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YENt ASm Matbaasında basılmıştır. 

• • 
1 er • 

1 eler· •• u 1 
imparatorluk kabinesine doiTru Ü e lefler vergi borçlarını öğ .. 

ö ç · " üdaf aa iş e- Ieden sonra ödemi ye başladılar • 
i bana ait İ· ,, diyor Listelerin Neşri 

"' a a sag am 
ara ile 

iş başına! 
---*·----

VARLIK VERGISiNDtN 
SONRA VERiM 
M JCADELESI! 

-*-

____ * ___ _ 
lıuparatorhık orA 
du!arı Ult'VCU· 

du arttı 

-*
B!lfJ ~S:t3 Kc;?.D::Se: 
R'~czccp (jGlfPE--.lei"~ 

İii!JiltePeyB !13"'~ [.! =
Jumrfa;ı tcıtıta:n 
e!miştiır •• 
Londra, 16 (A.A) - Kenter 

Amiral Moris Vitel, denizaltı teh
likesine karşı yeni usuller tatbik 
e<lilmcsi hakkında cenubi Afrika 
Başvekili Mareşal Smuts yaptığı 
isteğe Avam Kamarasının dikkati
ni cekmiş ve Stafford Krip.;in uçak 
imalatı nazırlığına getirilmi!-? ol
malda beraber denizaltı tehl"kesi
ne karsı yeni te<lbir1 r koordinas
yonu hususundaki a1ukalı komis
yonda temin etlit,i anl .-:manın bir 
derecP tadilini istemi.~ ·r. 

Çörcil ccvüp verf'rek, bu isin 
. sevk ve ;el resinin do"'rudan do..,

ruya Amirnllı,ğ'a ait c1 1 uı{unu, ::o:o
hil hava mullaftıza tcc;:l·iI5.bnıri da 
Amirallık emrinde bulundu!;unu 
'öylemiş ve dem" tir ki: 

(Sonu Sahife 3. Sütun 2 de) 

Folkişe Beobahtt"ri ı bir rnal·alt>si 

Yeni izamda kü
çük devletlerin de 
"' 

yeni olacaktır 

et ile inde ferah •ık 
v .ônet y rattı 

iffıeUeflef'in uugi bof'çlaf'ını seve seue 
ver111e§e fnışlamalaf'ı, bu uatan hizmeti 

öniindefıi müfıemmel anıa
yqlaPını göstef'i]10f' 

Aıııer:?,aıı - lııgili:: ask<?rleri Tunusta bir çukurdan ateş ediyorlar 

cVa.rlık vergW:b mükelleflerini bu vergiyi tesbit eden komisyonun 
ve ödeyecdcleri •ergi mik-tarlanm en büyük dikkat ve itinasına maz .. 
gö..ıe.- !i.teler dün oabah oaat har olın111, tespitte mutlak bir ada 
dokuzda lı.ükümet konağı bahçe• let gösterilmiş, mükelleflerin haki
aiyle bütün maliye ıubelenn.. asıl- ki durumlan mümkün mert.be öğ
mlJ Te ilin edilmiş bulumnakta- renilebilmiştir. 

