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A ti b k Belediye m.ecUsl db akpm .at 1 uyu iŞ er yo Ankara, U (A.A.) - Buatia ~ -- man "°ayre ıra ma ıs,30 c1a s. Bept LeblebJdolJu.. ••• karada toplanan TUrkl7• a1a1 ]m.. 
nun reüıJllinde fnbltde bir top. Alq llePlflel' llfaJı tefelı • JrapfNln d ........ rumu Genel heyeti yurdu alaçJ.an. (Baştarab 1 lllCİ Sahifede} 

d ........ ,,~ 

. atı yapqbr. nl B clmnM .,. pbanl alat1an ..-. .._ b1ıe tedavflLlea ~-
lalıende ,,,.,,,,,. ......,,,.lllden •dıd.,,.,,,. Miden Jdhnilrilne yaptla um GN KirPlanauha DePlnls ma Mbnmdan 90k faydalı b- •ht 'felitte çevrilea ;aikdl; 

IHlf lalnqtı.. Kocaaan çüalı .., do1a)'Wyle hava ını ucret1eırlnln Önibnilzdeld cuma IClntl kurbm dırlar. Dla &6tla amileıde ba ,.. nrJar vel'Dliftir. Kurum ~ m11 ....._ ...._ ;::. yalm 
.._. ._... d tepdfli icap etti!fnden bayle bir bayramıdır. Piyasada ufak telek kUde ftU edilndplr. Aym aman- kmlr mebusa Balıml Göken .tal bir nishette mltaeakta 8 uwmasım --••YG• a... toplantıya 1ilzum lıAsı1 oldutunu işler başlamıştır.Fakat gıeçen ~ da mlfdlJük mabmı da bıban ~ seınenbı faallyetl lıaJrkmda bir kıymetini .. amm, 

Hacı Rtlf n efendi tam bir haf- Kuqümrükten Balata indi. anlatan reta banr1ımaıı yeıı1 hava ki alııi bG,o6k itler olrDamaktachr. derileıdala 'J"üık Ha... Jmnmıuna rapor okwmıştur. Bu r~ aıfire ~ • ~ ....,. 
ta mütemadiyen dolaştı, Koskoca Haliç vapuru iake~esi ~ldukça. k~- gazı tarifeshıi okutmuş ve bu hu- H~ kmban bayrammda ko- verilme.inin fa,.dalanm illa eylo- kurum 15 villyette 302 ıa;,de 815 :~:--= 0= de ha~ 
1slanbulun hemen heme gemıe- labalılm. Klfeden ikbıcı mevkı bır susta uzun müzakereler yapıhnış- aeceklen ~al'lll deril'alni mittir. bin alacı qılatmış bundan bqka Fakat b b" • 
~li hiç bir. k~ kalmadı. Hu b~t alck Ve hi.aa S8Dd ~ tlır. . Türk Ha ... lusua - Toecelfer-- Biltün vatanda.otların Tfldt Ha- 42 kazanın muhtelif k8yleriııe 40 Bu da va:.:'k sai:'i lf&!b. vardır ı 
ailn g6rdilğü blldiklerı, ona utan- lnr alaP9ryayı ...... Haliç n N e6 lıava pı r etJertae dir. Vaizt.r lriitiln CM!ilmrcle ~ va kurumunun davetine ıc.bet bin fidan ve muhtelif mabaDe.re adamlarınuı plerinin ve it 
bulun muhtelif semtlerinde bul~- puru ~eldi. Hacr R~~ ~i b- takrlb n yih:de errI. Zift, Katran ban derilerinin Tiblı HltTa Jcuıu- ederek kuıbn derllerini. bayram 47 bin 11f1 b1emi dağıtınqtır. bbul e~u ze~ta aeve l9W 
nan bazı satılık evleri sağlık ven- labalığm arasından mu§külltla ge- ve Kreozot ilcretlerine yüzde yüz muna verilmesile dinf olduğu ka- günü evlerine mflıacaat edecek Umum! heyet yeni idare meclisf üad ttiii ~1 :ticeleriM 
yorlardı. Dola§madık ne Be ikta- çebildi. KendiSini vapura dar attı.. zam yapılması tekarrilr etmiştir dar millt bir vecibenin de yerine olan bekçilere makbuz mukabilin- adlarını seçerek çalışmalanna aoıı \'e ka~lan manaya seve ... 
ıını bıraktı, ne de Bujaz içini!.. Nezleli bir tlüGiık -t ,,. ~ Ye.al fıart1a.ma taldJAu siıyl.İir· getirilecciiai J.v.. ftrurınakta· de vermeleri ta'ftlt,y~ ..,...da vermiştir. ~ ~· Paramıza dalla 

Her alqam ~agllmrliktek müte~ip deni& 19yUD• yanın ,,_. !lan aamı• metN mikJ1n 7:5 ku: ------ . fiyafJarım ta ~ ega 
eve, yo~uktan bı~. hanı vanenın çıkardığı pat pat sacfası nış y rine on bir kUJ'Uş olmuştur. ZABITADA ' UIHVER RC J HALiNDE mek hoc-1 ~ olmuş bır vaziyette dönilyor u duyuldu... Ziftin t nu 95 liraya. Katranın to- m ve la Amil olmak .... 
ft 7eımektea aoara odalarma çe- Hacı Ru,en efendi vapurun ilet nu 75 liraya. yol Katranının tonu ~ CBaşCarab ı IJld Sahifede) tir. O vakit lrımmçlar Pialallfls 
kl4ik1eri vakit, o gUnk1l gezinti- kat ..tonunda zayıf ftcudwm ru,. 90 llraya, Krocw.otun tonu 444 lira .laman bi- b.ırsız yakalan "'ı vilcuda ~dir = ~ .. ~ pua ...... 
illa netieeslne dair kamile .km tirmeie mu.ait ufak 1:.lr yer 'bula- 60 kunqa çıkarılmıştır To il uçaldatımız · 0

-&a ~ 1na artış 0 m-
ham R11f811 efendiden hesap soru- bildi. 0...,.. zor~ukla yerle,ti. Ya- Katran vesaire ftyahna yapılan - -- ru gifuıekte olan bir=~ hşıf.t teWi edecektir. 
J«)ardıl mncla tilman b.ır adam ~~r fadaca zam, bava pz:ı ücretlerinin B • k k pil isabet ettirerek gemide bllyi1k Nevi, adamJarmm ve ~ 
bot-Y~~~~ ;:r ~:~d~:?'le iki Jdfilik 'bir ~r. fazla artmasma mani ohnUf- ır e ıre kartı mes- y~4Ç'=§lardır~ bomba ön~":!:. lna-~-= 
!erimden. birisi bana Eumkap1da Hacı Ruten efendinia oturdu- ta arel . . un ~ e~e devam eQneldir. 8-
aabhk bir n tuff etti... iu yeri dar bulmumdan m&tevel- V f 1 • d k ~ ermıız Ttinua ve Lagolet icın de sermayelerini, fMUyetJeıi. 

• evı a6rc1Ulllm .uıı ..ınbl- lit ukmtmna timdi hqb bir.ra- ARLıK VERG LERI e esi e ortaya ÇI tı limanında ~!:t:~ rt!· var~klat'IDI .._ ............ 
le Q1lfm'US cllye oJdukp kuvvet- hamz'bk daha inzimam etmişti. (Bqtarafı 1 iDd Sahifede) Bundan bnal..A d.....,;_ "-- da bom-• zıyade ış sahasında tafmMm, .. n bir 9mlde dupam: Yananda oturan ve kendisini adat- , ~ .-.uw,,Ouan itlerde kolay n:=.u= 

l'abt herifle )MIZU'hla bafJar tıraa tifman adamnı iizerinden lilikle ~ bir te&ire kapılıruyarak, - • • •• balannuttır. Yilnkers 88 tipinde ikl milli servetleri v • 
baflraaz derhal fena bir hayal m- ~bir et ve y~ kokum intitu {;!!~ ~ır ~.~!~_mesai sar- 'YaJpa~ll 'J'alulnln wnn fllPSIZldılan. ~'d:n!:flftUr· tki ll9aiı- fe§ebbfisleri &is &diDde W--
kutana ulnıchm. Bu Yinn, harap ediyordu. Bu kerih koku ealonun .-"'"". ç wr .__ ... ., hiç bir DL ,,_ • ._ " * dunnalaa, iatihsali ....... ııl-
evl Mfmak için aahib1 benden ne karbon ifrazatiJe dolu hu1unan kımM?'D mikdar ve saire eJDJ)OZe QHftlefı fıarfl yoJsuzıuoa ftasd anfGfıJdl?" Lon )&saya bolluk Vemaeie cahpnaları 
istedi Wl17oır m'lllllll?.. 'botluiuna yll)'llarak. buradaki U,. etmeame yer bırakmamıştar. Bu ayın onbiriııci ıeceei Kem .... çaldıia en]•plımftır. aikt dra. 15 (Radyo) - Sire- •• 1na yolda ~ olnwnalan 

- AL. DMü efwlil Ne hile- ftJ'I teneffila edllemiyecek dere- Veqinbı tarhında esas olarak de Gaziler caddesinde 183 .aYJ)l Aym hum ffaljmağa ~f1811l- n e ricat eden Rmnmel kuvvet- Jiznndır. 
;riıa ı..ı.. !l.m ~ puaıı. cede aiır bir hale sethmittl.. bu harp devrinde yUbek kuanç Sahahaddinin mibldrat clüklclnına da 8. Hayri CGJl>eiin maiazuma lerl Anu s,z bir teldlde takip edil- Varlık verpi Wr ...,._ ..... 
W.. IMıa J'8nmml• olmad.,_ hal- Bu t1fman herif SidlicedeJd ~ etmif olanlarla bUyUk var- kiremitliibıi delmek 1111retile hir üç defa girerek Jumzhk ,.apbiuu mektecür •. Dtifman Mı.sır, Libya sus olmak tbere almnup . ._.. 
de nud n.kıf olabillrhn>.. meıhehacla çalıpn kasaplardan lıgı bulunanlar göz önünde tutul- luraız girerek 200 lira kıymetinde itiraf eylemit v. plclıiı etY'a bu· ve Sirenaildeıı tamamen atılımı. ama kQımetlendiımit olaoldlr.. 

_ Herif ~ utanmaclaa ben- blriai olac:aJm. Bunu dütünen muş ve fakat tesbit edilen rakam- tütün ve saire çalmlfb., Za:bata lunmuttut. temlzlenmif ve tim.dl atılmak il- On111l itibanm mnheldgık arta:aı-
Clen tam d3rt bin lira illlıedi. o da- gGmr6ık memuru yGzünü buruıtur- !arla varlıklı vatandqlarru var1ık- evelki gece tekrar a)'Dıl dükklna BiR EKMEK KARTI rası Trabhugarbe ae1m1ftir. aldlr. Bana 11i7le olmMı, .._ 
ldkada tepemden ..-1ı7a kayııar d11 Te bir kaç kunt fazla para v.. 'arımn sarsılınamasına itina göste- soymağa t.e,ehbih eden birini ya- MESF'J ESi Pazar gihıll 300 dea fa1a takll nr edlyorm, yine • ...,_ ._. 
m dökrniltler gibi ~amda renk birinci mevki bileti almadığa ıihnlştir. kalamıt ve bırsmn Yalvaçlı Ra- Talıkibt ammncla ba 7amaıı yapan Amerikan ve İngiliz llY ve lrkh olaıılarm menfaatWlr. Su W. 
haılanmalctan miltnellit adlllııit kin o dakikada içinden kendi ken- Bu vergi ı. h.sil l&rilıın itibariy- mazan oğlu 22 yqında Tahsin luraızın 6 ay evvel Hiear 3ntinde °h?mba uı;.üclan ricat halindeki de paramn deierinl korumak, -
bir acı duydwnl Şeilınhm-..ı.IWL dWai tenkit etmeğe koyuldu... le hususiy~tler arzeWği için her Ayaz olduğu. evelld lunızlığı da a,çı Rifatın 43 sa)'llı df:ikk&nma ~üşman kuvvetlerini fasıla verme- J.er zanııankbıden fazla ıttven ..,__ 

