'i 

--- -------..,.-. HAKiKi BiR ŞAHESER 

~ZORUNUN INTIKAMIL 
36 Kısımbk Muazzam ve merakh seryal fllml başhyor 

Df KKAT : Proj'rım U%Un oJdugondan Sinema saat 
Tam 8,30 da başlar lzdibama meydan vermemek 

için Biletlerinizi erken aldır1nız. 

Pek Yakında 
•• •• 

OLUM Dönemeci 

ÜROLOG - OPERATÖR 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, ldraryolu, tenasül ve Bclsoğukluğu 

mütehassısı 

Abidin paıa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
evinin alt katında Hastalarmı kabul eder. 

~-----------------------------------------------

T" iŞ BANKASI 
Küçük Cari hesapları 

1 9 4 3 1 K~.R A M I Y E P L A N 1 
KEtlDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Ağa~tos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrahk Lira 

1 it 1999 .. - 1999 it 

1 
" 999 .. - 999 •• 

1 IJ 888 .. - 888 ,, 
1 ti 777 ,, - 777 ., 
ı 666 - 666 u ., 

tt 

1 tf ~55 tJ - 555 •• 
1 

" 
444 " - 444 

" 2 •t 333 ,, - 666 •• • 10 ,, 222 •• - 2220 
" 30 u 99 ., - 2970 ,. 

60 •• 44 h - 2640 
" 250 .. 22 b 5500 .. 

334 11 
_., 

3674 ti .. - " 

TUrklr• it •anllraeın• ,.,. r•tırmakl• , .... 

nı• P••• llltılldlrmlt w• , ... elmı, oımaı, ., ... 
••mliHll tılllftlll de d•n•llllf oıutau11ua. 877 

-- ----··- . - . •• 1' • - · - • Q ... F2 - --- · . . . - - ' .. --~ o • 

Meqaleket Haataoeai Böbrek idrar yollara ve Tenasüli bastalaldarı 
mütebaasııı. Avdet ile : Abidin pa,a - mUsllm 

apartmanı No. 11 Hastalarını kabule baflamıttır. 2787 

BUGDN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

ilin 
T. c. Ticaret Vekaleti ic Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

Türkiyede Yangın. hayat, nakliyat ve kaza sigorta işleri" 
le meşgul olmak üzere kanuni hükiimler dairesinde tescil 
edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Doğan Sigorta 
Anonim şirketi bu kerre müracaatla Adana mülki hudutlar• 
dahilinde kain mahallerin accntalığına, şirket namma yangını 
hayat, ttakliyat ve kaza sigorta işlerile meşgul olmak ve bU 
işlerden doiacak davalarda, bütün mahkemelerde müddei 
ve müddeaaleyh üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak üzere 
Süleyman Kıvancı tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketleriııin teftiş ve murakabesi hakkı" 
daki 25/6/1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görül" 
müş ollJlakla ilan olunur. ' 2857 ______________________________________________ __.,,,. 

illn 
o. o. Yolları 6. isletme A. E. komisyon 
RelsllQinden: 
1 - MübAya"ııftt talip çıkmayan 13S m3 kereste tekrat ibıl•Y' 

konulmuıtıır. 

2 - Muhammen bedtsli 19575 lira olup muvakkat teminab 1468 
lira 13 karoıtur. 

3.,-.: lbıdesi 1.1.943 plfıembe günü saat 16 da lıletme komlıyoıs 
binHında lapdacaktar. 

4 -.. Şittnaöie ve ınukavele projesi pataaıı olıtak KomlıyoadaO 
tedarik edilebilir. 

5 - Talip olanlar ltiuvakkat telöiaatl yabtarak Ticaret oda11 v .. ı
ka11, nüfaa tezkeresi ve ikametrib v .. ikalarile bitlikte ihale saatlnd•0 

bir ıaat enıl Komlıyoaumuza mGracaatlara llzımdtr. 
w2 . ıa-u-....,aı 