va f l~yeti a· ttı ______ .....,.. _______ _ 

~~~~.;.~~~~ 

Vaşington, 16 (A.A) - Ameri
kan eskeri ya7arları, ?1!1ihvcrin Tu~ 
nustaki kuvvetlerine btılan Ro>n
mel kuvvetleri de dahil olm~k üze
re 100,000 oldu1'u tahmin e<Umek
tedir. .. 
Robat;-ı6 (A.A) - il üttofilder 

umumi kararg!Uunın tcbli"' : 
Amerikan uçakları Tunusta Mih

verin elindeki tesisleri ve dokları 
muvaffakıyetle bombalamı•lardır. 
Sfoiksda da tesi.sler bombalanmış
tır. 
Uçaklarımız kayıpsız dönmüs

lerdir. Cephe<le hiç bir değişiklik 
olmamLc;tır. 

Rabat, 16 (A.A) - Şimal Afrika 
tımumi karargahının tebliği: 

Devriyelerimiz hatlarımızın ile
rilerinde faaliyetlerine devam et
mislerdir. 

h 
ı. 
ret 

e 
dan 

r 
o • 

dır. Daha Önce de haber verdiği- Memleketin i§ hayattnı düzenli 
miz gibi listeler Alfabetik. bir esa... bir şekilde tanzim ve tespit eder .. 
sa göre hazırlanmıt ve tamamen ken, memleketin müdafaa ihtiyaç .. 
noksanmz olarak mükelleflerin lan her zamankinden daha biiyük 
dikkatleri. önüne konulmuştur. bir husasiyetle göz önünde bulun· 

ilk olarak şunu tebarüz ettirmek durulurken ve bütün milletler bir 
isteriz ki. varlık vergisinin fU anda mukadderat savaşı iç.inde iken hal 
tesbit ve ilan edil.mi~ rakamlan. !S<.J\u :-ot, l :fc ı. S tun G rtr. 

ilimiz ~eliyor 
---~~~~~-

Ak 
ha.reket 

r 
etti 

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

Dr. ehçet Uz izmif'de tütün piyasa.sı ue 
943 fuaf'ı i.flef'ini tetfıilı edecefıtif'-

Ankara. 16 {Hususi muhabir ... ması ve bu 8ene tütün piyasasında 
mizden .. telefonla) - Ticaret ve- vücut bulacak fi.yatlar meselesi 
kilimiz Dr. Behçet Uz bugün lzrni- vardır. 
re hareket etti. Vekil iııtasyonda Vekil bu arada. açılacağı haber 
teşyi edildi. verilen lzmir enternasyonal fuan 
Ticaret vekilimizin İzmirde tetkik hakkında da temaslar yapacaktır. 
edeceği muhtelif mevzular arasın- Vekilin lzmirde beş gün kalacağı 
da bilhassa tütün piyasasının açıl- tahmin edilmektedir. 

Giinlcrden beri merakla bekle
ıııen varlık vergisi listeleri diin sa
balı asıldı. Her mükellef ne vere
ceğini öğrendi. Bu rakamlar üz~
rinılc mukay.,,elere kalkışmak lu
ırumsuz bir şeydir. Komisyonlar 
en geniş vaziseverlikle çalışmışlar
dır Bütün kazanı;lar \•e servetler 
ıü; önünde tutulınuı;tur. Adedi 
bisbeten az olan rniikelleflerin ödi
yecekleri verginin tayin ve tesbiti 
için haftalardan beri uğraşılmış 
olması da ne kadar derin inccle
)leler yapıldığının bir delilidir. 

Ankara - Almanyanın en sa
lahiyetli gazetelerinden olan F o i
kişer Beobahter gazetesi. yazdığı 
bir başmakalede yeni nizamın ye
niden bir izahını yapmıştır. Alman 
gazetesi bu yazısında bazı Türk 

Bizerte<le uçaklarımız 4 dü man 
uçağı düşürnıii<ler ve Sfok.o;da dc
miryollan ve ı;arruç vagonları bom. 

gazetelerinde çıkan ve Almanya- halanmış ve depolarla hangarlarda 
nın fikirince harbe i~tirak etmeoıi~ }'an~nlar çıkarmı.ştır. 
hür ve müstakil küçük devletlerin Bütün bu hareketlerden yalruz 
yeni nizamdaki yerleri olup olma- bir uçağımız dönmemiştir. 
dığı hakkındaki sorulara da cevap Rabat, 16 (A.A) - Gece Mihver 

(Sonu Sahife :;, Siitun 2 de) uçaklan Bon limanını bombalamış 

Havacılı~a ait vecizt>IPr 

Kurbanları göklere 
arn agan edelim 

General Degol ve 18 !l"§tndaki 
kızı Elizabeth 

Dün sab•htan beri konuşma ko
nusu olan bu iş üzerinde bazı sa
kat diisüncelere rastladık. Şöyle 
diyenle~ var : oBana şu I<:'dar ~~
gi tnrhedilmis .. Vatan h~ehdır. 
Memnuniyetle kabul ediyorum .. 
Fakat falan benden daha mı az 
~nrlıklı? Onun vereceği vergi da
ha az .• • 

Bu, çok )e?SiZ bir gö~ü.ştür. B?' 
defa, hiç bir mükellef ıçın vergı
nin • varlı;:ına nisbetle - taham
mül üstünde olmadığı, belki bek· 
lıcndiğinden daba mutedil bile ol
duğu umumiyetle göriilmiiştür. 

Bu anla .. ıldıktan sonra da, ken
di d.ırumıınu b&şkasının durumu 
ile kıva>lamak yanlıştır. Her kes 
kendi. varlı" nı pek iyi bilir. Fakot 
başkacınm ·-;,·nrlıj'..'I hal;kındaki bil. 
gisi çok a."8ğı yukandJr. Bunu ko
misyonlar ~undan bunda.o her 
halde çok daha iyi incelemısler ve 
hesaplamıslardır. 

Listelerle sabit olan • zaten pek 
lvi hildi~'1miz • Bir nokta da şudur 
lı.i bu \"Crgı ile 1-azancları ve ser
vetleri azaltmak gibi bir maksat 
asla t•klp edilmemiştir. Ancak bu 
vatanda ka'Zanılan ~ervctlerin ve
ya elde edılcn kazançların yi c 
.. makul bir nisbct içinde - vatan 
hizmetine tahsİ!ıİ i"tcnmi~ '\'C te
min olunmu.ştur. 

Türkivtde ,·ergi sistemi üzer·n
ile col. ;•eıa birbirine ay)<ın fikir
ler Üeri c;;iiıillm"~ fHr. Öyle ~an· 
yorıu ki ·ı nokt'.1 U bir1Cfmc1 

ıniirn ü 11tlti .. : Vcr.,.i s"stcrı· 11" t
1 

ev,·c:ce ..,·) e ç ı n h zı n· 1 ,r l .. 
.,, vnrlt!. '""' · i i'~ t "r 

l rak h-r 
Sütım 7 de 

-·====:;;:===:::;;;=;:::::;;;;:;:;;;:::;;:;:::;::::;:::;;:::;;;;;;;;;;;;;;;:::;;:::;::::;--1 ve az hasar olmuştur. Gündüz üç 
tehlike i~areti verilmiştir Kostan-
tinde tehlike işareti verilmiş yal

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

VARLIK VERr,lsl 
----·*----

rellef.ii.er 
için bir ko y-

lı y t ... k 
-*-10 bin lira ve daha fazla vergiye 

tllbi olan mükelleflerin ndlaruu ve 
ödiyecekleri mikdarlan bugün 
ikinci sahifemizde bulacaksınız.. 
Bu rakamlar tıınınmen resmi lis
telerin aynidir .. 

Vuruşan oPdulaPın ue donanmaların 
Jıurtulıış yolu olaf'alı apadılıları 

şey haua üstiinlöğüdüf' * 942 yılının dokuz ayı içinde 
Tüdı: Hava kurumunun dört mil
yonu aşan bir gelir elde edebilme
si, milli gayretin son aylar iç.inde 
artıŞJnı göstermektedir. Bu çallf
malara ara vermemek için önümüz 
de ki kurban bayramından bütiin 
vatandaılar faydalanmalıdırlar. * Dini geleneklere bağlılığımız 
çolt veya az olaun, diinya sanmb
aından ayakta ve bumu bile kana
marnıı kalabildiğirniı:i düşünerek 
en iç.ten sevinci duyacak ve kur
banlarımızla bu gönül ferahlığını 

ödiyecek günlerde yaşıyoruz:. * Kurban derilerini Türk Ha
va Kurumuna bağıtlıımakla hem 
havalarunızın korunmasına. hem 
de bütün acılara vaktinde koşan. 
sığınacağı kalmam!§ yavruları ko
ruyan cemiyetlere hizmet etmiş 
olacağu. * Kı,ın kapwnda olduğumuzu 
dü,üned, bizden yardım bek.li
yen davalara bütün isteğimizle eli 
mizi uzatmak borcumuz.dur. Kur· 
ban bayramında Üç cemiyet ara-

(Sonu Sahife 4, Sütun 4 te) 

FRANSA ısı 
----*----

Lebrun ls-
viçrede 

bul nuyor 
-*-Londra, 16 (Radyo) - General 

Degol yeni yıl münasebetiyle bir 
nutuk söyleyecektir: 

Stokholm, 16 (A.A) - Umumi
yetle iyi haber alan mahfillerde 
bildirildiğine göre Fransa cüınhur
reisi B. Alber Lebrun başka bir 
adla !sviçrede oturuyor. Fakat 

(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 

1\-1iihiın bir plan hazırladığı bildirilen C.e;,e:ral ı:., c ntıot; 

iclerinde L"bya savaş 
Rus baskısı artmıştır ~=::Qcocc:c:: :=:cc:cc:c:: 

SON DAKİKA 

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

ihver ''Zemzem,, de 
a aa yapacak •• 

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

s ne·~ o d~ durmadan düşmanını tafıip edi
m ·yn ı!arlalarmı geri e bsl'alııyof' 

Le .. 'ra, 16 (Radyo) - Avrupa-
rla: · A r '-a11 bi!"liklcri Ba 1..u~ 

Kor. rneral Duv i t 
·:ı n 1 "n nı ~·~dl l .. 

bir fuı evvel Mihver kuvvetlerini 
st tınp imha etmek için çok mü
him bir stratejik plan takip etmek
t0ı' ir. Bunun yakında semereleri. 

••••••••••• 

Masabara ırmağı

nın ağzı Japon 
ölülerile dolu 

____ .* ___ _ 
Aln 1 r 
---~*----

Nor veçte Mor· 
--~* manska Uızt k v-

Melburn. 16 (A.A) - Dünkü · 
müttefik tebliği: . yetler g ti . r 

Buna ve Gunada hava faaliyet· 
leri büyüktür. Maoabara ırmağı --*--
ağzına çıkan düşman üzerine ha- Seoidıolm. 16 (,A.A) - Vcri-
vadan taarruzlar :l"'PilmıJtu. Bü- len mal.Ur.- göre ~ ıPmıil 
tün bu saha Japon ölülexi,le ve Mwnnenalra mıiblm AJmııııı takvi
mauna enltaziyle &ol.vdın. yeled göndıedldiği ~ 

dıt . 
(Sonu Sııbife ,, S*ıııı 4 'ıW 

• ri; 1 ~ r '· 
yukünu hafifletmek ve :;"· üleceği tabüdir. (~~~~~~~===~~~ (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) ı: 

lngiltereden Rusııaııa getirilen yeni harp mal.ı:eme.ı 



SAHiFE 2 

Varlık vergisi 
10.000 lira ve da ha fazla vergi 
ödeyc.--·cek mükelletlerio Jistesi 
~~----~------~---~-... --------~~~-----------

Dün sabah yeni şube ve Baştu
rak maliye şubelerine asılmış olan 
•Varlık vcı·gisi listelerinde 10 bin 
lira ve dahı\ fazla vergi ödiyecek 
1'atandaşJann adlanw ve mükel-

ldiyct ıiıikdarlarını liste halinde 
n~rlni faydalt bulduk. Ancak eın
lak sahiplerinin ödiyeeekleri ''ergi 
mikdarlan bu listede dahil değil
dir. 

( ŞEDiR ~ADERLERi) 
MiLLi KORUN. ADA Fırınlar lKontrol altıııda 
~~-------·*:----------

Ekmek karnsi bu· 
lunnıak ve yüksek 

ti _vatla satış 
yapmak 
-*-

Yeni ekmek 
kartla,rı hazır 

~---------------.-~----------~ 

BAŞ2'URAK ŞUBESİ- 1 tkiçe~elikte 6 7 5 sayıda kah-

' 

veci Hüseyin Erkeğin diikkarunda 
Lıra bazı ekmek karneleri bulunmuş ve 

Herlıes, tayin edilecek fırından elımeğlnl 
alacalı ue günün her saatinde fırında elı· 

nıelı bulunacak .. Adı 

Mecdi Çob:moğlu 
Avram Levi 
'.Alp R. Franko şirketi 
Mazhar İzmirlioğlu 
Kutsoğlu şırketi 
S. Nomaz \"e Amado 
Fümüge şirketi 
F Solari 
Remzi Güngör 
Pardo 
Yako Savel ve şeriki 
Nesim Sabah 
Rantarcıoğlu Rifat ve Ekrem 
Rahamim Franko 
Salamon Bencuya 
Nesim Krispin 
Sebat şirketi 
Hasan Keresteci şirketi 
Sabri Süleymanoviç 
Hakkı Şeşbeş 
Pol Filnezi ve şürekAsı 
Rafail Kanyo 
Hasan Nuri Kavala 
Riza Demiı· 
Halim Alarıyalı 
Cemil 
Hayim Levi 
Davi Arditi 
Bohor J. l!ranko 
Mithat İnan 
Sabri Fetvacı 
Asını Pelin 
Cemal Bozoklar 
Cetinkent 
Türkiye palamutçuları Ş. 
Balcı ürünler şirketi 
Serif Ri7.a Halefleri 
A vram Kat"ako şirketi 
Şaban Köknaz 
Barki ve Benjamen 
:Aziz Poker ve şürekbı 
!iozef Bencuya ve oğlu 
Rafail Arditi 
Bedri Akgerman 
Mehmet Onbaşıoğlu ve ortakları Ş. 
M. İ. Franko 
~. Taranto şirketi 
~ak Elyazer 
Sami Hisarlı 
B. S. Alazraki 
Mesta Limited lirketi 
M. Fevzi Saruhan 
1 ouf Benmayor 
Leon İzehar şirketi 
Sadullah Kuşada 
Eli Cellrdin 
Şalom şirketi 
Serif Remzi 
~et Ragıp Uzümctı 
Davit M. J. Sidi 
C. J. Jiro ve şUrekAsı firketi 
Hakkı Balcıoğlu 
Rahmi Filibeli şirketi 
M. Haydar Nazlı 
'A R. Barki şirketi 
Bohor Perera 
Muiz Rozans 

YENİ 

İ!;tigal mevzuu 
-- adl"vcye verilmiştir. 

Çuval tüccarı 10.000 * Kazım Dirik caddesinde 32 
Çuval tüccarı 10.000 sayılı b:ıkkal lbrahim Yıldız 12 O 
İthalat ihracat 10 000 1 k ı · j urusa satı ması icap eden pekme-
Komisyoncu, tccar 10.000 zi 15 O kunışa sattığından adliyeye 
Tütün ihracatçısı 10 000 vcriJrn "sLir. 

Çuval tüccarı 1
1

5
3

.0
5
0
0

0
0

1 ":':Kömürcüler çarşmnda 117 
İncir ihraccıtı 
İhracatçı 15.0001 sayıda a!'lçı Sami Kunık11ya, Hasan 
Tüccar komisyoncu ıs" 000 oğlu M hm et ve aşçı Şerif Uluka-
İthalat - ihracat 15.0001 ya bir ekmeği 5 O kuru~a satmak 
Hurdavatçı l5.000 suretiyle milli korunma kanununa 
Tüccar ıs:ooo 

1 

ay'.{ırı b:ıreket ettiklerinden tutul-
Otomobil levazım1 "() 000 mu ... l ıud•t. 
Tüccar ~O.OGO * Kahramanlarda Bn. Ayşe 
Tuhafiyeci ~0·000 I adında bir kadın sahte kuponlarla 