ABah bu •tıcilara insaf "V'!ftİnl. Bereket veniD. yoleulardan ba- ttlrlü mahzurlan bertaraf edecek ayni ıabsın yaptığı •İıla§llnuştJT. giyerek elli dört adet ekmek kartı aen kovalamı.şlardır. !emek yine ud onlara diq&. 
Hes-i de y6beJc perdeden atıp zılan pençereleri açtılar. Klfıtha- b.ir gen'şlik iç:;nde mütalh edil· Talısinin dükklndan çaldığı mal- kupona çaldıft da öirenDmittlr. TRABLUSTA CARPIŞMA Varhk zekatmı ödedikten -
~rlarl Çiir6k bir en deleri- ne tanafmdan e9ell eerin bir rüz- ıniş, ödeme kabiliyetlerine bilhas- lar sathiı adamlardan almarak Atçı Rilat karakola mütt~ • o~ı da zengin yine zengindir .. BllUI 
nfıa on mWi fazla bir fiyat ı.tiyo~ ger salonun iç.ine doldu ve yağ sa itina gösterilmlştjr, sahibine verilmiftlr. fatı1e davet edllmi1t cörGlen 16- Kahire, 15 (A.A) - Rommel belki ealdsinden daha ~ 
larl kokaaile birlikte karbonlu hava71 VERGt Mi:KDARLARI Bu hırsızın yaptığı itler tahkik zuma mebni üzeri aranınca eeplo- J..uvv~tleri dün öğle Uzeri bA1A Böyle olması, ha tedbirin ruhum 

Biz hu P:lit1e bir ..., aahl>J ola- da aldı. g8dlrclU... . Husual surette öjrendiJimize edilirken kendisinin ~an bir rinde S 12 adet ekmek karb kupo- tam İnn~t. halmde !di. Şimdiye ka- ıöre hareket edilmesiyle şilphelk 
mıyacaiız diye kod.:117oruml Pervaneyi l leten makine pat göre, bu sabah viIAyetin merke- buçuk ay evvel müfteri eıfatila nu bulunmuıtur. Bu emetle, ya- dar giliz ve mihver kuvvetleri olacakbr. 

- Aman. eJcleıı aqret1 bırak- patlar yapmaia devam ederek va- zinde ve bütiin kazalarında asıla- As.ti sinemaya giderek içeride sak- man hınızm yaptığı if, Rifabn da a:as~da Tcablus arazisi üzerinde İşlemiyen para cıhs bir ~ 
ma efenclll.. Biz el evinde 'böyle puru •in' ain' yürütüyordu. cak listelere göre ıarhedileıı ,; er- !andığı ve minema gece yarm ka- bir elemek kartı mMeleaini ortaya hiçRİbir çarpışma olmamı~. tJr. Kendi kendini ~ G8all 
...... gibi azaa mllddet Olmama- Ha1ic:hı sulan kirli ve denizin gi miıkdarı vilayet itibariyle yirmi panınca einema büfesini kırarak çıkarmıttu. CAT BOZGUN DEOİL öyle ister ki istihsal ,....;...., .. 
Jml.. a.t6ae ~ Pnelia ... p~ sekia •oa lirQı bulmaldadar.. pasta ve ..ıra çaldıiı ela lelıpit Rilat millt korunma mahkeme- Londra. 15 (A.A) .._ Ofi ajemı- ~aret ve endUstri sahalarmda, ili-

- Neden el ni olaun) Bu e• 1>h yal lek..ı slbl aörtlnll;vordu. .. İnnlr merkez k&UIJND vergi mik- etli1mittfr. Yine lta ~ A7nl alne. hnam Talula de C&mhutlyet nm ee\izbad ordu aeıııdmcWd m.• mt ~ aııw4d ·~ 
..__ rahmetli .,..,. biraderi- Tersane önünden Hasköy kıyı- darı 25 milyon liradır. Vergi mü· suretle Yeni &inemaya da girerek miJddefunmm.ilifine verl1mif1er- habirf. bildiriyor. mi11I sermaye her ,. .. •• I• 
... olhman mi.. lanna kadar uzayan eaha.11 eski. keileflerinln verecekleri mikdar- 207 lra para ile çu.kulata vesaire dit. ~ ricati bir bozgun teWrJd daha faal, her zaman ....... ..,.. - v-. - a,.ı. amma. pi harap gemilerin enkazı. ı.keletle- lar beı ytlz liradan başlamakta ve • edilmemelidir. Bu oekilişin Rom- de atılgan ve Jarataa ........ BIJ'-
bir de 1Mmu hana eorl Hersin ..... d ~~laımtb Ye bnk semi eeren-~ itibariyle takriben 900 bin 340 lılar son vok lamaya ça(}oırı hyor nıel tarafından yeni bir Alman le olunea yalmz ~ ftl'hkls 
-" çocuk Memclaılıaa yapmadJia lennm, ç6riik vapur "baealanmn lıraya ~dır. • • t""t plim icaphrmdaıı olması da muh- deifl, mllll ftl'hk ta ..ı.ı. W.-
~ kalmıyor. Sanclabele- ~tünde Hasköyün viran evleri g&- KUÇUK SANAT VE - _ _..,., temel görillmektedir. Jikte ytlbeleeeldir. 
d JW• c:lnfNnk ata biner P,i a.. runüyordu... TİCARET ERBABI tzmır Alıbr1ik Şu1lell Başkan- yoklamasma gelmiyeceklerdir MİHVERİN ARTÇILARI Bu tasarruf Wt•ı ıla • Jmi.. 
dlM omror. Evin içinde ı8rlfJtü. O c:laJdbda ~ Ruten efendi- KflçUk fü:aret ve 1a11at erbabın- bimdan : • 3 - 338 doiumlularla ertesi se- VE ~YNLERİ retli tasarruf ya ...... oı.,.. 
ksyamet kopuyor. ahı zihnini acı 1>2! takım d~~nce- <!an varlık vergisi alınmamakta- 340 doğumlu eratın son yokla- neye bJrakıianlar 'bu oklamaya Kahire,. 15 (A.A) - ~ver Varhk veqlsl ı.a. ._. ...... 

Anua 'bu amz çocuia hl~ 9eelıni ler sarml§h. Haakoy tepelennı dol- aır. masma askerb"k şubestnde başla- geleceklerdir Y k""U~etlen batıya doiru çelrilme- tfr. Bmadm IUDI'- hııl:mlm .._ 
pbnm,yorl duran bu bank damh ve kapkara Varılan neceelere göre küçük nılmıttır. Yo~ IÜJl)eri saiula lerine dev.anı ediyorlar. Rommel §er. Paramımı kıymeti heplmhıla 

a.. ben Ana hir te7 .ı;yU,.e- yüzlü aı,-P ev~ uzaktan ne ka- t:caret ve sanat erbabı mutlaka 1 _ İsmine celp çıkan1mıf ol- yazılmıştır~ lı.afif artçılar kullanıyor ve bun- on11 kıymetli MJmemlme ..,. ..... 
71ın mi'>.. Bizim ı.a selin hanım dar ~kin ıi~da.:· ~ kUçUk yerlerde çalışanlar delil- 1mas 340 d ğuml tm lG/12/942 den 20/12/942 ka- ların ~ubvemeti kolayca kınlı- memhre ........... o ftWt Mltlll 
pek nobran bir kadmL Bbl adeta mukbil iae Beyoğlu eemt.ini teıkil dir. BwıJar aramıda harp dolayı- &un ° ı.n ° u era dar İzmir ~ ilk ye yor, Mihver kuvvetleri 8 inci or- huhnmlana ............ ,. 
iat.ilbl ecH,orf Sen .chıdlzleri ev• eden mtlann üzerinde tekiz. ~ siyle bUyük iş yapanlar ve bUyUk r.Ufus. ~olan ile birlikte ap- 20 42 den Z5 ellefleri.. dunun ilerlemesini geclJdirmek 1• dayanan işlerin - ~ 
ele huJunmadıiın .için bunun far- kath apartmanlar, saray kadar bu· para kazananlar olmuşsa bunlar iıdaki tarihlerde askerlik şubesi- dar ~/9 ahi-'~~ ka- maksadiyle ricat yolunda mayn 1aylaştwp röreceğis. 
kında olmuyonanL. yiilr. muhteşem binalar yükseli- da mükellefiyete dahil edilmiştir. ne mUracaatlan ile soa yoklama- 2S/~~A: d ,,._. e b.. sahaları bırakmaktadır. • v A. 

Ah. efendll •• Biz burada ne çe- yordu... Bazı hizmet erbabına konulan laruu yaptırmaları lAzundır. Gel- ,.,._ eıı S0/12/H2 ye . İNGİLİZ ZAYİATI AZ • • 
ld7onz. bana 'bil.eni .. Her dakl- Ve Hacı Ruten efendi kaynun· vergilerin ?!ateleri de "1belere, miyenler baklanda A& Ceza b- ~O~~a ~~~ mOkelleflerı Kahire, 15 (A.A) - Ofi ajansı 1 
b. bn .Wıre swat ecQ,or. Hemea da .aldı d.uran bir ~aç yüz lira ile seyyar milkellefleriu listeleri kar- nunu hil1dlmleri tatbDc edilecek- 'Ka:rJıyaka -A~..a 9:.;= L:ldir yor: Elageyla sulh umanın- KISACA 
nende .. hepfmizi kapa c1ıpn mıcalc esk.i, viran bır ev alahflece- nelerini aldıklan pıbelere uıl- tir .LUIU&.J"~ m da Bingazi • TrablUI biiyUk f088 • • • • • • • 
eclecek diye ben dokuz doluruyo- rnldd~ı!!i~· dil!_finc;:ttlizaval· maktadır. Ancak bu listeler bir Z - 339 dotumlulann yoklmı. ~er:en= :,.~ yolunda bir polis karakolundan BORDO?. 
ruml . .• a amı _ BITMmı _:_.. ara~a o ~ak hü~et konalı hah- ları yapılırken tahsilde oldukbın 10/1/94l ten lS/11943 • kadar baş~ bir ll'Y .dellldlr. Oldukça 

- Haddine mı dupnilt onunl.. cesmde görülebilecektir. tesblt olımanlar 340 dolmnlu1ana Cumaovası ııah1yesl illr:ellefl rl. genJf ~lan ve bır ucu Mersa Bre- ECZACI KEMAL K. AKTAI 
Ben onan kMaemm amcaaıyunl MUK.Eı.LEn..Eat SAYJSI m e · gaya gıden yol 2 - 3 dar geçitten 
Hem bu evde ölünceye kadar ~ AFRiKA HARPLERi VE ÖDEME TARIBt l 1 geçer. Batısında bir ova vardır.. Bordo, Fransanın bu me§hm 
racak deiiliz ya).. İzmirde merme ait 25 milyon HAVA HARBi VE 'NT KiM VARLIK VERG Si Cenup batısında be tamaıni:yle ~üm ve prap memlebU kama 

Ne yapabm) .• Uzak bir 7eıden (BaftanfJ 1 lllei Sahifede) ~iralık vergiyi 3500 den fazla mil- -*- --"*- mayn tarlalarmııı kapadılı derin şapkalaru:wı kırmm ~ 
buraya geldik. Y eienimin evi ela- pltmua da milmkündür. BopJ.t- kellef ödlyecektir. (Başt rafı 1 net Sahifede) ( 8aştuab 1 Sahifede) istihkAmlar ve siperlerle müdafaa füem olmuş, §araP renkli kama 
nırlı:en biz bqka nerede otmabi- maya karar verdiii takdirde lngi- Vergiler talik tarihinden itiba- luııl .. ıaCJ edilen geçıtler vardır ki İngilizler şapkasına Bordo şapka deniliyQl\o 
liriz'>.. liz deniz kuvvetlerinin finsal Af- 1-en 15 gQıı içinde mutlaka tiden- sunda b~w:ıaıı yerleri bom An\lf- u gün geriye bldıiı haber alın- çok az zayıatla bunlan ele geçir- muş. Geçenlerde de bu fes renal 

Bana kalsa. bu evde bir saat bi- rikadaki milttefik bava kuvvetle- mit olacaktır, Bu müddeti bir haf- lardı:r. BU' çok yahlı ve 8Hi vanhr. mışt.ır. mişlerdir. şapkalara ithafen bir kısaca ya. 
le kalmağa razı değilimi Fakat ha riniıı kati müdahalesi kUf181Jlda ta geçirenler yUzde ı iki hafta Hasar fazladır. 1atanbulda tahakkuk ettirilen MİHVERİN ZAYİATI mıştun.. Şarap ve şarap renginW 
deyince istedii!miz şey bulunmu- bu it kolay olmıyacaktır. Bu hadi- geçirenler yilzde 2 ~ olarak daf ı.oncı.ra. ~5 (A.A) -~ varlık vergisi mikdannuı yekOnu Sahil yolu hava hücumlarına Bordoya llem olU§unda bir hak-
yorl .• Aman ltanc1inn. een biraz senin Tunustaki teebi de ~ bii- ödiyece~ YJne vermede:nıe aa servialne mensup d 300 milyon li!'Q1 geçecell tahmin t&ınamiyle açıktır Bunun için ri- sızlık ve yarsizlik du~orum.. 
daha elitini mk. sabretl.. ytik olacaktır. Çok kuvvetli bir in- Nafıa hizm~de ~- mız .Norve~ açıklarında .ilşnum edilmektedir. catin bu ilk s~ dilşmana alır BiltUn dfuıyada liekb ve U.. 

Celin sana karp bir nezaketsiz.. giliz orduaumm haraya selme.i Te lardlr. gemilerine hOcum e~r. Tor. ANKARADA VERGİ zcyiata mal olmuştur. Rommel, dine denildiği vakit llılQaliimanhk 
lik gösterse bile, buna hiç alchr- Tnıi>lua limanım ele ıeçinnaıi 8i- EOMİSYO..N ÇALIŞACAK P~ atan ~ Hemsea uçalmdan llılİKDARI esasen noksan olan taşıtlar.mm. ve Muhammet hatırlanır. S~ 
mal •• Ben yarmd"1!. tezi yok, yine zerte •• Tunas etrafındaki Alman- LfsteJere dahil o1mıyan ve unu- ~ torpIDerbü atarken diJf(lrO.l. 1stanbuJ. 15 (Yeni Amr) - Azlr. kayde değer bir mikdarmı tekrar l!'ilistin, Elcezire, Baidai, Muar.,. 
aramaya baılıyacagun. Bana bu- lanıı asabiyetini artıtacaktır. Hit- tulanlar &ıtlmUzdeki Od içinde müş, UçUncO.sil buna ralmen tor- karaci.n almarı haberlen göre, elinden çıkarmıştır Bu ise Afrika- §Jmal Afrika ile Araplık bera'bes 
gün lyipte, Otaıkcılar eemtinde ler harp ta)Hmn tekıar dheceii t.aınamluıaca~ Ylllli V:lik ver- pillerini tam mbetle ·~~ 'b8f şehrimizde ftl'hlt vergisinin daki Almau orduİarmın bqbca MSylenir. Anadolu ile TUrk -... 
.. tWk bir evi cönnek için hemen ümidile Tunmtaki köpra -......ı Pini wblt ~u daha iki "7 bet alan yapunm parıp1an d ... ~ JekOnu 18 milyoa ~ tutacaiı endişelerinden biridir emdir İstanbul deni1Jnce Şuld 
t be doğru uzanmak olacalrt.. muhafaza ediyor. Bu takdirde Ta- fuJı,et g8ste:recektk fırlamı§, aahadan kesif bir umaa tahmin edilmektec1lr. tNGILtz TOPÇUSÔNUN Roma. impaıalıorluiu ile OsmanJa 

KimbUir? .. Belki de Allah b- nu.tald Alman kuvveti de imha • yükselmiştir. Öteki iki •im dut- UMUMi YEK()'lf TAJDdNLERt ŞİDDETİ ve Tllrklilk akla gelir DUııpda 
met ed~r. d~ bu. it olur bitetl Biz edilıneğe mahkWııdur. tf.lğünU tönm pilot uçak A'V8!'1u:a Btıten J'Ul1la ba 'ftrglnln tuta- General Mongomerinin tabiye t.tzUm ve ~3!'8p d~ zıedea 
de çektiiimız çileden •ailık sel&- ALMANLARA GöRE B ateJine alchrm.adan duman bulut- n 400 milyon 11rQı bulacalı da usulü ~eyladakl düşman mev• 1zmh. akla aelmesin? 

tle k rhilmut ol~f.. Berlin, 15 (A.A) - Alınan tel>- CllJCI IC,,,.,,,,.,,,.,. lan içinde hilcuma .90D& ~dar de- talnnbıı ediliyor. dlerini karadan ye havadan taciz Şarabı pek iddia ~ amma 
H C1 Ru,en etendınin bu yumu- liğ : Oye olalım.. vam etımlf ve armuas cl6mn0şt0r. hareketle.riyl k .rı ve DhJm üzümd hınhi önde dupınm.-

sözleri Şahende h nıının asa- Sirenaikada dtlşmmın §iddetU Son aylan doldunn olaylm', Bundan bqb iki ~ aenrlalne mlftir. bir ııeticey e ~ tng1i: ta k eümkün r ~ Av_rupada 
b y tini b'raz teekin etmifti. .De- hücumlarına karp koyan kuvvet- kanatlanma milletler hücum eden blr Heımen hedeh ALKAN TBBLt01 ÇUSll gUnl~ beri Alnı P- b:İwıduğum ~ khn tzmu:I.. 
r den t p d n biraz daha konut- lerimiz hava muharebelerinde 22 -.ıaısg8 l(l6W 81f9P :m.rı= torpil isabet ettirmiştlr. Berlba, 15 (A.A) - Alman teb- tarlal ve il . ,.vzll:ı:•~ . dedims ~ d cfikİerlni ba-
tulat. dti§man tayyaresi tahrip etmif ve LOndft, ıs (A.A) - EvveM liii: . ~ erı e:. yun e . e 

N ay t Neriman yatakları ser- ayrıca 10 tayyare de dilfürUlmüt- mektedir Hava kurumuna itye g0n İngiliz n ve bomba uçaklan Almaa l&Vllf 'Rpklan fD8iltere- a.etli bir atee altına almıştır.. Bır t~hyorum.. Özilme Alem o~ fa,. 
Biraz eoma ufak odannı içiaJ. Wr olmak için Kurbaa bayramı en .Prama ft Belçika llzedDe hllcmn- nhı dolu uhm Ade bir ,..ı ~ da1dka bile fasıla vermeden bu miri neden şaraba da aynı dere-

d Nt- bfp ik earml§tı... Aıman aavq uçakları SiftDatb- g(lez1 bir ftSlledlr. Jar ,.apcmtlardır. Maqudizlere .,. 'bah7uak cWrJ:.ı. huaT1ua aebe- at..m devamı leneral Romm.ele cede alAkalandırmıyalım? Bence * ela düşman hava il.slerinl ,,. toplu- tren tes1a1erJae zaran.. v81J)hil. biyet ~. mevzileıin!n ~ubafa:ram tlmldi- tizilmUnil ve ~e bağını sorma za-
Hacı Rupıa. ......... ~ luklaruiı bombalam.ı§tı.r Di kaybettirmiştir. manında deiiliz,. Dil.o.yada şarap 

ı lmeğe baıladığı sırada uyandı. Tunusta uçaklarımız ·byıpm 3 MİHVER DURACAK MI? kelimesiyle de İzmiri beraber s(Sy-
Derhal giyindi. Gayet muhtasar dno .... ..- ...... .ı.. .ın--ı-n-1 .. ...aı... .,.,.,..,..~ pgcr llBB ...n- __.__.__.__ &t.!· ~ Mısrata etrafındaki lemelt ve hatırlatmak mümkibı.. 
bir kahvaltı yapbktan sonra he- ttALY~oöliiW&"' , .., _._ -JK auuu _....,._ ....... milnbit topraklarda durmağa te- Bu teşebbilse erken davranmış ol-

men sokağa fırladı... Roma, ıs (A.A) _ Teblil: BAYRAM PROGRAMI şebbUs ~ecek mi? Bunun cevabı saydık, bugllnkU şarap rengindeld 

Canlı Kukla 
Bayram mtlnasebetJyle 4 gün 

Saat 14. ve 16.30 da.. 

z HALK V S 
LO 1 DA 

Sirenaikacla fiddetli muhuebe- pek gecikmiyec:ektir. kadm şapkalarına Bordo deiiJ, İz-
ler olmll§tur. ~- lNvvetleri Müttefiklerin &ıilnde bUyilk mJr dedirtecektik, yine de dedfr. 
bu taarruzlan ee.ret1e karpla- TORIÇE SOZLO • ŞARKILI • MUSiKiLi Sirte ç!SlU vardır. BUl'Ul Afrika· tebilirlz ve dedirteceiiz.. 
mıştır. lngilizler hava~ nm en az barınılan yerlerinden bi- -----------
rinde 22 uçak kay~ rıdir. 1kı sene evvel general Vey- unsurlariyle temas bile mevcut 

9 düşman uçağı da Alma. bava Kabı· re Sokaklarında vel bu çCS1e taarruz ebnemit ve değildt Asıl sebep galip kuvvetle-kuvvetleri ve avcıları tarafmdau Elageylanın 50 kilometre '81'1an- rm o valritki maddt yorgunlujua-
ilrWmfillilr. da bir noktaya kadar ilerledikten da aranılmalıdır. Sekizine! Ingi-

Tunusta )ava muharebelerinde sonra d~uştur. Daha ileriye git- ll& ordusu ise 942 senesinin şu son 
Alınanlar kayıpsız olarak 3 uçak 3 K ,t. F~ .6 DAR R .l memesinin sebebi mareşal Graz.. günlerinde hic te vo~ değildir. 
düsflftnü.şlerdir Bon ve Sfob li- YRICA: ~ ~ ~ Ri y ~Li ( NG LlZCE SOZLU) yaninin bozguna ulnyan kıtalan MtHVER KUVVETt 
maiılanııda tnıÜiz ve Amerika ha- d lildi. Bundan başka bir engel- NE KADAR ? 
Ya kuvvetlennin bombalarmd MATİNELER : 1Ll5-1.15 - 3.15 - s.ıs - 7.15 ve 9.15 TE.. d n ileri geliyordu. Esasen takip- Londra, 15 {A.A) - Rommeliıa 

. it'n vaz geçmek ve durmak kara- ildsi Z11'h1ı olmak U re 4 tttmen 



t>. ıııı ııtuıun carsamba 1942 YENIASIR SAHiFE J 
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~ .\ukara Ha<lvo~u.; 
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§ ,jUfiUNKü HESRIYAT ~ 

l'eder.i.ı niz Süleyınan Erpayın ve
fatı ınünas~betile bizzat ve bilva
e1ta. bize taziyettt'! bulunan bütün 
do~tlara ayrı ayrı ve yerinde te
~ekkür ctn\ek kahil olmadığı ci
hetle muhterem gazetrniz vasıla
sile teı;ekkürlerimizin il>Jdğını ~ay
gı ile nn:ederİ7.. 

Singer Saat ve Mücevherat! 
a.yan 

~:.C.""'C..,.<~/J'"..r.....CCX'l/..1".....C~.Ô-
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 7 .32 'lih.·ucl\ımuzu l:alı~tıra
lım 7.4t} AJans habcrieri 7.!J5 • 8. 