Çuval tüccarı ?O.OOO 1 ekmek alırken tutulmu~; bu ku-
İthalatçı ~o:ooo ~~nları ~o:.ası~ın tedarik ~~tiği~i 
Kereste ?O OOO ı soylemesı uzerıne kocMı Huseyın 
Jthalfıt _ hracat 2o:ooo 1 hakkında dR kanuni takibata baş-
İhracat 20.000 lanm•~tr. 
İthalat - ih:.-acat 20.000 ------.. -.---
Keresteci 20.oco Ge"'°n dmento~t!rın 
inşaatçı 20.000 tevziine başlandı 
Demir ithalatçısı 20.000 
Otelci 20.000 Çimento ihtiyaç lisetleri tasdik 
Faizci 15.000 edilmiş ve çimentoların tevziine 
Thracatçı 25.0001 ba§lanmıc:~ır. Gelen çimentolar 
İhracatçı 25.000 120 tondu. Ancak bunun en mü-
Incir tücca't'ı 25.000 

1 
him kısmı ~cil ve resmi ihtiyaçlara 

Dahili ticaret 25.000 ayrılmıştır. Bu tevzide yalnız fab-
Tüti.incü 25.000: rikaların acil ihtiyaçlariyle ağustos 
Demir _ Hurdavat 25.000 ayı sonuna kadar tamirat için mü-
Demir tüccarı 25.000I racaat edenlerin ihtiyaçlannın bir 
İncir simsarı 25.000 kısmı temin edilmi~tir. Bundan 
Falamut ihracatı 23.00or· sonra gelecek parti de diğer mü-
İthalat • ihracat 28.000 racaat edenlere de çimento verile-
lthalat - ihracat 27.000 cekti:. 
Tüccar komisyoncu 30.000 1 --------
Keresteci 30.000 i Y &l<"-:. ""r'LJgLA 
Ticaret - Takas 35.ooo 1 L;zo! itf!Pft bir Jıız 
Dahi11 ticaret 35 000 ~ 
İthalatçı 40:000 

1 l:ıırtarddı .. 
Çuvalcı 40.000 K d L'l k v d 8 

.ı!o 000 
emer e a e so agın a sa-

~apkacı ! 1 d S d d Tütün ihracatçısı 40·000 yı ı ev e oturan aa et adın a bir 
Tüccar o'ooo kız yanlışlıkla lizol içmiş ve hasta-
Tüccar ~0· OOO 1 neye kaldırılmıştır. Saadetin ha-
Çuvalcı so:ooo !'YRtı kurtarılmıştır. 

Dün fırınlarda ekmek tevzii işi yirmi ikisinden sonra büyük bir 
bir az daha yoluna gİrmi,; herkes kontrol altında dağıtılacaktır. 
ekmek ihtiyacını zamanında temin Vilayet makamı, ekmek mev
e:miştir. Kalabalık muhitlerde ba- ı>uu işinde belediye ile işbirliği ha
zı mahdut fırınlar önündeki kala- !inde çalışmaktadır. Vali B. Sabri 
balı';, ancak herkes ekmeğini al- Öney İzmirde ekmek tevziinin in
dıktan sonra dağılmıştır. 

Verilen emir üzerine dün fırın- tizamla yapılması jçin bu işe el 
koymuş bulunmaktadır. Fırınların larda daha fazla ekmek r.ıkarılmış-

tır, Bundan s-0nra da daha fazla r.yrılması isi bu hafta etüd edile-
ekmek çıkarılacaktır. cek ve bfr karara varılacaktır. 

1943 yılının ilk ve ikinci ayla- Eğer lüzum görülürse belediye 
rına ait ekmek kartlan tab edil- kalabalık muhitlerde ekmek satıs 
mektedir. Tab işi .iki gÜne kadar ~vhcleri açtıracaktır. Günün her sa: 
!:ı;tirilecektir. Yeni kartlar hususi atinde fırın1arda ekmek bulundu
bir tertip üzerine yapılmıştır. Bun- nılacak ve herkes kendisine ayrı
lar kabili taklit değildir. Yeni kart lan fırından ekmeğini aJabilecek
ların üzerine Jzmir fuarına ait re- tir. Fırıncılar hu suretle büyük bir 
timler vardır. Yeni kartlar bu ayın mesuliyet yükleneceklerdir. 
---------- --------------

~us rJASKISI ART .alST :-: l.t~Y~ CLERINOE SA~l\Ş 
< Bac;tnrah l inri Sahifede l 

Moskovn, 16 (A.A) ---- öğle 
tebliğine ektir: 

Stalingradın şimal batısında 
Sovyetler mevzilerini düzeltmiş
l~rdir. Tahkim edilmiş bir yerde 
700 Alınan öldürülmüştür. 

Stalingradın cenup bat:sında 
Almanların Ü!; karşı hücumunu 
püskürterek 900 kadar Alınan öl
dürd';k. Ba-ıka bir kesimde birlik
lerimiz ilerİemişler, bir çok harp 
m:lh:emesi ele geçirmişlerdir. Düş
mi!n insanca ağır kElyıplara uğra
mıştu. 

Merkez cephesinde krtalarımız 
taarruzlarına devam ederek Al
manların bir çok mukavemet mer
kezlerini zapt etmişlerdir. Riefin 
batısında Almanların iki siddeLli 
karsı hücumu püskürtülmüştür. 

Yüzlerce Alman öldürülınü~tür. 
Başka bir kesimde düşman me;kun 
bir yerden çıkarılınııtır. VHikilüki 
çevresinde ku,atılmış Alman kuv
vetleriyle savaşmışlardır. 

fRas-t:ırah 1 inci Sahif<'dt>) 

Kahire, 16 (A.A) - Royterin 
hususi muhabiri bildiriyor: 
Almanların gerilerinde bıraktık

ları mayn tarlaları sekizinci ordu
nun garba doğru ilerlemesini bir 
az a6rır1aştırmıslır. General Mon
gomerinin istihkfunc11arı m.ayn tar
lalarını temizlemeğe devam etmek
te ise de ileri hareketlerin bir müd
det için yavaşlaması beklenebilir. 
Almanlar bir taraftan da çekilir
ken maynler döküyorlar. 

Kahire, 16 (A.A) - İngiliz teb
liğinde sekizinci ordunun ileri un
surları Elageylanın batısmda bu
lunuyorlar. 

Kahire, 16 (A.A) - Sekizinci 
ordu mayn tarlalarından geçerek 
garba do~ru ilerlemektedir. Gele
cek ı::avaşları.n sahil boyunca uı>a
n::ın vadirle yapılması hck1enebi1ir. 
Rommelin Elagcyladan 300 kil<r. 
motre batıda bulunan Zemzem 
mevkiinde müdafaa savaş1an vere
ceği tahmin olunmaktadır. 

Çuvalcı 50.000 Avram AJ"ı "e A-Lazr--aki-.---- l0 thala~t O 000 
rr·· 50 000 ' 5 · N. ve Ahmet Kızılkaya ~ uccar · Ömer Muharrem şirketi Sabuncu O 00 Keresteci ve inşaatçı 55.000 5 .O Ali Görücü (Ali Paşa) 
Keresteci 65 ()00 ~uphi ~kin Tüccar 5o.ooo Mehmet P<>rtakal 
İthalatçı 70:000 Y~suf .Izmı.r v: Talat kumpanyası Ticaret 50.000 Mehmet Nebioğlu 
.,,. . 70 OOO Huseyın Ta.tarı İthalat 50.000 Riza Dolman 
~:şecı · A C al O ·· k K t f b "k 50 000 Tüccar 100.000 c: · em ~go~ ey ... eres e a rı ası · Durmuş Yaşar 
Tütüncil 150_000 ~lamon Celardın İhracat 50.000 Müfit Özyürek 
Ticareti umumiye 200.000 Jozef ~ohen İhracat 5o.OOO İbrahim Karakaş 

Albaglı İthalaA t 50 000 İhracat - ithalAt 122.000 . · Hüsnü Bornovalı . J A.. Belır Kereste fabrikası 50.000 z1·ya Ahmet Manı"salı ihracatçı 150.000 t : • 
Deri tüccan 100.000 · Om~r Tatan Manifaturacı 40.000 Mehmet Akif ve Ali Karpat 
İhracatçı 150 000 Cazım Bezmen Manifaturacı 40.000 D. Sason ve Sigura 
Dahili ticaret 112:000 ~~alil Kavadarlı Tüccar 40.000 Rafael Bon_~ 
Bih1mum emtea 150.000 • ..... anto Ruso(.• İthalat !~:~~~ SM'. ~rditi 
ihracatçı 200.000 I\.ohen ve ._.aban . Hazır elbiseci 40 000 uız E. ~ afe 
Tüccar lOO.OOO ..A.Jber Boh•)r Gargır Manifaturacı . R. Suhamı 
Çuvalcı lOO.OOO H~sa? Serte~ Manifatura~ 40.000 Avran Alaluf 

C 1 100 000 Hilmı Selvilı Keresteci 40.000 R. Leon v~ Sigura 
uva cı · Emrullah Eyip oğlu İthalat 40.000 Alber Saban 

~ U B E .-\vni Mese:-retçi Otomobil levazımı 40.000 Alber Gabay 
H. Hüsnil Ikbal İthalatçı 300.000 Jı:.n Yontof Corap fabrikası 40.000 Raf ı z "--''t· 

lb uh if 30 000 
ae . :-'lrw ı 

'.Alber Danon ve Moreno Ecza deposu 500.000 A er Bar Man· aturacı . İsak Antabi 
Robeno Politi İplik tüccarı 500.000 ~amoil Be~a Bazır elbiseci 30.000 Yako Antabi 
B. A. Gomel şirketi Ticaret ve fabrika 400.000 ! R. E. Roditi Komisyoncu 30.000 Liya Algazi 
Tarika şirketi Tütün tüc;:arı 300.000 Haydar Dindar Tüccar 30.000 Mehmet Ali Akman 
Nuri, Hüseyin, Avni Manifatura..:ı 350.000 Cemal Atak Er ve ortağı :thalatçı 30.000 Hilmi ve H. Avni 
Edmon Jiro Tüccar 500.000 Yeksahel Politi Komisyoncu 30.000 tzmir Kiremit fabrikası 
Sağıroğlu müessesesi Manifatura;:ı 600.000 Esn:ıf ve Ahali bankası Bankacılık 35.000 ~ k S . . . ,_ t" 

1 l k lı lık 39 000 
...,ar anayı şırKe ı 

Şamlı Şükrü varisleri ve kardeş eri Manifaturacı 700.000 Sark Ha ı ~ır eti Ha cı B F IL v d 
İhsan ~ıe T. Necip oğlu Manifaturacı 700.000 Avram Eskinazi ve Muiz Çuvalcı 30:000 ". · . an erze 
M. Nafiz Delen İthalatçı 700.000 ~:gora binü>erler Derici 30.000 Dı ~erik~ 
Nuri Sevil İthalatçı 650.000 Alber Levi Derici 30.000 ~esım L~vı 
Hüseyin Tatari ve ortakları :Manifaturacı 200.000 R. Alazraki. Manifaturacı 25.000 T<ak. Levı 
SUleyman Karacasulu Manifaturacı 200.000 Avram Sitrovo Manifaturac. 25.000 Davıt ~aol .. 
Ali .Haydar Albayrak jhracatçı 250.000 A. Galya Tütüncü 25.000 S Levı ve Sıdı 
Yün mensucatı şirketi Mensucat 273.000 Muhsin Kiber Tüccar 25 000 Yusef Hazan 

· h ~ 1 25·.000 Rafael Bont>ma 
Endüstriyel şirketi Ihracat 185.000 Fa ri Ata'lg u Tüccar E uh A d 
Mayer Ardıti İhracat 150.000 Tbrahim Çakıroğlu Tüccar 25.000 K:_1°rmona:zara a 
Hayim Arditi İhracat 150 000 Uzun Kazım 'l i.iccar 25.000 Yusef Danyo 
Ali Adil ve İzzet Manifaturac• 150.000 Su şirketi Tüccar 25.000 İsak Humsi 
Fehmi Simsaroğlu Manifaturaı::t 150.000 Alyoti biraderler şirketi Ticaret 25.000 
İs::ık Kohen 1thalat 150.000 Peneti ve Pariyente Elektrik levazımatı 25.000 
Danan ve Danon A. Komisyoncusu 150.000 Kori ve Çikurel Üıracatçı 25.000 
Albert ve J. Yafe A. Komisyoncusu 150.000 M. Suphi ve kardeşleri İtha1atçı 25.000 
Aziz ve Ahmet Borovalı Tüti.in tüccarı 120.000 Şark Sanayı .şeriklerinden Verbek İthalatçı 25.000 
Bi.lnyamin Naum İhracatçı 100.000 Selamet kutu fabrikası Taahhüt 25.000 
Arlur Lafon şirketi Tüccar 100.000 Daydi Koh:mka Sarraf 20.000 
İsak Kohel şirketi. Manifaturacı 100.000 Jozcf Komen Manifaturacı 20.000 
Salmnon Sardcsi Deri tüccarı 100.000 Jak Amado Manifaturacı 20.000 
lbrahim Kardiçalı Tütüncü 100.000 Alber ve Jozef Sidi Manifaturacı , 20.000 
Ee2ai Birgı İthalatçı 100.000 J ak Albagli Manifaturacı 20.000 
Yusuf Kamgözoğlu fhracatçı 100 000 Niyazi Ersoy Hurdacı 20.000 
Ialat Erho\· Tüccar 100.000 Kazım Nurı İthalatçı 20.000 
Co ak .ad" şirketi Halı ve kumaş 100.000 Mehmet Egeli İthalatçı 20.000 
Harri Jiro Halı ve kumaş 100.000 Bahri Kendirci Han ve ticaret 20.000 
'Ievf.k ve 9eşir Tatari Manifatura~ı 100.000 Hayim İsrail Şekerci 20.000 
M el Ardıtı Derici 100.000 A ve M. Barınaymon Tüccar 20.000 
Bohor İzraıl Tütüncü 100.000 Yako ve Elyazer Tüccar 20.000 
'Yuc:ef [)('rcya Çuvalcı 100.000 S. Gomel İhracat 20.000 
İ'"ak Lereya Cuvalcı 100.000 Bohor Mizrahi İhracat 20.000 

Aşağıdaki adlan yazılı fimıa, 
müessese ve tüccarlar onar bin 
lira ödiyeeeklerdir: 

Bohor Navaro, Şamoel Galiko, 
Nesim Garkir, İzak Benşoan, Po-
po Bensason, Leon Arditi, Nesim 
Benbesat, Avkazar Boncuk, Leon 
Algranti., Davit Gabay, İsak Ta
ranto, Avram Eskinazi, Jozef Al
yoti, tuhafiyeci Rafael Levi Ko
mandit şirketi, H. Vitel ve şüre-
kası, Y. Eskinazi Halefleri, İ. Ra
poport ve Sali, H. Klark ve ortağı, 
Yako ve Ruso, Haskiya ve Ama
de, Sardinaz ve Bensyon, Pat.er-
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VARblK VERGiSi Llsrc:: 
bERİ DON ASiLDi 
----*:----
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kımızın bütün menfaat düşüncele
rinden uzak kalarak varlannı mil
let hizmetine vakf edecekleri ga
Yet tabii idi. Muhterem lzınlı hal
kının ve bila istisna vergi mükellef 
lerinin daha dün gösterdikleri mü
kemmel anlayışı büyük bir hazla 
kayıt etmek bize düşen vazifelerin 
baı,ındadrr. 

Dün bir çok mükellefler maliye 
şubelerine b~ vurarak vergi borç
larını yatırınıya başlamıt bulunu
yorlu. Bütün mükelleflerin ayni 
anlayışı ve aceleciliği göıterecek
leri tabiidir. 

PlY ASADA DURUM 
Vergi ratelerinin neşriyle piya~ 

~ada büyük bir sükunet ve bunun 
yanmda kayda değer bir ferahlık 
ba~lamış bulunuyor. Mükelleflerin 
vaziyet1eri şimdi tamamen anla"ıl
mış bulunduğundan rahat bir nefes 
almışlardır. Ancak bazı mahdut 
mükellefler de. bu vergiyi ödemk 
için mevcutlarından birer kısmını 
nakda tahvil etmek mevkiinc geç
mişlerdir ki, bu da onların hassa
siye-• lerini göstermektedir. 

BiR NOKTA 
Bir noktanın bilhassa her kes 

tarafından anlaşılması lazımdır. 
Varlık vergisini tespitinde şu 