---- -- 30 Müz k · Radyo Salon orkc>tra-
Bir Arnavut masalı.. sı 12.30 P"ograın \0

0 memleket sa-
-_--~ . .........., al ayn:'1, 12.33 1iUzik pl. l:t-15 

Gaziler caddC'.sİ S. 16 fırın 
ı:ahibi Süleyman Erpay aile·;j 

rfradı 
7031 (3191) EsKi z~ •. dnlcrda. :\rnavutlukta te<lit olamaLdı, çocuk hır ta.rafın flı .. jans hoh~rltri 13.00 - 13.00 l\ılü

Draç ile T:o-an knsabala.-ı ara>ında demetini eşeğe •ardı: fakat diğer zik : F~sı\ he} eti JS.00 Proıfmm 
çuk küçük ve fakir bir kö}' \'ardı. tarafın demetini saTmağa bir türlü \'e ıı.c.ıı!"kct saat a.>arı 18.03 ~Iü- ı•mmu••~sm .. mı=ı:ı:ı.:aıı::ıııınııcmıs 
Bu köy halktnin en ha!Şta g<'len işi muvaffak olamadı; çünki.i yti!...l~i zq~ : .KnrL">lk reakaınlerdan şarkı-
oCl~nculuktu, h.· .. afı aşağıya ir.iyordıı. ~ar 18.·15 A-Iii.ı.:ik : Radyo d.:111:-: or-

Dervo (Yoni l>erv!ş) adlı bir :\>Iuvaffakıyetsizliı;ind n dolayı keslta'ı 19.30 llfoınlcket saııt oya-
ihtiyar od· .. ıcu bir gün yakınında- ağlamak derecesine gr·lcn l'oonun rı , .• ojans hnLcrleri 19.45 konuş
k' ormandan odun toplar. çok k.ıy- nklına babasını.n sözleri g ldi ve: ına 1:ı ün.:-:i t~ ;ıı·ruf \•e yerli ına-
Metli malı C'ŞCğJlc yükler v~ erte- - Bnya!l n~s!ek .. Brıyan D.·s- 1 r ; it 1 ·ni.inwcb1.:i.iyle .. 20. nıu-
a: gün de ra Tranda veya Draçta \ek'. diye seslendi: · ;- : Yıır.tn~ scskr 20.15 Radyo 
bunları sat~r. aldığl n~ra ile çoluk H'i' bir k~ bu scsl .. re ce;'<ıp ~.:.:.ete·'.: .. 20.45 !\lti. .• :."k : Bir marş 
cocuğuntt ;.(>~,erdi vermedi; tbo orrr:anın içini aradı; ö,,rc11"ynru.ı:. .. 21.0•J J{onu~ına Evin 

Böylece geçinen Der\ o. bu· qün ~~} D~stck adlı bir iht:yar kadın, ~::ıti .. 21.15 1.Iüzik 21.30 Temsil : 
hastalandı ve yatağa düstü.. .:att5 hır oocuk bile bulamadı. Fa- Kiıngil mlcsi .. 21.50 Müzik : Riya-

~~~~:-r..~~~~~~~ 

~ DO.l'ı!'.TOR ~ fi ~üleyman ... t1flu ~ 
b Bas~1ahme istasyon c~ varı .. ~ 
'~ Gaziler caddesi 12 72 Pilic ~ • • • ı So. 27 sayıdaki ınuaycnc- H 
:. hane ve evinde hastalarını her ~ 
~ .. . 3 M gun nıuayenc v<! tedc.vı eder. 8 
: ............... 1 - 13 H.3 R 
CG~ ~-"X~~.:.1:ır-/~~ 

BAY AM Y LBASl FE' 1 LAD: BıR OKAZIYO ~ Bu hastalık epeyce şı'düctE idi; l;at bn sırad2 aklına b;r şey goldi; •e' • ü '·cır h:ı:•do u 2230 J\foml<!-
uzun"" b d E ğ. b' k · t · '--b 1 =-=:r..-.r~::ıo:ı~>.ıo<...-~ 

Bunun i~in vedinci "ünde ha:·ta- - ı.r o unu, .5r :n :r !ara- c, s~. ayarı, ~ı ~' un er.eri ve ı•- D O K T O R N 
nın çocuk'a;ına )iyecek alacak '! yükled;,· de':' 0 tin altına koydu ioe>r<o'· ·• 2~ 45 - 22.50 Yarınki l""h j 
loeş parası' le kalmadı. Hastalığın \. bu_ sa~ede dığer tarafın da de- prc m --~ ı.'p:ını.. E m·"t Alat!ağ 
· il ı 'net• nı kol•yca '--a"lay•b 0 \d' ı -··- Kadın lıastalıkla•ı o~~ı·· <!aha ne kadar süc·eceği be i o - 1 .~ "''\. ~.-ı. ı. . 'X'J. • • ~--o-" 

Modayı tw..ip ed n her =i kadm, için loymetli tatla.-iyle ve nefis iılemesjyle hakikaten nuan 
ce\b eden Şövıili)•e yilı:ükleri, plak çiçekleri, küpe va em.,.ı.u: olan' elmaslı ve pırbntlllı SINCER oa
otleıc, sıı.'ıip olnı:ı!< &d 'a bir saadettir. 

ınadığından ihtiyar oduncu henüz bo kulubeye dondni'il zaman "-' n 11.S:c.!~fi fl~r'nt 'h rü ve Dof:um Mütehassısı n 

d
.. ' d b 1 b' ... k baba: ına: r. "•"'V .. r~fi~J.. 1 :'>fomle_kot hastanesi nisaive ı 

r.u, ~TES! i 9 · 1 · 942 GUUUNE KADAR ANKA .A P LAS S~LONLA· 
on ort ya~ın a u unan uvu - ~--~- l'd ' 

l 
• d - Ben lav n D tc·,·i bulama- z ''- 1" (AA) "---Ia ve ve a ıye .«?rvisi muavini. B oğ unu yanına çagır ı \•e: , · uru,. o . - üı.rnan r ta- B . . K 

İ . c.:•n .. dedi. ""! d·•ft d , . 1 dil F irıncı ordon Tayyare si-
RINDA TEŞ llR EDllfCEHTlR. 

- Og-lunı bo (lbrııhiını dedi... '" ın ""$on e.a ;.şgn e en ran.-B:ı11ası sordu: · k ~ nem3sı biti§iğinde No. 200.. H L;te bir hattadır ki bıs'ayım .. Ke- sya gırme iç;n de yalnız Fran.;ız ı:ı 
narda bucakta bulunan bütün pa- - Pekal~, l4eği nasıl yükkırn• ,·izcsi küf: gc\me.-nckted'.r. i:;.~~..:.:.i=ı~;._,..~ 

' aat cev eratı 
ram.ız bugün sonunu buldu. Yarın - Epiycc sıkıntıdan sonra, F.ıc- 1ii:::i;::;~~:;;_;:;,;:;:~:;;:;,i=;=:;;m;;m;;;::;;;;~:;;;;;:;;iiİE:imn;:;;: 
açlık bizim ıçlıı muhak~oaklır. Bu- ğin bir tar&fına .<ardığım yükün d -= 

9.ltın:ı bir odunu, dest~k .. 
nun ~~in çalışmak, e!<mek parası-

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

nı tedarik ~ı mek sırası senindir - Ne 1.~<lin? ·· Dc-;t~k ml? 
- E\·ct. 

ertık. Şu t· tayı al, eşek ile bir-
· Şu lıaldr bayan Dest<,gi bul

ınus ve hat+cl j<;;""..Jc:> ku1lan1n;ş..~ın . 
DPğil mi? .. 

~·· r U! ank 
•• _J•• .,.Ü, 

TEGE KUVVET ŞURUBU: 
Lkte om~a-ıa git, orada kuru.:;:un 6 

can bir mik'':ır odun kes. bunları 
e'<!ğe yüklet, ertesi gün c! ya 
l>raçta ve yahut Tiranda s~t.. Bu 
ııuretle bir gün ormanda. bir gün 
ile kasabada calısır••n b!z ac kal 

'.ktsat Vekfileti yllk•ek makamının cmriyle şehrimiz resmi 
daırc ınemıırlanna yapılacak yirmişer metrelik pamuklu tevzia
tına ait lLc;telerin tanzimind~ a~~~cla yazılı lıu~~atm "'Ö7Öni.lnde 
bnlı:ııdunılmasını dileriz 

Umumi zafiyet dermansızlık ve kemik haslahklarına 

kmşı kullanılan başlıca kuvvet şurubudur. 

- İşte oglurn .. İn .. un sıkıln1az
r~. sıkıldıktan sonra da bir çare 
~ramazsa, hiç bir ~ey ynpamaz ... 
tnsa-ıa en büyük yardımcı, kendi 
kendine güvenn1ek \'e "klındnn 
n1edct urnmaktır .. 

Fiyalı 95 kuru$1ur. Her eczanede bulunur. 

tnavız .. 
lbo, çok zamandanberi orma-

na g'tınek, odun kesmek hevesinde 
idi. Onun ülkü'ü hiı oduncl\ ol~ 
tn-:.ktı za.tenf 

Baltayl omuzuna vurdu, eşeği 
<le aldı: c Deh, çütl • dıye orma
nın yolunu tuttuğu e1T11.da. aklına 
bir l"Y geldi ve hemen lculübeı•e 
döndü, babasına : 

- Baba .. diye ıord~ odunlan 
eşeğe ylik\etmeyi ben bilmiyorum 
)fa., Bana bunu da •nl .. t! 

ihtiyar : 
- Sen odunları demet yaptık

tan sonra cıeğe yüklcmcğe çah,. 
Eğer Deceremez~en, ormandRki 
ihtiyar kadına git ve aor. Adı ba

~--,..:~~ 

O OOC:N İSTİYENLE&E 
Ö !\rtl'JDE . 

~ 
.Fııbrikalar, mücsscı.el.cr, otel

ler, fırınlarla cv!ero çamaşır
lık, sobalık lıcr n.vi kesilmiş 
ınııhte\if cins odunlar .. 

~ Depomuza bir dcra ıniirat·aat 

i 
!oyda iktizasıdır .. 
hmir Bahçe anbıın yanında 

12;.1 iııci sokak 1 Numarada 
Ziya İbrahim Kirenülçioğlıı~ 

TELEFON . 3917 

)'an Deotek olan bu kadın ıana, ~m:ziiii:iiiiiiiiiiiimaniii2i!iii!i 
odunlan eteğe yük.letm"yi öğre- DOKTOR 
tiri. dedi. 

1 - LisHer makine lle yazılıru.~ olacak ve dairenin en yük
sek amir' h•orın,ıo, •'rleı-i l>n ... ve mühürle tasdik ~dilm!~ ola
cakt:r. 

2 - Pamuklu çeşitlerini alınağa memur edilen mutemetlerin 
i•~i, dairedeki memuriyeti ve mıılı. almağa salMıiycttar oldu!tu 
haıtkında bir kzkcreyi h5mll olacaktır. 

3 - Bu suretle l<uuim edilen listeler viliyet yüksek makamı
nın lasdi.1<.ine iktiran etmesini müteakip pazarmuz idaresine 
!evdi edilerek malı almak Ü'Z<'re giln tayin eden sırn numarıı.<ı 
kendilerine tevdi edilecektir. 16, 18, 20 (3200) 

İ:ı?ndr 1Lise ve 
"nmi!:'1onr.ından : 
İzmir bölge sanat okulu yeme.khane binasının alt bodurum katının 

2794 lirn 72 kuru.5 ke~if bedelli tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konıılmustur. Ke•if raporu ve şartname her gün maarif müdürlilğün
d~ görülebilir. tsteklilerin ehliyet ve.•ikaları ve 209 lira 60 ku~luk te
~~t makbuzları il~ ihale giin!I olan 30/Blrinciklinun/1942 Çarşamba 
gunu saat 15 le Gazı bulvarında mektepler muha.-ipliğinde toplanacak 
olan komisyonumuza müracaatları. 16, 2S 59;.2 (3198) 

lZMlR DEITE.RDARL!ôl 
SATIŞ iLAN TASHlHl 

15/12/942 tarilı ve 11409 nl!
maralı Yeni Asır gaze-les.iyle ne~
recli1en bidayet aatı~ il5.nım1Zln 
939 satış numaraı.ında kayıt!ı gay
ri menkulün numara.,ı 14 / 1 ola
rak yıızı1nınsı l~zım gelirk~n 4/1 
olarak ya?."IJdt~l görüln1ÜştÜT. 

Keyfiyet ilanen ta~hih olunur. 

.ı:--=-~~J.r .... ~..=--..1.)'!=ı 
' DOKT · R 
SE!ıEF :rOll"f.i~K lbo, kendisine en büyük bir pa- Süleyman Çoruh 

~;,..::.v::, ~~re~eğih~.t~-.,:;~~ çocUK ]\~~ Va .. ldı verg~ri li~teıerı Maliye ıueeıerine 
beri Orada bir milddet çalı,h, kil- . CI IS 1 1 m 1 .Ş t 1 r ••• 

-ASKER! HASTANE Q 
DAIUI.JYE MtrrEHASSISI ~ 

11 Muayene saati : 15 • 18 Birinci Bt'ylcr Sokak 2 nu- w • 
fi miktarda odun kesti ve bunlan nıaradu.' 11Zntlf' defterdnrlığın!lan : 

l
g Bir!nci Konlon WO i 

demet haline koydu. Fakat bu de- Muayenehane TEL. 2639 11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu J:ıilkümlerine 
ınetlerl e~ğe bir türlü yükleteme- Evi İnönü caddesi (Göztepe) göre teşekkül etmiş olan komL")'onlarca takdir ve defterdarlıl';a tevdi 

Gs.ıi Kadınlar otobüs dura!,'> 
TELEFON : 4464 

-..:>~=~...-~ di> Çünlci iki tarafın yükünü bir- edilen varlık vergisi milkelleflerine ait karar ve listeler mükelleflerin 
Üen eşeğe yüklemeğe bir kişi muk- tiıım8i:!36iııi53iliıiiı"ii:'mmm•TİıEİiİİİL.İıİİ«3aSar" kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye şubeleri kapıhrına 

D o yçe 
DHESl)l\ER 

Oryent bank 
BA~K ŞUBESi 

t Z lifi R 
l.\ierkezi : BERLİN 

Alm anyada ıso Şııbesı Mevcuttur ... 
Sermaye ,.e ih liynt ak~esi 

200.000.000 Rayh.smarfı 
Türkiyede şubeleri : Is 'l'Al\'BUL ve İZllıfn 

'\1ısırda şubeleri : KAHİRE VE İSKENDEl:İYE 
Her türlii 1.ınnk...-ı r.ıt·~ın"'IP!ını ifn ve knhq) eJcr 

•• 
uır n VE T 'da 

En büyük musiki Ustadlarımız.ın baz.ırlad.ıkları, billilr sesli 
sanatkll.rlarınnzın okuduğu şarkı ve gazellerle silslil. 

T U H C E 
ŞEYH AHMEO'in OGLll 

Çöl Arslanının zaferi, senenin en bUyil.k Şark filimi olan bu 
şahesere ilive olarak: 

üÇ 
Aşk, sergüzeşt. 

teferrilat ... 

KA~IHAMAN 
hareket ve kahramanlık fi1lıni. ve :z:engiıı 

"""''·<::><.........-..:. • ..;:,~""""'""''S::-":'!>'6'~?""'""'"-<:~><:::><:::><:::::.<::.<::.<,,,. 
U.lc ·Tel : 2753 SEANSLAR T an - Tel: 4248 
ş_ Ah.: 13.45 - ı 6,55 - 20.05 1 Ş. Alunet: 12,05 - 15, 1 o 

asılmL~hr. 1 Z A Y l 
1 - Her mükellefin kendi ismini ve namına tarh edilen vergi mik- lzmir ımntaka liman riyasetin-

darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi için mil- den aldığını 2/2/938 tnrih ve 76 
kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir §ekildc namaralı rei•llk ~ahadetnamemi 
ayr~ca retveller h~linde mensup oldukları maliye şubelerinin kapl ve za~ . ettim ... Ye.~;•iri alara;(ımdan 
korıdorlanna asılaığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası •sklıının hukmu yoktlır. ı 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdür!Uğünün defterdarlık. Sürmeneli M<hmet oğlu Tev
bahçcsine bakan k1'mının duvarlarına dahi ,-ubder itibarivle talil< olun- ı fik Özod>ba~ı 303 doğumlu 
mu~tur. · 16 1 7 7022 (3 J 94) 

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çalış-ı _ 
tıkları şahıs ve müesseselerin kv..anç vergisi noktasmdaıı mensup olduk- ~...c-:~....cc'~~a:ı ="0===~ 
ları ve gllndelik gayri safl kazanç üzerinden vergiye tAbi olan karneli . " it' D O ~TOR . S 
m~ke~c~ler i.•~ karnelPrinl aldık\an maliye ~besindeki listelerde ııös-: AM! /!LJH ~ 
terılmıştLr. Yeni açlığı muaycnehanede ı 

3 - Bina ve arsası olupta kanunun 2 nci maddesinbı C. f.ıkrası mcv- ı sabahları 9 - 12 ye .. Öğleden ı 
zmma giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine . sonra 2 - 7 ye <ll.dar her gi.ln 1 
ait listeler Basdurak şubesine asılmakla beraber kay1tları da bu ııubedc i hastalarını kabul eder. 
tesis edilmi~ oldu~ndon vPr!'İ mükelleflerinin !eslim•h bu •ubrye ya- ' Muayenehane : Üçüncü Bcy
pılmalıdır. . ler sobğı!l'lı flT'na bi ı .k 

4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı narufarına varlık vergisi tarh § No. 11.. ' 
edilen hakiki ve hükmi şalu.sların ve ticareti köyler<le olup ta varlık ~ Ev : Tayyare sineması arka- ~ 
vergisine tilbl tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen §sanda Cumhuriyet bulvarı 
kaffesi muhtelü nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubeırl i.şlne ha- 8 No. 168., TELEFON: 3410 
kan yeru maliye şubesi kapısına asılmakla Jx.raber her köyün meydam- j .:»oo:ı~.,,~ = ... -~..cı 
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediye.si için kanunen kabul edilen 15 günlük ınlldde·. BUCJ\ KUT.t'BO RIYA~ETIN-
tin başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten: DE.'11 ' . 
itibaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun Kulübümüzün ıenelik mutad 
12 nci maddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevcsısül edil. toplantw 12/ 12/9 42 cumartesi 
mekle beraber vergi m.ikdarına müddetin dolmasından itibaren birinci günü ekseriyet haeı\ olmadıW"t için 
hafta için% 1 ikinci hafta için % 2 :zam olacaktır. Talik tarihinden itiba.. 19/12/942 cumartesi günü ak
ren bir ay :zarfında borçlarını ödemeyen :ınü.kellefler borçları tamamen o•mı saat 20 de kulüp binasında 
ödeninceye kadar memleketin her bangi bir yerinde bedeni kabiliyetle- yapılacaktır. Muhterem az• lonn 
rine göre ask.erl ınahlyeti hA!z olmayan uınumt hizmetlerde veya bele- teırif\erini ricR ederim. 
diye hiı:metlerinde çalışt:ınlacal<. ( 3195) 

tzmir Va rıar '!'ıfttd •trfüği nden : 
Kıymeti 

Lira 

1000 
l (1{)0 

1.'iO 

No. Cinsi Mevkii Vakfı 

16 Ev Tuzcu mahallesi T~baklıane m• cidi 
41 Uç hisse iti-

bariyle b'• 
hisı;csi ~43 Uncü sokak HaM H·• ;eyin eamli 

H Vnkıf ar.a 
harep ev Çukurçeşme 

fiSG ncı sokak Kilçilk th.<aniye 
Yuknrıda mevkii ve kıymeti muhamm~neleri yazılı gayri rnenkull"re 

talip zuht:r etm<'di:l:n~ 0:ı 15 yün r:ılidı'~t1~ mfüayec1elerl !ı-•dil ed!l.
mi.ş!ir. 

thalesi 30/12/942 ç~..,ıba günü saat 10 dad1r. Ta!!p o!2.: "ar..n .,.._ 
kıflar idarcsi:>e müracantları i\tn olunur. 16. 29 7003 '3193) 

N: 
Mülhakalla münhal bulunan 15 lira asli maa~lı atlı bir taıısı: m~u

nı ile lüzumun •a 1 öy erde de vazife .ııörecek 40 lira bare-m ücretli iki 
tahsil k.>tip1'ği !çin 15/12./942 tarih'nde icrası !ekarrür eden müsabaka 
imtihanı 23/12/942 Çarşamba gününe talik edilmi~tir. Müsabaka imti
hanına ~lirak edecı>k taliplerin memurin kanununun 4 üncü madd ... 
sinde yazılı evrakı müsbiteleriyle birlikle muhasebeyi hususiyeye m~ 
racaa!ları ve imtihan gününe kadar vesaikini lamamlamıvanlenn imtı.-
hana almmıyncaldan illl..-ı olunur. 7028 (:İ192) 

Uc 1z Pekn1ez 
3ı.,·cti mabsu .cta .ınal et ı.,rc\ıgimiz nefis 35 derecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola-
• ra 1ı: mağazamızda satılmaktadlr. 

IZM!R: r.,ki K a<aplar 905 nci sokak numara 3 
AYVALIK TtCARETHANESt 

İN İ~. RL R ÇAMA r:rı ruzı.A 
DV&Vt;tiNDEH : 
A~ağıda cin• ve mlkdan yat.ılı eızak gerek münfmden ve gereı.. 

se nıüçlemlan bir ay içinde pazar !ıkla satın alınacağından ~ 
lerin ilfuı tarihinden itibaren bir oy içinde ·üzde 7,S temln•t ak~ 
:eriyle bir1'kt• ll'üdilrlü;Jümilze ınüracaatl:ın .. 

Alınaca . .: malın 
Cinsi 

Muhammen 
Fiyatı Tutan 

Kilosu Kuruş L. K. 
% 7 ,5 temlıılıl 

L.K 

3 Kahraman: 12,25- 15,351 18,15- 21 ,20 
18,45 • 21.55 1 3 Kahra: 13,55 - l 7 • 20.05 

6 - Her şubede ve talik yapllan defterdarlık avlusunda aaı1an lis
telerin tetkikinde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak mü
racaatları karşılamak Uttre bir memur bulımdurıı]m&kta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı mııhafaza etmek hususunda memurlanmıza 
yardım etmeleri ve tecessüs saika"ln• kapılınakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi m.ikdarını öğrenerek çekilmeleri V'fl bu sureti.. asıl allkaltların 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude lı:alabalığa sebebiyet vermemeleri !Lan 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

1
-=--~o;~o~ÖQ 

SEDAT BEi.GER 
DOôUM VE KADIN HAS- ~ -;;a:ii:iiiiiiammii?~~--ıııııı:İi:ıİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİmİİİİiiiiiiiı: 

R TALIKLARI MüTEHASSISlti, /, 
Bayram günl.ri 9, l 5 te ba1lar 1 Bayram ıı(inleri 9, 15 te bllfla• 

r-~~~~-------~------~~---~ 
Ririnci kfuıun 1942 de çıkacak olan S 1 G NAL 1 :ı büyük Wıife ve (8) renkli 

çift nüsha olacaktır ... 

s N AL ' DE 

Bütün harp safahatını gösterir ruimler ile diğer artistik ttslmler ve bir çok rllpor
taj\ar bulacaksınız_ 

Alm~ca.. İtalyanca. Fı ansı.zca, İngilizoe, Rumca nilshalı:n eı]ı.aeakt.ır, Şimdiden ba:yım. 
'<iplll'JŞ ediniz. Fiyatı 30 kuruştur. Bayiiniız yoksa umum! ftkilinden tedarik edebillrslnl& 

Umumi Vekilin Adresi 

NN B YER 
i<l Gümrük Sokalı: No. 38 Galata - İstanbuL POSTA KUTUSU 1580_ 

i 
Birinci Kordon Gazi Kadın- §1 ram ele Vera-isine tabıo 

!ar otobüs durağı Ni. 288 de IH Jiiıı 
hastalarını kabul ve tedavi IS u 
eder .. TELEFON, 411s ' ~essesele:re• 
:C~»OCCC~/.~~~~.:. 

SATIL!K HANE 
Salilılide \\lithat pa~a ma

hallesi No. 108 ev satılıktır .• 
İzmirdc Peştemalcılarda ZS 

No. da "lnri Savaşa müracaat 
1 - 3 (3186) 

DR. KEMAL OS· 
MANBOZKURr 
tı:ınlr Memleket Hastant'!li 

Asabiye M!ltdıassısı 
ELEKTRlK TEDAVlLER! 

Her gün öğleden sonnı. has
talanın kabul eder .. 
YENl ADRES! : lkinci Bey

ler, Hacı Mahmut sok. No. 71 
1-13 H.3 

ıacoo======aaogac:c~aaa~ 

Tutulacak bilumum defter ve beyannameler bütün tabı Şerin-
dc olduğu gibi sağlam ciltli ve iyi kSğı& olarak 

TICA"ET MATBAAS ND 
hazırlanmıştır. 

G&Zi Bıılvan Yeni Tuhafiyeciler 1343 okak 9 • 10 Telefon 3952 
1 - 2 (3187) 

DOKTOR, SIHHA'I' MEMURU, ffEl:f· 
$İRE EBE ARANIYOR ... 

ZONGULDAKTA E.REôLl KöMORLF..RI iŞLETMESl : SAö
LIK TEŞKJLA Ti 

Merkez hastanesi için 300 lira Ücretli 1 asabiye müteh......, 
c c c 300 lira c 1 cildiye c 
c c c 1 00 lira c 2 hemşire 

Ni.a.iye ıervl.si için 100 lira c l ebe 
Ka.ndilli ha.stancai iç.in 70 lira c 1 ııhhal nıen1uru 
Alınac:a.kt.Jr. Aylık ücretleri üzeıine ayrı~<t. pahalılık zammı verilmek
tedir. Taliplerin 21/12 /94 2 pazarteıü günü ak~amına kadar 7on
guldakta işletme umum müdürlüğüne mür ,. llları ilAn olurı.·, .. 

10 il 12 13 14 15 16 6942 (3149) 
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Harp vaziJetine ::er gözü~·-~h·:kı~ı ~coibir*anlaşına} FR~NSIZJSCILERI / "Vişi"d:o)uy!ar 

Romelin durunıu Çe- Madagas· Almanya - Fabrika- Parti Meclis 

.kildikçe güçleşiyor kar Fran- ya kaç kişi lar41 gün Eki~ı 
grubu diin toplandı 

• 

Xu1;,,:ı:~a mühim ge;;;;;; 31olı ... • Rusyada SlZların gitti? kapalı 
ka:rttddılı taarruzlar deuam ediyor ... 

Rad,·o gazetes'.ne göre gelen ba- ncral Mering Sicilyadan yeni tak- --*-- . --*--

işleri, alkol ve 
tütün istih!akinin 
artması konuşuldu 

bcrbr R•Jmmelin hiç bir yerde viyeler almağa devam e•rnişt.r. e,~!5 yiU2 Fi"li:JSIZ BERL!NE GO~c 22500, 
muk-ver.:et gGstcmıcden çekil- l\Iüttefikler de gerilerde kal.rnış f: ""ı-"" • .t.• • \J'sı·yı: ô ı- ! 
mokte o'd•ı ·unu bildirmektedir. olan kuvvetlerini toplamak tadil'- ~-f5m~ye,. l'J:? ge-;ı• . ı.. G R,: 1 O O B N 

F · t tu ro!.'me görünü;e gü- lar. :V~:ı? :,VuiltlZ JJ<J:.!d!llff!.!J --*--
re g'lç t'r durum içinde oluyor. ALlıL\..'1 - RCS HAH"'İ f . •...,7'?::'"' a;~... Stokholm, 15 (A.A) -Almanlar 
Ç~ - .ü İ L z hava kuvvetleri Alman - R>.ıs krlıinc g •lınce Lo:lci,.ı, J 5 (A.A) - l\fadagas- tarafından işgal edilmiyen Fransa 
iman=.ız bı.r ~eki1de Rommelin ~talingrr.d çevresinde Almnnlw 'ktr h~ 1~k!~ ia 1ngiHz Hariciye Na· c!iye tanuı::ın v~ .son defa isgal edi. 
kuv\e ıc-·ne yüklenmeğe devam 1:.aşlıca iki nokta üzerinden karşı zırı Edrnle muhar'p Frarua adına len sahadan Almanyaya lSOOO i~çi 
Ediyor. toarruz]ar;nı tckrru·!aınışl:<r<lır. General D··~ol arosmda 14/!lkka- gönderilmiı;tir. Gönüllü Lejyona 

Dıı kuvvetlerin bir nünde sek- B k ı d b' s 1. ' t dil nl taluninl d l ,., . u no ~ta.ar an :.risi ta ıngra· nunda bir anlaşma imza edilmiş- r.ayı e e er er en pe;;: 
ı;cn çıkış yaptığı bildirilmektedir b d ı d R azdır. Berlinden verilen haberde 
lı:i bu bü,·ük bir ba•>M demektir .. aın cenu. ı..n a aa:ruz e ~n. us tir. Bu anlaşmoda deniliyor ki: Al 

, ~· 1'.uvvetlerının batı kanadı, ıkınc:sı General Löjanfuonu Madanas- manyaya giden Fransız amele-
Rommel çekilmeğe devam ettikçe, ce Stalingradın. 135 l~ome.ır.e ba- kara g~lmesiyle ~dadan 1noofüz oha- sinin mikdarı 22500 olarak göste-
İngilizler de ilerilere doğru atıl- t d K t ı k b ı d rilmektedir. Halbuki Vi•iye göre ısın a o c nı ovo o gesı ır. ki . . ._ d k .,. 
chkça hava durumu bakımından . kta.s l mıyetı sona creceıı; ve a a te - bu mikdar 100,000 dir. 
Rommelin vaziyeti güçleşmekte- Kotelnikovo n~ -ına . yapı '.111 rar Fraru;ız h!i.kimiyeti altına gire-

t.ıarruzlard-ı bellı başlı b:r gelış- . . . .. 
ilir. Çünkü hava meydanlarını me olmamış!U'. Fakat batı kanada cektır. Bu ışler bır Fransız yuksek 
birbiri ard;ndan İngilizlere bıra- yapılan taJrruzlarda yeni ge~e- komiseri idaresinde yapılacaktır. 
lap çekiliyor. !er olmuştur. Yüksek komiser adadalti Fransız 

Gelen haberlere göre İngiliz ge
rerali Mongomeri Libya cephesine Bun karşılık olarak Sovyetlcr 
yalan Şarktan yeni yeni takviye- de Stalingrad çevresinde, Don ile 
ler almaktadır. Son günlerde Su- Volga arasında gayet şiddetli hü
riye, Irakt&a ve Filistinden birçok cumlarda bulunarak Almanların 
motörlü kuvvetler Libya cephesi- durumunu biraz daha güç bir ha
ne sevkolunmuştur. Buna karşı le getirmişlerdir. 
Rommcl biç bir takviye alama- l'l!oskova ile Stalingrad arasın
mıştır. Ancak Elalemeynden kur- da Voronej bölgesinde şehrin ce
tardığı elindeki kuvvetlerle İngi- nubunda Rusların yeni bir taar
liz hareke\lerine karşı kaymağa ruza başladığı haberi Londradan 
mecburdur. gelmişse de bu haber başka kay-

ÇATI'AN İLERLİYENLER naklardan henüz teyit olunrnamış-
Çat bölgesinden ilerlediği ev- tır. 

velce bildırilmiş olan müttefik Asıl mühim taarruzlar Mosko
kuvvetleri hakkında bir haber vanın batısındaki Rjcvde yapıl
yoktur. Fakat bu kuvvetlerin bu- maktadır. Voronejin batısında ev
günlerde k•ndisini göstermesi bek- velce çevrilmiş olan Alınan gru-
lenmektedir. buna karşı Sovyet taarruzları bü-

TUNUSTA yük bir şiddetle devam ediyor. 
Tunus cephesinden önemli bir Her iki taraf ta bu bölgede bü-

haber gelmemiştir. yük tank ve motörlü kuvvet top-
Tunusa 70 - 80 kilometre mesa- lamağa devam etmektedir. Bura

tede bulunan Teburba çevresinde da Alman taarruzlarında bir ta
taarruz ,.e lrarşı taarruzlar devam lnm ge~•ler olm~ur, fakat 
edip gidiyor. Buradaki Alman Ruslar da >ourada bir Alman gru
kuvvetlerinin kumandanı olan ge- bunu çenber içine almı.~lardır. 
----·~~~~~~~~~~~-

Fransız cümhurreisi 
~~~~~~-.,.,.,..,.,.,.~~~~~~~-