iki c~as mevzuubahs olmuştur: 
1 ---- Harp kazançları. 
2 - Mükelleflerin varlıkları. 
Ancak bu vergi mükelleflerinin 

hepsine bir hamlede <Vurguncu> 
veya «Fırsatçı> demek tamamen 
yanlıştır. Mükelleflerin hepsi de 
İzmir muhitinin yakından tanıdığı, 
hürmet ve sevgi beslediği kimııeler 
dir. Hepsinin kendilerinde kalacak 
varlıkları ayn değerler ifade et• 
mektedir ve milli servetimizi teş
kil etmektedir. Bu itibarladır ki 
listelerde ... dları geçen zevatın bu 
vergiyi C.demk. suretiyle yurdun 
müdafaa davasında birer şerefli 
vatandaş ilduklannı hep hazla ha
tır lıy acağız. 

VERCt MiKTARI 
İzmirde ve kazalardaki vergi 

.miktarları şöyledir: 
Jzmir: 2798 mükellef, 25 mil

yon 05 7, 5 00 liradır. 
Kazalar: 1 779 mükellef, 1 mil

yon 890,260 lira. 
ödemiş: 158 mükellef, 213 bin 

500 lira. 
Tire: 34 7 mükellef, 5 5 7, 291 

lira. 
... Karaburun: 4 mükellef 19007 
lira. 

Menemen: 72 mükellef, 64,850 

İhracat 
Hurdacı 

Komisyoncu 
Komisyoncu 
Komisyoncu 
İthalatçı 
Keresteci 
Elbiseci 
Tuhafiyeci 
Helva fabrıkası 
Tüccar 
Manifaturacı 
Manifaturacı 

Manifaturacı 
Manifaturacı 
Kavaf 

Daha sağlaru 
Para ile 
iş başına! 

(Baştarafı 1 mci Sahifede) 

zançlarınuı dörtte birini veya üç• 
tc birini devlete bırakan yüz. bin
lerce vatandaş vardır ve bunlar· 
dan her birinin kazancı - birbiıj 
iıstüne - yüz lirayı geçmez. Buna 
karşılık ayni derecede veya bun· 
dan çk daha fazla kazanç eJde edip 
le daha az vergi verenler vardı. 
Simdi artık böyle bir iddianın ye
ri kalınamıttar. Çünkü varlık ver
gisi fedakarlık müsavatmı bir 
lmmlede tesis etmiştir. Büyük ka
zanç ve varlık sahiplerinin vergi 
nisbeti itibariyle küçüklerin üstü· 
ne çıkarılmış iması bu eşitliği 
bozm:.lz.. Teyit etler. Az kazana
tıın daha az nisbette, çk kazananın 
gittikçe daha büyük nisbette ver· 
gi ödemesi vergi adaletinin uıuu· 
miyetle esas olarak kabul edilir. 

Kaldı ki, varlık vergisi bir ka
zanç verghi değildir. Vatan mü
tlafoası, yurt selıtmeti, para sağ· 

h:nıJığı için se,·e seve kabul edil
ınil'!, seve c;eve ödenecek bir mü
l;cllefiyettir. Bütün dünya parlak 
bir hakiltati bir daha görmüş olu
yor: Türk cocuklan vatan icin ne 
lrnnlannı. ne de paralannı · esir· 
geder .. 
Ilımdan ~onra elde daha az pa

ra olsa hile, daha sağlam \'C daha 
değerli bir pra olacaktır. Bu her 
kes iı;:in devamlı bir kazançtır .. 
Yarlık vergisinden sonra hiç bir 
zaman gözden kaçınlmıyacak bir 
11okta bu olmalıdrr : Bugünkü pa
ramız dünkii .,paramızdan d·ıha cle
l'.;crlidir. Tam manasiyle sağlam 
bir paradır. Onu harcamakta çok 
daha tutumlu oJmamız lazımdır .. 
Ayni zamanda bütün fiyntlr-n da 
bu vakıaya uyacak.lanDJ hiç bir 
zaman unutmamalıyız. Türk para
Mlll bu emniyetle iş sahasına diik
mek, istihsal için çalıştırmak. mil
li serveti vcrimlendirmek hepi.m:ıı: 
iı;:in ön safta bir ödev olmalıdır. 

Daha sağlam para He is ha~a! 

Y.A. 
----------

KaPEQe 1nrsrzbqı 
Bornovada orta sokak 66 sayılı 

evde oturan amele Arif Atıcı, fı
rından ekmek almakta olan 14 ya
ııındaki Saadetin elinde mevcut 4 
adet ekmek karnesini kapıo kaç
mış, bilahara tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

lira. 
Seferihisar: 20 mükellef, 18500 

lira. 
Kemalpaşa: 153 mükellef. 227 

bin 850 lfra. 
Vregi listelerinin neşriyle piya

bin lira. 
Foça: 34 mükellef, 11675 lira. 
Torbalı : 364 mükellef, 32622 

lira. 
Bergama: 192 mükellef, 263 

bin 700 lira. 
Bayındu: 25 O miikellef, 295 

bin 15 O lira. 
Urla: 2 1 mükellef, 29500 lira. 
Dikili: 71 mükellef. 5 3 415 lira. 
Çeşme: 35 mükellef, 34200 li· Elbiseci 

Elbiseci 
Elbiseci 
Tüti.incü 
Ti.iccn~-

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
20.000 
20.00(). 
20.000 
20.000 
20.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 ra.TEFTiŞ 
15.000 VaHmiz Bay Sabri Öney, refa· 
l5.000• katinde defterdar M. Miimtaz ol-
15.000 duğu halde dün sabah bütün ma-
15.000 liye şubelerine giderek defterlerin 
15.000 asılma faaliyetlerini teftiş etmişler• 
15.000 dir. Vaziyet gayet müsait görül-
15.000 müştür. 

Çorap imali 
Corap imaii 
Bakırcı 
ithalat 
Demirci 
Kiremit 
Dokumacılık 
Kömür ticareti 
Tütün ticareti 
Manifatura 
Manifatura 
Manifatura 
Mnnifatura 
Kavaf 
Kavaf 
'l'erzi 
Terzi 
Tuhafiyeci 
Manifaturacı 

14.000 
145.000 

11.000 
11.500 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
J0.000 
10.000 
10.000 

son, Rober Ruso, Robeno Kohen, 
Santo Ergaz, Jozef Hemsi, Avram 

EVLENME 
Anadolu Sigorta Şirketi 

1zmir Acentesi B. Tahsin Es
merin hemşireleri Bn. Mesru
re Esmerle genç komisyoncu
larımızdan B. Yaşar Ö7.§enin 
nikah törenleri dün İzmir ev
lenme dairesinde .iki ailenin 
yakınları ve dostları huzurun
da yapılmıştır. Genç evlilere 
sonsuz saadetler diler, kendi
lerini ve ailelerini tebrik ede-
riz. 

Eskinazi, İzak Sinay, Alber ve •ı•••••S"S••••••• 
Jozef Sidi, Sadık Akseki müesse- iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİnİİİİİİİamİİİİlq 
sesi, Yusuf Kurman, Ahmet Rüş
tü Palandoz, Hasan ve Riza, Ke
m al Dülger, Hamdi Bayraktar, 
Beşir Öge, Esat Akduman, Ahmet 
Hamdi Elb.irlik, H. Akosman ve 
Fevzi, Raşi! Kuşakçı, D. Sigura 
Yunus Nadi Afşar, Kayserili 
Hamdi Hooa ve oğiu Ziya Alpkan, 
Saban Çanka ve ortağı, Pakize ve 
Locası Ahmet Etçi, Ahmet ve 
Ömer Tatar].. Cemal Cendeli, Hay
c:iar Taner .. 

Cauh Kukla 
Bayram münasebetiyle 4 gün 

Saat H. ve 16.30 da .. 

IZMIR HALKc Vi SA· 
LONLARINDA 

AYTAY kukla Tiyatrosu 
taraiından ... 

DUHULİYE: 10 - 15 kuruş -
Sdvcl şirketı Tütün 84.000 Öztürk şirketi İhracat 20.000 17/12/1942 PERŞEMBE günü matinelerden itibaren 
Sabatay Kr.lomidi Yağ tüccarı 80.000 Yako Arditi Hurdavat 20.000 
Mustafa Karaoğlan Tüccar 75.000 Salarnon Arditi İthaUt 20.000 
İbrahim Karaoğlan Tüccar 75.000 Avner Ruso İzmir borsası 20.000 BAYRAM PROGRAMI 
Burla biraderler E1ektrik 75.000 İbrahim Alagil Baharat ithalAtı 20.000 
Matco Alalof Komisyon 75.000 Millet Pazarı Manifaturacı 20.000 
Yakın Şark şirketi İhracat 75.000 Riza ve Raif Cllason Manifatura 15.000 

TÜRKÇE SÖZLÜ • ŞARKILI • MUSİKiLi 
Kazım Taner İhracat 75.000 Sıtkı Beşikçi Tüccar 15.000 
Liilfii Krom Ecza deposu 75.000 Nuri Çolakoğlu İthalat 15.000 
Uo~cf Çikurel Hazır elbiseci 50.000 Hayim Naum İthalat 15.000 
~ıısef Bibcroğlu Tütüncü 50.000 Cevdet Alanyalı İhracat 15.000 Kahire Sokaklarında 
Ş ımoil Bencuya Üzümcü 50.000 Leon Atnado Müdür 15.000 
Ytıscf Duck Toptancı 50.000 Avram Yafe Borsacı 15.000 
Muiz Sivaves şirketi İthalat 50.000 Nesim Roditi Komisyoncu 15.000 ü YAICA: 3 KAF'All.ı\R HA l-IRiYELi (tNGiL•ZCE SOZLU) 
:Abua[ ve Peço ihracat 50.000 M. J. Abvaf Komisyoncu 15.000 
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____ .* ___ _ 
Hemen illı ve son 
:ı;oldamalarını ya9~ 
h:rmağa iıoşmalıdır 

lZMlR YABANCI ASKERLİK 
ŞUBESt BAŞKANLICINDAN: 

1 - 23/12/942 Salı gününden 
İtibaren (340) doğumlu erahn ilk 
\1e son voklamaları bir arada şube 
binasında yapılacaktır. Bu yokla
tııalar Pazar günleri hariç olmak 
lizere sabahleyin saat (9 dan 12 ye) 
kadar devam etmek üzere yapıla
Caktır. öğleden sonraki mesai şu
benin kendi iç mesaisine hasredil
tniştir. 

2 - Her mükellef birlikte şun
kn getirecektir: 

A - Nüfus cüzdanı. 
B - Sanat ve vazifelerini gös

terir hfilen ~alıştığı müesseseden 
alacağı vesika. 

C - Sınıf ayırdında esas olmak 
Uzere ihtisas ve meslek okulundan 
ınezun veya ayrılmış olanlar aldık
ları· ~hadetname vesa tasdikna
rneleri. 

Kıtalar biribirlerine göklerden 
bağlanıyor; milletlerin dişili, er
kekli bütün çalışan kolları hava
larda vazife alıyorlar. Kurbanla
rımJZı göklerimizin korunması 
icin hava kurumuna armağan ede-
lim. 

•AB 

FDLKI SER BEOB!ıHT ,: · 
R1N B R ;,ıfiKALESI 
~-~-*-~~-
( B aştaı a fı l .ııci Snhı!cde ı 

vermiı,tir. 

Alman gaeztesi kJçük devletler 
hakkındalci kati kararın büyük dev 
letler tarafından söyleneceğini ve 
bunun eskidcıı de böyle olduğunu 
yazmıştır. Büyük devletlerin bu 
husustaki fikirlerine gelince: Av
rupada yeni nizamda bundan 
böyle parlamento rejimine müsa
ade cdile::niyecektir ve parl3m.en
ta.rizın kalkacak, kü-çi.U~ dcvlct1er, 
büyük devletlerin nizamına girme
ğe mecbur kalacaklardır. 

Böyle bir nizam içinde küçük 
devletlerin ~ereflerine bir halel 
gelmiyeceği~i il5.ve eden bu gaze
te, Almanyanın hiç bir küçük dev
leti harbe zorlamadığını da söyle
mi tir. «Çekos]ovakyanın hususi 
bir duramu vardır; bu memleket 
nüfus ve arazisinin İcabı olo.rak 
Almanyanın bir parçası demektir. 

MAVA FAALıYETI ARTTI 
tHa~tarab l inci Sahifede) 

nız dış mahallelere tek bir bomba 
düşm~ ve bu da patlamamıştır. 

Londra, 16 (A.A) - Bir suale 
karşı, Hariciye Müsteşarı Avam 
Kamarasında verdiği cevapta Fran
sız şimal Afrikasının muhtaç ol
duğu nıalzeınenin verılınesi ::arşı
lığında buradan mütt~fiklerce alın
nıası mümkün eşya ve nıaddelerin 
Vaş:ngtonda karı.şık Komit•lerde 
süraile tetkik edildiğini. bu verile
cek kzrarların tatbiki ile iştigal et
mek üzere. Amerikan kuvvetleri 
kumandanı General A}rzen IIove
rin Genel Kurmayın;ı Amerikan 
ve tngiJiz mütehRssısJ.arı bağJandı
f;!nt söylZ:miştir. 

-----
!JW. CAN KAY ŞE~ 
Londro, 16 (A.A) - Hükümet 

.A ... merikayı ziyaretten sonra bayan 
Çan Kay .Şeki Büyük Britanyaya 
d<:?vet c~mic:;tir. Bu daYete henüz 
CCV.:'c'J 41 .:..nınan-ı:..ı::tır. 

FRANSA iŞi 
( Haştarab l inci Sahifede) 

Madam Lebrun Fransada kalmış
tır. B. Alber Lebrunun ne yapmak 
istediği hakkında hiç malnmat yok
tur. 

Paris, 16 (A.A) - Başvekil B. 
Lava! bu sabah Vişiden buraya 
gelmiştir. 

Vi§i, 16 (A.A) - Bugün resmi 
gazetede ne~redilecek olan bir ka
rarla garbi Afrika valisi General 
Buas;c.:on ve General Baro, Fransız 
vatandaşlığından çıkarılacakhr. 
Fra:ı. -ız deniz, kara ve hava üsle
rini Amerikalılna veren Buasso
ntın mesuliyeti daha büyüktlir. 
Çlinkü Mareşal Petene sadakatini 
ve batı Afrikası::ıa yabancıların gir
memesi hakkındaki teahhüdlinü 
bozmuıttır. 

-----
VA'!'İKAHDA 

Roma, 10 (A.A) - İspanyanın 
yeni Valikan elçisi bugün Papaya 
i1iınat mektubunu vermiştir. 

Ulvıye r.JJodel Evi 
Büyük fodak5.rlıklarla Avrupadan getirdiği son moda model

'eriylc dikiş kabulüne b:ı.şlaıruştır. 
En müşkülpesent zevk sahibesi bayanlarımızı memnun ede

cektir. 

D - Geçen sevkte sıhhi durumu 
yüzünden ertesi seneye terk edil
diğine dair raporu (nüfus) cüzda
nında meşruhat varsa hizumu yok
tur, 

F - Sanat erbabından olupta 
ııanahna ve çalıştıklarına dair ala
cakları bonservisleri belediyeye 
tasdikten sonra getirmeleri Jlizım
ilır. 

Polonya da suç işlediğinden hayat Birinc'Kordon 296 Gazi kadınlar durağt 1 - 5 (3210) 
hakkın d ,n m a he um edilmiştir.» i '<iı:m::ıııı::ı;ı:ı:ııı:;:ıır;;::iiii;;ı:ıııırıımllllaımıııı::ııııı:ıızaııcı:ıımmı•mıam•• 
Demi~tir 1 · 

Gazete bunları yazdıktan sonra, 1 - - -

topraklarını Anglosaksonlara ba-1 lı ?iRlil 11!0. MtfJd~eiumumiii~inri~n : 
H - örneği ilSn albnda çıkarılan 

künye pusulasından her mükellef 
ikişer tane beraberinde getirecek
tir. 

samak olarak terkedecek devletle-, Feıriil: !!~~~hardan maff1'2e1:ıın oldu ••• 