kuvvetlerini tensik edecek, bu kuv
vetler icabında diğer yerlerin mü
dafaasında vazife alacaktır. Adanın 
müdafaası vazifesi İngiliz kuvvet
lerine verilmi§tir. 

İngiliz kuvvetleri komutanının 

sall\hiyetleri anlaşmanın bir mad
desinde tayin edilmektedir. 

ALmlV iSTEKLERi 
----·*----

Danimarl~a-
den da işçi ta
lep edivorlar 

-*
İngilizsere göre Da· 
n3marhanın sömii· 
rülmesi artırılıyor 

Londra, 15 (A.A) - Şimdi Da
nımarka da Alınanların tam kont
rolü altındadır. 

Danimarl'-a kütüphaneler müdü-
rü İskandinavya birliğinin hara-

T ı b • retli taraftarı olduğu için tevkif - "-".. r '. ~ l z edilmiştir. Almanlar bu birlii,>i. 
li.J. - ~ s,yasetlerinc uygtın bulınamakta-

dırlar. 

~ı"l-r .. y.. Danimarkanın Almanya tarafın-
1.1.. .H... '-1 u can sömürülmesi devam ediyor .. 

Simdi Almanlar Danimarkadan 
_______ .. .,.,.,. yalnız süt ve yağ değil, şiddetle 

• • 1J Jıl •• .. fi muhtaç oBukları sanat ve ziraat '.l'ee;yyiit etmesı e enı..en """ rarın işçisi de istemektedirler. 
önemli neticeler uereceği nımu~ı;:ı,ıoıı... 1 ---
Vll§inı:ton, 15 (A.A) - Buraya cak b'.1' ş'.'115iyettir. Lebrun':111 cfün- ·,· crır.,:ıALAo, so.~ı BULDU 

,eıen haberlere göre Fransa elim- hurrci.sligı hakkında da şuphe ıle JI il ı~ 
burreL<i Alber Lebrun Fransadan söz söylenemez. Zira cümhurreis- • *·----
kaçarak tarafsız bir memlekete liğindon istifa etmemiştir. Şlmal f 1 ., · ,,_ k 
aelmeğe muvaffak olm~tur. Va- Afrikada veya başka yerdeki kuv- f.i: .ı§ad.ı !eşe 
flngton resmi mahfilleri henüz te- vetleri isterse müttefikh;rle birlik-
,-it edilmeyen bu haber Üzerinde te harekete sev~ .edebı]ır. ı "1f'u•• ı:ıer umumAı 
bilyük alaka göstermektedirler. Lebrunun bulun bu noktalar oo. 1'. 

Lebrun muhtelif Fransız grup- iizerindeki nüfuzu yan resnil mah-
lıarıru, Da~lan ve Dcgolü barıştıra- fillerde tekrar olunmaktadır. heyeti işini 

Alf~ANLARA GÖRE 
(Haştarafı 1 inci Sahifede) 

4S d~man tankı tahrip ec!iJ.mi,;tir. 

ALM.AN TEBLlôt 

Borlin. 15 (A.A) - Alman teb
liği: 

Tuapsenin şimal kesiminde düş
ınanın taarruzları şiddetli karşı ta
arruzlardan sonra hareket mevzi
lerine atılmıştır. Terekin şimalinde 
tanklarla takviye edilen bir Sov
yet taarruzu aklın bırakılrnl§tır. 

Volga ve Don da zırhlı kuvvet
lerimiz dUşman taarruzlannı geri
ye atmış ve hava muharebeleriyle 
çarpı.şıruılar esr.a.<ınd:ı 67 Rus tan
kı talır;p edilmiştir. 

l\Ierkcz cephesir.do Rusların üst 
llste yapt· 'd2rı taarruzlar akim 
kalmışt·r. Twp0 zL'l cenuo doğu
BUilda çevtiJ-.ıi~ olan Rusların 
çerr '.·cri yarma teşebbüsleri mu
vaff 1kıyetsizllf -31 uğramı~ ve çem
ber b'r ~ rece daha sıkılmıştır. 

Rjev .., l atı kısmında düşmanın 
yarma t -""l:"J~t~l~ri muvaffak ola
ınarr?ştır Hava kuvvetlerimiz 68 
tank ve 30 bü;•ük nakliye uçağı 
tahrip et:ni .. ~ir. 

Ş'm"-1 '• :\!crnıansk dcmiryollan 
ve dF'·t'r ft>s!.s~er te ;"1İ surette m
ba1anmı~t·r. 

Fi cr.:pTTT...::sı~mE 

Hels;nki, 15 (A.A) - Bugünkü 
Fin t >hli" bir d ·cman bölü~ünde 
ııcee kar nl ~md•n i !ifade ederek 
Avo!"los b~'"znhının bD:tı kısmında 
Fin me\'Ziİ .... ,-ir.c girmrf,e muvaffak 
oldıı liı·" •. f-l<Jt d'rlıal pfükürtül
dii N.ün :i b;J<lirmektedir. Diğer ke
stm1 "'r,:ı,.. kr--"f un!urlarırın fo2li
yef ..,.· f ~ !ür. __ _,,,, ___ _ 
Fri.Jar;z A r~J<a : 
Sl.;1 :'J#2~a f1ı r-zır.:r: 
f!Pr ·..,. r- ".'r••pı;~"ıı •• 

B 13 (A.A) - Alıruın tcb-
lij!i Alın " deniza:t '. rı Oran ya
Jcınlr.,•1 GOOO tonlnk bir mlitte
f ik .--.k1 y:- v::p1·t• ... l:. tırmış ve 
bir A ....,_ ıkan torp.;'1...,...•..11

""' 
0

'1° d .... 
torp! 1I r1 ı:o hasara u!. :ıt-nıştır. 

b~tirdi 
wr kuvvetle>rinin hareketleri dün -*-
ele plan mucibince ınkişaf etmi~- Ankara, 15 (A.A) - Bir ayı 
tır. Hiç bir yerde İngil:z - Aıneri- geçen bir zamandan beri 942 se
kan istila kuvvetleri Alman ve nesine ait bl&nço ve muameleleri 
İtalyan birliklerinin ilerlemesini tetk:k etmekte olan devlet iktisa
cnliyememı~lerdir.Bunlar her yer- di te;tkküUeri umumi heyeti me
Ge temastan büyük bir itina ile misini bitirmiştir. Umumi heyet 
.kaç1nmı~lar<lır. Batı ve cenup ha- çalışmalarına son verirken hepsi 
t.ıda ilerliyen mihver teşkilleri cümhuriyetin fey'..zü eserleri olan 
~imdiye kadar ne Darlancı, ne de sanayi, madenler ve to;ırak teşck
Degolcu F'ansız kuvvctlerile kar- küllerinde büyük bir tekfunül 
o:ılaşmamışlard.ır. 'eyri görül:iüğünü tesbit etıni.ş, bu 
' ANGLO SAKSON SIKIJl."TISI • teşekküllerin ve müesseselerin ge-

Alman ve İtalyan uçaklarının rek yaradıhşlarına, gerek işletıne
etraflı hava keşiflerine göre, Tu- !erine yakın alaka göstererek dai
nus ve d~ğu Cezayirdc bulu- mi irşatlarıyle bunları tekamüle 
nan İnai!cz ve Amerikan kuv- stvkcden milli şefe saygı ve şük
vctleri ia.se ve teçhizat bakrmın- ran duygularının iblB.ğını müttcfi
t•an zannedılcl'ı;"1clcn daha çok sı- kan kararla1tırmıştır. Umumi he
k!ntıdac!ır. İstila ordusu ağır siltıh yet rcisl maliye vekili Fuat Ağra
kamyon ve diğer lüzumlu ma':ı.e- lı buna momur edilmiştir. 
Mcsinin mtihim bir kı~nını kay
betmiştir. Şimal Afrika sahille
ı :nde ve Cezayir limanlarında bir 
çok vapur!J.rın batırılması veya 
ho.sara uğratılması üzerine o ka
tla yüksek bir netice elde edil
miştir ki bir çok İngiliz ve Ameri
kan birlikleri teçhizatlarını liman
larda bekletmek zorunda kalmış
lordır. İngiliz Ve Amerikalılar bil
hassa bir çok hava kuvvetleri ve 
uçak malzemesi kaybetmişlerdir. 
Ağır ve orta bomba uçakları ye
tersizdir. P:lptlar da az sayıdadır. 
İSYAN? 
Diğer taraftan istila kuvvetleri

nin fena muamelelerine karşı is
yan halinde bulunan ahaliye kar
şı tutunabilmek iç'.n İngiliz ve 
Amerikalılar jandarmayı asker 
l:ı talarilc takvi,':e zorunda kalmış
krdır. Muhtelif Framız partileri 
ara<ınc:1aki kavgalara da jandarma 
·-:-.ilUahalcyt- ınecbur olmuştur. 

~~~-,.,..,.,.--~-

Frn>ıasız G"nesi 
Almanlara ;yendden 
ıus.-p fü!urı edecelı •• 

Paris, 15 (A.A) - Fransız Gi
ne~=. F"ransız batı Afrikası umumi 
vali.si Buvassona n1üstcmleken'.n 
.;\ lmnnlar~ karşı y~nidt'!l h ···p i!tLn 1 

eclece!lini bildirmiştir. 

B rsa 
1)ztl'M 

321 İnhisarlar 50 
270 Oskar Egli 48 
139 M. H. Nazlı 57 
129 Moris Man. 58 

62 j. Kohen 55 
58 P. Klark Mi. 41 
47 M. Necati Bö. 59 
40 M. İzmir o. 61 
37 M. Sait Usta 63 
22 A. Mayda 63 
15 Mazoğlu 58 
13 Ş. Uğur 48 

1153 Ye.Wıı 
232942 i Eski yckı1n 
234095 İ Umuml yekı1n 

Na. 7 
No. 8 
Na. 9 
No. 10 

İNCİR 
63 Taiiit Taner 60 
20 l\l. Sait Usta 82 
83 Yekı1n 

25165 Eskı yekfin 
25248 Umunil yekun 
46729 kilu Z. Yağı 110 

J46 çu. Fasulye 50 
14 ton Börülce 33 

• 

70 
48 
59 
58 
57 
60 
59 
63 
66 
63 
58 
52 

53 50 
M 50 
56 50 
60 50 

67 
82 

118 
50 
33 

AKo-=rfZ!JE 
-*

Mihverinson 
kaybetti~i 

{(emil er 
----·*----

Batırılan ve ha.sara 
uğratılan harp ve 
nallliye gemilel'i 
epeyce ... 

Londra, 15 (A.A) - Şimal Af
rikadaki çarp~alarda Mihvere 
şimdiye kadar verdirilen zararlar 
hakkında şu malumat neşrolun
muştur: 

Bir kruvazör batırtlnuş, dört 
kruvazöre isabetler kaydolunmuş
llır. Bir destroyer batınlıruş, biri 
de muhtemel olarak batırılm~tır. 
Düşman destroyerlerinden biri 
ağll' hasara uğratılrn!§, dördü za
rar görmüştür. Dokuzu muhakkak 
ve biri muhtemel olarak on iaşe 
vapuru batınlmı,";. ikisi de muh
temel olarak batırılmıştır. !aşe ve 
asker yüklü olarak Tunusa gitmek
te olan dört vapura isabetler temin 
cdi1m.iştir. ___ .,.,.,._~--

Arjantin de örfi 
idare ve umu~ni . 
seçıın hazırlıkları 

----·*----
Valilel' bir toplantı• 
ya çağırııaııar .. 
Boynes Ayres, 15 (A.A) - İki, 

üç olay umumi efk8rı işgal et
mektedir. Bunlardan biri, örfi 
:dare müddetinin uzatılması, diğe
ri valilerin bir toplantıya çağırıl
masıdır. 

Örfi idarenin uzatılması kimse
yi hayrete düşürmemiştir.. Hükü
met, parlfunento mevcut olmayın
ca örfi idareyi ilfın edecek sebep
leri tayinde serbesttir. Ana yasa
ya aykırı hiç bir hareket görülme
mektedir. 

Valilerin toplantısına gelince, 
umuml durumun müzakere edile
ceği talunin ediliyor. 1943 uınuml 
seçimi de toplantıda müzakere 
olunacak!U'. 

~~~-.,.,.,.-~~-

TUNUS HARBi KIZIŞACAK 
(Caştarab 1 inci Sahifede) 

tür. 
Londra, J 5 (A.A) - Ofi ajansı 

bıldiriyor: Şimal Afrikadaki fran-
5ız kuvvetleri Tunusta çete harp
ieri yapmaktadırlar. Fas ve Tusso 
orasında Alınan askerl ve mühim
mat yüklü bir tren uçurulmuştur. 
Aynca beş kamyon ve beş moto
siklet tafilip ec!ilrııUı, iki tank ve 
bir çok mühimmat elimize geç
miştir. Uçurulaıi· trendeki Alman
lardan yalnız 18 kişi kiırtulmuş
tur. 

l\WlTEFlKLERtN 
HAREKEm...ER.! 
NEDEN Aôffi? 
Londra, 15 (A.A) - Royterin 

askeri muharririne göre Tunusta 
müttefik kuvvetlerin hareketlerin
de görülen ağırlık uçak azlığından 
ve Almanların ellerinde Tunusun 
en mükemmel hava meydanları 
bulunmasına mukabil İngiliz ve 
Amerikanların böyle meydanlara 
malik olmamalarından ileriye gel
mektedir. 

RUSLARA GORE CEP· 
HELEROE DURUM 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

püskürtülmüştür. 
MERKEZ CEPHESiNDE 
Rjevin batısında düşman yeni 

tank ve piyade takviyeleri getir
miş ve bunlarla karşı hücumlarda 
bulunmuştur. Altı karşı hücum 
püskürtülmüş ve düşmana ağır 
kayıplar ·verdirilmişti r. 

ILMEN GöLONDE 
Moskova, 15 (A.A) Cep-

heden dün akşam gelen bir habe
re göre Rus kıtaları şimal batı ya
ni llmen gölü mıntakasında önem· 
li bir noktayı işgal etmişlerdir. 

-*
Şehel' yohluğundan 
Fran!:adaJıi bütün 
sehe:-le:neci dülı· 
h: ~arı lzapatddı 
Vişi, 15 (A.A) - Hükümet şe

ker yokluğu sebebiyle bütün ~e
kerlcmeci dükkanlarını yeni emre 
kadar kapamıştır. 

FABR!KALAR !ŞLEM!YECEK 
Vişi, 15 (A.A) - Kömür yoklu

ğu sebebiyle Fransadaki sanayi 
müesseselerinin çalr,<nıası 20 tık
kfuıundan 30 Sonklinuna kadar ta
til edilecektir. 

GENQLERtN TEVK1Ft 
Viı;i, 15 (A.A) - Geçen sene 

Llmoj ve Klermon F erran tehirle
rinde bazı baltalama hareketleri 
yapan ve şimdi de Vişide faaliyete 
geçen kendilerini ecnebt propagan
dasına kaptırmış bazı gençler tev
kif edilntiştir. 

B. LAV AL GtnlYOR 
Vişi, 15 (A.A) - Laval ecnebt 

bir memlekete hareketinden evvel 
kabineyi toplantıya çağırnuştır. La
valin bugiln ve yarın hareket et
mesi muhtemeldir. 