re de Polonyanın bu a.kibetini mi- Ticaret kastiyle fazla fiyatla ekmek satmak suretiyle nıilli korunma 

3 - !ki sene üst üste sınıfta kal
mamış (340) ve bunlarla mua
ıneleye ffibi alelômum doğumlu ta
lebeler (iki sene üst üste aynı sı
nıfta kalmadığını ve devam eder 
talebe olduğunu) hakkında okul
Clan alınacak ikişer ntlsha vesika 
ile 15/2 nciHmın/943 gününden 
ııonra her gün Temmuz/943 niha
~etine kadar mtiraı:aat1a tecillerini 
yapbrmaları !Alımdır. 

f,al olarak göstermiştir. Yeni ni- 1 kanunu hükmlüerine aykırı hareket eden İzmir !kinci Kordon Akde
zamın bu husustaki şeklinin ve şu- niz caddesi 6/1 No. lu fırında yatar kalkar Mehmet oğlu fırıncı 1338 
mul ve man:;sının ~olay, kolay an- doğumlu Ferit hakkında icra kılınan açık duruşması sonunda hareke-
laşılamıyacagı tabııdır. tine uyan milli korunma kanunun 55/2, 63 ve T. C. K. un 56 ncı mru:l-

Ber~n: l 6 ~A/>) Hususi İ delerine :~v~ikan ve takdiren elli_ lira. ağır para cezasiyle rnalıkQmiye-
muhabırınuz bıldırıyor: L·ne ve hukum fıkrasının gazete ıle ilanına karar verildiği ve hükmün 

Folkişer Beobahter gazetesi kat'i bulunduğu lüzumu ili\n olunur. 7054 (3205) 
«küçük milletlerin hakkı» başlıklı 
baş yazısında Avrupadaki küçük 
milletlerin siyasi durumları hakkın 
daki Berlin görüşünü belirtmiştir. 

4 - Her ne sebepe mebni olursa 
blsun şimdiye kadar yoklamalarını 
:Yaptırmamış ve emsali sevk edil
lrıiş 316 dahil 339 dahil doi!umlu 
yoklama kaçaklarının da yoklama
ları bu müddet içinde yapılacak
tır. 

5 - Yoklamalarını gerek şube
sinde ve gerekse şubomizde yap
tımıış ve her hangi bir sebeple sı
nıf almamış olan mükellefler de bu 
lrıtlddet zarfında sınıf almak üzere 
müracaat edeceklerdir. 

6 - İzmir dahilinde adres tut
%nayan mükellefler esas subesine 
8.oHe T11Unırı<"Rat:1an llzı.Tnd1~-

Bu makaleye hareket noktasını 
Necmettin Sadakın cAlmanyanın 
hür ve müstakil devletlerin istik· 
lallerinin yeni nizamda yer alıp al
madığı hakkındaki sorQsu teşkil 
etmiştir. 

Gazeteye göre müstakil Avrupa 
camiasında vaziyeti samimi suret
te münakaşa edilen devletler için 
dün olduğu gibi bugün de kati söz 
büyük milletler tarafından söyle
necektir. Yeni aizamda parlaman
tarizm kalınıyacaktır. Yeni hayat 
sahaları yeni nizama muhtaçtır. 
dir. Vaziyt gayet müsait görtilmüı-

iMPARATORLUK K~BI· 
NESiNE OOGRU 

* 

Zon~lildalt.ta Ereğli lıaiınürıeri isletmesi: 
Sağlık teşldlatına 300 lira ücretle bir dahiliye müteh;._.,,ısı alınacak

tır. Aylık ücretler üzerine ayrıca pahalılık zammı verilmektedir. Ta
li~'.cr!n .. 2.5/12/9~~ günü akş":""'a kadar Zonguldakta işletme umum 
mudurlugune muracaatları ilan olunur. 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7034 (3203) 
----------------------------------

. Mahkumiyet ilanı 
lzmiP Hi~li Korenma c. Miidderumu

ırıır.U1.!in~en : 
Fazla fiyatla ekmek satmak suretiyle milli korunma kanununa mu

halefetten suçlu !zmirde Kahramanlar 1410 sokak 5 sayılı evde oturur 
Battal kızı Rabia Çolak hakkında yapılan duruşma sonunda suçu sa
bit görüldüğünden aynı kanunun 31/2, 39/3 ve 63 ncü maddeleri mu
cibince beş lira ağ1r para cezasiyle mahldlmiyetine ve keyfiyetin ga
zete ile ilAnına dair verilen 5/6/942 gün ve 196 sayılı hükmün katileş-
tiği ilin olunur. 7048 (3207) 

Mahfıü:miyet ilanı 
lzmır Milli Korunma C. Müddeiumu

mifi@inden : 
7 - Yoklama müddeti 23/12/942 

ilen 15/2 ncikanun/943 tarihine 
lrndar devam edeceğinden bu mild-1 
det zarfında yoklamaya gelmeyen
ler yoklama kaçağı kalacaklar ve 
eınsall sevk edildikten sonra mü
~acaat edenler de bakaya vaziye
tine düşerek mükellefiyeti askeri
ye kanununun (85 - 86 ve 89) mad
Öeleri mucibince ceza görecekleri 
ilan olunur. 

\liaşlarah l ınci Satuıede) Satışa arzettiği Kepeğe etiket koymamaktan maznun Buca istasyon 
cBununla beraber muhtelif na- caddesi 30 numarada Saman ve Kepekçilik yapar ve aynı yerde 32 nu

zırlıklar bu i•le alakalıdır. Fakat marada oturur Hüseyin oğlu Ali Parzak hakkında yapılan duruşmada: 
• Suçu sabit görüldüğünden milli korunma K. 4180 31/7 53/ B. ve 63 n-

hepsi müdafaa Nazırı olmaklığun cü ınaddesi mucibince yirmi beş lira ağır para cezasiyle mahkfuniye
dolayısiyle benim mesuliyetim al- tine dair verilen 20/11/942 tarihli hükmün katileştiği ilAn olunur. 
tında bulunmaktadır.> 

Çörçil bundan sonra 942 de ge
mi kay1bının yeni tedbirlerle azal
dığını anlatmıştır. 

ISPfl,NYA ve Londra, 16 (A.A) - Avam Ka
marasında orta şark devlet nazırı

Ge~fjfı terbiye~i . nın verdiği malumata göre 15 gün 
Madrit, 16 (A.A) - ispanya 1 evvel biten son altı ayda İngiliz 

gençlik teşkilatı umumi katibi tayyare, denizaltı ve deniz üstü 
gençlik ve aile iş komitesinin top- harp gemileri tarafından 62 Mih-
lantısında, ispanya gençliğinin ver gemisi batırılmıştır. Ayrıca 
·p ··rupalık imanını yükseltecek hasara uğratılanların sayısı da en 
a·· :ler söylemiş ve şöyle demiştir: az bu kadardır. Düşman gemi ka-

- lspanyol gençlik terbiyesi yıplarının sayısı gittil<çe artmak
liberalizm ve Marksizm tehlikesi- tdır. 
nl. berta.ra~ ~decek bir siyasi mes-j lNGİGtZ 1MPARATORLUCU-
Uliyet hıssının uyanmasına tevcih NUN ASKERİ KUVVETLER! 
edilmelidir. j Londr, 16 (A.A) - Başvekil 

muavini Binbaşı Atli, Avam Ka
marasında yaptığı beyan.atta hükü
metin bir İmparatorluk kabinesi 
teşkiline muha'.if olduğunu bildir
dikten sonra orduların mevcudu 
hakkında malômat vermistir. 

Borsa 
ÜZÜM 

274 Hak. Elbirlik 58 
147 İnhisarlar 54 

82 Ümit Fahri. 56 
16 İhsan Öztu. 71 

519 Yek:fuı 
234095 ! E:ski yekfuı 
234614 t Umumt yekfuı 

i~o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
18 Şükrü Uğur 79 

25298 Eski yekilıı 
25266 Umumi yeldln 
30600 kilo Z. yağı 113 

2500 ki. PirL ya. 100 

58 
56 50 
60 
71 

Kanada: Ordu 335 bin, donanma 
45 bin, 450 geml, hava kuvveti 150 
bin ... 

Avusturalya: Donanma 20 bin, 
hava 100 bin, orduda büyük artış 
vardır. 

Yeni Zelllnda: Deniz aşırı kuv-
53 50 vctler 66 bin, hava kuvvetleri 20 
54 50 bin. 
56 50 Cenubi Afrika: 941 yılında ordu 
60 50 130 bin, hava kadrosu 22 bin. 

98 

115 
100 

Termövde, 20 - 40 yaşındaki er
keklerin dörtte biri deniz aşırı hiz
metlere sevk edi.Jrn4tir. 

Cenubi Rodezya: Beyaz halktan 
70 bin kişi hava ve deniz aşın hiz
metlerinde çalışmağa b~larroştır. 

Bu2'i:n LALE VE TAN' da 
En büyük musiki üstadları.ınızın hazırladıkları billilr sesli 

sanetkarlarırnızın okuduğu şaı:kı ve gazeller)~ süslü. 

T U " K C E ... 
ŞEYH AHMED'in ()GLlJ 

Çöl Arslanının zaferi, senenin en büyük Şark filimi olan bu 
şahesere ilave olarak: 

ii Ç K A H R A M AN 
Aşk, sergüzeşt, hareket ve kahramanlık filimi ve zengin 

teferrüat... 
~ ""'"' Lale - Tel: 2753 SEANSLAR Tan - Tel: 4248 
Ş. Ah.: 13,45 - 16,55 - 20,05 Ş. Ahmet: 12,05 - 15,10 
3 Kahraman : 12,25 - 15,35 18,15 - 21,20 

18,45 • 21,55 3 Kahra: 13,55 - 17 - 20,05 
Ba~- 1~ -ünleri 9, 15 te ba~lar \ B~yr:ım günleri 9, 15 te başlar 

Manisa Defterdarlığından: 
4305 sayılı varlık vergisi kanununa tevfikan toplanan komisyonca 

varlık vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve adresleriyle ken
dilerine tarlı edilen vergi mikdarını gösterir ikinci cetveller 14/12/942 
tarilllnde defterdarlık maliye şubesindeki ilan levhasına talik edil
miştir. 
Alakadarların bu ilinları okuyarak vermeleri lazım gelen borçlarını 

talik tarihinden itibaı·en on beş gün zarfında şube veznesine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. 17, 22, 25, 27 (3209) 

---------------------
izmir Defterdarlığından : 

Satış 
No. su 

953 Tepecik M. 1209 ncu sokak 2108 ada 5 par-
sel 89 M. M. 10 tajlı arsa 

954 Tepe<!ik M. 1230 ncu sokak 2119 ada 11 
parsel 38 M. M. 16 tajlı w 

955 !kinci Karantina M. Burhan.iye sokak 1777 
ada 1 parsel 4015 M. M. numarasız 

956 Birinci Karataş M, İcadiye sokak 603 ada 
1 parsel 120 M. M. 43 tajlı ev 

957 Üçüncü Kru-ataş M. Sabahat !ına:n sokak 
654 ada 5 parsel 97,50 M. M. 6/1 tajlı arsa 

958 !kinci Karantina M. Muhdes mektep yolu 
1770 ada 2 parsel 8607 M. M. numarasız 
tarla 

959 İkinci Süleymaniye M. Kfunilp~ sokak 
1237 ada 45 parsel 1949 M. M. numarasız 
arsa 

960 Birinci Karataş Dokuz Eyl(U sokak 626 ada 
1 parsel 108 M. M. 4 tajlı y>kık w arsası 

961 4 üncü Sultaniye M. 609 ncu Zenci sokak 
4 ada 11 parsel 68 M. M. 6 tajlı msa 

962 üçüncü Sultaniye M. 619 ncu sokak 61 ada 
9 parsel 179,50 M. M. 1 kapı No. Iu arsa 

963 !kinci Aıziziye ve Kadriye M. 682 nci sokak 
1706 ada 3 parsel 90 M. M. 5 tajlı arsa 

964 Umurbey 1532 nci Hücum sokak 1404 ada 
24 pa.rael 132 M. M. 5 tajlı arsa 

965 Şehitler M. 1494 n.cü Gazhane sokak 1439 
ada 47 parsel 21 M. M. 8 kapı Nb. lu oda 

966 UmtIDbey M. 1512 nci sokak 1413 ada 8 
parsel 183 M. M. 37 tajlı arsa 

967 Tepecik M. 1220 ve 1227 nci sokak 2163 
ada 2 parsel 63 M. M. 1220 sokaktan 21, 1227 
sokaktan 24 No. lu dükkAn 

968 Umurbey M. 1512 nci Mızraklı sokak 1422 
ada 2 parsel 85 M. M. 54/1 tajlı arsa 

969 Tepecik M. 1202, 1218 ve 1225 nci sokak 
2136 ada 1 parsel 1160 M. M. 23 tajlı arsa 

970 Koeakapı M. 1090 ncı Sinekli cad. 1179 ada 
24 parsel 58, 50 M. M. 44 eski No. lu arsa 

971 !kinci A:ziziye ve Kadriye M. 694 ncii sokak 
1714 ada 3 parsel 52 MI. M. numarasız arsa 

972 lkin.ci A:ziziye ve Kadriye M. 694 neli sokak 

Muhammen B. 
Lira K. 

89 00 

300 00 

401 00 

2500 00 

30 00 

1000 00 

300 00 

54 00 

13 60 

44 25 

13 50 

00 

250 00 

366 00 

800 00 

170 00 

860 00 

58 

7 80 

1714 ada 4 par.sel 61 M. M. 5 tajlı arsa 9 10 
Yukarıda wsafı yazılı 20 parça emvalin ~in para ile mülkiyetleri 

13/12/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya koıı:ulmuş
tur. 28/12/942 1ıarihine müsadi:f Pazartesi günü saat 14 te .ihaleleri ay
n ayn yapılacaktır. Taliplerin ın,ııhımmıen bedelleri üzerinden 
% 7,5 teminat akçasını müzayede başlamadan ewel yatıra:rak yevm 
m.ezkftrda millt emlak müdürlüğünde müt.e§ekkil satJıt komisyonuna 
hüviyet cüzdaniy~e birliktıe mür.ıcaatları. 6964 (3201) 

Singer Saat ve Mücevheratı 

BAY"AJtl v~ Y·LBASI ıc N FEVKALAD2 B.R O~AZiYON 
Modayı takip eden her asri kadm, için kıymetli taşlariyle ve nefia iıleme.iyle hakikaten nazarı 

celh eden Şövaliye yüzükleri, plak çiçekleri, küpe ve emsalsız olan elmaslı ve pırlantalı S1NGER sa
atlere, sahip olmak adeta bir saadettir. 

ı u-: ARTf Sl 19 · 12 · 942 GÜNÜNE KADAR ANKARA PALAS S~LONLA· 
RINOA TESHiR EDILECEKTıR. 

Si~ger Saat ve Mücevheratı 
O!'o'.?'..t.:Z!.0-::.o-!~~~ ... -

~ ı\ n kara Badvosu s ~ ' 1 SUGuNKUt~ESRIYAT ~ 
;.;-'"'~~-e!".1""//"J"JA'J:r_,...~~~-c~ 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 7.32 Vücudumuzu çalıştıra
l•m.. 7.40 Ajans haberleri 7.55-8.30 
Müzik : Karışık program pl. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 
12.33 Müzik : Karışık program pl. 
l~.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 
Müzik : Karışık şarkılar 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müziİi'. : Çifte fasıl 19.00 Ko
nuşma (Zıraat saati .. ) 19.15 Mü
zik : Dans müziği pl. 19.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans haberle
ri 19.45 Konuşma 13 üncü tasar
ruf ve yerli malı haftası münase
betiyle 20.')0 Müzik : Şarkı ve tür
küler .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Şopenden parçalar .. (pl.) 
21.00 Konuşma (Evin saati) 21.15 
Müzik : Müzik sohbetleri 21.45 
Müzik : Radyo senfoni orkestrası 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Yarınki pl".:ıgram ve kapanış .. 

Ucuz Pekmez 
Sureti mahsusada imal et t>rdiğimiz nefis 35 derecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuruştan perakende ola
rak mağazamızda satılmaktadır. 

!ZMtR: Eski Kasaplar 905 nci sokak numara 3 
AYVALIK T!CARETHANES! 

Varlıfı vergisi listeleri Maliye şubeleıoine 
asılmıştır ••• 

izmir defterdarlığından : 
11/11/942 tarihli ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu hükümlerine 

göre teşekkül etmi§ olan komisyonlarca takdir ve defterdarlığa tevdi 
edilen varlık vergisi mükelleflerine ait karar ve listeleı: mükelleflerin 
kazanç vergisi itibariyle mensup oldukları maliye şubeleri kap1larına 
asılmıştır. 

1 - Her mükellefin kendi ismini ve narruna tarh edilen vergi mik
darını kolayca öğrenebilmesi ve izdihama meydan verilmemesi için mii
kelleflerin isimleri öz adlarının ilk harflerine göre alfabetik bir şekilde 
aynca cetveller halinde mensup oldukları maliye şubelerinin kapı ve 
koridorlarına asıldığı gibi bunlardan birer kopye de defterdarlık binası 
önündeki müzayede salonunun ve emniyet müdürlüğünün defterdarlık 
bahçesine bakan kısmının duvarlarına dahi şubeler itibariyle talik olun
muşbır. 

2 - Hizmet erbabına tarh edilen varlık vergileri kendilerinin çalış-
Z A Y 1 tıkları şahıs ve milesseselerin kazanç vergisi noktasından mensup olduk.. 

lzmir mıntaka liman riyasetin- !arı ve gündelik gayri safi kazanç üzerinden vergiye tabi olan karneli 
den aldığım 2/2/938 tarih ve 78 mükellefler ise karnelerini aldıkları maliye şubesindeki listelerde gös
numaralı reislik §ahadetnameıni terilmiştir. 
zayl ettim. Yenisllı.l a.Jacağımdan - "Bfiıa ve arsası olupta kanunun 2 ncl maddesinin C. fıkrası mev-
eskisinin hükmü yoktıır. zuuna giren mükelleflere komisyonlarca takdir edilen varlık vergilerine 

Sürmeneli Mehmet oğlu Tev- ait listeler Başdurak şubesine asılmakla beraber kayıtları da bu şubede 
fik özodabaşı 303 doğwnlu tesis edilmi§ olduğundan vergi mükelleflerinin teslimatı bu şubeye ya-

16 17 702ı (3194) pılmalıdır. 

ii9İİİİİİİİİİİİİİmiiiİİİiiiİİİiiiİİİİİİİİiiiİİİiiiİİİİDiİİİİİİİ;jİ j 4 - Büyük çiftçi olduklarından dolayı namlarına varlık vergisi tarh 
edilen hakild ve hükmi şahısların ve ticareti köylerde olup ta varlık 

SATJLlK HANE 
Salihlide Mithat paşa ma

hallesi No. 108 ev satılıktır •• 
İzmirde Peştemalctlarda 28 

No. da "1uri Savaşa miiracaat 
1 - 3 (3186) 

NAZiLLi HUKUK HAKJMLİ-
CINDEN : Sayı 661 
Nazillinin cümhUTiyet mahallo-

s.inde mukim lsmail Hakkı kızı ve 
Cellilet·tin karısı Sabriye Cin tara
fından BuTdurda eski varidat me. 
muru Hasan oğlu CeJalettin Cinin 
halen ikametgahı meçhul olduğu 
anlaşılan mumaileyh Celalettin 
Cin aleyhine açmıı oldQğQ boşan
ma davasından dolayı yapılmakta 
olan muhakemede mumaileyhin 
ikametgahı meçhQl bulundQğun
dan tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan muhakeme gÜ
nü olan 19/1 /943 salı günü saat 
9/30 a talik edilmiş olmakla yev
mi mexkG.rde bizzat gelmesi veya 
vekil göndermesi olmadığı suret
te hakkında gıyap karan verilece-
ği ilan olunur. (3211) 

IZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK HA.KlMLl
GİNDEN: 
Velisi bulunmayan H"an ve 

Zelciyeden doğma Vicdana lzmir 
Hallmağa çarşısında 4 nod.a Ye
mi§ tüccarı Cemal Alişanın vasi 
nasp ve tay:ınıne mahkememizce 
14/12/942 tarilllnde karar veril
miştir. Keyfiyet alakalılara ilan 
olunur. Esas, 165, karar 142 

7033 (3208) 

IZMIR BELEDIYF.SINDEN : 
Belediye zabıta memurluklann

dan münhal bulunanlarına mÜ9a
ba'.ka imtihaniyle memur alınacak
br. Orta meıktep mezunu veya mu
adili derecede tahsil görmüş, ve 
askerliğini yapmış bulunan istekli
lerin 24/ 12/1942 gÜnÜ yapılacak 
imtihana· i§tirak ebnek üzere za
bıta müdürlüğüne müracaatlan. 

(3202) 

vergisine tabi tutulan mükelleflerin isim ve vergileri (bunlar hemen 
kaffesi muhtelif nahiye ve köylerde olduğu için) köyler şubesi işine ba
kan yeni maliye şubesi kapısına asılın.aJda beraber her köyün meydanı-
na da talik ettirilmiştir. 

5 - Verginin tediyesi için kanunen kabul edilen 15 günlük müdde
tin başlangıcı işbu listelerin talik edildiği tarih olduğundan bu tarihten 
itibaren 15 gün zarfında vergilerini ödemeyenler hakkında kanunun 
12 ncimaddesine tevfikan tahsili emval kanunu takibatına tevessül ediL 
mekle beraber vergi m.ikdarına müddetin dalın.asından itibaren birinci 
hafta için % 1 ikinci hafta için % 2 zam olacaktır. Talik tarihinden itiba. 
ren bir ay zarlında borçl.annı ödemeyen mükellefler borçları tamamen 
ödeninceye kadar memleketin her hangi bir yerinde bedeni kabiliyetle
rine göre askeri mahiyeti hfilz olmayan umwnl hizmetlerde veya bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. 

6 - Her şubede ve talik yapılan defterdarlık avlusunda asılan lis
telerin tetkik.inde intizamı temin etmek ve bu hususta vaki olacak mü
racaatları karşılamak üzere bir memur bulundurulmakta olduğundan 
mükelleflerin de intizamı muhafaza etmek hususunda memurlarımıza 
yardım etmeleri ve tecessüs saikasına kapılmakzısın yalnız kendilerine 
ait vergi mikdarını öğrenerek çekilmeleri ve bu suretle asıl al~kalıların 
vakitlerinin ziyaına ve beyhude kalabalığa sebebiyet vermemeleri ilan 
olunur. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 7025 (3190) 

Altınrüya 
Kolonyası 

İzmiri kolonyası ile 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kamil Aktaşın 
~aheseri, bir sanat ha
rikası .. 

DE PO: 
H LAL ECZ~ffESI 

MahlıUıniyet ilanı 

oocıcıcıcıcr::c:::::a=c ::=-.ıcı İzmir Milli Korunma C. Möddeiumu-
DR. SALAHETTi.N miliğinden : 

TEKA'HD Tütün ve Sigaraları beyannamede göstermemekten maznun lzmirde 
ÇOCUI{ HASTALIKLARI Güzelyalıda tütün ve müskirat bayii 54 sokak 24 numarada oturur 

MÖTEHASSISI Mehmet oğlu !zmirli Faik Sofyalı hakkında yapılan duruşma sonunda 
H tal h ün öğl · . suçu sabit görüldüğünden milli korunma K. 31 E. 59/3 ve 63 neli mad-

atsl d~t.ber gN eyın desi mucibince elli lira ağır para cezasiyle mahkO.miyeline on gün müd-
saa en ı ı aren uman za- d l d··kk• ,_ tı1mas b .. ddet zarfınd ti. tte d k k 23 arad h 1 et e u dnmın ""pa ına ve u mu a care n 

e so a num a usus men'ine ve set kararrnın büyük harflerle göze çarpacak yerine asıl-
mu~yİ~eh"".'~;~;e k~bu~ ;t~;· masına ve bedeli suçluya ait olmak üzere Yeni Asır gaz~tesiyle ilanı· 

e e on · v · na dair verilen 5/12/942 tarihli hükmün kat.ileştiği il5.n olunur. 



T rablus .. Tunus yolu 
daima ·tehlike için e 
E~cr bıı yol hesilirse mihverin peh Jıritilı 

olan durumu bir lıat daha vchamet 
Jıesbedecelıtir ••• 

Radvo gazetf'sine göre §imal Af- va faaliyetleri devam ediyor. Müt
ril:adr;ki harekfıt hakkında resmi tefikler Tunus, Bizerte, Sfoks ve 
b:r hab"'r g lmemiş.;;;e de Trablus Gabet ağır surette bombardıman 
c_ph • "nd n bu sabahki haberlere edilmi5tir. Bon şehrine de ağır hü
f(ire sekiz.' .J ordu Elageyladan 142 cumlarda bulunmu"laroır. 
k"lome>tre rr ba varmıstır. Fak..<tt Bugün Vaş"nrttondan ve!·i'cn bir 
t k'p h'."I~ :" • n·n devnmına naza- haberd~, Tunustaki Mihver kuv
r n b 1 anda 1nt:ıilizlerin Trablusa vetleıinin Trablustan gelenler!e 
<l ha ziyade yaklaşmış olmru:ı ih- birlikte 100,0()0 kişi olduğu bildi
r "il "c"r>d,.d"r. Bununla beraber rlh1rkte<lir. 
b d fa takip o kadar siiratle ol- RUSYA HARBİ 
:nıamaktadır. Kahireden gelen ha- Alman - Rus harbine gelince: 
h"rlere aürc bu aaırlık Rommelin Stalingrad çevresinde Koçelniko
c 'lrilirken yolfar üzerinde bol mik- vada Alman kmsı taarruzları de
d-:rcl?. mavn tarlaları bırakmıs ol- vam ediyor. Almanların bu cephe
m oınrlan - doğmaktadır. ye bi.iyi.ik ehemmiyet verdikle-

Diin akoama kadar sekizinci or- ri görünüyor. Almanların burada 
o mın M'hver kuvvetlerivlc hic bir yeniden bazı gelişmeler elde 
te:-nns E.'lclı> edemedikleri~den hah- ettikleri haber veriliyor. Al-
<:r>iilivo... Bugiinkii habPrlPr ise rnanların buraya fazla ehemmiyet 
R'lmmelin bol t~nk savarl?rla tak- vermesinin en büyük amili, bura
v·\·e edilmi~ olduğunu bilrliriyor. daki Sovyet kuvvetlerinin diğer 
RommPl kuvvetlerinin artçı mu- cephelere nisbetle 7.ayıf olmasıdır. 
h~r ' oıori verdikleri de ilave edi- Fak::ıt bu karsı taarruzlarla Alman
livrı~ Snkizinci ordunun ilerleme- lar Stalingraddaki durumlarını dü
<:"f"r'l .; ynvaşlık bir az da bu n~i ze1tmeğe matuf hedeflerine vara
fi ;ıdon doihıvor demektir. biJecekler midir? Bunu bize an-

RommC'Jin Elaaevlanın 300 kllo- cak zaman gösterecektir. Sovyet
m ı re b:ıtısmda Tamurga bataklı- ler·n burada da cephelerin diğer 
f! "ldn mukavemPt göstereceği an- kısımlarında oldıığu gibi büyük bir 
Jacılmal-tadır. Bizim de kanaati- mukavemet göstereceklerine ştip
ır. 'z bu nokta üzerinde toplanmak- he yoktur. Almanların da cevhenin 
la beraber Rommelin uzun vadeli bu kısmında netice aradıklarına da 
bir mukavf'meti bir az siipheli- ŞÜDhe caiz değildir. 
dir Simal Afrikava müttefik kuv- KAFKASLARDA 
vetleri cıkanlma~ış olsaydı, Rom- Kafka.,Jarda Terek bölgesinde 
mt lin burdaaki mukavemeti ve hat- Almanlar te~ebbüsü tamamiyle 
tf- sekiz.inci ordu üzerinde bir ne- Ruslara terk etmiş görünüyorlar; 
tice araması bile muhtemeldi. Fa- Tuansede tesebbüs, ktlh bir tara-
kat bugün çok şüphelidir. fm. kfı..1-ı diğe; tarafın elinde göriin-

TRABLUS _ TUNUS YOLU 11'\ektedir. 
Trablus _ Tunus yolu henüz ke- Rjevde bugün de cephenin en 

silmi~ değildir; fakat bu yolun gü- çetin savaşları olmustur. Fakat her 
nün b'rinde mUttefik kuvvetler ta- iki taraf ta esaslı bir gelişme gös
raimdan kesilmesi ihtimali dalına terememiştir. 
mevcuttur. Bu takdirde Rommel HAVALARDA 
iki kuvvet arasında ve çok fena Hava cephelerine gelince: Dün 
vaziyette sıkışıp kalacaktır. Bu İngiliz hava kuvvetleri batı Al
sebeple Rommelin yolun henüz manyaya hücum etmis Mihver de 
eçık olmasından faydalanarak Tu- İngilterenin bazı .sahillerine bom
nusta Mering kuvvetlerine katıl- balar atm1ştır. Dün gece Napoli 
mak istemesi çok mümkün ve ak- şehri de yenidPn bombalanmıstır. 
la yakın bir harekettir. Trablusun Tersanelere, elektrik santralına. 
terki muhakkak ki Mihverciler doklara, fabrikalara isabetler ol
için büyük bir kayıp olacaktır. Fa- muştur. 
kat harbin icapları çok mühim yer- PASİFİKTE 
lerin b'le terkini icap ettirmekte- Melburn,dan gelen haberlere gö-
dir. re Bonada müttefik kara kuvvet-

TUNUS MUHAREBELER! leri siddetli baskınlar yapmıs ve 
Tunustaki muharebeler mevzii Mainloro ırmağı ağzına r.ıkan ja

kalmaktadır. Her iki tarafın da ha- •ponları epiyce hırpa1amıstır. 

Pasifik harbinde son durum 

Jorj"ya Japo 
tesisleri bom 

hava 
a andı 