~~--........ '-~~-

A.!filla!ı ue~Bller IJu hıuusta iza-,...at vel'dilcr 
Ankara, 15 (AA) - Cümhu- bu arada söz alan hatiplerin muta• 

riyet Halk Partisi Meclis Grubu laalan dinlenmiştir. 
umumi heyeti bugün (dün) 15/ EKiM iŞLERi 
12/942 saat 15 te reis vekili Bundan sonra Diyarıbakır meb-
T rahzon mebusu Hasan Sakanın usu general Kiizımın ekilmiş veya 
reialiğinde topland~ ekilecelc hububat miktarile istih· 

Celse açıldıktan ve geçen top- ııalin fazlalaştmlrnası için hükü· 
lantıya ait zabıt hülasası o'lı:unduk- metçe ne gibi tedbirler alınmakta 
tan sonra ruznameye geçildi olduğuna dair takririnin müzake

resine geçildi. 
iSPiRTOLU iÇKiLER 
VE TOTON 
Ruznamenin birinci maddesini 

Bursa mebusu Nevzad Ayasın is
pirtolu içkilerle tütün istihlçı'lı:inin 

artması sebeplerinin neler olduğu
na dair takriri tqıkil ediyordu. ~ 
vap vermek üzere kürsiye gelen 
gfunrük ve inhisarlar, Sıhhat ve 
içtimai muavenet ve maarif velıti.1-
lerinin bu hwruataki beyanatlarile 

Denizde yolcu 

Tahir sahibini müteakip ziraat 
vekili Şevket Rıı,it Hatipoğlu kür· 
&İye gelerek ekin vaziyetinin mem
nuniyete §8.yan olduğunu ve istih .. 
ealin artınhnası için ahnan ve alı· 
nacak olan tedbirleri etrafile izah 
ettikten ve bu mevzua dair soru· 
lan bir suale cevap verdikten son• 
ra v..kilin beyanatı umumi heyetçe 
ta.svİp olunarak saat 17,5 te top• 
lanbya son verildi. 

ücretlerine zam 

N O R VE C T E DURUM y . t A •f ........ b --·* enı arı e sene a-
Aln:..anlar mü- d t tb•k d·ı· 
dafaa hazır- şın a a ı e 1 ıyor 

lığı yapıvor 
-*

DuuarfCll'a Alman· 
lal'ı $inil'lendil'en 

lırtanbul, 15 (Yeni Asır) - Deniz yollan yolcu seferleri ücretleri
ne yapılan yüzde yirmi zammın tatbikine sene başında başlanacak
tır. Vekfiletçe tasdik edilen yeni tarife alAkadarlara tebliğ edihniştir. 
!kinci.kanunun birinde İstanbuldan ve diğer limanlardan kalkacak 
yolcu vapurlarında yeni tarüe tatbik edilecektir. 

bir ralıam yazılıyor "Antakva,, dan alınacak varlık. ver· 
Stokholrn, 15 (AA) - Alman- J 

!ar t~pç':' mevzileri ve müdafaa gisi "3 milyon 1 iradan faz! a ••• 
mevzılerı kurmak için Trondhaym " 
da on beş eve el koymuşlardır. ______ , _________ _ 

Bergen şelırinde duvarlara 1918 Antakya, 15 (A.A) Varlık~ergisi listesi bugün (Dün) asıl-
ıakamı yazılmak suretiyle başlı- mışlll'. Listenin yekilııu 3.225.140liradır. 
:ı-an sinir harbi şimdi Oslo ve baş
ka şehirlere de yaytlmı.ştır. Bu va
z1yet Alınan askerlerinin manevi
yatına tesir etmektedir. 

l\'lakineye 
erilirken 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
RornmeJ ordusu 

Ne lıadal'? ... 
Moskova, 15 (A.A) - Londra, 

Fas radyosunun Kahireden gelen 
bir telgraf haberine atfen bildiril
diğine göre şimdi tam ricat halin
oe bulunan Rommel ordusu ikisi 
zırhlı olmak üzere dört tümenden 
ibarettir. Ayni radyoya göre müt
tefik av ve bomba uçakları yüzer
lık te.şkiller halinde hücum etmek
te ve Alman av tayyareleri de az 
mukavemet göstermektedir. 

Kahire, 15 (A.A) - En son ha
berlere göre ricat etmekte olan 
mihver kuvvetleri terkettikleri 
Elageyla mevzilerinden 64 ile 144 
kilometre arasında müsadif bulu
nan noktalara varnuşlardır. 

Kahire, 15 (A.A) - Mevcut 
mayn tarlaları arasından ihtiyatla 
geçmek mecburiyeti yüzünden 
ilerleyiş temposu kısılmış bulun
roalda beraber müttefik kuvvetle
ıin Elageylarun batısında ileri ha
reketi dün bütün gün devam et
miştir. 

Portekiz lıabinesi 
Lizbon, 15 (AA) - Portekiz 

kabinesi bugün bru;vekilin reisliği 
eltında fevkalade bir toplantı yap
nuştır. Bu toplantıya Portekizin 
Madrid büyük elçisi B. Pareira 
da iştirak etmiştir. 

Paf'lamento azalal'ı 
Yeni Dellıi, 15 (A.A) - Royter 

C::ini ziyaret ettikten sonra İngi).~ 
tereye dönmekte olan dört İngiliz 
parlfunento llzası Türkiyede bir 
müddet kalmaları baklanda Tür
kiye hükümeti tarafından yapılan 
daveti kabul etmişlerdir. 

İngiliz ablolıası 
Londra, 15 (A.A) - İktisat 

harp nazırlığı parl~nto müste~a
ıı B. Duigle Foot İngiliz abloka
sının daha ziyade sıkılaştırılacağı
'" bildirmi~tir. Avam kamarasın
dan B. Fottan hükümetin düşman 
işgali altındaki arazinin ablokası
rı gevşetmek niyet:nde olmadığı 
h&kkında tl'minat vermesi isten
miştir. B. Foot verdiği cevapta : 
Kiyetimiz ablokayı sıkılaştınnak
tır, deıniş\'.r. M:hver işgali altın
daki memleketlerde bilhassa ço
cuklar balı,ınde gıda vaziyeti ha!<
kındaki suale de B. Foot şu ceva
bı vermişth.· : Son altı ay içinde 
hissed'lir derecede hiç bir deği
şiklik olm:ınııştır. Umumiyet iti-
1::.ariyle çocuklarını emziren anne
kr ve çok kü~iik ~ocuklar !çin hu
susi tedbirler alırunış bulunmakta-

elç.miz mezunen geJdi 
--~~--.,.,.,.-~~~~~~~-

İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Berlin elçimiz B. SaHet Arıkmı mezu
nen şehrimize gelmiş ve Ankaraya hareket eylemiştir. 

Ceza;yirde İngiliz 
lıonsolosluğu 
açılıyor .... 
Londra, 15 (A.A) - Royter bil

diriyor: İngiliz hükümeti Cezayir
Ge bir başkonsolosluk ihdat etmiş
tir. Yakında diğer yerlerde de 
konsolosluklar ihdas olunacaktır. 

-----
Alman hücumbotla· 
rının b~arıları 

Berlin, 15 (A.A) - Alman hü
cumbotları İngilizlere ait 9 bin 
ton tutarındn üç vapuru batırmış, 
ilri vapuru da ağır hasara uğrat
mışlardır. 

ılır .. Fakat gerek Belçikada, Hol
J.r.ndada ve gerek Fransada, Nor
veçte gıda maddeleri eksikliği 
mektepliler ve gençler arasında 
gittikçe daha fazla kendisini his
settirmektedir. Yunanistana gelin
ce, Kanadadan bu memlekete er
zak gönderılmesi plan gereğince 
devam etmektedir, fakat İngiliz 
hükümeti Yunanistana istihsal 
olunan gıda maddelerinin muhafa
zası bahsine verilen teminattan 
henüz memnun değildir. 
İ$panya lıalJinesi 

Madrid, J5 (A.A) - Madrid 
kabinesi general Frankonun reis
hği altında toplantılarına devam 
etmiştir. Şimdiye kadar yapılan 
ve salı günü de devam eden bu 
tuplantılar hakkında henüz hiçbir 
resmi tebliğ neşredilmemiştir. 

Atinada ölenle,. •• 
Londra, 15 (A.A) - Yunan ha

berler nazın Mihalokopulosun bu
gün bildirdiğine göre Atmadaki 
bir milyon halktan 15 i!;gal ayı 
içinde yüz binden fazla kimse öl-
müştür. · 

Yahudi Of'dusu 
Londra, 15 (A.A) - Avam ka

marasında bugün harbiye nazırı 
B. Gnlggdan Almanların yalıudi
lere karşı yaptıkları zulmün art
ması üzerine münhasıran yahudi
lcrden mürekkep bir ordu teşkili 
lt!esclesini Amerikalılarla görüş
mek için bir komisyon teşk:l edi
lip edilmiyeceği sorulınuştur... B. 
Grigg demiştir ki : Hükümet baş
lı başına bir yahudi ordusunun 
teşkili meselesini muhtelif vesile
lerle ve bütün hadiseleri nazarı 
itibara alarak büyük bir itina ile 
tetkik etmis ve şimdiki siyasetten 
2.ynlmanın doğru olınıyacağı. neti
cesine varmıştır. Bununla beraber 
orta şark oa~kumandanı ile bir 
yahudi alayının teşkili hakkında 
müzakerelerde bulundum. Bu mü
zakerelerin neticeslni y3k1r:d~ bil
direceğim. 

JAPONYANIN HALI FENA 
-*-(8aştarafı ı inci Salıiiede) 

tefik.ler umumi karargahındaki 
hususi muhabiri bildiriyor : Buna 
köyünün Amerikan kuvvetleri ta .. 
rafından işgali üzerine Japonlann 
elinde lcu~tılmış iki çıkıntı kal• 
mıştır. Bunlardan biri olan Sala· 
mankada yeni ilerleme kaydedil
miştir. Diğer çıkıntı Runamson -
Endiyaret burunları arasındaki kı
sımdır ki burada da müttefiklerin 
şiddetli taarruzları devam ediyor. 

YENi GiNEDE JAPON 
KALMADI GiBI 

Londra, 15 (A.A) - Yeni 
Ginede Japon kuvvetlerinin Buna .. 
dan temizlenmesile mühim Papoa 
aTa.z:isinin tamamı general Mak 
Artur kuvvetlerine geçmiotir. 
Münferit bazt Japon kuvvetleri 
neticesiz hareketler yapmaktadır· 
lar. Japonlar Yeni Ginede Buna 
mıntakasına geçen sene mart ip
tidalarında asker çıkarmış ve Port 
Morespiye doğru ilerlemişlerdi. 
Bu mühim üsse 5 O kilometre yak
lastıklan halde müttefik kuvvet• 
le; kar~ısında ilerleyen muayyen 
Japonlara temmuz ayında mühim 
tııkviyeler gönderilmişti. Port Mo
respi üssü eğer Japonlann eline 
geçmiş olsaydı Japonlar Avustral· 
yaya doğru olan denize de hRkim 
olacak ve bu suretle Avustra)yaya 
en kısa yoldan darbe vurmak im• 
kiinını bulacaklardı. Şimdi bütün 
tehlikeler zail olmuş, Yeni Gine• 
deki düşman kuvvetleri hemen 
tamamen yok t!dilmiştir. 

YEN.! G!N'EDE 
NELER YAPMIŞLAR ? 
Tokyo, 15 (A.A) - Japon teb

liğinde bildirildiğine göre japon 
birlikleri 24 Sonteşinden 8 tlklra
nuna kadar Yeni Gine çevresinde 
44 müttefik uç2ğı d!lşüriilmii~ veya 
yerde tahrip etmİ§lerdir. Adanın 
doğu kısmında Bona dolaylarında 
düsmanın iki devriye ve ile.· nakli· 
ye· gcmL•i batırılmıştır. Aynı dev
rede 9 japon uçağı dönmemiştir. 
Bunlardan bir kaçı ke>ndilerini is
teyerek düsm.an hedefleri üstüne 
a~mıştır. 

BtRMANYADA. Htl'CUMLAR 
Yeni Delhi, 15 (A.A) - Briton

va h"va kuvvetleri Birmanyada 
i:ıPonlara yeniden hücum etmi~ler
Bütn Kanavan ve Kayo çevrele
rinde ~!!al altında bir çok köyler 
l:ombalanmıstır. İngiliz bomba 
ııcaklarının · hepsi üslerine dön
müslcrdir. tngillz avcıları Nika 
vadisi boyunen tan rıız uçusları 
~-.. umı~lar ve \islerin~ dönmii~1cr ... 
dir. 