~~~~-lf#WW~~~~-

.Japonlar uAlman ve Jaapon asJıere!eri za
feri fimdiden temin ettiler .. » diyorlar 

Vaşington, 16 (A.A) - Tebliğ: bası kabul etmiştir. Bu murah
Tayyareleruniz dün Yeni Jorjiya· haslar, doğu Asyanm muhtelif ik .. 
ı-dasında Müngo çevresinde Ja- f.sadi meselelerini tetkik ve mü
ponların yeni başladıklan hava te- ıakere için bir müddetten beri 
sislerine hücumlarına devam et- Lurada. toJ:?lanmış bulunuyorlardı. 
mişlcrdir. Daha sonra diğer bir YEN! GINEDE 
t<'şkilimiz ayni hedeflere taarruz- Melbum, 16 (A.A) - Japonla· 
tla bulunmuş, fakat hiç bir muka- rın Port Moresbiye doğru ilerle
vemetle karşılaşmamıştır. Salomon meleri üzerinde Yeni Ginede top
adalarındaki yeni 1 apon hava üs- rak altında saklanmış olan 30 bin 
sü de arasız surette bombalanmış- Sterlin Avustralyaya nakledilmiş
br, Buraya tayyarelerimiz tarafın- tir. 
dan üç giinclen beri tarırruz edil- JAPON TAARRUZLARI 
mektedir. Yeni Delhi, 16 (A.A) - Bugün-

Berli n, 16 (A.A) - Alman ya- kü tebliğ : Dün sabah avcıların 
ralılarının kabul resminde nutuk koruduğu Japon bomba uçakların
irat eden Japonyanm Berlin bü- dan iki teşkil Sitagor bölgesine 
yük elçisi Oşima demiştir ki: karruz et_nıiştir. Hasar ehemmi-

•Sizin ve müttefiklerinizin kah- yetsizdir. Insanca kayıp azdır. Av
ramanc:ı s.n·aş]arı sayesinde zafer cılarımız di.işman uçaklarını önle
~!mdiden temin edilmiştir. miş, i.içünü t:ıhrip etmiş ve diğer

Harb:n cinüınüzdeki çetin ve ]erini hasara uğratmıştır. Uçakla-
kanlı devresi bizi bekliyor. rımız hiç kayıp vermemiş1e~dir. . 
Doğuda da Japon askeri sizin Nankin, 16 (AA) - Cı~deki 

gibi lrnhrrnnnlık ve fedakarlıkla hpon kuvvetleri matbuat burosu 
dövüsmckleJir. bildiriyor : Uçaklarımız öğleden 

Tokyo. 16 (A.A) - İmparator sonra Kua:-ıgsi eyaletinde Kuelen 
buqün refakatindi! başvekil gene- hava meydanını bombalamışlardır. 
n;.1 Toj:) olduğu halde, Çin, Man- Uçak savarların şiddetli ateşine 
ettri \'e Mogolistan sanayi ve ikti- rağmen yerde bulunan uçaklarda:q 
meli fıle nin~ mensup 350 murah- c!ördü tahrip edilmiştir. 

Bavrarnda 
I ürl." yenin '\'C Balkan
f nrın 2000 ld~iiik en 

flCYl1I{ sineması 

Se enin en yenj ve nınıe.ezzam t:üR~t;IE 
$ .. ZiLri ve ŞAIUK~lLI .RAP FiLM! ••• 

..Qım. ....... ~ 

VE YİNE 

OYNIY ANLAR : 
LEYLA MURAT 

YUSUF VEHBİ 
İLK DEFA 

RICH .RfJ ARLEr· 
n,.. YRAMDA : K. AŞK: 9 - 12 - 15.05 - 18.10 - 21.15 te .. 

Demir Y. 10.55 - 14 - 17.0:i - 20.10 da 
S \İ • GÜ TER: G. A-.k:::.2 - 15.05 - 18.10 - 21.15 tc .. 

Demir Y. 1 4 _ 17.05 - 20.10 da .. 

AMERiKA VE HARP 
~~~~*·~~~~ 

işçiler için yeni 
tahsisat ka bu 1 

edildi 
-*-

Va.şington, 16 (A.A) - Hükü-
met emrinde çalışan müesseseler 
işçileri ve müstahdemleri için ~yan 
meclisi 280 milyon dolar zam ya• 
pılmasını :~abul etmiştir. 

Az maaşlı müstahdemler yüzde 
<,n zam ikramiye verilecektir. 
AFRİKADAKİ İNGİLİZLER 
Lo::ıdra. 16 (A.A) - Avam ka

ma"nsındal:ı beyanatında hariciye 
ı! J . •. · •. rı c:ıınal Afrikadn göz hap
":nC:0 buJu,ıdurulnn bütün İngiliz· 
ler serbest bırakılmıştır. Batı Af
rikadaki İngilizlcr:n serbest bıra
kılması cm•: de verilmiştir. 

Müste<:ar, el ğer mü!tecil"rle ya
bancı ~evletlere men"UP kimseler 
hakkında ne muamele yapıldığı 
hakkında henüz malftınat olmadı
ğını bildirıniştil'. 

-------
AL~lAt~ T~BL!Gi 
-~~-·"*·~~~-

P ro nez e !-tu-
şai:ı an us!ar 

im ta ed0 di 
-*-

İfıi haftaria 4SO Rus 
uçağı tah6fip ed .. Bdi •• 
A!ma" hayıbı 89 
tayyti'Ell'edise •• 

Berlin, 1ti (A.A) - Resmi teb
liğ : Dün Terek bölgesinde düş
man hücumları kırılmış ve 24 
düşman ta:ıkı tahrip edilmiştir. 

Vo1ga vt? Don nehirleri arasında 
Alman ve Rumen kıtaları Sovyet 
r..oktalarma hücum etmiş ve Rus 
karsı hücumları kanlı kayıplarla 
püskürtülmüştür. İtalyan kıta1arı 
tlü.şmana ağır ve kanlı kayıplar 

\'erdirmiştir. Protezin cenubunda 
k~atılmış olan düşman imha edil
miştir. Bu cevrede bir kaç günlüi. 
muharebelerde 3000 esir alınmış, 
227 top elde edilmiştir.. Düşma
nın ölü kayıpları 14 bindir. 
İlmen gölünün cenubunda Al

man kıtala~ı bir çok mevzileri tah
rip etmiştir. 

Murmanska ve deıniryollariyle 
balıkçılar yarım adasına müessir 
hava hücumları yapılmıştır. 

1 - 14 ilkkfınun içinde 450 Rus 
uçağı tahrip ecUlıniştir. Ayni müd
det içinde biz.im kayıplarımız 89 
uçaktır. 
Batı Siı'enaykada diin dü<;ma

nın üstün ırnvvetlerine karşı harp 
eden kıtalarımız lG İn~iliz tankını 
c<thrip etmistir. 4 düşman uçağı 
düşürülmüştür. Bizim knyıbımız 
bir uçaktan ibarettir. 
Doğu Akdcnizde torpil uçakla

rımız bir düşman denizaltısını ba
tırmıştır. 

----,~--

is ta 
-~~-·'*-~--

Harp sonrası i~in 
Anglo Sal?~on!ara 
güueniyor •• 
Londra, 16 (A.A) - Amerika

da Yunan haberler bürosunu ku
rarak Londraya dönen Yunan ha
berler nazırı Mihalokopulos kü
c;ük milletlerin harp sonrası dün
S ası için İngiltere ve Amerikaya 
güvendiklerini bildirmiştir.. Yu
rıan nazırı memleketinin işgalin
den beri Yunanistanda en az yüz 
bin kişinin açlıktan öldüklerini 
EÖY !emiştir. 

-------
Ital ada 

Harp isteıniyenler 
tevlıif edildi .. 

Moskova, 16 (A.A) - İtalyada 
harbe nihayet verilmesini ve Al
manya ile münasebetlerin derhal 
kesilmesini istiyen bir çok İtal
yan tevkif edilmiştir. 

İlyo büyük harp san~yii fabri
kasından 35 işçi tevkif edilmiştir. 

--- --
KAN ADADA 
Ottava (Kanada) 16 (A.A) -

19 y~mdan 25 yaşına kadar evli 
erkeklerin mecburi askerlik hiz
metine tabi olcakları resmen bil
dirilmiştir. 

LiBYA HARBi 
~~~--'*·~~~~ 

Napoliye 
yeni bir 
baskın 

-*-
ingiHz a11c:ıları LilJ· 
yada mihver lıuvuet· 
leriı:e tat:B'rıız etti 

Berlin, 1U (A.A) - Askeri mah
iıllere göre düşman Sirenaykan!n 
batısında :nihver kuvvetleriyle te
mas teşkiline çalışını~sa da muvaf
fak olamaınıştır. General Mongo
meri bunun üzerine cepheden ta
arruzdan vaz geçerek cenahlara 
hücum etmiş bunda da muvaffak 
olamamıştır. 
Akşama doğru düşman 22 tank 

ve bir çok zırhlı araba kaybede
rek taarruzdan vaz geçmiştir. Ha
va muha,-ebelerinde dokuz İngi
liz uçağı düşürülmüştür. 

Kahire, 16 (AA) - Orta şark 
tebliği : İleri unsudarımız dün de 
c:cat halindeki· düşmanı takip et
miştir. 

Gece av:;ılarımız düşmanın ri
cat halindeki kollarına hücum et
mişlerdir. 

Müttefik ağır bomba uçakları 
14/15 kanun gecesi Napoliye ta
arruz etmiş ve mühim yangınlar 
çıkarmıştır. 

Ayni gece tayyarelerimiz Lago
letta ve Tunusa tekrar taarruz et
mişlerdir. Dün gece Sus, Sfaksta 
demiryollar ve depolar bombalan
nuştır. Avmlarıınız Langedosyada 
.ı düşman uçağı düşürmüş ve Tu
t.us açıldarında iki küçük nakliye 
gemilerine bombalar atmışlardır. 

Bu hareketlerden 4 uçağımız 
dönmemiştir. 
NAPOLİDE ÇIKAN 
YANGINLAR 
Kahire, 16 (A.A) - Royterin 

muhabiri bildiriyor: 
Evvelki gece Napoliye yapılan 

hava hücumunda çıkan yangınlar
dan bir l<ısmı 50 kilometre uzak
ı ..ın görülmüştür. Büyük elektrik 
rnntralına tam isabetler kaydedil· 
mistir. Di,ğer bombalar da ter.sa
ııeler ve e.şya garları üzerine dü.ş
mi.iştür. 

--------
fr~GflfZ GAZETELERf 
-~~~'*~-~-
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Londra, 16 (A.A) Londra 

gazeteleri doğuda, Pasifik ve .şi
mal Afrikada durumun çok elve
r:şli olduğunu belirtiyorlar. Gaze
telere göre Alınanyada .şimdi umu
mi efkar yeni muvaffakıyetsizlik
lere hazırlanmaktadır. Frankfur
ter Çaytung gazetesi Alman kur
may heyetinin Rusların bazı mu
"' affakıyetlerini hesaba ktmış ol· 
cluğundan ve muvaffakıyetli mü
cJafaa hareketlerinden bahsetmek
tedir. Halbuki bu gazeteler evvel
ce Almanların bütün cephelere 
hak.iın olduğunu ve elde edilen 
yerlerin kati surette muhafaza 
edileceğini yazmakta idi. Şimdi 
!Se müdafan harplerinden bahse
c':iyorlar. 
Şimal Afrikada Rommel kuv

vetleri geri çekilıneğe devam et
mektedir. 

HAVACıLIGA AİT 
VECtZELER 

(Baştarab ı mci Sahifede) 
sında bölüşmek üzere, Türk hava 
kurumuna yardım etmeği unutmı
yalun. * Döğüşen hiç bir kuvvet, gök
lerini sağlamlamadıkça zafere ula
şamıyacağına artık inanmı~tır. Bu
nun için milletler, emeklerinin en 
çoğunu göklere ayırmışlardır. Biz 
de (Kurban) lan göklere arma
gan edelim. * Milletlerin milyonlarca kur
ban verdikleri dünya boğuşması
nın gelişmeleri arasında vuruşan 
kara ordularının ve deniz filoları
nın bütün aradıkları şudur: Hava 
üstünlüğü. 

TORK HA VA KURUMU 

KAVA HARPLERi 
~~~~*·-~~~ 

Alman uçakları 
lngiltereye taa r

roz ettiler 
-*-Londra, 16 (AA) - Dün öğle-

den sonra Londranın dış mahalle
lerinde hava tehlikesi işareti ve
rilmiştir. 

Londra, 16 (A.A) - Alman 
uçakları dün İngilterenin batı kı
yısına hücum etmişlerdir .. 6 ölü 
ve bir çok yaralı vardır. 

Londra. 16 (A.A) - İngiliz ha
ra kuvvetleri dün Fransa ve Bel
cih:~d::ıki hedefleri bombalamışlar-
c.ır. 

Uçaklarımızdan birisi 
miştir. 

dönme-

-------
ROrw1A YA GÖRE 
~~~~*·~-~-

İtal yada iaıe ifleri 
iyi gidiyor .. 
-*-Roma, 16 (A.A) - .A'.ınkalı Na-

zırların iştirakiyle iaşe ve fiyat 
mürakabesi komitesi dün toplan
mış ve ziraat Nazırı İtalyanın iaşe 
durumunun iyi olduğunu söylemi§
tir. 

Popolo Ditalya gazetesi de ttal
yaııların vücu ve ruhça sağlamlı
ğını muhafaza ettiklerini ve zafer
den emin olduklarını yazıyor. 

Kostarifıada yeni 
Amerilıan üsleri 
Boynes Ayres, 16 (AA) - San 

J ozeden tegrafla bildirildiğine gö~ 
re bir Amerikan ve Meksika as
keri heyeti Kostarikada askeri: üs
ler tesisi ~mkfuıını araştırmakta
dır. Heyet oradan Panamaya gide
cektir. Bu da gösteriyor ki heye
tin vazifesi Panama kanalının mü
dafaasiy le ilgilidir. ....... 
BULGARİS!'ANDA 
Sehiz komünist 
idama mahJıum ... 
Sofya, 16 (A.A) - Sofya mah-

kemesi mü.1deiumumisi, bir fabri
kanın sahip ve idarecilerinden beş 
kişinin idamlarını istemiştir. Bun
lar kara borsada yüksek fiyatla 
sabun satmaktan suçludurlar. 

-----
runust adurıım 

Sofya, 16 (A.A) - Stara Zoga
ro mahkemesi 8 komünist idama, 
üçünü müebbet hapse, 12 sini de 
muhtelif hapislere mahkmfr etmiş
tır. Bunların hepsi propaganda 
yapmak ve baltalama hareketleri
r.e iştirakten suçludurlar. 

Londra, 16 (A.A) - Fas radyo
sunun dün öğleden sonraki yayı
nında müttefik kıtalarının Mece
zelbahtaki mevzilerine sıkı sıkıya 
tutunmuş olduklarını bildirmiştir. 

--- --
Bir Denizaltının 
Başarıları •• 
Lonclra, T 6 {AA) - Kalusu 

denizaltısı iki buçuk senede Akde
niz, Hint d enizi ve Cava denizin
de 80 bin mil gittikten ve mihvere 
ait 20 gemi batırdıktan 90nra ln
gilteredeıki Üssüne dönmüşt~r. -----Maltaya icqe mad· 
deleri gönderildi 
Londra, 16 (AA) - Bu sa

bah salahiyetli makamlann bildir
diklerine göre Maltaya kayıpsız 
yeni iaşe maddeleri veri1mi§tir. --- --Lavalin otomobili 
devrildi, Jıendisine 
fJiJ' .şey olmadı.. 
Zürih, 16 AA) - Pariae gi

derken Mösyö Lavalin bindiği oto 
mobil Puide devrilmiştir. Mösyö 
Lavala bir şey olmamışsa da oto
mobil harap olmuştur. 

,., ... 
HİNDİSTANDA 
Bombay, 16 (A.A) - Polis yol

larda gruplar teşkil ederek oto
büslerin durdurulmasına teşebbüs 
edilmesi ve zahire mağazalarının 
yağma edilmesi üzerine 80 kişiyi 
tevkif etmiştir. -----DANİMARKADA 

Kopenhag, 16 (A.A) - Kral ve 
kraliçe Noeli kendi aralarında ge
çireceklerdır. Yılbaşında sarayda 
toplantı olınıyacaktır. Kralın sıh
hi durumunun iyi gittiği anlaşıl
maktadır. 

Kurban Bayramı Şerefine 

YAAIN MATir~ELERDEN iiflBAREN 
EFSANELER DİYARININ ... CİNLER ÜLKESİNİN ... PERİLER BÖI~G~S~ .... 1001 GE
CE MASALLARININ... V r; NİHAYET 35 SENELİK Sİ~EMA TARUilNL"f EN MUHTE
ŞEl\I... EN MUAZZAM ... EN HARİKALI ... VE GÜZELJ:~(a~E AS~A DOYUUIAZ D.ERE-

CEDE NEFİS GÖZ KAMAŞTIRAN RENKLERLE SUSLU EŞSiZ SANAT ZAFERi .. ____ s 
CO .R T VEİTD S A 8 U JU E DUPREZ REKS lfiGRAfö 
· Filmini sayın İnnir halkına iftihar ve şerefle takdim eder .... 

SANSLAR : (B:ıvramda her giin) 11.15 - 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7,15 - 9.15 te .. 

J'1 iııı rıanun Persenı'be 1942 
. .. 

Ankara da o • 
ver~tsı 

Ankarada ver2'İ tah-
"~ 

sHihna Gün başlandı 
Ankara, 16 (Telefonla) - Mü

kelleflerin adlariyle verecekleri 
varlık vergisi mikdarlarını göste-
t'ir listeler bu sabah An.karada hü
küm~t konağı, belediye binası, 
Çankaya ve defterdarlık önüne 
asıldı. Bir çok Ankaralılar erken
den listeleri tetkik için tehalük 
gösteriyorlardı. Bu arada mükel
leflerden baska meraklılar da lis
ic leri tetkik ~denler arasına katıl
tnl§lardı. Ankara.da tahsil edilecek 
vergi yektlnu 522 bin lirası kaza
lara ait olmak üzere 16,658,800 li
t-ad1r. 

Ziraat bankası 1,524,000 lira, 
Alemli kömür şirketi 143,500 lira, 
O'züm kurumu 135,500 lira, Şark 
kurumları 506,500 lira, Sümer bank 
yerli mallar pazan 1,000,300 lira, 
Sümer bank dokuma iplik fabrika
ları 433,000 lira, Sümer bank de-

mir çelik fabrikaları 166,000 ı:ra, 
Kuartan kömür madenleri şirketi 
100 bin lira, merkez bankası 
777,000 lira, tş bankası 229,000 lira, 
E."lllak ve Eytam bankası 234/'00 
Lra, Sinema İ§ Limited şirketi 
21,000 lira, 11stanbul emniyet san• 
dığı 65,000 lira, Ankara mensucat 
fabrikası 40,000 lira, Vehvi Koç 
78,500 lira, tuhafiyeci Halim 20,000 
lira, komisyoncu Fu!ilt Baban 
~00.000 lira, Süryano Hanan 
200,000 lira, Eron ve Danyal 
300,000 lira, Yıa.sef Bonima 50,000. 
lira, Vital E.skinazi 25,000 lira, 
Hanri Zola 40,000 lira, Levi Nesim 
25,000 lira, Nurettin Baki 20,000 
lira, Borsa pazarı 50,000 lira, Halit 
Sıngıllı 70,000 lira, Vehpi Koç 
«müteahhitlen 70,000 lira verecek
lerdir. Mükellefler vergilerini öd~ 
meğe başlamışl.a:rdır. nk vergi An
kara palas taraİından verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin diinkü top· 
]aotısında kabul PdiJeo kanunlar 
Ankara, 16 (A.A - Büyük Mil

let Meclisi bugün Refet Canıtezin 
başkanlığm<la toplanmıştır. Mec
lis Ankara ele~trik ve hava gazı 
idaresiyle Adana elektrik müesse
sesinin idare ve işletmeine ait ka
nun ile Yalova kaplıcaları işletme 
idareinin 1940 blançosu hakkındaki 
mazbatayı kabul etmiştir, 

Memur ve müstahdemlere veri
lecek fevkalMe zam kanununun 
9 ncü maddesine bir fıkra ilavesi
ne posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü teşkilatındaki süvari 
müvezzilere yem bedeli ve devlet 
konservatuvarı tiyatro, opera, ba
let şubelerinden mezun olanlara 
elbise vexilmesine ait kanun layi-

halariyle hava sın.ılma verilecek'. 
zamlara ait kanunun bazı maddele.
rinin değiştirilmesine, subay, yük· 
sek mühendis, askeri yüksek mü• 
hendis ve askeri mühendislere ih· 
tihas ücreti verilmesine ait kanını .. 
Lann da birinci müzakeresi yapıl
mıştır. 

Büyük Millet Meclisi yine bu
günkü toplantıda Türk parası kıy
motini koruma kanunu hükümle-
cinin değiştirilmesine ve Tunçe 1i 
vilayetinin idaresine ait kanun hü
kümlerinin iki sene daha uzatıl• 
masına dair kanun Iayihalarını ~ 
bul ile Çarşamba günü toplanmali 
üzere dağılmıştır. 

Berlin büyük elçümiz Cumar
tesi 2ünü ı~tan1~h la gelivor 

Ankara, 16 (Telefonla) - Berlin büyük elçimiz B. Saffet Arıkan 
mezunen tayyare ile Cumartesi günü İstanbula gelecektir. B . Saffet 
Arıkan .Ank.araya da gelecek, bilalıare Berlin<leki vazifesi başına dö
necektir. 

lstanbulda memurlara şeker veriliyor 
--·~~~~~~~ 

İstanbul, lô (Hususi) - Şehrim izde memur, mütekait, dul ve ye-
timlerin Birinci.kanun şeker istihkakları y~ar kilo olarak veril
meğe başlandı. Tevziat kesme şek er olarak kili.su 155 k~ ya
pılıyor. 

Ad anada 
sekiz 

Varlık ver~isi tutarı 
-mH yondan fazladır 

~~--~--,.,.,,_·~~---~~~ 

Adana, 16 (A.A - Burada var-ı lira vergi tarh edilmi§tir. Ceyhan 
lık vergisi cetvelleri as~tır. hariç olmak üzere bütün kazala-
508 tüccar, 512 büyük çiftçi, 37 bi- riyle birlikte Seyhan vilayetiniıı 
na ve arsa sahibine (8,024,4ô2) vergi yekOnu 8,504,000 liradır . 

~~~~~-'--~~~--~-~-~~-~~~~~-

VİŞİDE AMERİKADA 
Vişi, 16 (AA) - Geçen Cuma 

günü Hnesiye atılan bombalardan 
ölen beş kişi bugün gömülmüştür. 
Törende hazır bulunan sıhhat na
zın Grase Avrupaya bolşevikliği 
ı;;etirccek -olan Anglo Sakson za
feri hak.kında hayale kapılmamak 
lüz?munu belirtmiştir. 

Vaşington, 16 (A.A) - Maliye 
nezaretinin bildirdiğine göre bu 
yıl birleşik Amerikanın mali ge
Jıri 130 mılyar dolar olarak tah· 
min edilmektedir. Bunun yüzde 
yirmi dördünden fazlasını hükü ... 
met ve belediyeler vergisi teşkil 
etmektedir. 

Yerli mallaFına muhabbet 
vatana hizmettir •••• 

_,,,,.,.,.,_~~~~~~ 

Yerlin malların çok dayandığını 
Sorun i§itirsiniz çoklarından 
Analanmız bize bez dokurdu 
Eskimek bilmezdi topuklarından 
Halılar, kilimler dokurdu onlar 
Keçi, koyun kılı kopuklarından 
Boyanırdı onlar parasız, pulsuz 
Çam, ceviz ve narın kabuklarından 
Abadan kepeden giyilirdi don 
Saklar idi kı§ın soğuklarından 
~ urbasından pek memnun olurduk 
Yakaları kürklü kocuklarından 
Ottan çöpten çıktı çürk basmalar 
Aldandık çiçekli çubuklarından 
Asırlarca paralarımız gitti 
Aktı Avrupanın oluklarından 
Gafletle soyuJduk sovana döndük 
Usandık Avrupa kopuklarından 
Yemek içmek giymek hep yerli olsun 
Vatan ister bunu çocuklarından 
Bizim fabrikalarımız yapar kumaşlar 
Memleketin sağlam pamuklarmdan 
Düzce ayakkabı geysck olmaz mı 
Ne fayda yüksek topuklarından 
Kahve yerine verin misafire 
Güzellin incirin buruklarından 
!çine koyun ceviz, badem, fındık 
Ver bunu utanma konuklarından 

Torbalıda Eski mebuslardan 
ESAT 1LERt 


